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APRESENTAÇÃO 

A Semana Nacional de Engenharia Nuclear e da Energia e Ciências das Radiações é um 

congresso bienal e tem como foco a divulgação das atividades científicas e acadêmicas nas áreas 

que envolvem engenharia nuclear, engenharia da energia e ciências das radiações, além de 

divulgar informações sobre o mercado de trabalho nesses campos. A quinta edição do SENCIR 

está sendo organizada pelo Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade Federal de 

Minas Gerais, DEN-UFMG e pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/Comissão 

Nacional de Energia Nuclear CDTN/CNEN. Trabalhos completos serão publicados nos anais do 

Congresso V SENCIR e serão apresentados na sessão de pôsteres e sessões orais. Entre as 

atividades estão previstas palestras de especialistas, minicursos, visitas técnicas, mesas redondas, 

apresentações de trabalhos de pesquisa, oficinas, visitas técnicas e workshops. Toda comunidade 

científica e acadêmica e o público em geral interessado nesses temas estão convidados a 

participar, como ouvintes ou com apresentação de trabalho. 

 

Confira a programação completas em www.sencir.nuclear.ufmg.br 

Dúvidas e informações através do email: sencir@nuclear.ufmg.br 

 

 

 

MINICURSOS 

 

Os minicursos 1, 2, 3, 4 e 5 serão ministrados durante o V SENCIR paralelamente, nos dias 10, 

11 e 12 de novembro, nos horários: terça-feira e quarta-feira de 08h30minh às 9:30h e 

quinta-feira de 13:30h às 15:00 horas, totalizando 3,5 horas de duração.  

 

Serão emitidos certificados de participação (100% frequência) emitidos pelo V SENCIR.   

 

Minicurso 1: Ferramentas da AIEA para Planejamento de Sistemas Energéticos e 

Impactos Ambientais da geração Elétrica (limitado a 20 participantes. Valor: R$50,00) 

 

Neste curso serão ofertadas noções básicas para projetar modelos de planejamento energético 

usando o MAED, MESSAGE e SIMPACTS. O MAED é uma ferramenta para projetar a 

demanda de energia de uma país relacionando PIB, população, estrutura econômica e social, 

fatores de intensidade energética (Indústria e Transporte). O MESSAGE é um programa para 
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projetar a cadeia energética, escolher estratégias de longo prazo para construção de 

infraestrutura, segurança no suprimento de energia, utilização de recursos energético entre 

outros. Também serão abordadas as vantagens do uso de energia nuclear para um 

desenvolvimento sustentável. Finalmente, o SIMPACTS é uma ferramenta para quantificar de 

forma monetária os danos ambientais devido à geração de energia elétrica. Estas três ferramentas 

são usadas para projetar sistemas energéticos tendo em consideração a demanda do país, a 

infraestrutura desejada, assim como impactos ambientais devido a geração de energia elétrica. 

 

Minicurso 2: Fundamentos de Verificação e Validação (V&V) Aplicada à Mecânica dos 

Fluidos Computacional (CFD) (limitado a 20 participantes. Valor: R$50,00) 

 

Serão abordados conceitos básicos de V&V e como os procedimentos devem ser incorporados 

juntamente a boas práticas de CFD aos estudos realizados, em particular na área de engenharia 

nuclear. A norma ASME V&V 20 será discutida e seus métodos explicados, assim como a 

interpretação dos resultados. Os critérios e especificidades de experimentos dedicados a 

validação de resultados numéricos serão apresentados. Ao final, um caso exemplo de V&V será 

passado como exercício final do minicurso.   

 

Minicurso 3: Proteção Radiológica em Instalações NORM (mineradoras /usinas 

/metalurgias com material radioativo de ocorrência natural) (limitado a 20 participantes. 

Valor: R$50,00) 

 

Rochas, solos e areias podem conter em sua composição radionuclídeos das séries do urânio e/ou 

do tório. Este material é conhecido como NORM (naturally occurring radioactive material). 

Mineradoras, usinas e metalurgias, ao processar material NORM, podem concentrar 

radionuclídeos em suas etapas de beneficiamento mineral com atividades específicas que chegam 

a ultrapassar os limites de isenção. Assim estas indústrias são classificadas como instalações 

minero-industriais (instalações NORM) e estão sujeitas aos requisitos de segurança e proteção 

radiológicas da CNEN. Neste mini-curso serão abordados em linhas gerais este tipo de 

instalação; as normas da CNEN e nível de proteção radiológica aplicáveis; conceitos ligados ao 

material NORM (níveis de isenção, atividade específica, equilíbrio secular); tipos de minerais 

mais comuns com presença de NORM (rocha fosfática, monazita, zircônio, cassiterita, 

tantalita/columbita); alternativas para os resíduos/rejeitos gerados pela indústria NORM. 

