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A CasaViva Eventos agradece a ELETROBRAS 
ELETRONUCLEAR, AREVA, SNPTC, INDÚSTRIAS 
NUCLEARES DO BRASIL—INB, NUCLEP, RO-
SATOM, OIL STATE, PP ENGENHARIA e WES-
TINGHOUSE pelo apoio, patrocínio e incentivo 
dispensado antes e durante a realização das ati-
vidades envolvidas no 5º SEMINÁRIO INTERNA-
CIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, que aconteceu 
nos dias 17 e 18 de junho de 2015, no   Centro 
de Convenções Bolsa do Rio (Bolsa de Valores), 
no Rio de Janeiro, RJ.

Na visão da Diretoria da CasaViva e entidades 
apoiadoras, a participação dos patrocinadores 
(citados a cima) nesta iniciativa, foi fator pre-
ponderante para que o sucesso fosse atingido. 
Durante os dois dias, conseguimos apontar e 

debater modelos, experiências e tecnologias na-
cionais e internacionais para o avanço do setor 
nuclear no Brasil e o desenvolvimento dos seg-
mentos ligados à cadeia produtiva da indústria e 
geração de energia.

Além do debate técnico promovido, o VI Se-
minário Internacional de Energia Nuclear con-
solidou uma nova atividade em sua agenda: a 
1ª EXPO NUCLEAR PARA FINS PACÍFICOS, que 
passa a fazer parte das próximas edições do 
SIEN, assim como as visitas técnicas no terceiro 
e último dia do evento. Este ano, os participantes 
tiveram a oportunidade de conhecer a Fábrica 
da NUCLEP, em Itaguaí, Rio de Janeiro, que vem 
a ser uma das mais importantes indústrias pesa-
das nacionais de suporte ao segmento nuclear.

ApresentAçãos Assunto: Relatório de atividades
Referência: SIEN - 2015 / EXPO-Nuclear - 2015
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n Aquilino Senra, Presidente das Indústrias Nucleares do Brasil- INB, Representando o ministério 
da Ciência e Tecnologia e Inovação 

n Leonam dos Santos Guimarães, Diretor de Planejamento, Gestão e Meio Ambiente da Eletro-
bras / Eletronuclear , Representando o Presidente Interino da Empresa

n Ângelo Fernando Padilha, Presidente da Comissão de Energia Nuclear - CNEN
Carlos Emiliano, Diretor Geral – Planeja & Informa / Casa Viva

n Graham Cable, Vice-Presidente de desesenvolvimento de Negócios da Westinghouse

n Wenhui Zhan, Chefe do Centro do Instituto de Pesquisa de Engenharia Nuclear e Projetos de 
Shanghai (Snerdi) – da SNPTC

n  Valérie Levkov, Vice-Presidente e Gerente de Negócios de Novas Construções de Usinas Nucle-
ares da EDF

n Vice-Almirante Ney Zanella dos Santos, Diretor Presidente da Amazul

n Comandante Paulo Ricardo Médici, Coordenador Geral de Negócios da Amazul

n Isaac José Obadia, Diretor de P&D da Comissão Nacional de Energia Nuclear –CNEN
 
n Antonio Teixeira e Silva, Presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear - ABEN 

n Antonio Ernesto Ferreira Müller, Diretor Presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvi-
mento das Atividades Nucleares - ABDAN 

n Adeline Fabre, Diretora e Coordenadora de Projetos de Novas Construções de Usinas Nucleares 
da AREVA

n Andreas Goebel, Presidente e CEO da ATMEA

n Alexey Altynov, Rosaton, Chefe do Departamentode Economia d Contratos da ROSATON OVERSEAS

n Carlos Henrique Mariz, Eletrobras Eletronuclear, Assessoria de Desenvolvimento de Novas Cen-
trais Nucleares 

n Ivan Dybov, Rosaton, Vice Presidente da ROSATON Internacional 

Como ponto alto e de extrema importância, destacamos as participações dos palestrantes:
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n Paulo Gonçalves, Coordenador de Comunicação e Responsabilidade Socioambiental da Eletro-
bras Eletronuclear

n Cassio Veloso de Abreu, Arquiteto e Urbanista, Gerente de Geoprocessamento da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente – Angra Dos Reis

n Juan Eibenschutz Hartman, CNSNS, Diretor Geral da Comissão Nacional de Prevenção e Segu-
rança Nuclear do México 

n Paulo Carneiro, Eletronuclear , Assessor da Diretoria Técnica 

n Carlos Frederico de M. T. Figueiredo, Gerente Geral de Engenharia da NUCLEP 

n Francisco das Chagas, Diretor da PP - Engenharia 

n Claudio Tinoco Mesquita, Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear – SBMN 

n  Luis Fernando Conti, Assessor da Presidência e  Tecnologista Sênior da CNEN . Coordenador 
Técnico do Empreendimento Reator Multipropósito Brasileiro (RMB)

Sendo assim, apresentamos para sua apreciação e análise, o relatório consolidado sobre as ativi-
dades desenvolvidas antes, durante e depois da realização deste projeto.

Atenciosamente, 

Carlos Emiliano Eleutério
Diretora - CasaViva Eventos Ambientais

Como ponto alto e de extrema importância, destacamos as participações dos palestrantes:



5  

AgendA oficiAl

08:00 ÀS 09:00 – CREDENCIAMENTO 

09:00 ÀS 10:10 – SESSÃO DE ABERTURA

AQUILINO SENRA – PRESIDENTE DAS INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL- INB, REPRESENTANDO O MI-
NISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES - DIRETOR DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E MEIO AMBIENTE DA ELE-
TROBRAS ELETRONUCLEAR , REPRESENTANDO O PRESIDENTE INTERINO DA EMPRESA

ÂNGELO FERNANDO PADILHA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN

CARLOS EMILIANO - DIRETOR GERAL – PLANEJA & INFORMA/ CASA VIVA

10:10 ÀS 10:40 – ABERTURA DA EXPO NUCLEAR
 
10:40 ÀS 11:10 – PALESTRA: PANORAMA DA OFERTA DE ENERGIA NO BRASIL E NO  MUNDO

LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES – ELETROBRAS ELETRONUCLEAR ,DIRETOR DE PLANEJAMENTO, 
GESTÃO E MEIO AMBIENTE 

11:10 ÀS 11:40 – PALESTRA: SOLUÇÕES, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS PARA SEGURANÇA E DESEN-
VOLVIMENTO NUCLEAR

GRAHAM CABLE, WESTINGHOUSE, VICE-PRESIDENTE DE DESESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS – NOVAS PLAN-
TAS-  TÍTULO “ WESTINGHOUSE AP 1000 PLANT: PARCERIA COM O BRASIL PARA UM FUTURO BRILHANTE”.

11:40 ÀS 12:10 – PALESTRA : SOLUÇÕES, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS PARA SEGURANÇA E DESEN-
VOLVIMENTO NUCLEAR

WENHUI ZHAN – SNPTC, CHEFE DO CENTRO DO INSTITUTO DE PESQUISA DE ENGENHARIA NUCLEAR E 
PROJETOS DE SHANGHAI (SNERDI),EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA SNPTC  - TÍTULO: “PROGRESSO NO DESEN-
VOLVIMENTO NUCLEAR CHINÊS E APRESENTAÇÃO DA TECNOLOGIA CAP 1400”.

12:10 ÀS 12:40 – PALESTRA :SOLUÇÕES, EQUIP. E TECNOLOGIAS P/ SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO 
NUCLEAR

VALÉRIE LEVKOV, EDF, VICE-PRESIDENTE E GERENTE DE NEGÓCIOS DE NOVAS CONSTRUÇÕES DE USINAS 
NUCLEARES –TÍTULO: “NOVAS CONSTRUÇÕES NUCLEARES: OPERAÇÕES SEGURAS E COMPETITIVAS EM 
LONGO PRAZO, A EXPERIÊNCIA FRANCESA”.

VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

17 DE JUNHO DE 2015
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AgendA oficiAl

12:40 ÀS 14:00 – INTERVALO PARA ALMOÇO

14:00 ÀS 14:30 – PALESTRA :TECNOLOGIA NACIONAL EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE
VICE-ALMIRANTE NEY ZANELLA DOS SANTOS, DIRETOR PRESIDENTE DA AMAZUL
CALTE PAULO RICARDO MÉDICI – COORDENADOR GERAL DE NEGÓCIOS 

14:30 ÀS 15:40 – MESA REDONDA 
TUTORIAL: PANORAMA E PERSPECTIVAS DA ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL

ANTONIO ERNESTO FERREIRA MÜLLER, DIRETOR PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O DE-
SENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NUCLEARES - ABDAN

DEBATEDORES:
ISAAC JOSÉ OBADIA, DIRETOR DE P&D DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR -CNEN

ANTONIO TEIXEIRA E SILVA, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR - ABEN

15:40 ÀS 16:10 – PALESTRA :SOLUÇÕES, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS PARA SEGURANÇA E DESEN-
VOLVIMENTO NUCLEAR

ADELINE FABRE – AREVA , DIRETORA E COORDENADORA DE PROJETOS DE NOVAS CONSTRUÇÕES DE USI-
NAS NUCLEARES  TÍTULO:“ A TECNOLOGIA EPR: REFERÊNCIA PARA OS REATORES DE TERCEIRA GERAÇÃO, 
SEGUROS E CONFIÁVEIS”.

16:10 ÀS 16:50 – INTERVALO PARA VISITA A EXPO NUCLEAR

16:50 ÀS 17:40 – PAINEL: OPÇÕES TECNOLÓGICAS PARA REDUZIR CUSTOS E PRAZOS

ANDREAS GOEBEL –ATMEA -  PRESIDENTE E CEO -  TÍTULO: “ TECNOLOGIA DO ATMEA1: REATOR DE MÉ-
DIO PORTE, SEGURO E DE GRANDE DESEMPENHO”.

ALEXEY ALTYNOV – ROSATON, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E CONTRATOS DA ROSATON OVERSEAS 
TÍTULO: “ABORDAGEM PARA  GESTÃO DE CUSTOS”.

17:40 ÀS 18:10 – EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO “ PANDORA PROMISSE” CORTESIA ABEN

VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

17 DE JUNHO DE 2015
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AgendA oficiAl

08:00 ÀS 09:00 – CREDENCIAMENTO

09:00 ÀS 10:00 – PALESTRA: NOVAS USINAS – “A ESCOLHA DOS NOVOS LOCAIS DIANTE DA ESCASSEZ 
HÍDRICA DO SUDESTE”

CARLOS HENRIQUE MARIZ – ELETROBRAS ELETRONUCLEAR, ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
NOVAS CENTRAIS NUCLEARES 

10:00 ÀS 10:30 – PALESTRA: SOLUÇÕES, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS PARA SEGURANÇA E DESEN-
VOLVIMENTO NUCLEAR

IVAN DYBOV - ROSATON, VICE PRESIDENTE DA ROSATON INTERNACIONAL - TÍTULO “ROSATOM IMPULSIO-
NADA POR DESAFIOS”

10:30 ÀS 11:00 – INTERVALO PARA VISITA A EXPO NUCLEAR

11:00 ÀS 12:30 – PAINEL: ENERGIA NUCLEAR COMO INDUTORA DE DESENVOLVIMENTO

AQUILINO SENRA, PRESIDENTE DAS INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL -INB

PAULO GONÇALVES, COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA ELE-
TROBRAS ELETRONUCLEAR

CASSIO VELOSO DE ABREU, ARQUITETO E URBANISTA, GERENTE DE GEOPROCESSAMENTO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – ANGRA DOS REIS

12:30 ÀS 14:00 – INTERVALO PARA ALMOÇO

14:00 ÀS 15:30 – PAINEL:  ENERGIA NUCLEAR NA AMÉRICA LATINA: PERSPECTIVAS E MEDIDAS DE SEGU-
RANÇA NUCLEAR

PAINELISTAS:
JUAN EIBENSCHUTZ HARTMAN - CNSNS, DIRETOR GERAL DA COMISSÃO NACIONAL DE PREVENÇÃO E 
SEGURANÇA NUCLEAR   DO MÉXICO

PAULO  CARNEIRO – ELETRONUCLEAR , ASSESSOR DA DIRETORIA TÉCNICA

15:30 ÀS 16:30 – PAINEL: O SETOR PRIVADO ESTA PRONTO PARA O DESAFIO NUCLEAR ? - A EXPERIÊNCA 
DA INDÚSTRIA NACIONAL

CARLOS FREDERICO DE M. T. FIGUEIREDO, GERENTE GERAL DE ENGENHARIA DA NUCLEP

RICARDO CORRÊA - GERENTE COMERCIAL DA NUCLEP 

VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

18 DE JUNHO DE 2015
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AgendA oficiAl

16:30 ÀS 17:00 – INTERVALO PARA VISITA A EXPO NUCLEAR 

17:00 ÀS 17:30 – PALESTRA:  RADIOISÓTOPOS – CONJUNTURA E PERSPECTIVAS
CLAUDIO TINOCO MESQUITA, PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA NUCLEAR – SBMN 

17:30 ÀS 18:00 – PALESTRA – REATOR MULTIPROPOSITOS BRASILEIRO
LUIS FERNANDO CONTI - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA CNEN 

