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Este documento tem como objetivo principal nortear 
as ações do Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (IPEN/CNEN) para o período de 2021-
2025. É um guia para execução das atividades nas 
diferentes áreas do Instituto, pois estabelece uma 
direção principal, uma linha mestra, com o propósito 
de reforçar o sentimento de unidade institucional e 
garantir uma maior eficiência e efetividade no cumpri-
mento da sua Missão e no alcance da sua Visão.

Trata-se, portanto, de um documento de referência 
que além de orientar ações futuras, traduz o compro-
misso do IPEN/CNEN com o Governo e com a Socie-
dade, reforçando o papel que o Instituto tem com a 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira. 
Pretende-se, com as diretrizes estabelecidas, elevar 
ainda mais a valorização social dos bens e serviços 
públicos produzidos no Instituto.

O IPEN/CNEN é um importante ator do Sistema 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Possui 
um papel relevante na produção e disseminação do 

conhecimento na área nuclear e em áreas corre-
latas; desenvolve pesquisa científica e tecnológica 
de qualidade e lidera projetos com elevado potencial 
de inovação; atua em parceria com a Universidade 
de São Paulo (USP) na incubação de empresas de 
base tecnológica; forma recursos humanos no nível 
de excelência; presta serviços tecnológicos especia-
lizados e atua na fabricação de produtos essenciais 
às áreas da Saúde, Energia, Indústria, Agricultura e 
Meio Ambiente.

O Instituto preza essencialmente pela busca contínua 
da excelência em todos os seus campos de atuação. 
Neste sentido, este novo Plano Diretor é a oportuni-
dade de planejar melhorias, reunindo estratégias ao 
enfrentamento e superação das ameaças e ao melhor 
aproveitamento das oportunidades geradas pelo 
ambiente externo, extremamente dinâmico, em que 
o Instituto está inserido. Contempla também estraté-
gias para o fortalecimento de suas condições internas, 
visando minimizar as suas reconhecidas limitações e 
potencializar os seus muitos pontos fortes.
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Para garantir um processo participativo na elabo-
ração deste Plano, foi estabelecida a formação de 
um Comitê Gestor do Plano Diretor e 7 (sete) Grupos 
Temáticos (GTs) compostos por servidores de dife-
rentes áreas da Instituição. Os GTs reuniram-se com 
o objetivo de diagnosticar a atual situação do Insti-
tuto, debater ideias e propor diretrizes e estratégias 
de atuação para o período 2021-2025. Os GTs foram 
responsáveis por estudos em temas relevantes que 
subsidiaram a elaboração deste Plano Diretor.

Este documento está organizado em três seções 
principais, além da parte introdutória. A primeira 
contempla a exposição de uma breve descrição da 
história do Instituto, desde a sua fundação até o seu 
passado mais recente. A segunda, uma descrição 
sucinta das condições atuais, sua organização 
interna, competências, infraestrutura e governança  
e os principais stakeholders. Na última seção, será 
apresentado o planejamento estratégico, em si, para o 
período 2021-2025, composto de análise de cenário, 
referencial estratégico, mapa e objetivos estraté-

gicos, evidenciando o alinhamento estratégico com 
os planos governamentais. A elaboração deste docu-
mento levou em consideração as diretrizes vigentes 
estabelecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia  
e Inovações (MCTI), pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN), pela Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA) e pelo Comitê de Desen-
volvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB).

Por último, cabe destacar que este documento 
passará por revisão em 2021, conforme decisão 
do Comitê Gestor do Plano Diretor, e o seu moni-
toramento se dará na forma de “Seminários do 
Plano Diretor”, realizados sempre no início de cada 
ano. O objetivo é identificar os riscos que possam 
impactar as suas realizações e aproveitar even-
tuais oportunidades, permitindo que a Alta Direção 
do Instituto possa tomar decisões para ajustes de 
trajetória. O evento, “Seminários do Plano Diretor”, 
abrangerá a apresentação e participação da Dire-
toria, das Coordenações e dos Centros de Pesquisa 
do IPEN/CNEN.
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Nuclear e de Engenharia Química. Em 1970, o Insti-
tuto foi extinto como Entidade Federal e tornou-se 
uma Autarquia Estadual associada à USP.

Sua área passou de 50.000 m2 para aproximada-
mente 500.000 m2, onde se instalaram novos labo-
ratórios, oficinas, usinas piloto, escritórios e biblio-
tecas. As atividades se multiplicaram nas áreas do 
Ciclo do Combustível Nuclear, Ciência e Tecnologia 

O IPEN/CNEN, fundado em 31 de agosto de 1956 
com o nome de Instituto de Energia Atômica (IEA), 
teve como propósito inicial a instalação em suas 
dependências de um Reator Nuclear de Pesquisas, 
em conformidade ao convênio firmado entre o 
Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e a Univer-
sidade de São Paulo (USP). A criação do Instituto e 
a instalação do Reator Nuclear de Pesquisa IEA-R1 
foram precedidas de várias negociações, no âmbito 
interno, entre o CNPq e a USP, e de acordos inter-
nacionais, no contexto do Programa “Átomos para a 
Paz”, proposto pelo Governo dos Estados Unidos da 
América, em 1953.

