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2206 - Política Nuclear
Programa

Ação Orçamentária
13CN - Implantação do Laboratório de Fusão Nuclear

Unidade de medida: percentual de
execução Tot. Fis: 100.00 Tot. Fin: 78.402.185Empreendimento implantadoProduto:

Momento da ação: Lei+Créditos

Programa: 2206 - Política Nuclear

Tipo de ação:

Base legal:

Projeto

LLei nº 4.118 de 27/08/62 que dispõe sobre a criação da CNEN e Lei nº 7.781 de 27/06/89 que dá nova redação.

Um prédio de laboratórios de aproximadamente 7.300 m², com padrão industrial e ambiente limpo contendo um hall de pé direito de 12 metros para os
experimentos de fusão; diversos laboratórios de apoio tais como eletrônica, mecânica, óptica, vácuo, química e informática; laboratórios de
desenvolvimento de equipamentos para diagnósticos do plasma; salas para pesquisadores, tecnologistas e técnicos; salas para reuniões e demais
dependências de apoio. Para operacionalizar o prédio será necessária a instalação de diversos equipamentos tais como sistema de ar comprimido,
sistema de ar condicionado, pontes rolantes, mobiliário e maquinário para as oficinas de apoio. Faz parte da fase 1 a construção de uma subestação de
energia, o arruamento de acesso ao prédio e cerca de segurança de toda a área.
- Um prédio de apoio administrativo com área estimada de 3.000m², com dois pisos, contendo salas para o pessoal de todas as áreas da gestão
administrativa (compras, almoxarifado, patrimônio, recursos humanos, ambulatório, diretoria, planejamento, manutenção, etc.); auditório; biblioteca;
salas para pesquisadores e tecnologistas, etc.

Direta;

Detalhamento da Implementação:

Forma de implementação:

Unidade Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubFunção:

19 - Ciência e TecnologiaFunção:

10 - Orçamento FiscalEsfera:

24204 - Comissão Nacional de Energia NuclearUnidade Orçamentária Responsável:

Descrição:
Implantação do Laboratório de Fusão Nuclear na CNEN mediante construção de um conjunto de dois prédios, sendo um de laboratórios, inclusive para
acomodar o experimento ETE, e outro de apoio administrativo com instalações de escritórios, salas de reunião, biblioteca, anfiteatro e demais
dependências de apoio, bem como implantação de toda a infraestrutura necessária para sua utilização. A área estimada para os prédios é de 7.300 m²
para o Prédio de Laboratórios (fase 1) e de 3.000m² para o Prédio de Apoio Administrativo (fase 2). O LFN utilizará inicialmente as atuais instalações do
Experimento Tokamak Esférico (ETE) existente no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos (INPE/SJC) até que se conclua a
construção das instalações próprias no campus do Reator Multipropósito Brasileiro, em Iperó, SP.

- Projetos de engenharia básico e executivo do Prédio de Laboratórios concluído em fevereiro de 2018.
- Terraplenagem da área dos prédios a ser executada até 2019 (dependendo de recursos financeiros).
- Construção do Prédio de Laboratórios (fase 1) até 2022 (dependendo de recursos financeiros).
- Aquisição e instalação de equipamentos de infraestrutura incluindo transformadores de potência, pontes rolantes, sistema de ar condicionado, sistema
de ar comprimido, entre outros para o prédio até 2021 (dependendo de recursos financeiros).

PLOAOrigem:

Ação de Insumo Estratégico: Não Regionalização na Execução: Não

Beneficiário:

Universidades, instituições de pesquisa e pesquisadores que atuam no campo de fusão termonuclear.

Especificação do Produto:
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- Aquisição de maquinários específicos aos laboratórios incluindo bancadas, tornos, fresas, bobinadeiras, sistema de impregnação à vácuo, maquinários
em geral de apoio até 2021 (dependendo de recursos financeiros).
- Projetos de engenharia básico e executivo para o Prédio de Apoio Administrativo (fase 2) a ser definido.
- Construção do Prédio de Apoio Administrativo (fase 2) a ser definido.
- Compreende também a aquisição de material de consumo à operação mínima do tokamak ETE, com vistas a manter suas condições de
operacionalidade até que o mesmo possa ser transferido para o novo local de instalação.
Participação social: Não

01/01/2016 31/12/2023Término da Ação:Início da Ação:

Plano Orçamentário
0000 - Implantação do Laboratório de Fusão Nuclear - Despesas Diversas
Caracterização
Unidade Medida Produto

Plano Orçamentário
RO00 - Implantação do Laboratório de Fusão Nuclear - Regra de Ouro
Caracterização
Plano Orçamentário padrão.
Unidade Medida percentual de execução Produto Empreendimento implantado

Notas de usuário para esta Ação
Data 30/04/2018
Notas de usuário Devido a ampliação da área do prédio de laboratórios para aproximadamente 7.300 m² (fase 1 do projeto), o prédio administrativo

independente, previsto na fase 2 do projeto, passou a ser considerado uma expansão futura do Laboratório de Fusão Nuclear e não
será mais construído no âmbito do atual projeto.

Data 21/08/2014
Notas de usuário A implantação do Laboratório de Fusão Nuclear consiste na construção de um conjunto de dois prédios, sendo um de laboratórios,

inclusive para acomodar o experimento ETE, e outro de apoio administrativo com instalações de escritórios, salas de reunião,
biblioteca, anfiteatro e demais dependências de apoio. A área estimada para os prédios é de 4.500m² para o Prédio de Laboratórios
(fase 1) e de 3.000m² para o Prédio de Apoio Administrativo (fase 2).
Construir os prédios destinados ao laboratório e ao apoio administrativo, do Laboratório Nacional de Fusão (LNF) na cidade de
Cachoeira Paulista, SP, com toda a infraestrutura necessária para sua utilização.

Localizador 3606 - No Município de Iperó - SP
Custo Total
78.402.185

Total Físico
100

Início do Localizador
01/01/2016

Término do Localizador
31/12/2023

Abrangência Geográfica
Região
Região Sudeste

Estado
São Paulo

Município
Iperó
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