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Nuclear no BrasilNuclear no Brasil



IntroduIntroduççãoão –– Em funEm funçção da reduão da reduçção do ritmo de ão do ritmo de 
construconstruçção de Usinas Nucleares a partir da ão de Usinas Nucleares a partir da 
ddéécada de 90 o mundo inteiro encontra hoje cada de 90 o mundo inteiro encontra hoje 
dificuldade em atender ao novo programa que, dificuldade em atender ao novo programa que, 
segundo a Agencia Internacional de Energia segundo a Agencia Internacional de Energia 
deverdeveráá contemplar a construcontemplar a construçção de cerca de 80 ão de cerca de 80 
reatores atreatores atéé 2030.2030.

Os problemas que podem causar atrasos na Os problemas que podem causar atrasos na 
construconstruçção destas usinas compreendem:ão destas usinas compreendem:

-- Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
-- Recursos HumanosRecursos Humanos
-- Recursos Materiais e TecnolRecursos Materiais e Tecnolóógicosgicos



Recursos FinanceirosRecursos Financeiros



Recursos HumanosRecursos Humanos



ABDAN / WNUABDAN / WNU
Suprimento e Demanda de Energia no MundoSuprimento e Demanda de Energia no Mundo
Meio Ambiente GlobalMeio Ambiente Global
O Programa Nuclear BrasileiroO Programa Nuclear Brasileiro
CombustCombustíível Nuclearvel Nuclear
Gerenciamento do Projeto de Usinas NuclearesGerenciamento do Projeto de Usinas Nucleares
EconomiaEconomia
Tecnologia BWR e experiência da GeraTecnologia BWR e experiência da Geraçção III de Usinas Nuclearesão III de Usinas Nucleares
DescomissionamentoDescomissionamento de Usinas Nucleares PWRde Usinas Nucleares PWR
PWR PWR –– Terceira GeraTerceira Geraçção / Extensão de Vidaão / Extensão de Vida
Estrutura e Financiamento de um Projeto NuclearEstrutura e Financiamento de um Projeto Nuclear
Transporte NuclearTransporte Nuclear
Aspectos de Não ProliferaAspectos de Não Proliferaççãoão
LegislaLegislaçção Nuclearão Nuclear
RadiaRadiaçção e Saão e Saúúdede
SeguranSegurançça Nucleara Nuclear
Gerenciamento de RejeitosGerenciamento de Rejeitos
PolPolíítica Nuclear e Aceitatica Nuclear e Aceitaçção Pão Púúblicablica
Nova Tecnologia Nuclear Nova Tecnologia Nuclear 



ABDAN / ABDIB ABDAN / ABDIB -- COPPECOPPE
FFíísica Nuclear e de Reatoressica Nuclear e de Reatores
Engenharia de ReatoresEngenharia de Reatores
Energia Nuclear no BrasilEnergia Nuclear no Brasil
ProteProteçção Radiolão Radiolóógicagica
Ciclo do CombustCiclo do Combustíível Nuclearvel Nuclear
AnAnáálise de Seguranlise de Segurançça de Instalaa de Instalaçções Nuclearesões Nucleares
AplicaAplicaçção da Energia Nuclearão da Energia Nuclear
Aspectos Econômicos e Ambientais da Energia Aspectos Econômicos e Ambientais da Energia 
NuclearNuclear
ComercializaComercializaçção da Energia Elão da Energia Eléétricatrica



ABDAN / Universidade Corporativa da ABDAN / Universidade Corporativa da 
EletrobrEletrobrááss

Projeto mecânicoProjeto mecânico
Projeto elProjeto eléétricotrico
Projeto de instrumentaProjeto de instrumentaçção, controle e proteão, controle e proteççãoão
Projeto de ventilaProjeto de ventilaççãoão
Projeto de layout da UsinaProjeto de layout da Usina
Projeto de tubo geradorProjeto de tubo gerador
MMéétodos de Projetostodos de Projetos
Engenharia CivilEngenharia Civil
AnAnáálise Estrutural de componentes, estruturas e tubulalise Estrutural de componentes, estruturas e tubulaççõesões
RRáádio Protedio Proteçção e blindagemão e blindagem
Projeto do nProjeto do núúcleocleo
Garantia de qualidadeGarantia de qualidade
Tecnologia de materiais e soldagemTecnologia de materiais e soldagem
Montagem e Montagem e comissionamentocomissionamento
OperaOperaçção e Manutenão e Manutenççãoão
Gerenciamento de paradas, etc.Gerenciamento de paradas, etc.



Recursos Materiais e Recursos Materiais e 
TecnolTecnolóógicosgicos



ConclusãoConclusão –– São vSão váários os fatores que rios os fatores que 
podem provocar o atraso e conseqpodem provocar o atraso e conseqüüente ente 
aumento de custo na construaumento de custo na construçção de usinas ão de usinas 
nucleares, mas todos eles, inclusive os nucleares, mas todos eles, inclusive os 
relativos ao licenciamento, dependem relativos ao licenciamento, dependem 
fundamentalmente da competência e fundamentalmente da competência e 
aptidão dos recursos humanos e aptidão dos recursos humanos e 
tecnoltecnolóógicos bem como de recursos gicos bem como de recursos 
financeiros.financeiros.
Por esta razão a Por esta razão a AbdanAbdan elegeu como seu elegeu como seu 
principal campo de atuaprincipal campo de atuaçção os recursos ão os recursos 
humanos e tecnolhumanos e tecnolóógicos, dentro do seu gicos, dentro do seu 
objetivo de promover a energia nuclear no objetivo de promover a energia nuclear no 
Brasil. Brasil. 