Foi ao redor desse Reator Nuclear, cuja operação se 
iniciou em setembro de 1957, que se instalaram, em 
uma área pouco superior a 50.000 m2, os primeiros 
laboratórios de Física Nuclear, Radioquímica, Radio-
biologia e Física de Reatores, os quais caracterizaram 
as atividades dos primeiros anos da Instituição. No 
início dos anos 60, iniciaram-se as primeiras ativi-
dades nas áreas de Radiofarmácia, de Metalurgia 

Vista aérea da USP, onde hoje é o IPEN/CNEN.
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de Materiais, Aplicações das Radiações na Indústria 
e na Saúde, Radioproteção, Dosimetria e Engenharia 
de Reatores. Em 1976, instituiu-se o Programa de 
Pós-Graduação de Tecnologia Nuclear visando à 
formação especializada de recursos humanos para 
atuarem na área.

O Instituto foi estruturado para uma participação 
relevante no programa autônomo de desenvolvi-
mento de tecnologia nuclear, em especial no Ciclo do 
Combustível Nuclear, Reatores Nucleares, Aplicações 
das Radiações e Radiofarmácia, com destaque para 
os seguintes projetos: Projeto Conversão - PROCON 
– tecnologia de conversão do concentrado de Urânio 
(yellow cake) e produção de Hexafluoreto de Urânio; 
Projeto Sepisla – tecnologia de separação isotópica 
de Urânio por laser, em parceria com o Centro Técnico 
Aeroespacial e a Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP); Projeto Ciclone – tecnologia de enrique-
cimento isotópico de Urânio por ultracentrifugação, 
em parceria com a Marinha do Brasil. Na área de 
Radiofarmácia, em 1981, o IPEN/CNEN iniciou a 

produção do Gerador de Tecnécio, possibilitando um 
avanço significativo da Medicina Nuclear no País.

Em 1982, por meio de convênio firmado entre o 
Governo Federal e o Governo do Estado de São Paulo, 
o IPEN/CNEN passou a ser gerido técnica e adminis-
trativamente pela CNEN. Expandiram-se os projetos 
nas áreas do Ciclo do Combustível e em Engenharia 
de Reatores Nucleares de interesse para propulsão 
nuclear, em parceria com a Marinha do Brasil. Em 
1987, o Governo Federal anunciou o domínio pelo 
Brasil de todas as tecnologias do Ciclo do Combus-
tível Nuclear e o IPEN/CNEN teve papel fundamental 
nessa conquista.

As restrições impostas à aquisição de combus-
tível nuclear para o seu Reator levaram o Instituto 
a iniciar, ainda em 1987, um programa especí-
fico de fabricação de combustíveis para Reatores 
Nucleares de Pesquisa no País. Em 1988, fabrica-
ram-se os primeiros elementos combustíveis, o que 
vem garantindo a operação do Reator Nuclear de 
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Pesquisa IEA-R1 até os dias atuais. Naquele mesmo 
ano foi inaugurado outro Reator, denominado Reator 
Nuclear de Pesquisa IPEN/MB-01, um Reator de 
potência zero que permite o treinamento de opera-
dores e a simulação experimental de todas as carac-
terísticas nucleares de um Reator de grande porte, 
em escala reduzida.

Os anos 1990 foram marcados pelo crescimento das 
áreas correlatas, os recursos à pesquisa na área do 
Ciclo do Combustível diminuíram e as pesquisas em 
áreas não nucleares passaram a ser desenvolvidas 
internamente, entre elas as de materiais, lasers, 
biotecnologia, meio ambiente e energias renováveis. 
Na área nuclear também ocorreram avanços, desta-
cando-se a conclusão do projeto de modernização 
do Reator Nuclear de Pesquisa IEA-R1 em 1997 
e no ano seguinte, a instalação do Cíclotron de alta 
energia, de 30 MeV. Em 2004, inaugurou-se o Irra-
diador Multipropósito de Cobalto-60 e o Instituto 
expandiu as suas atividades de prestação de serviços 
tecnológicos. Nos anos seguintes, novos laboratórios 
foram sendo construídos e equipados com o auxílio 
de recursos obtidos principalmente por meio de 
projetos financiados por Agências de Fomento.

O Instituto expandiu também suas atividades de 
Medicina Nuclear, ampliando a produção de geradores 
de tecnécio e de outros radiofármacos. A demanda 
crescente do radiofármaco FDG-18F culminou com a 
aquisição, em 2007, de um novo Cíclotron de 18 MeV, 
Cyclone-18, destinado, na época, exclusivamente à 
produção de 18F. Ampliou-se o portfólio de produtos 
do Instituto com a produção de radioisótopos primá-
rios, moléculas marcadas e reagentes liofilizados 
para pronta marcação com 99mTc.