VISITA TÉCNICA A FÁBRICA DA NUCLEP
PONTO DE ENCONTRO: EM FRENTE AO PALÁCIO DO CATETE (METRÔ DO CATETE) `AS 07:00

VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

18 DE JUNHO DE 2015

18 DE JUNHO DE 2015



pArticipAntes

NOME  EMPRESA / INSTITUIÇÃO
AIRTON JOSÉ DA SILVA ASSOCIAÇÃO BRAS.P/ DESENVOLV. DE ATIV.
 NUCLEARES- ABDAN
ALBERT BOUSKELÁ THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
ALEXANDRE DOMINGUES THOMÉ INTERTECHNE CONSULTORES S/A
ALICE CUNHA ESTUDANTE
ALICE CUNHA DA SILVA UFRJ (ESTUDANTE)
AMANDA CARDOZO BARBOSA UFRJ (ESTUDANTE)
ANA CAROLINA MAROTTI DIAS IME – INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
ANDRE LUIZ PEREIRA REBELLO JÚNIOR ESTUDANTE
ANGELO VIAN THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
ANTONIO GOBBO CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ANTONIO MARCOS COSTA VAN DER PUT  NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
ANTONIO PITA O ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR - ABEN
ANYA DANTAS CABRAL ESTUDANTE
ARMINAK CHERKEZIAN CAMARGO CORRÊA S.A.
AURELIEN MAUDONNET AREVA
BERNARDINO NILTON DO NASCIMENTO CORDENADOR DE MONTAGEM DE ELETRO MECÂNICA
BERNARDO MENDES BARATA DE ANDRADE ABEN – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR
BRUNO CÉSAR DE MORAES NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
BRUNO DE AQUINO CARNEIRO TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
B. V. DAGNINO ACADEMIA BRASILEIRA DA QUALIDADE - ABQ
CAMILA RODRIGUES MELLO UFRJ (ESTUDANTE)
CARLOS ALBERTO COSTA FILHO AF CONSULT DO BRASIL LTDA
CARLOS ANTONIO SARTIN JÚNIOR UFRJ (ESTUDANTE)
CARLOS AUTRAN DE OLIVEIRA AMARAL AMAZUL
CARLOS BORGES ELETROBRAS ELETRONUCLEAR
CARLOS CARVALHO AFONSO EDF – ENERGIE DE FRANCE
CARLOS CESAR DOS SANTOS BARBOSA    NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
CARLOS LEIPNER WESTINGHOUSE

VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

Lista em ordem alfabética
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pArticipAntes

NOME  EMPRESA / INSTITUIÇÃO

VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

Lista em ordem alfabética

CARLOS OTTON TECNATOM DO BRASIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CARLOS VASCONCELLOS AREVA

CEL ALBERTO GASPAR GUIMARAES INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

CEL CARLOS ALBERTO LEITE  INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

CEL MARCELO RODRIGUES LEÃO SILVA   INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

CEL MAURÍCIO HENRIQUE COSTA DIAS  INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

CEL PAULO CESAR SALGADO VIDAL  INSTITUO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

CEL RICARDO EIJI HAMAOKA INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

CELSO AUGUSTO SOARES LENC LABORATÓRIO DE ENGENHARIA

CESAR GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB

CHRISTIANE CATÃO CRISTINO UFRJ (ESTUDANTE)

CLEBER ERVATTI AREVA

CORONEL ALBERTO GASPAR GUIMARÃES  CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A

CRIS VALENTE IN PRESS – ASSESSORIA DE IMPRENSA

DANIEL FRAIHA PETRONOTÍCIAS – PORTAL DE NOTÍCIAS

DANIEL NICOLINI BREANZA CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A

DANIELLE BARBOSA BRASCREW  - RH ESPECIALIZADO EM COMPANHIAS

 OFF-SHORE

DALTON ALLERY GIRAO BARROSO IME – INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

DAYANNA ALVARENGA SPUTNIK NEWS – AGÊNCIA DE NOTÍCIAS

DIMAS DE QUEIROZ LIMA FILHO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR - ABEN

EDMUNDO MONTALVÃO SENADO FEDERAL

EDSON KURAMOTO ELETROBRAS - ELETRONUCLEAR

EDUARDO CASTRO SINC DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA LTDA

EDUARDO ROTTA LOVATO MACCAFERRI DO BRASIL LTDA

EVGENY KOSHKIN ESCRITÓRIO COMERCIAL DA RÚSSIA

FELIPÉ LAMM

FERNANDO DE OLIVEIRA PP ENGENHARIA

FERNANDO ROBERTO DE ANDRADE LIMA CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES

 DO NORDESTE -CRCN -NE



pArticipAntes VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

Lista em ordem alfabética
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NOME  EMPRESA / INSTITUIÇÃO
FRANCISCO GILBERTO ERTHAL RISI INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE NUCLEAR - IBQN

FRANCISCO JAYME SILVA DO AMARAL MARINHA DO BRASIL

GEN RODRIGO BALLOUSSIER RATTON INSTITUO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

GER DIV VALDEMAR BARROSO MAGNO NETO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

GILBERTO HENRIQUE PASQUA LLOYD’S REGSTER DO BRASIL LTDA

GREGORY VIANNA CEZAR         NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A- NUCLEP

GUSTAVO RIBEIRO DE A. BOTELHO CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A

HAIKEL BEN AOUN SIMÕES AREVA

HAMZA BELGOURARI EMBAIXADA DA FRANÇA

HELIO MOUSSE CONSTRUTORA  NORBETO ODEBRECHT S/A

HENRIQUE PESSOA MENDES NETO CONSTRUTORA  NORBETO ODEBRECHT S/A

HUGO TULIO RODRIGUES FUNDAÇÃO COPPETEC - UFRJ

IVAN VALIM DE OLIVEIRA OIL STATES DO BRASIL LTDA

JAHUMARA GLORIA TELLEZ GONZALEZ  CEPEDI - Centro Pedagógico de Estudo Dirigido

JEFFERSON NEVES PEREIRA MARINHA DO BRASIL

JÉSUS FERREIRA  PP ENGENHARIA 

JOÃO CARLOS DERZI TUPINMBÁ INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB

JOHANNES STEINMETZ SGS INDUSTRIAL -INSTALAÇÕES, TESTES

 E COMISSIONAMENTO LTDA.

JOICE PINHEIRO                   NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A- NUCLEP

JORGE ANTONIO BASTOS NATAL SGS INDUSTRIAL -INSTALAÇÕES, TESTES

 E COMISSIONAMENTO LTDA.

JORGE SPITALNIK FEBRAE

JOSE FRANCISCO RODRIGUES HENRIQUES INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR- IBQN

JOSÉ RENATO AZEVEDO CORTES       NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A- NUCLEP

KARINA GOMES SOARES ELETROBRAS ELETRONUCLEAR

LEONARDO COPELLI FONTES               NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP

LIDNEI SÉRGIO MESQUITA NERI ELETRONUCLEAR

LIN FENG SNPTC – ESTATAL DE ENERGIA NUCLEAR DA CHINA

LIGIANNE CARVALHO DA SILVA DAMASO CONS. COM.CAMARGO CORREA S.A
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pArticipAntes

NOME  EMPRESA / INSTITUIÇÃO

VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

Lista em ordem alfabética

LUCAS WILLIAN DA SILVA UFRJ - ESTUDANTE

LUCIANA BARROS BASTOS INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB

LUCIANA LOVISI MEDEIROS ENGIE BRASIL

LUIGI MAZZA PETRONOTÍCIAS

LUIS GUSTAVO MACEDO RIBEIRO  NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A- NUCLEP

LUIZ ALBERTO DA CUNHA BUSTAMANTE SENADO FEDERAL

LUIZ AUGUSTO RIGUEIRA NOGUEIRA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A

LUIZ CARLOS MARTINS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A

LUIZ FERNANDO CONTI CNEN

LUIZ FILIPE DA SILVA INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB

LUIZ MAMEDE GONZALEZ MAGALHAES INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR-IBQM

MAJOR JOÃO CLÁUDIO FIEL  INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

MARCELA LEAL  PESQUISADORA

MARCIA REIS DE LOSSIOE SEIBLITZ ELETROBRAS ELETRONUCLEAR

MÁRCIO VAZ FERREIRA RAMOS PROJECTUS CONSULTORIA LTDA

MARCO AURELIO MORGADO VIEIRA ELETROBRAS ELETRONUCLEAR

MARÍLIA KAIRUZ BARACAT NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP

MARIO BERNARDO  EDF – ENERGIE DE FRANCE

MARIO TEIXEIRA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A- NUCLEP

MARISA MOREIRA MARQUES CAMARGO CORREA

MARIUS STEIN  AREVA CANBERRA

MATEUS VIEIRA CUNHA UFRJ (ESTUDANTE)

MICHAEL D. HAYES OIL STATES

NADIA STANZIG WESTINGHOUSE

NATHÁLIA NUNES ARAÚJO UFRJ (ESTUDANTE)

NATHANIEL LEVITH CONSULADO GERAL DOS ESTADOS UNIDOS

NEWTON PATERMAN BRASIL 

OLIVIA VICENTE IN PRESS

ORPET JOSÉ MARQUES PEIXOTO GENERAL MANEGER -AF CONSULT DO BRASIL LTDA

PASCAL GRAS MOVISAFE/AREVA



pArticipAntes VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

Lista em ordem alfabética
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NOME  EMPRESA / INSTITUIÇÃO
PATRÍCIA ALVES  PESQUISADORA

PAUL VANDEBEUQUE EMBAIXADA DA FRANÇA

PAULA CAMPOS FOLHA DIRIGIDA

PAULO CAIXETA DE OLIVEIRA UFRJ (ESTUDANTE)

PAULO COREIXAS JUNIOR INTER TECHNE  CONSULTORES S/A

PAULO DA LUZ PETRONOTÍCIAS

PAULO OLÍVIO RIBAS ENGIE BRASIL

PAULO RICARDO MEDICI AMAZUL

PAULO ROBERTO ALONSO VIEGAS SENADO FEDERAL

PAILO SANTOS OIL STATES

PEDRO AURELIO TEIXEIRA GRUPO CANAL ENERGIA

PIERRE BRADIER  

RAFAEL COUTO DE ALMEIDA  ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA S/A

RAFAEL AUGUSTO ARRUDA MELO UFRJ (ESTUDANTE)

RAFAEL SENRA DA COSTA FINEP

RAIMUNDO MARÇAL DA SILVA INSPETOR DE SOLDA N2

RAMONA ORDONEZ O GLOBO

RAPHAEL GUIMARÃES DUARTE PINTO UFRJ-PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

REGINA CUNHA CONSULADO AMERICANO

RENATA HAMILTON DE RUIZ FGV- ENERGIA
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ROBSON TAVARES JÚNIOR UFRJ - ESTUDANTE
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TOB RODRIGUES DE ALBUQUERQUE MARINHA DO BRASIL

TUXAUA QUINTELLA DE LINHARES MARINHA DO BRASIL

VALDETE COUTO  NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP

WILLIAM ALVES DE LIMA DELP ENGENHARIA MECÂNICA S/A

WILSON PAULUCCI RODRIGUES INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR- IBQN

YANG ZHE SNPTC

YANN DESLONCHAMPS  EDF

YRAN LEITE MAIA MARINHA DO BRASIL

CEL WALTER JOSÉ GUIMARAES IME



NOME  INSTITUIÇÃO

NOME  EMPRESA

ROBSON TAVARES JÚNIOR UFRJ

RAPHAEL GUIMARÃES DUARTE PINTO UFRJ-PROGRAMA DE PLANEJAMENTO EN-ERGÉTICO

RAFAEL AUGUSTO ARRUDA MELO UFRJ

PAULO CAIXETA DE OLIVEIRA UFRJ

NATHÁLIA NUNES ARAÚJO UFRJ

MATEUS VIEIRA CUNHA UFRJ

LUCAS WILLIAN DA SILVA UFRJ

HUGO TULIO RODRIGUES FUNDAÇÃO COPPETEC - UFRJ

CHRISTIANE CATÃO CRISTINO UFRJ

CARLOS ANTONIO SARTIN JÚNIOR UFRJ

CAMILA RODRIGUES MELLO UFRJ

AMANDA CARDOZO BARBOSA UFRJ

ALICE CUNHA DA SILVA UFRJ

ANYA DANTAS CABRAL OUTRAS INSTITUIÇÕES

ANDRE LUIZ PEREIRA REBELLO JÚNIOR OUTRAS INSTITUIÇÕES

ALICE CUNHA OUTRAS INSTITUIÇÕES

contrApArtidAs VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

Contrapartida institucional — inscrições gratuitas aos funcionários da Eletrobras / Eletronuclear

Contrapartida  ambiental — doação das lonas (banners) para produção de bolsas ecologicas 

Contrapartida social — inscrições gratuitas a alunos de graduação de universidade pública

15  

MARCO AURELIO MORGADO VIEIRA ELETROBRAS ELETRONUCLEAR

MARCIA REIS DE LOSSIOE SEIBLITZ  ELETROBRAS ELETRONUCLEAR

KARINA GOMES SOARES  ELETROBRAS ELETRONUCLEAR

CARLOS BORGES  ELETROBRAS ELETRONUCLEAR

Entidade - NASCENTE PEQUENA DE GUAPIMIRIM.



16  

releAses VI Seminário Internacional de Energia Nuclear
EXPO NUCLEAR - 1ª Feira de Tecnologia em Engenharia Nuclear

Textos liberados para imprensa - 01/04/2015

Considerada como fonte imprescindível em uma matriz 
elétrica diversificada, sustentá-vel e eficiente, a energia 
nuclear deverá ganhar prioridade novamente no Plano Na-
cional de Energia 2050. 

