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2206 - Política Nuclear
Programa

Ação Orçamentária
12P1 - Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro

Unidade de medida: percentual de
execução física Tot. Fis: 100.00 Tot. Fin: 2.000.000.000Empreendimento implantadoProduto:

Momento da ação: Lei+Créditos

Programa: 2206 - Política Nuclear

Tipo de ação:

Base legal:

Projeto

Lei 4.118 de 27/08/62 que dispõe sobre a criação da CNEN e Lei 7.781 de 27/06/89 que dá nova redação e Portaria CNEN nº 5, de 17 de fevereiro de 2010.

A implantação do Empreendimento Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) consiste de várias etapas: prospecção do local; projeto; construção;
montagem; licenciamento e comissionamento. Além das instalações referentes ao reator propriamente dito, fazem parte do Empreendimento todas as
demais instalações associadas a suas aplicações, como células para processamento de radioisótopos, circuitos experimentais para testes de irradiação
de combustíveis e materiais, células quentes de análise pós-irradiação, edifício com guias de nêutrons e salão de experimentos, bem como toda a
infraestrutura de administração e alojamento.

Direta;

Detalhamento da Implementação:

Forma de implementação:

Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear

572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubFunção:

19 - Ciência e TecnologiaFunção:

10 - Orçamento FiscalEsfera:

24204 - Comissão Nacional de Energia NuclearUnidade Orçamentária Responsável:

Descrição:
Construção do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) que envolve a elaboração do projeto detalhado de engenharia; construção; montagem;
licenciamento e comissionamento do empreendimento. O objetivo da ação é, uma vez em operação o RMB, prestar os serviços de produção de
radioisótopos, em especial o molibdênio 99 (Mo-99); realizar testes de irradiação de combustíveis nucleares e de materiais e as respectivas análises pós-
irradiação; e realizar pesquisas científicas com feixes de nêutrons em várias áreas do conhecimento. Especificamente em relação à produção de
radioisótopos, o RMB irá substituir a importação destes insumos, garantindo o suprimento nacional de radiofármacos e solucionando os problemas
decorrentes das instabilidades do mercado internacional e da variação cambial.

A ação será implementada principalmente por meio de contratações de serviços de engenharia no país e no exterior para as etapas de projeto,
construção, fabricação e montagem, bem como de serviços técnicos especializados. A equipe técnica da CNEN em cooperação com a AMAZUL
Tecnologias de Defesa S.A. atuarão de forma complementar no desenvolvimento de projetos, bem como na atividade de avaliação e fiscalização de
projetos e serviços contratados. A equipe da CNEN atuará na elaboração de estudos e nas atividades relacionadas à fabricação do combustível e aos
processos de licenciamento nuclear e ambiental.

PLOAOrigem:

SIMProjeto de grande vulto

Ação de Insumo Estratégico: Não Regionalização na Execução: Não

Beneficiário:
Os beneficiários diretos dessa Ação são: empresas do setor nuclear, centros de produção de fontes radioativas e de radiofármacos, instituições de
pesquisa e pesquisadores do setor. Os beneficiários indiretos são os indivíduos da população atendidos pelo setor de medicina nuclear.

Especificação do Produto:

Participação social: Sim

Audiência Pública

Organização da Sociedade Civil

Outros
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02/01/2012 29/12/2024Término da Ação:Início da Ação:

Detalhamento da participação:

IBAMA, Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear - SBMN, Sociedade Brasileira de Física - SBF, Associação Brasileira de Energia Nuclear – ABEN,
Câmara Temática de Projeto de Grande Vulto do PPA – MPDG.

Plano Orçamentário
0000 - Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro - Despesas Diversas
Caracterização
Unidade Medida Produto

Plano Orçamentário
RO00 - Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro - Regra de Ouro
Caracterização
Plano Orçamentário padrão.
Unidade Medida percentual de execução física Produto Empreendimento implantado

Notas de usuário para esta Ação
Data 12/07/2018
Notas de usuário O empreendimento RMB é uma instalação nuclear com características e capacidades para prestar os serviços de produção de

