
SeminSemináário sobre A ENERGIA NUCLEAR, A MATRIZ rio sobre A ENERGIA NUCLEAR, A MATRIZ 
ENERGENERGÉÉTICA BRASILEIRA E O MONOPTICA BRASILEIRA E O MONOPÓÓLIO DA LIO DA 
TECNOLOGIA NUCLEAR NO BRASIL.TECNOLOGIA NUCLEAR NO BRASIL.

PAINEL 4PAINEL 4

A AMA AMÉÉRICA LATINA, O BRASIL E O MERCADO DE RICA LATINA, O BRASIL E O MERCADO DE 
TECNOLOGIA NUCLEARTECNOLOGIA NUCLEAR

CONDICONDIÇÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EXPORTAEXPORTAÇÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇÇOSOS

JORGE SPITALNIK JORGE SPITALNIK 

SESEÇÇÃO LATINOÃO LATINO--AMERICANA DA ANSAMERICANA DA ANS



A ENGENHARIA E AS TECNOLOGIAS A ENGENHARIA E AS TECNOLOGIAS 
DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES 
BRASILEIRAS  RELACIONADAS COM OS BRASILEIRAS  RELACIONADAS COM OS 
DIVERSOS PROGRAMAS NUCLEARES TÊM DIVERSOS PROGRAMAS NUCLEARES TÊM 
GERADOGERADO

••KNOW HOW, EKNOW HOW, E

••CAPACITACAPACITAÇÇÃO TECNOLÃO TECNOLÓÓGICA GICA 

COM SUCESSO COMPROVADO PARA O COM SUCESSO COMPROVADO PARA O 
FORNECIMENTO DE SERVIFORNECIMENTO DE SERVIÇÇOS OFERECIDOS OS OFERECIDOS 
PELA INDPELA INDÚÚSTRIA E EMPRESAS DA ÂREA STRIA E EMPRESAS DA ÂREA 
NUCLEARNUCLEAR



Engenharia de reatores de potência PWREngenharia de reatores de potência PWR

ConstruConstruçção e montagem de centrais nucleares de ão e montagem de centrais nucleares de 
potênciapotência

Engenharia e construEngenharia e construçção de simuladores de ão de simuladores de PWRsPWRs

OperaOperaçção de usinas nucleares de grande porte ão de usinas nucleares de grande porte 
(1300MW)(1300MW)

Treinamento de operadores em simuladorTreinamento de operadores em simulador



ProspecProspecçção de U e mineraão de U e mineraççãoão

ProduProduçção de ão de yellowyellow--cakecake

FabricaFabricaçção de elementos combustão de elementos combustííveis para veis para PWRsPWRs

Enriquecimento de U por ultra centrifugaEnriquecimento de U por ultra centrifugaççãoão



FabricaFabricaçção de componentes pesados para ão de componentes pesados para PWRsPWRs

FabricaFabricaçção de ultra centrão de ultra centríífugasfugas

FabricaFabricaççãoão de de bombasbombas e e tubulatubulaççõesões de de grandegrande porteporte



ImplementaImplementaçção de programas de formaão de programas de formaçção e ão e 
treinamento em grande escala de pessoal para a treinamento em grande escala de pessoal para a áárea rea 
nuclearnuclear

Licenciamento de usinas nucleares de grande porteLicenciamento de usinas nucleares de grande porte

FabricaFabricaçção de RI especiais para usos mão de RI especiais para usos méédicos e dicos e 
industriaisindustriais

Engenharia de depEngenharia de depóósitos de grande capacidade de sitos de grande capacidade de 
rejeitos radioativos de baixa atividade (Goiânia)rejeitos radioativos de baixa atividade (Goiânia)



Estes serviEstes serviçços e capacitaos e capacitaçções  devem ser dirigidas ões  devem ser dirigidas 
não snão sóó para uso interno, mas tambpara uso interno, mas tambéém para m para 
exportaexportaçção.ão.

A decisão de exportar requer muito cuidado A decisão de exportar requer muito cuidado 
considerandoconsiderando--se as caracterse as caracteríísticas de sticas de 
desenvolvimento nuclear do importador (não desenvolvimento nuclear do importador (não 
proliferaproliferaçção) e as condião) e as condiçções de reciprocidade que ões de reciprocidade que 
este podereste poderáá impor.impor.

TambTambéém devem respeitar as condim devem respeitar as condiçções legais ões legais 
aplicaplicááveis veis àà energia nuclear na legislaenergia nuclear na legislaçção brasileira e ão brasileira e 
os tratados internacionais.os tratados internacionais.