O Ministério das Minas e Energia (MME) prevê que o 
potencial hidrelétrico brasileiro estará esgotado no quin-
quênio de 2025 a 2030 e, diante disso, o governo está 
revisando o PNE 2015. A expectativa é que este plano 
traga a tão aguardada definição com relação à instalação 
de quatro novas usinas nucleares no Brasil para comple-
mentar a geração elétrica, reforçada por este cenário de 
esgotamento do aproveitamento hídrico.

O assunto vai nortear as discussões do VI Seminário 
Internacional de Energia Nuclear (VI SIEN), marcado para 
os dias 17 e 18 de junho de 2015, no Rio de Janeiro, com 
a presença de empresas brasileiras e internacionais, au-
toridades do governo, agencias internacionais, téc-nicos 
e gestores da cadeia industrial do setor, Academia, as-
sociações profissionais e empresa-riais. Promovido pela 
Planeja & Informa Comunicação e Marketing e Casa Viva 
Eventos com apoio das entidades de classe e empresas 
do setor, o VI SIEN traz em sua programação painéis e pa-
lestras sobre os desafios para o desenvolvimento do setor 
e novas tecnologias e soluções voltadas à segurança das 
usinas nucleares, bem como os diversos usos da radiação 
para fins pacíficos.

Energia limpa e segura
O Brasil vem recorrendo sistematicamente a fontes tér-

micas como carvão, gás, óleo diesel e combustível desde 
2012 para complementar sua oferta de energia elétrica. 
Em um cenário de chuvas irregulares e rápido esvazia-
mento dos reservatórios, as termelétricas já res-pondem 
por quase 30% da energia do país, e a tendência é que 

essa participação aumente ca-da vez mais, principalmen-
te a partir de 2025, segundo análise da última edição da 
Revista Bra-sil Nuclear, editada pela ABEN.

“O uso continuado das térmicas indica a existência de 
uma crise estrutural do setor elé-trico, cuja capacidade 
de geração não consegue suportar o aumento do consu-
mo. Se não solu-cionada, a situação pode comprometer 
o crescimento econômico, que exige oferta crescente de 
energia. Sua gravidade, portanto, impõe a reestruturação 
da matriz elétrica, com o investi-mento em outras fontes 
térmicas de base, que gerem energia ininterruptamente, 
para garantir a segurança do abastecimento e possibilitar 
a expansão da oferta”, acrescenta a publicação especia-
lizada.

Neste cenário, a geração nuclear ganha papel cada 
vez mais importante em uma matriz elétrica diversificada, 
sustentável e eficiente, agregando vantagens como “com-
petitividade, estabilidade, disponibilidade e a garantia de 
suprimento de combustível, oferecida pela posse da 6ª 
maior reserva mundial de urânio, com potencial energé-
tico comparável ao pré-sal”, diz a ABEN. 

O tempo, contudo, é exíguo para que as novas centrais 
nucleares possam efetivamente reforçar a base da matriz 
elétrica a partir de 2025, exigindo uma rápida tomada de 
decisão, principalmente se considerarmos a necessidade 
de definição do local e a conclusão das etapas de projeto, 
licenciamento e construção e comissionamento da planta. 
A necessidade é premen-te, mas o futuro da energia nu-
clear depende, por sua vez, de uma estruturação estraté-
gica do setor, de maneira a integrar todas as empresas da 
área em torno desse objetivo.

A necessidade da expansão nuclear é hoje um con-
senso em praticamente todo o mundo. Barreiras como a 
segurança das usinas e a disposição dos rejeitos radioa-

energia nuclear deverá ser a opção
para reduzir dependência das térmicas01

Perspectiva de dinamização da geração nuclear no PNE 2050 para diversificar
a matriz elétrica anima o setor. Assunto está no centro da pauta do VI SIEN
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Textos liberados para imprensa - 01/04/2015

tivos vêm sendo venci-das e são alvo de estudos e novas 
tecnologias em várias partes do mundo.

O ingresso do capital privado na geração e operação 
de usinas pode ser a solução para outra barreira no Brasil, 
criada pela falta de recursos internacionais - uma opção 
que amadu-rece rapidamente. Outras precisam ser en-
frentadas, como a falta de mão de obra especializa-da, 
por exemplo. 

Todas essas questões precisam ser discutidas de for-
ma permanente com o setor nuclear e com a sociedade. É 
fundamental a participação das empresas públicas e pri-
vadas ligadas à cadeia da indústria nuclear, que podem 
patrocinar e marcar sua presença ativa no VI SIEN.

SIEN 2015
O Seminário Internacional de Energia Nuclear tem sido 

um importante espaço para o debate sobre o Programa 
Nuclear Brasileiro, as novas tecnologias em desenvolvi-
mento no mundo e, principalmente, requisitos de seguran-
ça que se tornaram ainda mais rigorosos após o acidente 
de Fukushima, no Japão. Nesta sexta versão, a agenda 
vai trazer essas e outras ques-tões, reunindo todos os 
segmentos do setor nuclear, além de promover a difusão 
de novas tec-nologias e soluções voltadas à construção 
e operação de usinas nucleares, bem como os diver-sos 
usos da radiação para fins pacíficos.  

O evento reúne empresas de energia nuclear do Bra-
sil e do exterior; lideranças empre-sariais; empresas de 
engenharia industrial, construção e serviço; empresas de 
projetos e de-senvolvimento tecnológico; fornecedores 
de equipamentos e materiais para engenharia elétri-ca; 
empresas e órgãos governamentais; gestores públicos e 
privados; técnicos e executivos do setor de energia; con-
cessionárias de energia; além de entidades de classe de 
engenharia, uni-versidades, institutos de pesquisa etc.

A exemplo da 5ª edição realizada este ano, a expecta-
tiva é que as principais empresas nacion-ais e internacio-
nais do setor nuclear, como ELETRONUCLEAR, AMAZUL, 
INB, AREVA, MITSUBISHI, ATMEA, WESTINGHOUSE, ROSA-
TOM e outras confirmem mais uma vez sua par-ticipação 
ativa no evento e possam compartilhar sua experiência. O 
IV SIEN conta com apoio das principais entidades técnicas 
e profissionais da área nuclear.
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Textos liberados para imprensa - 03/04/2015

“O Brasil precisará de pelo menos oito novas usinas nu-
cleares de 1.000 megawatts cada a partir de 2025 para fa-
zer frente ao crescimento da demanda por energia elétrica e 
ao esgo-tamento do potencial de hidrelétricas com grandes 
reservatórios”. Esse alerta é do presidente da Associação 
Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares 
(ABDAN), Antônio Miller, baseado em um estudo contratado 
pela entidade junto à Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 
(FGV-SP).

Miller, que considera este cenário conservador, afirmou, 
em entrevista à Agência Reu-ters, que “as oito novas usinas 
nucleares teriam que ficar prontas até 2040, isto conside-
rando a hipótese de haver no setor apenas investimentos 
públicos. Mas o estudo aponta que poderiam ser construídas 
23 unidades, caso o setor privado participe também dos in-
vestimentos”.

O assunto vai ser tema do VI Seminário Internacional de 
Energia Nuclear (SIEN 2015), marcado para os dias 06 e 07 
maio de 2015, no Rio de Janeiro, com a presença de em-
presas brasileiras e internacionais, autoridades do governo, 
agencias internacionais, técnicos e gesto-res da cadeia in-
dustrial do setor, Academia, associações profissionais e em-
presariais. Promovi-do pela Planeja & Informa Comunicação 
e Marketing e Casa Viva Eventos com apoio das enti-dades 
de classe e empresas do setor, o VI SIEN traz em sua progra-
mação painéis e palestras sobre os desafios para o desenvol-
vimento do setor e novas tecnologias e soluções voltadas à 
segurança das usinas nucleares, bem como os diversos usos 
da radiação para fins pacíficos.

 O Ministério das Minas e Energia (MME) prevê que o po-
tencial hidrelétrico brasileiro estará esgotado no quinquênio 
de 2025 a 2030 e, diante disso, está revendo o PNE 2050, 
que deverá incluir a definição de pelo menos quatro novas 
usinas nucleares no Brasil para comple-mentar a geração 

elétrica, comprometida por este cenário de esgotamento do 
aproveitamento hídrico.

O Brasil vem recorrendo sistematicamente a fontes térmi-
cas como carvão, gás, óleo diesel e combustível desde 2012 
para complementar sua oferta de energia elétrica. Em um 
cenário de chuvas irregulares e rápido esvaziamento dos re-
servatórios, as termelétricas já res-pondem por quase 30% 
da energia do país, e a tendência é que essa participação 
aumente ca-da vez mais, principalmente a partir de 2025.

Neste cenário, a geração nuclear ganha papel cada vez 
mais importante em uma matriz elétrica diversificada, sus-
tentável e eficiente, agregando vantagens como “competitivi-
dade, estabilidade, disponibilidade e a garantia de suprimen-
to de combustível, oferecida pela posse da 6ª maior reserva 
mundial de urânio, com potencial energético comparável ao 
pré-sal”, diz a ABEN. 

O ingresso do capital privado na geração e operação de 
usinas pode ser a solução para dinamizar e agilizar a cons-
trução e operação de novos reatores, com o aporte de novos 
recur-sos - opção que amadurece rapidamente dentro do go-
verno. Outras precisam ser enfrentadas, como a falta de mão 
de obra especializada. 

SIEN 2015
O Seminário Internacional de Energia Nuclear tem sido um 

importante espaço para o debate sobre o desafio da geração 
elétrica, o Programa Nuclear Brasileiro, novas tecnologias 
em de-senvolvimento no mundo e requisitos de segurança 
que se tornaram ainda mais rigorosos após o acidente de 
Fukushima, no Japão. Nesta sexta versão, a agenda vai trazer 
essas e outras ques-tões, reunindo todos os segmentos do 
setor nuclear, além de promover a difusão de novas tec-nolo-
gias e soluções voltadas à construção e operação de usinas 
nucleares, bem como os diver-sos usos da radiação para fins 
pacíficos.

Brasil precisará de oito novas
usinas nucleares a partir de 202502

Crescimento da demanda por energia elétrica e esgotamento do potencial de
hidrelétricas com grandes reservatórios ratificam necessidade da geração nuclear
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Textos liberados para imprensa - 06/04/2015

A necessidade de ajustar a programação do VI Seminário In-
ternacional de Energia Nuclear (VI SIEN) à agenda de participação 
em eventos da ELETRONUCLEAR, definida pelo edital de apoio a 
eventos técnicos da ELETROBRAS, levou a organização do evento 
a alterar o calendário do Seminário para os dias 17 e 18 de ju-
nho, no Rio de Janeiro. Em sua sexta edição, o evento acontece 
desde 2010, no Rio de Janeiro, com apoio da estatal brasileira 
do setor nu-clear e de várias outras empresas do segmento.

Considerada como fonte imprescindível em uma matriz 
elétrica diversificada, sustentá-vel e eficiente, a energia nucle-
ar deverá ganhar prioridade novamente no Plano Nacional de 
Energia (PNE) 2050. O SIEN 2015 acontece em um momento 
especial para o futuro da geração nuclear no Brasil, quando 
o setor aguarda a definição das quatro novas usinas nucle-
a-res previstas para construção no Brasil, cuja necessidade 
vem sendo reforçada pelo cenário de esgotamento do aprovei-
tamento hídrico, previsto pelo próprio Ministério das Minas e 
Energia para no máximo 2030.

O assunto vai nortear as discussões do VI Seminário In-
ternacional de Energia Nuclear (VI SIEN),  com a presença de 
empresas brasileiras e internacionais, autoridades do gover-
no, agencias internacionais, técnicos e gestores da cadeia 
industrial do setor, Academia, associa-ções profissionais e 
empresariais. Promovido pela Planeja & Informa Comuni-
cação e Marketing e Casa Viva Eventos com apoio das en-
tidades de classe e empresas do setor, o VI SIEN traz em 
sua programação painéis e palestras sobre os desafios para 
o desenvolvimento do setor e novas tecnologias e soluções 
voltadas à segurança das usinas nucleares, bem como os 
diversos usos da radiação para fins pacíficos.

Energia limpa e segura
O Brasil vem recorrendo sistematicamente a fontes térmicas 

como carvão, gás, óleo diesel e combustível desde 2012 para 
complementar sua oferta de energia elétrica. Em um cenário de 
chuvas irregulares e rápido esvaziamento dos reservatórios, as 

termelétricas já res-pondem por quase 30% da energia do país, 
e a tendência é que essa participação aumente ca-da vez mais, 
principalmente a partir de 2025, segundo análise da última edi-
ção da Revista Bra-sil Nuclear, editada pela ABEN.

O uso continuado das térmicas indica a existência de uma 
crise estrutural do setor elé-trico, cuja capacidade de gera-
ção não consegue suportar o aumento do consumo. Se não 
solu-cionada, a situação pode comprometer o crescimento 
econômico, que exige oferta crescente de energia. Com forte 
impacto no PIB do País, a gravidade do problema impõe a re-
estrutura-ção da matriz elétrica, com o investimento em outras 
fontes térmicas de base, que gerem energia ininterruptamente, 
para garantir a segurança do abastecimento e possibilitar a 
expan-são da oferta”, afirmam especialistas.

Neste cenário, a geração nuclear ganha papel cada vez 
mais importante em uma matriz elétrica diversificada, susten-
tável e eficiente, agregando vantagens como competitividade, 
es-tabilidade, disponibilidade e a garantia de suprimento de 
combustível, oferecida pela posse da 6ª maior reserva mundial 
de urânio, com potencial energético comparável ao pré-sal. 