radioisótopos – em especial o molibdênio 99 (Mo-99) – para realizar testes de irradiação de combustíveis nucleares e de materiais e
as respectivas análises pós-irradiação, e para realizar pesquisas científicas com feixes de nêutrons em várias áreas do
conhecimento. Trata-se de um empreendimento de arraste tecnológico e de organização para o setor nuclear, de importância
fundamental para viabilizar políticas ministeriais e objetivos estratégicos do país. O Empreendimento Reator Multipropósito
Brasileiro (RMB) propiciará as seguintes contribuições ao Brasil :
Nas áreas da saúde, indústria, agricultura e meio ambiente: RMB é a solução para garantir segurança no suprimento de tecnécio
99m.
 Nacionalização da produção do radioisótopo Mo-99, garantindo segurança no fornecimento do gerador de tecnécio 99m à classe
médica com o pleno atendimento da demanda da população brasileira.
 Nacionalização de todos os radioisótopos produzidos em reatores de pesquisa, que hoje são importados pelo Brasil, para aplicação
médica em diagnóstico e terapia, bem como para aplicação na indústria, na agricultura e no meio ambiente.
Nas áreas de reatores e ciclo do combustível: RMB é solução para o desenvolvimento endógeno de combustíveis nucleares e
materiais para uso em reatores.
 Capacidade para testar e qualificar combustíveis nucleares para propulsão nuclear, combustíveis avançados desenvolvidos para as
centrais nucleares brasileiras, e novos combustíveis para reatores de pesquisa.
Nas áreas de pesquisa científica e inovação: RMB amplia a capacidade nacional em C,T&I.
 Ampliação da capacidade nacional existente em análise por ativação com nêutrons e aplicações de técnicas nucleares.
Criação de um Laboratório Nacional para formar recursos humanos e atender a comunidade científica brasileira em áreas como
nanotecnologia, biologia estrutural e desenvolvimento de novos materiais, por meio da utilização de
feixe de nêutrons.

Data 30/04/2018
Notas de usuário Esta ação faz parte do Programa Agora é Avançar e conta com financiamento por intermédio do orçamento da CNEN, bem como de

recursos do FNDCT por intermédio de convênios junto à FINEP.
Data 06/05/2016
Notas de usuário Este empreendimento individualizado, dado sua relevância, passou a integrar o Programa de Aceleração do Crescimento-PAC3, a

partir de 2016. As informações a ele referente encontram-se, também, no SISPAC.
Data 10/06/2014
Notas de usuário O tipo de instalação que permite a execução desses serviços consiste de um reator nuclear de pesquisa multipropósito e de

laboratórios e instalações complementares específicas, associadas a cada um desses serviços. Essa instalação foi denominada de
Empreendimento Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), que propiciará as seguintes contribuições ao Brasil:
Nas áreas da saúde, indústria, agricultura e meio ambiente é a solução para garantir segurança no suprimento de tecnécio 99m,
nacionalização da produção do radioisótopo Mo-99, garantindo segurança no fornecimento do gerador de tecnécio 99m à classe
médica com o pleno atendimento da demanda da população brasileira, crescimento da produção do radiofármaco tecnécio 99m,
ampliando assim a utilização da medicina nuclear em todo o território nacional, propiciando um melhor atendimento de políticas
governamentais na área da saúde, nacionalização de todos os radioisótopos produzidos em reatores de pesquisa, que hoje são
importados pelo Brasil, para aplicação médica em diagnóstico e terapia, bem como para aplicação na indústria, na agricultura e no
meio ambiente.
Nas áreas de reatores e ciclo do combustível é solução para o desenvolvimento endógeno de combustíveis nucleares e materiais
para uso em reatores, introdução da capacidade para testar e qualificar combustíveis nucleares para propulsão nuclear,
combustíveis avançados desenvolvidos para as centrais nucleares brasileiras, e novos combustíveis para reatores de pesquisa, da
capacidade para testar materiais e processos especiais desenvolvidos para os elementos combustíveis, vasos de pressão e
estruturas internas utilizadas nas centrais nucleares brasileiras e em reatores de propulsão nuclear, verificando aspectos de
segurança e parâmetros para extensão de vida útil da instalação e da capacidade para testar materiais desenvolvidos ou fabricados
no país para serem utilizados em projetos de reatores de centrais nucleares ou de propulsão nuclear.
Nas áreas de pesquisa científica e inovação ampliará a capacidade nacional em C,T&I e a capacidade nacional existente em análise
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por ativação com nêutrons e aplicações de técnicas nucleares; criação de um Laboratório Nacional para atender a comunidade
científica brasileira em áreas como nanotecnologia, biologia estrutural e desenvolvimento de novos materiais, por meio da utilização
de feixe de nêutrons, em complementação ao Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), criando uma capacidade nacional de
suporte à pesquisa científica e tecnológica; disponibilização de uma instalação de pesquisa única na América Latina, podendo
servir de pólo de integração em pesquisa científica e tecnológica e formação de recursos humanos.

Localizador 0001 - Nacional
Custo Total
2.000.000.000

Total Físico
100

Início do Localizador
02/01/2012

Término do Localizador
29/12/2024

Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -
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