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Nuclearis lança solução 
baseada em RSK para rastrear 
cadeia de suprimentos de 
usinas de energia nuclear
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Buenos Aires, Argentina – 1 de setembro de 2020

A Nuclearis, uma empresa de engenharia e manufatura 
estabelecida que opera na indústria nuclear, anunciou o 
lançamento de uma solução em cadeia baseada em RSK para 
rastrear documentos relacionados à cadeia de suprimentos da 
usina nuclear. A solução é desenvolvida com a assistência e 
consultoria da UOV Labs, uma empresa responsável pelas 
soluções de RSK blockchain baseada em Bitcoin e sua 
Infrastructure Framework (RIF).

Com sede em Buenos Aires, mas com escritórios comerciais nos 
Estados Unidos e na China, a Nuclearis já utilizou a RSK mainnet 
para carregar e autenticar documentos de seu primeiro 
fornecedor. Os planos futuros incluem o código aberto do 
framework para que outros atores da indústria nuclear possam 
se beneficiar.

A implementação da RSK significará que os dados hash 
relativos aos documentos são criados e carregados para a 
blockchain, com a Nuclearis podendo verificar se não houve 
alterações entre o momento do envio e a chegada. As 
irregularidades em documentos, incluindo falsificação, podem 
ter efeitos de longo alcance na indústria, conforme 
demonstrado pelo escândalo Le Creusot Forge foundry.

A manutenção e construção de usinas nucleares, requer a 
produção de milhões de peças essenciais em todo o mundo. 
Conforme estipulado por autoridades internacionais, os 
fornecedores devem preparar a documentação em papel para 
garantir a rastreabilidade de todos os dados relacionados ao 
processo de produção. Ao utilizar a RSK, esses dados - 
calibrações, certificados de materiais, etc - não podem ser 
falsificados após a entrega. Nem pode ser extraviados ou 

https://www.reuters.com/article/us-france-nuclear-areva-court-idUSKBN13X20C
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modificados. Uma camada infalível de segurança é introduzida, 
com operadores de usinas nucleares capazes de verificar a 
autenticidade de todos os documentos.

“A capacidade de verificar a autenticidade da documentação 
de fabricação tem um potencial enorme, não apenas na 
indústria nuclear, mas também em outros campos de alta 
segurança que poderiam se beneficiar de tal ferramenta”, 
afirmou o CTO da Nuclearis, Sebastian Martinez. “Podemos ver 
o primeiro reator nuclear construído inteiramente com a ajuda 
desta tecnologia digital.”

No momento, há mais de 440 usinas nucleares operando em 
todo o mundo, e devem ser construídos 150 novos reatores 
próximos 30 anos. Partindo dessa premissa, a Nuclearis está 
desenvolvendo vários protocolos e serviços sob um novo termo 
que denominou de “NuclearTech” para devolver a confiança aos 
operadores de usinas nucleares e outros processos críticos com 
a ajuda da tecnologia de blockchain. 

Diego Gutierrez Zaldivar, CEO da IOVlabs comentou: “A 
imutabilidade e a segurança que a blockchain fornece é de 
suprema importância para a indústria nuclear. Estamos muito 
animados com a solução da Nuclearis nesse setor e 
entusiasmados por terem escolhido as tecnologias RSK 
blockchain e RSK Infrastructure Framework (RIF) para seu 
desenvolvimento.”

Para obter mais informações, visite: 
https://www.nuclearistrack.com/ 

www.iovlabs.org 2

Sobre a Nuclearis
A Nuclearis desenvolve processos de produção, dispositivos e equipamentos automatizados para a 
indústria nuclear. Fundada em 2009 por Santiago Badran em sua garagem, a empresa se concentra 
no fornecimento de usinas nucleares com componentes mecânicos de precisão. 

Com sede na Argentina e escritórios nos Estados Unidos e na China, a Nuclearis e sua equipe de 
engenheiros altamente experientes estão trabalhando com as usinas Atucha I, Atucha II e Embalse 
sediadas na Argentina. A Nuclearis também está liderando projetos adicionais globalmente, que 
incluem mecânica, automação e controle, infraestrutura de usinas nucleares e o desenvolvimento de 
processos de produção especiais. 

Para obter mais informações, visite: https://www.nuclearis.com/

Sobre a IOVlabs
A IOVLabs desenvolve as tecnologias blockchain necessárias para um novo ecossistema financeiro 
global, que promova inclusão, transparência e confiança em todo o mundo. Atualmente, a 
organização desenvolve as plataformas RSK Smart Contract Network, RSK Infrastructure Framework 
(RIF), e Taringa!.

https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/
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A RSK Network é uma das plataformas de smart contract mais seguras do mundo, projetada para 
alavancar o incomparável poder de hash do Bitcoin enquanto amplia seus recursos. A abordagem de 
Infraestrutura RSK (RSK Infrastructure Framework (RIF) é um conjunto de protocolos de infraestrutura 
abertos e descentralizados, que permitem um desenvolvimento mais rápido, mais fácil e expansível 
de aplicativos distribuídos (dApps) em um ambiente unificado. Taringa é a maior rede social de língua 
espanhola da América Latina, com 30 milhões de usuários e 1.000 comunidades online ativas.