O tempo, contudo, é exíguo para que as novas centrais 
nucleares possam efetivamente reforçar a base da matriz 
elétrica a partir de 2025, exigindo uma rápida tomada de 
decisão, principalmente se considerarmos a necessidade de 
definição do local e a conclusão das etapas de projeto, licen-
ciamento e construção e comissionamento da planta.

A necessidade da expansão nuclear é hoje um consenso 
em praticamente todo o mundo. Barreiras como a segurança 
das usinas e a disposição dos rejeitos radioativos vêm sendo 
venci-das e são alvo de estudos e novas tecnologias em vá-
rias partes do mundo.

O ingresso do capital privado na geração e operação de 
usinas pode ser a solução para outra barreira no Brasil, criada 
pela falta de recursos internacionais - uma opção que amadu
-rece rapidamente. Outras precisam ser enfrentadas, como a 
falta de mão de obra especializa-da, por exemplo. 

dinamização da geração nuclear na matriz
elétrica do país na pauta do Vi sien03

SIEN 2015 e Expo-Nuclear 2015 tem novas datas de realização
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Textos liberados para imprensa - 09/04/2015

O Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI SIEN) vai 
ganhar um reforço impor-tante a partir de 2015, agregando 
em sua agenda a Expo Nuclear – 1ª Feira de Tecnologia em 
Engenharia Nuclear, que vai reunir empresas públicas e pri-
vadas do setor, Institutos de Pesqui-sa, governo etc. O evento 
acontece nos dias 17 e 18 de junho próximo, no Centro de 
Conven-ções BVRJ, no Rio de Janeiro.

A Expo Nuclear será destinada às empresas que cons-
troem e operam centrais nuclea-res, fabricantes de equipa-
mentos, combustível e suprimentos, desenvolvedores de tec-
nologia, empresas de engenharia e projetos, prestadores de 
serviços, agentes financeiros, órgãos de pesquisa e governo, 
com o objetivo de dinamizar e expor suas soluções, tecnolo-
gias, serviços e equipamentos dentro da cadeia nuclear.

O conteúdo programático do SIEN envolve todo o setor 
nuclear - cadeia industrial, em-presas operadoras (públicas 
e privadas), Academia, associações profissionais e empre-
sariais, governo etc. – para debater questões como a Polí-
tica Nuclear, fontes de recursos, mão de obra especializada, 
segurança nuclear, novas tecnologias, cadeia da indústria, 
mercado potencial e outros temas pertinentes.

Para participação na 1ª EXPO serão oferecidos às empre-
sas patrocinadoras e exposito-ras stands com montagem 
básica para que possam mostrar suas soluções, tecnologias, 
serviços e equipamentos dentro da cadeia nuclear. A feira de 
tecnologia será aberta às empresas, or-ganismos de pesqui-

sa, universidades e profissionais do setor.
É fundamental a participação das empresas públicas e 

privadas, institutos de pesquisa, enfim, de todas as insti-
tuições ligadas à cadeia da indústria nuclear, no Brasil e no 
mundo, que poderão patrocinar e marcar sua presença ativa 
neste debate.

  
QUEM DEVE PARTICIPAR?

Empresas: Gestores, técnicos e executivos do setor nucle-
ar; empresas de engenharia industrial, construção e serviço; 
empresas de consultoria, prevenção de risco e gestão de cri-
ses; empresas de projetos e desenvolvimento tecnológico; 
empresas de informática; empresas de logística, fornecedo-
res de equipamentos, aço, tubos, materiais para engenha-
ria elétrica, escritórios jurí-dicos, ONG’s, empresas e órgãos 
governamentais, governo federal, estaduais e municipais, 
entidades de classe de engenharia, universidades e institutos 
de pesquisa. 

Áreas: Agências internacionais, setores de engenharia, 
Economia, Administração, Qualidade, Industrial, Projetos, As-
suntos Institucionais, Jurídica, Recursos Humanos e outras.

Cargos: Empresários, Diretores, Gerentes, Supervisores, 
Coordenadores, Advogados, Técnicos, Consultores, Especia-
listas e outros profissionais envolvidos ou responsáveis por 
programas de segurança e afins.

sien cresce e realiza
sua 1ª expo nuclear04
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Textos liberados para imprensa - 12/04/2015

A necessidade de ajustar a programação do VI Seminário In-
ternacional de Energia Nuclear (VI SIEN) à agenda de participação 
em eventos da ELETRONUCLEAR, definida pelo edital de apoio a 
eventos técnicos da ELETROBRAS, levou a organização do evento 
a alterar o calendário do Seminário para os dias 17 e 18 de junho, 
no Rio de Janeiro. Em sua sexta edição, o evento acontece desde 
2010, no Rio de Janeiro, com apoio da estatal brasileira do setor 
nu-clear e de várias outras empresas do segmento.

A partir deste ano, o VI Seminário Internacional de Energia Nu-
clear (VI SIEN) vai gan-har um reforço importante – a Expo Nuclear 
– 1ª Mostra de Tecnologia em Engenharia Nucle-ar para Fins Pa-
cíficos, que vai reunir empresas públicas e privadas que operam 
e/ou constroem centrais nucleares, fabricantes de equipamentos, 
fabricantes de combustível e suprimentos, desenvolvedores de 
tecnologia, empresas de engenharia e projetos, prestadores de 
serviços, agentes financeiros, órgãos de pesquisa e governo, com 
o objetivo de dinamizar e expor soluções, tecnologias, serviços e 
equipamentos dentro da cadeia nuclear.

Além disso, o SIEN traz mais uma novidade: estará apoiando 
e realizando, em parceria com o Instituto Militar de Engenharia 
(IME), o 1º ETEN - Encontro sobre Tecnologia em En-genharia Nu-
clear para Fins Pacíficos, que traz a proposta de reunir a comuni-
dade Científica Nuclear em prol de uma maior interação entre as 
instituições, viabilizando a realização de tra-balhos de pesquisas 
futuras por meio de cooperação técnica. A ideia é promover um 
encontro anual de institutos de pesquisas, universidades, empre-
sas da cadeia nuclear, agencias nacionais e internacionais, go-
verno, agencias e órgãos de segurança, tornando-se um fórum 
permanente de discussão no setor, principalmente na área de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil.
O conteúdo programático do VI SIEN mantem a proposta de 

reunir todo o setor nuclear - cadeia industrial, empresas opera-
doras (públicas e privadas), Academia, associações profissi-onais 
e empresariais, governo etc. – para debater questões como a 
Política Nuclear, fontes de recursos, mão de obra especializada, 
segurança nuclear, novas tecnologias e outros temas per-tinentes.

Os eventos ocorrerão nas seguintes datas, dentro da semana 
de 15 a 19 de junho:

• 15/06 – Montagem da 1ª EXPO NUCLEAR
• 16/06 - 1º ETEN - Encontro Técnico em Engenharia Nuclear 
para Fins Pacíficos - IME
• 17/06 e 18/06 - VI Seminário Internacional de Energia
Nuclear (VI SIEN) – Centro de Convenções da Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro (BVRJ)
• 19/06 – Visita Técnica (em processo de definição) 
Como nas edições anteriores, a proposta é reunir, com apoio da 

Eletrobrás Eletronu-clear e outras empresas nacionais e estran-
geiras públicas e privadas do setor, representantes do Ministério 
de Minas e Energia, Academia, Institutos de Pesquisa, CNEN, es-
tudantes, repre-sentantes da cadeia industrial brasileira, agências 
internacionais de segurança, representantes de outros países que 
detém usinas nucleares, empresas de consultoria, construção e 
montagem industrial, fornecedores de equipamentos e soluções 
tecnológicas etc. 

O evento certamente dará uma forte contribuição para o de-
senvolvimento da cadeia nuclear, promovendo o intercâmbio entre 
empresas, governos e órgãos técnicos.

sien 2015 será
em junho no rio05
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Aben defende a reestruturação
de todo o setor nuclear brasileiro06

“É preciso reestruturar todo o setor nuclear brasileiro, 
modernizar a estrutura das insti-tuições e definir melhor a 
participação do governo, abrindo espaço para o agente priva-
do en-trar como investidor no setor nuclear. O governo, hoje 
em dia, não tem mais recursos para investir num projeto de 
longo prazo”, afirma o executivo.

A questão levantada pelo Vice Presidente da ABEN (a ín-
tegra da entrevista pode ser lida no link www.petronoticias.
com.br/archives/66294) está no centro dos debates do VI 
Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI SIEN), que 
acontece nos próximos dias 17 e 18 de junho, no Centro de 
Convenções da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A sexta 
edição do evento traz algumas novidades: a realização da 
1ª EXPO NUCLEAR e do 1º ETEN - Encontro sobre Tecno-lo-
gia em Engenharia Nuclear para Fins Pacíficos, em parceria 
com o Instituto Militar de Engenharia (IME). A proposta do 
ETEN é reunir a comunidade Científica Nuclear em prol de 

uma maior interação entre as instituições, viabilizando a 
realização de trabalhos de pesquisas futuras por meio de 
cooperação técnica.

A Expo Nuclear vai reunir empresas públicas e privadas, 
fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de tecnolo-
gia, empresas de engenharia e projetos, prestadores de ser-
viços, agentes financeiros, associações de classe técnicas e 
profissionais, órgãos de pesquisa e gov-erno, com o objetivo 
de dinamizar e expor soluções, tecnologias, serviços e equi-
pamentos den-tro da cadeia nuclear.

O VI SIEN mantem a proposta de mobilizar todo o setor 
nuclear - cadeia industrial, em-presas operadoras (públi-
cas e privadas), Academia, associações profissionais e 
empresariais, governo etc. – para debater questões como 
a Política Nuclear, fontes de recursos, mão de obra espe-
cializada, segurança nuclear, novas tecnologias e outros 
temas pertinentes.

O Vice Presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear (Aben), Marcelo Gomes 
da Silva, defendeu, em entrevista ao Site Petronotícias, a flexibilização do monopólio 

nuclear e a revisão do marco regulatório do setor, de maneira a permitir uma participa-
ção mais efetiva da geração nuclear na matriz elétrica no País, através de, pelo menos, 

quatro novas usinas até 2030.
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Textos liberados para imprensa - 18/04/2015

A Rosatom, estatal russa de energia nuclear, e a NUCLEP 
– Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. já confirmaram pre-
sença e patrocínio à sexta edição do Seminário Internacional 
de Energia Nuclear, que será realizada nos dias 17 e 18 de 
maio, no Centro de Convenções da Bolsa de Valores do Rio 
de Janeiro.

Este ano, o SIEN 2015 traz algumas novidades: a rea-
lização da 1ª EXPO NUCLEAR e do 1º ETEN - Encontro so-
bre Tecnologia em Engenharia Nuclear para Fins Pacíficos, 
em parcer-ia com o Instituto Militar de Engenharia (IME). 
A proposta do ETEN, que antecede o SIEN, no dia 16 de 
junho, é reunir a comunidade Científica Nuclear em prol de 
uma maior interação entre as instituições, viabilizando a 
realização de trabalhos de pesquisas futuras por meio de 
cooperação técnica. 

A NUCLEP, que participará da agenda técnica do evento, é 
uma empresa genuinamente brasileira voltada para a inova-
ção tecnológica. Além de fabricar os cascos semissubmersí-
veis para plataformas (P-51 e P-56) da Petrobras, a NUCLEP 
trouxe para o parque industrial de Itag-uaí, na Região Metro-
politana do Rio de Janeiro, a fabricação dos cascos resisten-
tes de subma-rinos. Hoje é responsável pela produção dos 
cascos para quatro submarinos convencionais e um a pro-
pulsão nuclear, da classe Scorpéne, com tecnologia francesa.

Além da agenda de debates técnicos do evento, a Rosa-
tom vai participar da EXPO NU-CLEAR, mostrando em seu 
estande suas soluções desenvolvidas pelo mundo na área 
nuclear. A estatal russa reúne mais de 360 empresas e insti-

tuições nucleares de pesquisa e desenvolvi-mento que atu-
am nos setores civis e de defesa, sendo a única no mundo a 
ter uma frota de quebra-gelo nuclear.

O VI Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI SIEN) 
tem por objetivo mobilizar todo o setor nuclear - cadeia in-
dustrial, empresas operadoras (públicas e privadas), Acade-
mia, associações profissionais e empresariais, governo etc. 
– para debater questões como a Política Nuclear, fontes de 
recursos, mão de obra especializada, segurança nuclear, no-
vas tecnologias e outros temas pertinentes.

A 1ª Expo Nuclear vai reunir empresas públicas e priva-
das, fabricantes de equipamen-tos, desenvolvedores de tec-
nologia, empresas de engenharia e projetos, prestadores de 
serviços, agentes financeiros, associações de classe técnicas 
e profissionais, órgãos de pesquisa e governo, com o objetivo 
de dinamizar e expor soluções, tecnologias, serviços e equi-
pamentos dentro da cadeia nuclear.

