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CNEN aproxima empresariado nacional e área nuclear
Luís Machado - Comunicação Social CNEN

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) está empenhada na aproximação do empresariado nacional com o setor nuclear. O objetivo principal é apresentar
aos empresários as possibilidades de negócios envolvendo a cadeia produtiva da área nuclear e também conhecer como indústrias e demais empresas brasileiras
podem suprir as necessidades do Programa Nuclear Brasileiro, principalmente as que serão criadas diante das perspectivas de expansão do setor.
Após a realização do 1º Encontro de Negócios de Energia Nuclear, promovido pela CNEN e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) no último dia
23 de novembro, na capital paulista, lideranças da CNEN realizaram palestras para tratar das possibilidades de alavancar a economia na área de produtos e serviços
que integram a cadeia de suprimentos da área nuclear. O Coordenador-Geral de Planejamento e Avaliação da CNEN, Francisco Rondinelli Junior, foi convidado para
dois eventos, onde falou sobre o trabalho que coordenou: Estudo da Cadeia Produtiva do Programa Nuclear Brasileiro.
O estudo tem por objetivo avaliar quais produtos e serviços serão necessários para os planos de expansão do Programa Nuclear Brasileiro nos próximos anos. Isso
inclui não só Angra 3, cujas obras já foram retomadas, mas a entrada em operação de mais quatro usinas que devem ser construídas no País. Outras áreas
estudadas foram a mineração de urânio e a fabricação do elemento combustível das usinas nucleares, a irradiação de alimentos e também de pedras preciosas.
O estudo integra a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que busca promover
discussões na área industrial para aproximar os setores público e privado com foco no desenvolvimento dos respectivos segmentos econômicos. Na PDP estão os
Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas, onde se inclui a área nuclear. Nesse contexto, coube à CNEN avaliar a cadeia produtiva nuclear.
Após o evento realizado em conjunto com a Fiesp, Rondinelli apresentou esse estudo em Salvador, dia 3 de Dezembro, no 4º Workshop de Energia Nuclear no
Nordeste, onde um dos temas principais foi a construção de usinas nucleares na região. No Rio de janeiro, participou, nos dias 9 e 10 de dezembro, do encontro
promovido pelo Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) para discutir tecnologias de uso do tório, outra fonte de energia nuclear. Os técnicos do Cetem queriam
justamente uma avaliação do interesse que as empresas estão apresentando pela área nuclear.
O interesse poderá ser conhecido com mais precisão em 2011, quando ocorre o que Rondinelli denomina adensamento do estudo sobre a cadeia produtiva da área
nuclear. Um cadastro está sendo elaborado para que as empresas interessadas possam informar suas capacidades de fornecimento de produtos e serviços de
interesse para o setor nuclear. Ao mesmo tempo, a CNEN está prospectando empresas que possam suprir necessidades dos segmentos onde ainda não se tenha
fornecedores identificados. “Estamos mapeando as empresas e suas capacidades de produção e fornecimento ”, sintetiza.
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