
 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops de Fontes Energéticas no Âmbito do 
Planejamento de Longo Prazo 

Tecnologia de Pequenos Reatores Nucleares 
Modulares (SMR) 

É com satisfação que o Departamento de Informações e Estudos Energéticos (DIE) do Ministério de 

Minas e Energia (MME) anuncia os Workshops de Fontes Energéticas no Âmbito do 

Planejamento de Longo Prazo. 

Trata-se de uma série de seis eventos que irão abordar diferentes temas, como aproveitamento dos 

recursos energéticos, tecnologias de geração, e conceitos, e ocorrerão entre os meses de agosto e 

novembro de 2019. 

O primeiro workshop da série trata sobre a tecnologia de pequenos reatores nucleares modulares 

(small modular reactors – SMR), que será realizado no dia 26 de agosto, conforme programação 

detalhada abaixo. 
 

Data    Local 

26 de agosto de 2019  Auditório Térreo 

Ministério de Minas e Energia 

Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Brasília/DF - CEP: 70.065-900 
 

Inscrição 

A inscrição deve ser solicitada através de e-mail para eventos.die@mme.gov.br, com referência a 

este workshop, seu nome, empresa, e-mail e telefone. 
 

Objetivo 

Essa série de workshops busca o nivelamento de conhecimento sobre as características de diversas 

fontes. Por se tratarem de temas ainda pouco discutidos na sociedade, os debates irão ajudar a 

identificar seus potenciais benefícios ao país, assim como levantar questões relevantes para o 

planejamento de longo prazo do setor energético brasileiro. 

Muitos países estão mudando seus paradigmas no âmbito da energia, buscando fontes eficientes, 

confiáveis, de baixa emissão e localizadas próximas aos consumidores. Assim, os reatores modulares 

pequenos se configuram como uma opção no cumprimento dos novos requisitos do sistema. 

Além de preservar todas as vantagens da geração de energia nuclear (tais como a compatibilidade 

ambiental, a estabilidade dos suprimentos e a previsibilidade do preço de geração), esses reatores 

têm uma série de vantagens específicas: menor investimento de capital e de tempo de construção, 

arranjo compacto, modularidade, e possibilidade de operação em diferentes tipos de redes. 

O evento será co-organizado junto à Rosatom América Latina. 
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Programação 

9h00 - 
10h00 

Café de boas-vindas e credenciamento dos convidados 

10h00 - 

10h20 
Apresentações iniciais e agenda do dia 

Reive Barros (MME) 

Ivan Dybov (RAOS) 

10h20 - 

11h00 

Perspectivas para a cooperação no desenvolvimento de 

projetos com a tecnologia SMR no Brasil 

Anton Moskovin 

(RAOS) 

11h00 - 
11h20 

Pausa e café 

11h20 - 

12h00 

Soluções atuais e perspectivas da Rosatom para UTNs 

com a tecnologia SMR, onshore e offshore 
Andrey Krasnov (RAOS) 

12h00 - 

12h30 

Tecnologia atual de SMR - análise detalhada e 

especificações técnicas de tecnologia de reatores 
OKBM 

12h30 - 
14h00 

Almoço 

14h00 - 
14h40 

Processo de licenciamento detalhado para UTNs 
baseadas em SMR, flutuantes e em terra 

Ivan Renev (RAOS) 

14h40 - 

15h10 

Aspectos econômicos de projetos de construção de 

UTNs baseadas em SMR – custos de capital e operação, 

LCOE, onshore e offshore 

Oleg Mikhaylov (RAOS) 

15h10 - 
15h30 

Pausa e café 

15h30 - 
16h00 

Impacto no desenvolvimento social regional – 
experiência da Rosatom 

Ivan Dybov (RAOS) 

16h00 - 

16h30 

Estratégia da Rosatom para a implementação de 

projetos de UTN baseada em SMR – modelos de 

implementação de projeto 

Anastasia Ermolaeva 

(RAOS) 
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