O evento ocorrerá na semana de 15 a 19 de junho
próximo, dentro da seguinte pro-gramação:
• 16/06 – Montagem da 1ª EXPO NUCLEAR
• 16/06 - 1º ETEN - Encontro Técnico em Engenharia
Nuclear 
para Fins Pacíficos - IME
• 17/06 e 18/06 - VI Seminário Internacional de Energia
Nuclear (VI SIEN) e EX-PO NUCLEAR – Centro de
Convenções da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ)
19/06 – Visita Técnica (em processo de definição)

rosatom e nUclep confirmam
patrocínio ao Vi sien no rio07
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Textos liberados para imprensa -21/04/2015

Brasil se prepara para
a transição hidrotérmica08

“A expansão de um sistema elétrico interligado de 
grande porte, com significativa pre-dominância de fonte 
primária renovável hídrica requer uma crescente contri-
buição térmica, seja por paulatino esgotamento do poten-
cial econômica e ambientalmente viável dessa fonte e/ou 
por perda de sua capacidade de autoregulação, decorren-
te da diminuição da capacidade de armazenagem de água 
nos reservatórios em relação ao crescimento da carga do 
sistema.”

Este conceito, denominado “Transição hidrotérmica”, 
no qual se baseou a evolução do sistema elétrico cana-
dense nos últimos 50 anos, vem se tornando realidade no 
Brasil e será tema da apresentação do Diretor de Planeja-
mento, Gestão e Meio Ambiente da Eletronu-clear, Leonam 
dos Santos Guimarães, que já confirmou a sua presença 
na Mesa Redonda pro-gramada para o dia 17/06/2015, 
das 14:30 às 15:30, no VI SIEN.

Segundo Leonam, o sistema elétrico do Canadá guarda 
muitas similaridades com a situ-ação do sistema elétrico 
brasileiro nos últimos 15 anos. A partir de uma contribui-
ção de mais de 90% em 1960, a participação da hidro-
eletricidade naquele País declinou de forma constante até 
1990, quando se estabilizou em torno de 60% (íntegra do 
trabalho no site http://planejabrasil.wordpress.com/).

O VI Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI 

SIEN) tem por objetivo mobilizar todo o setor nuclear - 
cadeia industrial, empresas operadoras (públicas e priva-
das), Academia, associações profissionais e empresariais, 
governo etc. – para debater questões como a Política 
Nuclear, fontes de recursos, mão de obra especializada, 
segurança nuclear, novas tecnologias e outros temas per-
tinentes.

Nesta edição, o SIEN prevê a realização da 1ª Expo Nu-
clear, que vai reunir empresas públicas e privadas, fabri-
cantes de equipamentos, desenvolvedores de tecnologia, 
empresas de engenharia e projetos, prestadores de servi-
ços, agentes financeiros, associações de classe téc-nicas 
e profissionais, órgãos de pesquisa e governo, com o ob-
jetivo de dinamizar e expor soluções, tecnologias, serviços 
e equipamentos dentro da cadeia nuclear.

O evento ocorrerá na semana de 15 a 19 de junho
próximo, dentro da seguinte pro-gramação:
• 16/06 – Montagem da 1ª EXPO NUCLEAR
• 16/06 - 1º ETEN - Encontro Técnico em
Engenharia Nuclear para Fins Pacíficos - IME
• 17/06 e 18/06 - VI Seminário Internacional de Energia 
Nuclear (VI SIEN) e EX-PO NUCLEAR – Centro de Convenções
da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ)
• 19/06 – Visita Técnica (em processo de definição)

Esgotamento do potencial econômico e ambientalmente viável das hidrelétricas e redu-
ção da capacidade de armazenagem dos reservatórios reforça importância das fontes 

nucleares. Assunto será tema de palestra da Eletronuclear no VI SIEN
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Chamada para o website planejabrasil.com.br na área do evento SIEN 2015 - 25/04/2015

O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, garantiu 
na última quarta-feira (8), durante palestra na Comissão de 
Infraestrutura do Senado, que o Brasil continuará investindo 
em ener-gia nuclear e deve chegar em 2050 com um total de 
15 usinas do tipo produzindo eletricidade no país.

O ministro afirmou ainda em seu discurso, divulgado pelo 
Site G1, que 21 pontos para in-stalação de novas usinas fo-
ram estudados e, no momento, o governo avalia quais deles 
devem receber as quatro novas usinas nucleares que planeja 
construir até 2030, chegando a um total de sete (7) no país. 

Ainda de acordo com ele, o plano prevê que outras oito (8) 
usinas sejam erguidas entre 2030 e 2050, levando o país a 
15 usinas nucleares.

“A energia nuclear está dentro do plano estratégico [do 
governo]”, disse Braga. Ele apontou, entretanto, que os in-
vestimentos serão feitos sem descuidar de questões am-
bientais. De acordo com Braga, na terça (7) o Ministério da 
Fazenda garantiu os recursos para a conclusão de An-gra 3 
que, segundo ele, deve entrar em operação até 2018. A usina 
terá potência de 1.405 MW.

Ministro defende a construção de
12 novas usinas nucleares até 205009

Eduardo Braga afirmou que investimento está previsto em plano do governo.
Pelo menos quatro delas serão construídas até 2030
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previsão do MMe de 12 novas usinas até
2050 é bem recebida pelo setor nuclear10

A declaração do Ministro das Minas e Energia, Edu-
ardo Braga, garantindo na Comissão de Infraestrutura do 
Senado  a continuidade dos investimentos brasileiros em 
energia nuclear e a previsão de 15 usinas novas usinas 
em 2050, foi aplaudida e muito bem recebida pelo setor. 
O Ministro Eduardo Braga fez um novo depoimento ontem 
(dia 15/04), em audiência pública na Comissão de Minas 
e Energia da Câmara dos Deputados, reafirmando o com-
promisso do governo (leia íntegra no link do Site Petrono-
tícias http://www.petronoticias.com.br/archives/67319).

- A declaração do Ministro é muito positiva, ele esta 
pensando como brasileiro. O Brasil não pode abrir mão 
de geração de energia elétrica de base, confiável, segu-
ra, econômica utili-zando combustível brasileiro, afirmou 
o presidente da Associação Brasileira para o Desenvol-
vimento de Atividades Nucleares (ABDAN), Antônio Miller.

Na visão do presidente da ABDAN, a quantidade pre-
vista para 2030, de quatro (4) uni-dades de 1000Mwe, “é 
muito conservadora, porém o importante é iniciar o pro-
grama de im-plantação de novas usinas imediatamente”. 
Para ele, se continuarmos postergando a decisão teremos 
necessidade de unidades adicionais.

Antonio Ferreira Miller defendeu também o modelo de 
Parceria Público Privada com o Parceiro Privado com 51% 
de participação como forma de alavancar recursos para 

implantar as 12 novas usinas prometidas pelo ministro até 
2050. “Para tanto, seria necessário uma PEC para altera-
ção na Constituição Brasileira permitindo assim o Parceiro 
Privado ter 51% de par-ticipação”, concluiu.

VI SIEN 2015
O VI Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI 

SIEN) tem por objetivo mobilizar todo o setor nuclear - 
cadeia industrial, empresas operadoras (públicas e priva-
das), Academia, associações profissionais e empresariais, 
governo etc. – para debater questões como a Política 
Nuclear, fontes de recursos, mão de obra especializada, 
segurança nuclear, novas tecnologias e outros temas per-
tinentes.

Nesta edição, o SIEN prevê também a realização do 1º 
Encontro de Tecnologia em Engen-haria Nuclear para Fins 
Pacíficos (1º ETEN), em parceria com o Instituto Militar de 
Engen-haria (IME), e da 1ª Expo Nuclear, que vai reunir em-
presas públicas e privadas, fabricantes de equipamentos, 
desenvolvedores de tecnologia, empresas de engenharia 
e projetos, prestadores de serviços, agentes financeiros, 
associações de classe técnicas e profissionais, órgãos de 
pesquisa e governo, com o objetivo de dinamizar e expor 
soluções, tecnologias, serviços e equi-pamentos dentro 
da cadeia nuclear.

Promessa do Ministro das Minas e Energia é aplaudida pelo setor que mesmo assim 
considera conservadora a previsão de quatro usinas até 2030. Assunto está na pauta do 

VI Seminário Internacional de Energia Nuclear em junho no Rio
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Textos liberados para imprensa -10/05/2015

reator Multipropósito Brasileiro será
tema de mesa redonda no sien 201511

“Embora não receba a devida atenção no âmbito do 
panorama do setor nuclear bra-sileiro, na visão de alguns 
especialistas, o Programa de Aplicações Sociais embutido 
no Pro-grama Nuclear Brasileiro, proporciona ao País di-
versos benefícios. No âmbito deste Programa encontra-se 
em desenvolvimento o Empreendimento Reator Multipro-
pósito Brasileiro (RMB), um projeto de arraste tecnológico 
que dotará o país com uma infraestrutura fundamental 
para o desenvolvimento endógeno do setor nuclear, que 
será o tema da mesa redonda “PANORAMA E PERSPECTI-
VAS DA ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL”, programada para 
o dia 17/06/2015, das 14h30 às 15h40, durante o VI Se-
minário Internacional de Energia Nuclear.

Segundo o diretor de P&D da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, Isaac José Obadia, um dos convidados 
da mesa redonda, O RMB tem um custo total estimado 
em USD 500 mi-lhões e previsão para início de operação 
em 2020. O projeto básico de engenharia foi con-cluído, a 
licença de local foi emitida pela CNEN e a licença prévia 
encontra-se em vias de ser emitida pelo IBAMA.

O projeto, que conta com o apoio dos diversos seg-
mentos do setor nuclear nacional, é coordenado pela DPD/
CNEN, e vem sendo desenvolvido fundamentalmente por 
meio de recur-sos do FNDCT, disponibilizados pelo MCTI 
através da Finep, explica Obadia. As próximas etapas con-
sistem do projeto detalhado de engenharia, que já conta 
com recursos parciais, seguidos da construção, aquisição 
de componentes, montagem, comissionamento e licencia-
mento, para as quais ainda não estão disponibilizados os 
recursos.

No âmbito do RMB consta a produção de radioisótopos 
e fontes radioativas para a saúde, indústria e agricultura, 

com ênfase para o molibdênio 99, tornando o país autos-
sufi-ciente na produção deste insumo, usado em mais de 
80% dos procedimentos de medicina nu-clear; a realiza-
ção de testes de irradiação de materiais e de combustí-
veis nucleares, funda-mentais para o Labgene e para o 
desenvolvimento de novos combustíveis e materiais para 
uso em reatores; pesquisas científicas e tecnológicas com 
feixes de nêutrons, em várias áreas do conhecimento, 
hoje limitadas pelos reatores de pesquisa de baixo fluxo 
existentes no país.

No âmbito do Programa de Aplicações Sociais do setor 
nuclear, consta ainda, além da produção e fornecimento 
de radiofármacos para realização de mais de dois milhões 
de proced-imentos anuais de medicina nuclear, os seguin-
tes benefícios:

Proteção radiológica do meio ambiente e de mais de 
120 mil trabalhadores das áreas da saúde e da indústria, 
bem como do público em geral; segurança radiológica e 
nuclear da Copa das Confederações 2013, Jornada Mun-
dial da Juventude 2013, Copa do Mundo FIFA 2014, Olim-
píadas e Paraolimpíadas Rio 2016. 

 Proteção da população por meio do recebimento, tra-
tamento e armazenamento inter-mediário de rejeitos ra-
dioativos gerados no país pelas diversas aplicações da 
energia nuclear. 

P,D&I nas áreas de reatores nucleares, ciclo do combus-
tível, aplicações das radiações ionizantes na saúde, indús-
tria, agricultura e meio ambiente, metrologia das radiações 
ioni-zantes e gerenciamento de rejeitos radioativos.

Prestação de serviços técnicos especializados de 
análise, ensaios, calibração, irradiação, radioproteção, 
metrologia. 

No âmbito do empreendimento, consta a produção de radioisótopos e fontes radioativas para a 
saúde, indústria e agricultura, com ênfase para o molibdênio 99, tornando o país autossuficiente 
na produção deste insumo, usado em mais de 80% dos procedimentos de medicina nuclear
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construção de usinas nucleares pelo
setor privado nos planos do governo12

O governo federal estuda dar autorização para que em-
presas privadas possam investir na construção de usinas 
nucleares no Brasil, mantendo a operação sob controle es-
tatal. A in-formação foi confirmada pelo assessor técnico da 
diretoria de planejamento, gestão e meio ambiente da Eletro-
nuclear, Roberto Travassos, à Agência de Notícias Reuters e 
divulgada nesta terça-feira, dia 05 de maio.

“Estamos avaliando a participação do setor privado nos 
investimentos e essa é uma ten-dência bastante possível”, 
afirmou ele ao lembrar que por força de lei a estatal teria que 
ser obrigatoriamente a operadora das novas centrais.

O Plano Nacional de Energia (PNE) 2030 prevê mais qua-
tro usinas nucleares no país, mas o Ministério de Minas e 
Energia já fala em oito centrais novas no Brasil. “Trabalha-
mos com essa perspectiva para a expansão nuclear”, disse 
Travassos.

A Eletronuclear tem 40 áreas pré-selecionadas para re-
ceber as novas plantas e aguarda o sinal verde do governo 
federal para avançar no plano.

O PNE previa que as primeiras centrais poderiam ser 
erguidas no Nordeste, mas de acordo com Travassos es-
tudos internos apontam um melhor aproveitamento na 
região Sudeste.

“O nosso planejamento é ter ao menos quatro usinas 
nucleares num mesmo local. Com isso, se ganha em esca-
la, gerenciamento, tem menor custo de construção e ou-
tras vantagens”, adicionou ele durante evento promovido 

pela FGV Energia.
Além das duas centrais atômicas em Angra dos Reis, o 

país está construindo uma tercei-ra usina, com previsão de 
conclusão da obra em dezembro de 2018.