 

Minicurso 4: Baixas Doses de Radiações Ionizantes – Consequências à Saúde e 

Repercussões Regulatórias (limitado a 20 participantes. Valor: R$50,00) 
 

Nesse minicurso serão apresentados e discutidos trabalhos recentes sobre os impactos à saúde 

devido a baixas doses (< 100 mSv) de radiações ionizantes. A repercussão desses estudos em 

questões regulatórias também será abordada. 

 

Minicurso 5: Método de Identificação e Quantificação de Radionuclídeos (limitado a 15 

participantes. Valor: R$50,00) 

 

Detectores são fundamentais para a identificação e mensuração das radiações. Os materiais 

sensores dos detectores interagem de diversas formas com as radiações e permitem a detecção, 

identificação e a quantificação de suas propriedades. Nesse minicurso serão apresentados os 

tipos e especificidades de detectores, detectores de NaI e HPGe, calibrações e medidas. O curso 

será divido em teoria e prática em laboratório.  

 



WORKSHOPS  

 

1) Workshop de Reatores de Pesquisa 

(Segunda feira, 09 de novembro de 13:30h às 17:00h) 

Existem 4 reatores de pesquisa no Brasil realizando serviços, treinamentos e suporte para 

atividades de pesquisa. A demanda por utilização do reator é regida por fatores de projeto do 

reator (fluxo de nêutrons), logística (distância do cliente ao reator, centro de pesquisa mais 

próximo), infraestrutura (dispositivos de irradiação e instrumentação associada), entre outros. 

Nos auspícios do projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) no cenário nacional, os 

reatores de pesquisa em funcionamento têm papel fundamental na formação de novos operadores 

e pesquisadores, além de preencher os gaps de utilização do RMB, que podem surgir com base 

nos fatores mencionados acima.  

O Workshop, coordenado pelo Dr. Daniel de Almeida Magalhães Campolina, terá o intuito de 

discutir questões estratégicas de cooperação entre os reatores de pesquisa existentes para 

otimizar a utilização, considerando a entrada do RMB. Em tom de integração, será apresentado 

um mapa de clientes e serão discutidos quais atividades poderiam ser realizadas de forma 

complementar ao instituto que abrigará o RMB, de forma a balizar a estratégia utilizada por estes 

reatores nos próximos anos.  

 

2) 2° Workshop Nacional do Tório – Progressos nas Pesquisas 

(Terça feira, 10 de novembro de 13:30h às 17:00h) 

Em 2018, durante o IV SENCIR, foi realizado o 1º Workshop Nacional do Tório destacando 

“Desafios e Perspectivas do Uso do Tório”. Na ocasião, especialistas da UFABC, do IME eda 

UFMG discutiram o status das pesquisas no Brasil sobre o uso do Tório. O 2º Workshop 

Nacional do Tório, a ser realizado em 10 de novembro de 2020, coordenado pela Drª Claubia 

Pereira, apresentará um overview atualizado dos projetos. Trabalhos específicos para serem 

apresentados durante o Workshop poderão ser enviados para o email da coordenadora Profª 

Claubia Pereira claubia@nuclear.ufmg.br , seguindo o template do V SENCIR, porém em inglês. 

 

 

 

 

MESAS REDONDAS PARALELAS  

 

(Segunda feira, 09 de novembro, de 13:30h às 15:00 h) 

 

 

1) Aplicações das Radiações: Fricke Dosimetria 

 

Uma discussão sobre o Fricke Gel Dosímetro - visa fornecer uma discussão geral sobre os 

problemas que determinam a resposta à dose dos dosímetros de gel ou líquido em geral. Nesta 

mesa-redonda, vamos apresentar os resultados obtidos durante um ano de trabalho de pesquisa 

entre o Departamento de Engenharia Nuclear e o Departamento de Química do Instituto de 



Ciências Exatas - ICEx da UFMG em colaboração com o Laboratório de Ciências Radiológicas 

da UERJ. Os resultados serão apresentados de maneira didática através de seminários sobre os 

principais problemas e resoluções encontrados no decorrer do desenvolvimento deste exercício 

de intercomparação experimental. A mesa redonda será coordenada pela Profª Telma Cristina F. 

Fonseca 

 

2) Planejamento energético urbano sustentável - pesquisa e prática 

 

A mesa redonda será coordenada pela Profª Sônia Seger P. Mercedes. 

 

 

 

VISITAS TÉCNICAS 

 

(Quinta-feira, 12 de novembro, de 9:00h às 12:00h) 

 

Os participantes inscritos no V SENCIR poderão fazer visitas técnicas ao CDTN (Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear) que fica localizado no Campus da UFMG, próximo à 

Escola de Engenharia onde ocorrerá o congresso. As inscrições para as visitas técnicas serão 

feitas no primeiro dia do evento, 09/11, e serão limitadas de acordo com a ordem de inscrição. 

Para conhecer um pouco mais sobre o CDTN acesse www.cdtn.br   

 

 

Programação Preliminar 
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