
PROGRAMA OBJETIVO PPA
MACROPROCESSO      

POE

AÇÃO       

ORÇAMENTÁRIA
META ANUAL

RESULTADO 

APURADO
IMPACTO GERADO (VALOR PÚBLICO)

(não definida)
Economicidade: índice de 

capitalização da pesquisa
84,7%

(não definida)
Execução: Total anual de 

projetos realizados
311

(não definida)
Excelência: índice de 

alavancagem da pesquisa 
367,2

(não definida)
Eficiência: nº de artigos 

publicados
578

(não definida)
Eficácia: itens tecnológicos 

desenvolvidos 
85

(não definida)
Efetividade: instrumentos de 

inovação firmados
9

20UX - Desenvolvimento 

da ciência e tecnologia 

nucleares

300
Indicador de resultado da 

ação no PPA

Nº de publicações em 

periódicos indexados
446

Disponibilização de novos conhecimentos e de 

novas aplicações da energia nuclear na indústria, 

agricultura, meio ambiente e saúde.

13CN - Implantação do 

laboratório de fusão 

nuclear 

1%
Indicador de resultado da 

ação no PPA
% de execução do projeto 1%

Concluído o projeto executivo dos prédios do 

laboratório de fusão nuclear

Formação especializada 

para o setor nuclear

2B32 - Formação 

especializada para o 

setor nuclear

200
Indicador de resultado da 

ação no PPA
 Nº de profissionais formados 183

Reposição de recursos humanos especializados 

para o setor nuclear e áreas afins.

Prestação de Serviços 

Tecnológicos

215N - Prestação de 

Serviços Tecnológicos
12.000

Indicador de resultado da 

ação no PPA
N° de serviços prestados  - Atendida a demanda do setor nuclear brasileiro

Indicadores de desempenho: 

dimensão esforço                  

De Excelência:

Custo médio do radiofármaco 

produzido
5,4 R$/mCi

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Disponibilização de novos conhecimentos e de 

novas aplicações da energia nuclear na indústria, 

agricultura, meio ambiente e saúde.

Pesquisa, 

Desenvolvimento e 

Inovação

Atendida a demanda do setor de medicina 

nuclear do País
Produção de Radio-

isótopos e Radio-

fármacos

2478 - Produção e 

Fornecimento de 

Radiofármacos no País

20.000

2206                                

Política Nuclear

1193                               

Desenvolver a ciência e 

a tecnologia nucleares e 

suas aplicações para 

atender aos diversos 

usos da sociedade

Pesquisa, 

Desenvolvimento e 

Inovação

INDICADOR (Desempenho ou Resultado)

Indicadores de desempenho: 

dimensão esforço                  

Indicadores de desempenho: 

dimensão resultado

20UX - Desenvolvimento 

da ciência e tecnologia 

nucleares



Indicadores de desempenho: 

dimensão resultado

De Efetividade:

Exames médicos com 

radiofármacos realizados no 

ano

1.600.000.000 

(exames)

12P1 - Implantação do 

Reator Multipropósito 

Brasileiro - RMB

1
Indicador de resultado da 

ação no PPA

% de execução física do 

projeto
-

Avanço no sentido de dotar o país de autonomia 

na produção de radioisótopos e radiofármacos 

para a área médica

218E- Armazenamento 

de Rejeitos Radioativos 

e Proteção Radiológica

Indicadores de desempenho: 

dimensão esforço                  

De Excelência:

Índice de disponibilidade de 

espaço para armazenamento
32,6%

PO-Armazenamento de 

Rejeitos Radioativos de 

Baixo e Médio Níveis de 

Radiação

Indicadores de desempenho: 

dimensão resultado

De Efetividade:

Índice de recebimento de 

rejeitos
100%

13CM-Implantação do 

Repositório de Rejeitos 

de Baixo e Médio Nível - 

RBMN

1
Indicador de resultado da 

ação no PPA

% de execução física do 

projeto
1

Avanço no sentido de garantir a deposição segura 

dos rejeitos radioativos de baixa e média 

atividade gerados no País.

218E- Armazenamento 

de Rejeitos Radioativos 

e Proteção Radiológica

PO- Atendimento a 

situações de 

emergências radiológica 

e atividades de proteção 

radiológica

75
Indicador de resultado da 

ação no PPA
N° de situações atendidas 16

* Foram considerados os resultados até 30/11/2020.

Atendida a demanda do setor nuclear por serviço 

de acondicionamento e armazenamento de 

rejeitos radioativos de baixa e média atividade.

Preparação e 

Coordenação de 

Resposta a Emergências 

Nucleares e Radiológicas

Atendidas as situações de emergências 

radiológicas ocorridas ao longo do ano de 2020 

Atendida a demanda do setor de medicina 

nuclear do País
Produção de Radio-

isótopos e Radio-

fármacos

2478 - Produção e 

Fornecimento de 

Radiofármacos no País

20.000

2206                                

Política Nuclear

1193                               

Desenvolver a ciência e 

a tecnologia nucleares e 

suas aplicações para 

atender aos diversos 

usos da sociedade

Gerência de Rejeitos 

Radioativos

1,150