Tema em debate no SIEN
A participação da iniciativa privada no setor nuclear tem 

sido tema recorrente no Sem-inário Internacional de Energia 
Nuclear (VI SIEN) e já está na pauta de debates desta sexta 
edição, nos dias 17 e 18 de junho próximo, no Centro de 
Convenções BVRJ, no Rio de Janeiro.

O objetivo do Seminário é mobilizar todo o setor nuclear - 
cadeia industrial, empresas operadoras (públicas e privadas), 
Academia, associações profissionais e empresariais, governo 
etc. – para debater questões como a Política Nuclear, fontes 
de recursos, mão de obra espe-cializada, segurança nuclear, 
novas tecnologias e outros temas pertinentes.

Nesta sexta edição, o SIEN prevê também a realiza-
ção do 1º Encontro de Tecnologia em Engenharia Nuclear 
para Fins Pacíficos (1º ETEN), em parceria com o Instituto 
Militar de Engenharia (IME), e da 1ª Expo Nuclear, que vai 
reunir empresas públicas e privadas, fabri-cantes de equi-
pamentos, desenvolvedores de tecnologia, empresas de 
engenharia e projetos, prestadores de serviços, agentes 
financeiros, associações de classe técnicas e profissio-
nais, órgãos de pesquisa e governo, com o objetivo de 
dinamizar e expor soluções, tecnologias, serviços e equi-
pamentos dentro da cadeia nuclear.

Informação é confirmada à Agência Reuters pelo Assessor técnico da Diretoria de Pla-
nejamento, Gestão e Meio Ambiente da Eletronuclear. Assunto será debatido no VI SIEN
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Textos liberados para imprensa -20/05/2015

sien cresce e realiza
sua 1ª expo nuclear13

O Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI SIEN) vai 
ganhar um reforço impor-tante a partir de 2015, agregando 
em sua agenda a Expo Nuclear – 1ª Feira de Tecnologia em 
Engenharia Nuclear, que vai reunir empresas públicas e pri-
vadas do setor, Institutos de Pesqui-sa, governo etc. O evento 
acontece nos dias 17 e 18 de junho próximo, no Centro de 
Conven-ções BVRJ, no Rio de Janeiro.

A Expo Nuclear será destinada às empresas que cons-
troem e operam centrais nuclea-res, fabricantes de equipa-
mentos, combustível e suprimentos, desenvolvedores de tec-
nologia, empresas de engenharia e projetos, prestadores de 
serviços, agentes financeiros, órgãos de pesquisa e governo, 
com o objetivo de dinamizar e expor suas soluções, tecnolo-
gias, serviços e equipamentos dentro da cadeia nuclear.

O conteúdo programático do SIEN envolve todo o setor 
nuclear - cadeia industrial, em-presas operadoras (públicas 
e privadas), Academia, associações profissionais e empre-
sariais, governo etc. – para debater questões como a Polí-
tica Nuclear, fontes de recursos, mão de obra especializada, 
segurança nuclear, novas tecnologias, cadeia da indústria, 
mercado potencial e outros temas pertinentes.

Para participação na 1ª EXPO serão oferecidos às empre-
sas patrocinadoras e exposito-ras stands com montagem 
básica para que possam mostrar suas soluções, tecnologias, 

serviços e equipamentos dentro da cadeia nuclear. A feira de 
tecnologia será aberta às empresas, or-ganismos de pesqui-
sa, universidades e profissionais do setor.

É fundamental a participação das empresas públicas e 
privadas, institutos de pesquisa, enfim, de todas as insti-
tuições ligadas à cadeia da indústria nuclear, no Brasil e no 
mundo, que poderão patrocinar e marcar sua presença ativa 
neste debate.

Programação:
• 16/06 – Montagem da 1ª EXPO NUCLEAR
• 17/06 e 18/06 - VI Seminário Internacional de
Energia Nuclear (VI SIEN) e EX-PO NUCLEAR – Centro
de Convenções da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
(BVRJ)
• 19/06 – Visita Técnica (em processo de definição) 
Empresas de engenharia, projetos e tecnologia, fabrican-

tes de materiais e equipamen-tos e prestadores de serviços 
podem participar, apresentando soluções e tecnologias para 
o setor através de palestras ou da Expo Nuclear.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo email 
inscri-cao.planeja@gmail.com, além dos telefones (21) 2262-
9401 / 2215-2245. Mais informações no site www.planejabra-
sil.com.br e no Blog http://planejabrasil.wordpress.com/
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pandora’s promises será
exibido durante o sien14

A organização do VI Seminário Internacional de Energia 
Nuclear (SIEN 2015) programou para esta edição uma ses-
são especial para exibir o documentário Pandora’s Promis-
se, de Robert Stone, coproduzido com a rede de televisão 
norte-americana CNN, que conquistou em 2013 prêmios, 
aplausos e muita polêmica, durante o Festival de Cinema 
de Sundance, nos EUA.

Pandora’s Promisse foi concebido meticulosamente para 
demolir os principais mitos criados ao longo de décadas, que 
sustentam os argumentos antinucleares. Alternando entre-
vistas, cenas atuais, imagens de arquivo e, até mesmo, de-
senhos animados populares, de Walt Disney aos Simpsons. 
Pandora’s Promise, além de inteligente e esclarecedor, reve-
la um acabamento refinado que proporciona ao espectador 
uma experiência audiovisual bastante agradável.

A exibição do filme durante o SIEN 2015 é uma cortesia 
da Associação Brasileira de Energia Nuclear (Aben), parcei-
ra do evento, que adquiriu os direitos de exibição do filme 
no Brasil. A sessão acontecerá no final do primeiro dia de 
debates (17/06), às 18:00h, no auditório do Centro de Con-
venções Bolsa do Rio. 

O documentário parte da premissa de que em poucas 
décadas a humanidade terá que dobrar, ou mesmo tripli-
car, a capacidade de produção de energia, considerando-
se que milhões de habitantes dos países em desenvolvi-
mento sairão da pobreza e atingirão níveis de consumo do 
mundo moderno.

Na mitologia grega da criação, Pandora, a primeira mu-
lher criada por Zeus, recebe dele como presente uma caixa 

contendo todos os males do mundo, na condição de que 
nunca seja aberta. Ela, no entanto, atiçada por sua curiosi-
dade abre e libera todo o seu conteúdo, exceto um pequeno 
objeto preso ao fundo: o espírito da esperança. Como no 
mito, Pandora’s Promise, o filme, reencontra essa esperan-
ça sob a forma de uma fonte de energia realmente capaz de 
salvar a humanidade de um desastre ambiental.

1ª EXPO NUCLEAR NO SIEN
O Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI SIEN),  

acontece nos dias 17 e 18 de junho próximo, no Centro 
de Convenções BVRJ, no Rio de Janeiro, tem por objetivo 
mobilizar todo o setor nuclear - cadeia industrial, empresas 
operadoras (públicas e privadas), Academia, associações 
profissionais e empresariais, governo etc. – para debater 
questões como a Política Nuclear, fontes de recursos, mão 
de obra especializada, segurança nuclear, novas tecnolo-
gias e outros temas pertinentes.

Nesta sexta edição, além da agenda técnica, o SIEN 
prevê também a realização do 1º Encontro de Tecnologia 
em Engenharia Nuclear para Fins Pacíficos (1º ETEN), em 
parceria com o Instituto Militar de Engenharia (IME), e da 1ª 
Expo Nuclear, que vai reunir empresas públicas e privadas, 
fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de tecno-
logia, empresas de engenharia e projetos, prestadores de 
serviços, agentes financeiros, associações de classe téc-
nicas e profissionais, órgãos de pesquisa e governo, com o 
objetivo de dinamizar e expor soluções, tecnologias, servi-
ços e equipamentos dentro da cadeia nuclear.

Documentário premiado no Festival de Cinema de Sundance em 2013
demole os principais mitos que sustentam os argumentos antinucleares
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Textos liberados para imprensa - 01/06/2015

oil states traz novas tecnologias
de soldagem para o sien 201515

Com seus principais investimentos no Brasil focados na 
construção de uma Fabrica de Equipamentos Submarinos e 
Guindastes no Estado do Rio de Janeiro, a Oil States Indus-
tries, Inc. – Divisão Cybersolda confirmou presença no VI 
Seminário Internacional de Energia Nuclear e na 1ª EXPO-
NUCLEAR. A Oil State está investindo também na expansão 
de sua Unidade de Serviços de soldagem em Macaé, visan-
do a atender ainda melhor o mercado brasileiro com seus 
produtos e serviços.

A Oil States Industries fornece uma enorme gama de 
produtos e serviços para o setor de Energia ao redor do 
mundo há mais de 70 anos, e no Brasil fornece serviços 
de soldagem especializada há cerca de 10 anos. Entre as 
novidades que a empresa está oferecendo no Brasil, a Oil 
States vai apresentar aos visitantes da EXPO NUCLEAR em 
seu estande uma máquina para soldagem orbital.

Com a missão de entregar soluções de engenharia de 
soldagem dentro da filosofia de ser líder em desenvolvi-
mento de novas tecnologias, a empresa atua há mais de 14 
anos no País, através de sua base de Serviços localizada 
na cidade de Macaé, com foco em serviços de Reparo, Ma-
nutenção, Soldagem, Fabricação e suporte técnico de pós-
venda. Entre outros, oferece os seguintes serviços:

• Soldagem de Superduplex e demais ligas
   especiais;
• Soldagem orbital manual e automática;
• Consultoria de Engenharia de Soldagem;
• Desenvolvimento de Procedimentos, treinamento de
   pessoal e inspeção.
Cresce interesse internacional no SIEN
A perspectiva de mudança no modelo institucional bra-

sileiro do setor nuclear, permitindomaior participação da 
iniciativa privada, tem despertado maior interesse interna-
cional no VI Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI 
SIEN), que acontece nos dias 17 e 18 de junho próximo, no 
Centro de Convenções Bolsa do Rio, no Rio de Janeiro. Além 
da Oil State, já confirmaram presença a ROSATOM, SNPTC, 
WESTINGHOUSE, AREVA e ATMEA.

O objetivo do Seminário é mobilizar todo o setor nuclear 
- cadeia industrial, empresas operadoras (públicas e priva-
das), Academia, associações profissionais e empresariais, 
governo etc. – para debater questões como a Política Nu-
clear, fontes de recursos, mão de obra especializada, segu-
rança nuclear, novas tecnologias e outros temas.

O evento ocorrerá na semana de 15 a 19 de junho próxi-
mo, dentro da seguinte programação:

• 16/06 – Montagem da 1ª EXPO NUCLEAR
• 17/06 e 18/06 - VI Seminário Internacional de Energia 
   Nuclear (VI SIEN) e EXPO NUCLEAR – Centro de
  Convenções da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ)
• 19/06 – Visita Técnica a Fábrica da NUCLEP 
 
Empresas de engenharia, projetos e tecnologia, fabri-

cantes de materiais e equipamentos e prestadores de servi-
ços podem participar, apresentando soluções e tecnologias 
para o setor através de palestras ou da Expo Nuclear.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo 
email inscricao.planeja@gmail.com, além dos telefones 
(21) 2262-9401 / 2215-2245. Mais informações no site 
www.planejabrasil.com.br e no Blog http://planejabrasil.
wordpress.com/

Com seus investimentos focados em uma nova unidade de Equipamentos
Submarinos e Guindastes no Estado do Rio, empresa confirma presença no evento
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Textos liberados para imprensa -05/06/2015

Agenda do sien inclui visita
técnica à fábrica da nUclep16

Um grupo de participantes inscritos no 6º Seminário In-
ternacional de Energia Nuclear (VI SIEN), marcado para os 
dias 17 e 18 de junho, no Centro Convenções Bolsa do Rio, 
no Rio de Janeiro, vai poder conhecer a fábrica de equipa-
mentos pesados da NUCLEP – NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS 
PESADOS S/A, localizada no Município de Itaguaí, no Estado 
do Rio, durante visita técnica programada pela Comissão 
Organizadora do evento. A atividade acontecerá no terceiro 
dia (19/06) e será feira por adesão para 25 pessoas, com 
saída às 07:30h e retorno ao Rio às 15:00h.

A agenda técnica da visita está sendo elaborada pela 
Diretoria Industrial da NUCLEP, com apoio do setor de Re-
lações Institucionais e Comunicação da empresa, em par-
ceria com a Planeja & Informa e Casa Viva Eventos, organi-
zadoras do VI SIEN. A visita é restrita aos participantes do 
Seminário, prevendo a seguinte programação:

19/05/2014 – sexta-feira
09h30 - Chegada às instalações da Fábrica da NUCLEP. 
Recepção com serviço de café.
10h00 Apresentação sobre as atividades da empresa.
11h00 Visita à Fábrica.
12h30 Almoço no restaurante da fábrica – oferecido pela 
NUCLEP.
14h00 Encerramento e despedidas.
14h30 Retorno ao Rio de Janeiro.

O transporte será feito através de ônibus especial, com 
saída da Rua do Catete, nº 153, em frente ao Palácio da Re-
pública (Palácio do Catete) e estação do Metrô-Catete, com 
concentração às 7:00hs da manhã,  e saída às 07:30hs. 
Interessados devem entrar em contato com a organização 
do evento através do telefone (21) 2262-9401 / 2244-6211 
ou pelo email inscricao.planeja@gmail.com para se intei-
rar das regras para participação e requisitos de segurança. 
Esse contato deverá ser o mais rápido possível para garan-
tir sua vaga, tendo em vista que o número de participantes 

é limitado. 
A NUCLEP
Criada pelo Decreto 76.805, de 16 de Dezembro de 

1975, a Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP 
nasceu voltada para a Inovação e Tecnologia. Sua princi-
pal missão era construir os equipamentos de reposição das 
usinas nucleoelétricas de Angra 1 e 2, assim como todos os 
componentes para as futuras plantas

Por conta da indefinição do Programa Nuclear Brasi-
leiro, em meados da década de 2000, diversificou seu 
portfólio, sempre tendo como norteador a necessidade 
estratégica da Nação de ampliação do conteúdo local em 
grandes projetos. Com isso, respondeu com excelência 
ao chamado para produzir, pela primeira vez na América 
Latina, os cascos semissubmersíveis para plataformas 
(P-51 e P-56), para a Petrobras, mostrando que a indús-
tria nacional era capaz de competir com os estaleiros 
internacionais.

Também, atendendo a outra necessidade nacional, 
trouxe para o parque industrial de Itaguaí, na Região Me-
tropolitana do Rio de Janeiro, a produção dos cascos re-
sistentes de submarinos. A princípio, na década de 80, os 
submarinos com tecnologia alemã, entregues à Marinha do 
Brasil. Agora, foi escolhida para produzir os cascos para os 
quatro submarinos convencionais e um a propulsão nucle-
ar, da classe Scorpéne, com tecnologia francesa. Através 
da excelência da NUCLEP o Brasil entra no seleto grupo 
dos construtores de submarinos, junto com Estados Unidos, 
Rússia, China, Grã-Bretanha, Alemanha e França.

Ainda com essa visão inovadora, foi a primeira empresa 
a levar para a área fabril um centro de treinamento e for-
mação de mão de obra, o Centro de Treinamento Técnico 
(ITT), referência para o programa “Escola de Fábrica” do 
governo federal, atual Pronatec. O ITT trabalha não apenas 
com a formação dos novos profissionais para o mercado, 
mas também no processo de qualificação permanente de 
seus trabalhadores, um dos lemas da empresa.
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Textos liberados para imprensa -10/06/2015

ABen defende energia nuclear
como política de estado 17

O presidente da Associação Brasileira de Energia Nucle-
ar (ABEN), Antônio Teixeira, defendeu o fortalecimento dos 
investimentos brasileiros em energia nuclear, por se tratar 
de uma fonte para geração de energia elétrica em larga 
escala que não é sazonal como as energias alternativas, 
não emitir gases de efeito estufa como as termelétricas a 
combustível fóssil e não exigir o alagamento de vastas áre-
as como as hidrelétricas.

Segundo Teixeira, que participa de um debate sobre o 
panorama atual e as perspectivas para a energia nuclear 
no Brasil durante o VI Seminário Internacional de Energia 
Nuclear (VI SIEN), o fortalecimento desta fonte no País vai 
requerer, além de maior aporte de recursos, a reposição 
do pessoal aposentado, que demandará uma política de 
formação de recursos humanos para o setor, moderniza-
ção das instalações e priorização dos projetos em anda-
mento na área.

Nesse contexto, as declarações recentes do Ministro 
das Minas e Energia, Eduardo Braga, defendendo a cons-
trução de 12 novas usinas até 2050, “são bastante positi-
vas, desde que exista planejamento, vontade política e re-
curso para atingir a meta estabelecida. Tais condições só 
podem ser asseguradas se a utilização de energia nuclear 
for elevada à condição de política de Estado”, afirmou o 
Presidente da ABEN.

Para Antonio Teixeira, se a retomada do crescimento 
econômico de fato ocorrer a partir de 2016, o consumo de 
energia deverá aumentar até atingir o patamar de KWh per 
capita de nações mais desenvolvidas. Neste caso, o núme-
ro de usinas – 04 a 08 até 2013 - é adequado para atingir 
cerca de 5% da matriz energética brasileira no que diz res-
peito à geração elétrica. Esta complementação é cada vez 

mais necessária para compensar a queda no percentual de 
geração por usinas hidroelétricas, explica.

Para alavancar recursos para o setor, Teixeira enten-
de que o crescimento da indústria nuclear poderia se dar 
através da participação privada, que envolveria a apresen-
tação desta posição ao Congresso Nacional e a aprovação 
popular. Para isso seria necessário informar o potencial 
do Brasil na exploração do urânio, a confiabilidade dessa 
forma de energia e de um novo marco regulatório para 
o setor. A próxima geração de reatores nucleares deve 
oferecer vantagens significativas na sustentabilidade do 
ciclo do combustível nuclear com avanços na segurança, 
desempenho e custo da energia gerada em comparação 
com as usinas atuais.

Cresce interesse internacional no SIEN
A perspectiva de mudança no modelo institucional bra-

sileiro do setor nuclear, permitindomaior participação da 
iniciativa privada, tem despertado maior interesse interna-
cional no VI Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI 
SIEN), que acontece nos dias 17 e 18 de junho próximo, no 
Centro de Convenções Bolsa do Rio, no Rio de Janeiro. Além 
da INB, NUCLEP, ELETRONUCLEAR, PP ENGENHARIA, diver-
sas empresas estrangeiras já confirmaram presença, entre 
as quais a Oil State, ROSATOM, SNPTC, WESTINGHOUSE, 
AREVA e ATMEA.

O objetivo do Seminário é mobilizar todo o setor nuclear 
- cadeia industrial, empresas operadoras (públicas e priva-
das), Academia, associações profissionais e empresariais, 
governo etc. – para debater questões como a Política Nu-
clear, fontes de recursos, mão de obra especializada, segu-
rança nuclear, novas tecnologias e outros temas.

Com seus investimentos focados em uma nova unidade de Equipamentos
Submarinos e Guindastes no Estado do Rio, empresa confirma presença no evento
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Textos liberados para imprensa -14/06/2015

participação privada pode ajudar
setor nuclear a crescer no Brasil18

“O setor nuclear, guardadas as devidas particularidades, 
não poderá continuar sendo um compartimento governa-
mental. Até porque os orçamentos públicos deverão estar 
voltados para áreas sociais diretas. Neste contexto, a par-
ticipação da iniciativa privada num setor altamente estatal, 
poderá ser revista e respostas a essas iniciativas já estão em 
andamento.”

É com base nessa premissa que o Diretor Área de Energia 
e Novos Negócios da PP Engenharia, Francisco das Chagas 
de Oliveira, vai desenvolver a participação da empresa no 
VI Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI SIEN), que 
acontece nos dias 17 e 18 de junho próximo, no Centro de 
Convenções Bolsa do Rio, no Rio de Janeiro.

Na visão da empresa, “diante dos desafios, cada vez 
maiores, em atender a um mercado cada vez mais carente 
de energia, fica claro que essas fontes, entre as quais se 
inclui a energia nuclear, são necessárias e devem, usando as 
tecnologias disponíveis, atender ao mercado.

Dai a importância desse Seminário, que é uma oportu-
nidade para o setor discutir questões estratégicas para seu 
crescimento. “Por exemplo: como estão se preparando as 
empresas para fazer face a esse desafio? Como se dará a 
participação das grandes empresas que de alguma forma fo-
ram envolvidas em ações em desenvolvimento na justiça?”, 
questiona Chagas. 

Sobre a PP Engenharia
A PP Engenharia foi criada num cenário, no qual um novo 

modelo do setor elétrico se implantava. Assim, no ano de 
2004, este novo modelo e a necessidade de aumento da ca-
pacidade instalada no país criaram oportunidades de novos 
investimentos no setor elétrico. 

Este ambiente propiciou no ano de 2005 a criação da PP 
Engenharia, que incialmente propôs-se a oferecer ao merca-
do serviços de engenharia consultiva e serviços de operação 

e manutenção para usinas termelétricas.
Nos últimos quatro anos, o perfil da empresa vem mu-

dando, com a chegada de participantes que agregaram ex-
periência no mercado de energia, tanto na parte de gestão 
quanto na parte de execução.

Hoje a experiência da empresa, fortalece-se na parte de 
O&M e usinas termelétricas e cresce na parte de análise de 
eficiência energética e otimização de processos, montagem 
eletromecânica e, de uma forma geral, EPCM deste tipo de 
central.

SIEN 2015
O Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI SIEN tem 

por objetivo mobilizar todo o setor nuclear - cadeia indus-
trial, empresas operadoras (públicas e privadas), Academia, 
associações profissionais e empresariais, governo etc. – para 
debater questões como a Política Nuclear, fontes de recursos, 
mão de obra especializada, segurança nuclear, novas tecno-
logias e outros temas pertinentes.

Nesta sexta edição, além da agenda técnica, o SIEN prevê 
também a realização da 1ª Expo Nuclear, que vai reunir em-
presas públicas e privadas, associações de classe técnicas e 
profissionais, órgãos de pesquisa e governo. Outra atividade 
importante será a visita técnica à fábrica de equipamentos 
pesados da NUCLEP – NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESA-
DOS S/A, localizada no Município de Itaguaí, no Estado do 
Rio, na manhã do dia 19, sexta-feira.

No final do primeiro dia, está prevista a exibição do docu-
mentário Pandora’s Promise, de Robert Stone, coproduzido 
com a rede de televisão norte-americana CNN, que conquis-
tou em 2013 prêmios, aplausos e muita polêmica, durante 
o Festival de Cinema de Sundance, nos EUA. Pandora’s Pro-
misse foi concebido meticulosamente para demolir os prin-
cipais mitos criados ao longo de décadas, que sustentam os 
argumentos antinucleares.

PP Engenharia defende emprego da fonte nuclear de forma crescente
para suprir carência cada vez maior do mercado de energia
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Textos liberados para imprensa -16/06/2015

Vi sien coMeçA 
AMAnhã no rio19

Com a presença de diversas empresas internacionais, 
como a ROSATOM, da Russia; SNPTC, da China; a francesa 
AREVA; a WESTINGHOUSE e OIL State, dos EUA, além das 
brasileiras ELETRONUCLEAR, INB, NUCLEP, PP ENGENHA-
RIA, e diversas outras empresas, começa amanhã, no Rio, 
no Centro de Convenções Bolsa do Rio (Praça XV, 20, no 
Centro), às 09:00h, o VI Seminário Internacional de Ener-
gia Nuclear (SIEN 2015) e a 1ª EXPO NUCLEAR - 1ª Feira 
de Tecnologia em Engenharia Nuclear para Fins Pacíficos. 
O evento prossegue até quinta-feira e prevê também uma 
visita técnica à fábrica da NUCLEP.

O Seminário será aberto com a presença do Presidente 
da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que vem epresen-
tando o Ministro da Ciência Tecnologia; o Presidente da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Angelo Fer-
nando Padilha, e do Diretor de Planejamento, Gestão e Meio 
Ambiente da Eletrobras Eletronuclear , Leonam Dos San-
tos Guimarães, representando o Presidente da empresa. O 
Diretor Presidente da Amazul, Vice-Almirante Ney Zanella 
dos Santos, também confirmou presença no evento. A par-
ticipação no SIEN é feita mediante inscrição prévia, mas a 
visitação a EXPO NUCLEAR é aberta ao público profissional 
do setor.

O Seminário Internacional de Energia Nuclear (VI SIEN) 
tem por objetivo mobilizar todo o setor nuclear - cadeia in-
dustrial, empresas operadoras (públicas e privadas), Aca-
demia, associações profissionais e empresariais, governo 
etc. – para debater questões como a Política Nuclear, fontes 
de recursos, mão de obra especializada, segurança nuclear, 
novas tecnologias e outros temas.

Nesta sexta edição, além da agenda técnica (em anexo), 
o SIEN prevê também a realização da 1ª EXPO NUCLEAR, 
que vai reunir empresas públicas e privadas, associações 

de classe técnicas e profissionais, órgãos de pesquisa e go-
verno. Entre os expositores, a INB vaio levar para a EXPO 
a maquete do elemento combustível usado nas centrais 
nucleares e a AREVA vai mostrar maquetes de reatores nu-
cleares. 

Outra atividade importante será a visita técnica à fábri-
ca de equipamentos pesados da NUCLEP – NUCLEBRAS 
EQUIPAMENTOS PESADOS S/A, localizada no Município de 
Itaguaí, no Estado do Rio, na manhã do dia 19, sexta-feira.

No final do primeiro dia, está prevista também a exibi-
ção do documentário Pandora’s Promise, de Robert Stone, 
coproduzido com a rede de televisão norte-americana CNN, 
que conquistou em 2013 prêmios, aplausos e muita polê-
mica, durante o Festival de Cinema de Sundance, nos EUA. 
Pandora’s Promisse foi concebido meticulosamente para 
demolir os principais mitos criados ao longo de décadas, 
que sustentam os argumentos antinucleares.

Alternando entrevistas, cenas atuais, imagens de arquivo 
e, até mesmo, desenhos animados populares, de Walt Dis-
ney aos Simpsons, Pandora’s Promise, além de inteligente 
e esclarecedor, revela um acabamento refinado que propor-
ciona ao espectador uma experiência audiovisual bastante 
agradável. A exibição do filme durante o SIEN 2015 é uma 
cortesia da Associação Brasileira de Energia Nuclear (Aben), 
parceira do evento, que adquiriu os direitos de exibição do 
filme no Brasil. A sessão acontecerá no final do primeiro dia 
de debates (17/06), às 18:00h, no auditório do Centro de 
Convenções Bolsa do Rio. 

  As inscrições para VI SIEN ainda estão abertas e podem 
ser feitas na hora ou pelo email inscricao.planeja@gmail.
com, além dos telefones (21) 2262-9401 / 2215-2245. 
Mais informações no site www.planejabrasil.com.br e no 
Blog http://planejabrasil.wordpress.com/

Perspectivas de investimentos em novas usinas no País desperta
interesse de empresas de vários continentes no setor nuclear brasileiro 
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parcerias público-privadas e aceitação
pela opinião pública polarizam o debate18

Prioridade à geração nuclear para garantir, de forma sus-
tentável, energia limpa para suprir a demanda do País e ga-
rantir seu desenvolvimento. Esta foi a tônica do VI Seminário 
Internacional de Energia Nuclear - SIEN 2015, encerrado on-
tem (19-06), no Centro de Convenções Bolsa do Rio, na Bolsa 
de Valores, recolocando o setor no centro dos debates sobre 
a geração de energia do País. As parcerias público privadas 
para a construção de novas plantas de energia nuclear no 
País, defendidas pelo governo através do Ministério de Mi-
nas e Energia e de representantes da Eletronuclear, com a 
redefinição do modelo institucional, bem como de que forma 
ampliar a aceitação da sociedade e opinião pública a respeito 
do uso da energia nuclear, foram os temas predominantes do 
ciclo de debates. 

O presidente da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), Aqui-
lino Senra, representando o Ministro Aldo Rebelo, reafirmou 
a prioridade do setor nuclear para o governo, que não pode 
ser ignorada na matriz elétrica do País:

- “Registro, em nome do ministro, que será dada priori-
dade à energia nuclear na administração do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação. O ministro entende que é uma 
área estratégica, entende seu valor na geração de energia 
para o País, e reconhece que o desenvolvimento tecnológico 
precisa do apoio prioritário do Ministério”

Leonam dos Santos Guimarães, diretor de Planejamento, 
Gestão e Meio Ambiente da Eletronuclear, abriu as atividades 
do Seminário e também defendeu o desenvolvimento de par-
cerias público privadas com a liderança do Governo na cons-
trução de novas usinas nucleares no Brasil. Guimarães cha-
mou atenção para a necessidade de flexibilização do modelo 
de negócios no sentido de facilitar e viabilizar maior interesse 
de empresas privadas. O executivo elencou ainda os desafios 
do setor que estariam ligados à maior aceitação pública em 

nível local e mundial e sublinhou também as dificuldades im-
postas pelas restrições ambientais e sociais, que se impõem 
no momento de escolha dos sítios capazes de receber uma 
planta. Leonam reiterou que o Brasil necessita de uma nova 
base térmica, visto que o potencial hidrelétrico deverá estar 
esgotado no fim da próxima década. O diretor da Eletronu-
clear expôs ainda o fato de que o custo da energia nuclear 
é muito mais barato do que o de outras fontes energéticas e 
que a geração nuclear não tem desafios tecnológicos e de 
oferta ao contrário de outras fontes de energia como o gás 
natural e o carvão mineral. 

Assunto que também permeou os debates do seminário 
foi a questão legal envolvida nas discussões que defendem 
uma maior participação da iniciativa privada no setor. No pai-
nel “Panorama e perspectivas da energia nuclear no Brasil”, 
que contou com a participação do diretor de P&D da Comis-
são Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Isaac José Obadia, 
com Antonio Ernesto Ferreira Muller, diretor presidente da 
Associação Brasileira para o desenvolvimento das atividades 
nucleares – ABDAN e com Antonio Teixeira Silva, presidente 
da Associação Brasileira de Energia Nuclear – ABEN, que de-
fendeu uma mudança na constituição brasileira, que segundo 
afirma, seria fundamental para atrair as empresas privadas:

- É preciso mudar a constituição brasileira para que a in-
dústria privada possa ser majoritária em projetos de implan-
tação de usinas nucleares. 

Durante o debate, a plateia questionou os participantes a 
respeito de como aumentar a aceitação da sociedade com 
relação a questão da energia nuclear. Para os presentes 
no auditório, uma solução seria criar estratégias de comu-
nicação com diversos setores da sociedade como o poder 
legislativo e executivo para que a informação sobre a ques-
tão nuclear tivesse mais espaço na pauta dos brasileiros. A 

Sucesso de público na EXPO NUCLEAR e agenda técnica, VI Seminário Internacional de 
Energia Nuclear (SIEN 2015) contou com a participação de representantes da indústria 

NUCLEAR de países de vários continentes
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geógrafa Luciana Lovisi, participou da discussão:  
- “É preciso dar conhecimento aos parlamentares e favo-

recer que eles sejam multiplicadores, formadores de opinião. 
Seria ideal que o poder legislativo dotasse de fato o parla-
mentar com informações sobre o assunto que está sendo 
defendido. Esta seria uma forma interessante de favorecer a 
aceitação da energia nuclear pela opinião pública”.

 Outro tema que esquentou o painel foi a crítica de 
Teixeira sobre a falta de uma política de Estado para a ener-
gia nuclear:

 - Falta planejamento para o futuro, falta uma in-
tegração entre vários setores, entre todos os ministérios. A 
China, por exemplo, atua de forma integrada em toda cadeia 
da energia nuclear.  

 No painel “Energia nuclear como indutora do desen-
volvimento”, que também trouxe Aquilino Senra da INB como 
painelista, Senra, destacou as diversas aplicações da energia 
nuclear e a sua importância no desenvolvimento tecnológico, 
social e econômico do País, chamando atenção para o uso na 
medicina, indústria, agricultura e preservação de alimentos. 
Na medicina, por exemplo, é usada para a produção de rádio-
farmacos.  

 - “ [ A energia nuclear] contribui para o desenvol-
vimento social com treinamentos das pessoas da região de 
uma planta para trabalharem nos projetos de energia nuclear. 
São empreendimentos que mudam uma região a partir da re-
lação com a comunidade. Pesquisas apontam que a energia 
está ligada ao crescimento do PIB em âmbito mundial. Quan-
to mais energia um país consome, maior é seu crescimento 
econômico.” 

 Os painelistas Juan Hartman, diretor geral da co-
missão nacional de prevenção e segurança nuclear do Mé-
xico e Paulo Carneiro, assessor da diretoria técnica da Ele-
tronuclear, ao falarem sobre o futuro da indústria de energia 
nuclear, na tarde do dia 18, também falaram sobre a aceita-
ção da opinião pública. Para Hartman, “é preciso acabar com 
a dificuldade de entender e aceitar a Energia Nuclear”.  

O Seminário contou com a participação de empresas de 
diversas partes do mundo 

A participação de empresas internacionais do setor como 
a americana Westinghouse, as francesas AREVA, ATMEA e 
EDF, a russa Rosatom e SNERDI, uma subisdiária da SNP-
TC chinesa, serviu para o público brasileiro conhecer suas 

expertises, tecnologias e modelos de parcerias que já fun-
cionam em outros países como é o caso da Westinghouse 
que também é parceira do Brasil desde o projeto Angra 1. 
Graham Cable, Vice-Presidente de desenvolvimento de ne-
gócios da companhia, apresentou diversos aspectos dos ne-
gócios nucleares da empresa passando por itens como os 
altos níveis de segurança desenvolvidos pela empresa bem 
como tecnologias que se tornaram referência nos projetos 
de desenho das plantas da companhia. Cable afirmou que a 
Westinghouse tem hoje 65 plantas de usinas nucleares sen-
do construídas ao redor do globo em países como a índia, e 
que a Westinghouse entende que a geração de energia deve 
ser encarada como uma ferramenta para o crescimento da 
economia: 

- “A empresa quer continuar a dar suporte ao desenvolvi-
mento da energia nuclear no Brasil”. 

Valerie Levkov, representante da empresa EDF, líder na 
área nuclear na França e no Reino Unido, trouxe em sua pa-
lestra a experiência francesa para o setor nuclear e além de 
apresentar tecnologias e soluções em termos de operações 
e segurança, falou da necessidade e vontade de compar-
tilhar experiências entre projetos das já parceiras AREVA e 
EDF com o Brasil, através da transferência de conhecimentos 
com a viabilização de parcerias estratégicas em áreas aonde 
a França já possui larga experiência como gestão de proje-
tos, gestão de operações, recursos humanos e treinamentos, 
aceitação pública e modelos de start up e comissionamento. 
Valerie apontou também a experiência em operações emer-
genciais e procedimentos adequados na área de segurança 
nuclear, lembrando também que a alocação correta de riscos 
é área chave para pleitear financiamentos e reduzir custos. 
Os riscos políticos e de regulação, os riscos de construção 
e ainda o risco operacional devem ser levados em conta na 
construção de futuras usinas, segundo Levkov, que desta-
cou que a EDF e AREVA tem uma operação integrada que 
desenvolve, entre outras soluções, desenhos para operações 
de longo prazo e implementações e modelos de engenharia e 
arquitetura nuclear para terceiros. 

 André Salgado, representante da AREVA, apresentou a 
empresa que tem 40 anos de Brasil na área de energia nu-
clear, participou da construção de Angra 1 e Angra 2, e já 
tem parceiros brasileiros como a UFRJ. Um dos destaques 
da apresentação foi o reator EPR, o maior reator do merca-
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do, desenhado para resistir a eventos excepcionais e que já 
passou por várias certificações e está funcionando em Angra 
1 e Angra 2. Segundo o executivo, esta tecnologia pode ter 
papel decisivo no licenciamento junto a CNEN, que regula o 
setor. Além disso, Salgado apresentou a joint venture ATMEA, 
formada pela AREVA e Mitsubishi, fundada em 2007. A ARE-
VA tem 130 plantas construídas pelo mundo. Além disso, ele 
também enfatizou a expertise francesa e japonesa como ati-
vo importante da empresa que utiliza os feedbacks de seus 
projetos em novas construções, que tem na modularização 
um de seus benefícios. 

Já na apresentação desenvolvida pelo chinês Wenhui 
Zhan, um dos pontos levantados foi a questão da segurança 
nuclear. O diretor do departamento de design de reatores da 
subsidiária da SNPTC – Instituto de Pesquisa de Engenharia 
Nuclear e Projetos de Shangai, falou sobre o sistema chinês 
que desenvolveu um plano de energia nuclear após o aciden-
te de Fukushima que tinha dentre seus objetivos melhorar a 
capacidade sísmica para acidentes e terremotos. Ainda na 
área de segurança, Wenhui Zhan apresentou seis testes crí-
ticos de instalações de usinas desenvolvidos pela empresa. 
Além disso, Zhan apresentou os projetos da empresa que 
tem 26 usinas em operação, 23 sendo construídas e outras 
23 plantas em fase de aprovação e seus diversos modelos 
de usina destacando as estratégias de desenvolvimento e 
formas de funcionamento de projetos para a área.

A empresa Russa Rosatom também apresentou suas tec-
nologias, soluções e equipamentos ao público do seminário, 
destacando seus 70 anos de atuação na área e sua presença 
mundial. A empresa já construiu 67 unidades ao longo dos 
anos em que opera e já movimentou 40 bilhões de dólares 
em negócios e provê soluções integradas de acordo com a 
regularização do país. A russa Rosatom vem traçando o per-
fil do cenário nacional na área nuclear há algum tempo e 
desde o ano passado prepara a instalação de um escritório 
no Brasil, processo que já está praticamente finalizado, se-
gundo o vice-presidente da Rosatom International Network, 
Ivan Dybov. O executivo inclusive já estabeleceu residência 

no País, de onde também coordena as atividades pelo resto 
da América Latina.

O uso da tecnologia nuclear na medicina
O seminário concluiu suas atividades com uma palestra 

do médico Cláudio Tinoco Mesquita, presidente da Sociedade 
Brasileira de Medicina Nuclear, SBMN, que lembrou as di-
ficuldades que a medicina passa para desenvolver o setor, 
especialmente na região Norte e Nordeste. Mesquita lembrou 
ainda da dificuldade da área na obtenção de material para a 
produção de radioisótopos, material usado no diagnóstico e 
tratamento do câncer, questão pouco divulgada para a mídia 
e para a sociedade. A última apresentação do dia falou sobre 
o Reator Multipropósito Brasileiro, construído pela marinha 
e pela CNEN, na cidade de Aramar, São Paulo e foi preferida 
pelo Luiz Fernando Conti, representante da CNEN. 

Primeira Expo Nuclear
O SIEN 2015 também contou com a realização da I EX-

PONUCLEAR, também no espaço de convenções da Bolsa do 
Rio. Empresas participantes expuseram diversas soluções, 
tecnologias e projetos para a área. A Indústrias Nucleares 
Brasileiras – INB, apresentou uma maquete do elemento 
combustível Nuclear. A AREVA apresentou maquetes dos mo-
delos de reatores fabricados pela empresa francesa. A ame-
ricana Oil States apresentou um equipamento de soldagem 
de alta tecnologia que pode ser usado pela indústria nuclear 
bem como por outras indústrias. 

O VI SIEN, reuniu cerca de 250 pessoas e aconteceu en-
tre os dias 17 e 18 de Junho. No dia 19, foi realizada uma 
visita técnica dos participantes do evento à sede da Nucle-
brás Equipamentos Pesados – NUCLEP, em Itaguaí no Rio de 
Janeiro. O SIEN 2015 é realizado pela Planeja e Informa Co-
municação e Marketing em parceria com a Casa Viva even-
tos e tem patrocínio máster da Eletrobrás / Eletronuclear. Na 
categoria ouro o evento teve o apoio da Russa Rosatom, da 
chinesa SPTC e de uma parceria formada pelo trio francês 
AREVA, EDF e ATMEA. Na categoria prata, NUCLEP e Westin-
ghouse firmaram parceria com o projeto. 
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Palestras e Palestrantes - 18 de junho
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