Cooperações científicas, 
tecnológicas e acadêmicas 

com instituições estrangeiras 
avançaram e fortaleceram  

a inserção em redes  
internacionais de pesquisa 



19  
elementos combustíveis  

foram produzidos no Instituto, 
em 2019, e instalados  

no Reator IPEN/MB-01
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O IPEN/CNEN vem atuando fortemente, na última 
década, no sentido de promover a inovação em suas 
atividades. Várias ações vêm sendo tomadas por 
intermédio do Serviço do Núcleo de Inovação Tecno-
lógica (SENIT). Grandes projetos, em parceria com as 
empresas privadas, voltados à inovação, estão sendo 
implementados, mobilizando os pesquisadores de 
diversos Centros de Pesquisa e viabilizando a entrada 
de recursos financeiros no Instituto.

As cooperações científicas, tecnológicas e acadêmicas 
com Instituições estrangeiras também avançaram 
muito nos últimos anos, fortalecendo as competên-
cias do Instituto por meio de uma maior inserção em 
redes internacionais de pesquisa. O Programa de 
Internacionalização permitiu o intercâmbio de alunos 
de Pós-Graduação e Pós-Doutorado, viabilizando o 
contato com pesquisas de ponta e tecnologias atuais, 
contribuindo com a formação de recursos humanos 
de alto nível ao País.

O Instituto participa assiduamente dos esforços à 
viabilização do projeto do Reator Multipropósito 
Brasileiro (RMB). Recentemente, concluiu-se a fabri-
cação de 19 (dezenove) elementos combustíveis, os 
quais foram instalados no núcleo do Reator Nuclear 
de Pesquisa IPEN/MB-01 para a simulação do futuro 
RMB. Estudos de avaliação ambiental pré-opera-
cional como: análise do solo, qualidade da água e 
dispersão atmosférica também foram realizados. 
Além do desenvolvimento tecnológico, a gestão do 
projeto e a zeladoria do terreno no qual será insta-
lado o RMB, em Iperó/SP, contam com o total apoio 
do IPEN/CNEN.

Finalmente, no último ano, destacam-se as medidas 
implementadas pelo IPEN/CNEN no enfrentamento 
à COVID-19, como a radioesterilização de máscaras 
protetoras faciais às Comunidades carentes e a 
pesquisa em cooperação com a Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), em nanocarreamento de fármacos.

Radiação de Cherenkov no Reator Nuclear de Pesquisas  
IEA-R1, do IPEN/CNEN, o mais antigo do Brasil.
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O IPEN/CNEN é uma Autarquia Estadual vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo 
do Estado de São Paulo (SDE/SP), gerido técnica e 
administrativamente pela CNEN, Autarquia Federal 
vinculada ao MCTI. O Instituto vem se consolidando 
como uma Instituição de suma importância ao desen-
volvimento da Ciência e Tecnologia nas áreas nuclear 
e correlatas. O IPEN/CNEN é a maior Unidade Técni-
co-Científica da CNEN no que se refere a orçamento, 
pessoal e número de projetos; é líder nacional na 
produção de radiofármacos e o maior Centro formador 
de pesquisadores e tecnologistas na área nuclear do 
País e referência na produção e prestação de serviços 
tecnológicos, desenvolvimento de pesquisa científica 
e tecnológica e pela sua contribuição técnica e geren-
cial para a viabilização do projeto RMB.

A maior parte dos recursos orçamentários para custeio 
e investimento das atividades do Instituto é oriunda 

do orçamento anual da CNEN. Além destes, o IPEN/
CNEN capta recursos junto às Fundações de apoio 
à Pesquisa, Agências de Fomento e parcerias com 
Empresas e outras Instituições públicas e privadas.

Somando-se os seus servidores, colaboradores 
terceirizados, fornecedores, alunos, colaboradores 
voluntários, funcionários da Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica de São Paulo USP/IPEN-CIETEC 
e das empresas incubadas e ainda o pessoal militar 
e civil do Centro Tecnológico da Marinha em São 
Paulo (CTMSP), circulam no campus do IPEN/CNEN 
diariamente mais de 2.500 pessoas. Sua localização 
geográfica é extremamente salutar; está situado no 
maior polo econômico e industrial da América do Sul, 
dentro da maior Universidade de São Paulo e vizinho 
da SDE/SP e de outras duas importantes Institui-
ções de Pesquisa no Brasil, o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) e o Instituto Butantan.

SITUAÇÃO ATUAL

Alunos de pós-graduação durante visita ao Reator Nuclear IEA-R1.
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GOVERNANÇA E GESTÃO

O sistema de governança e gestão do IPEN/CNEN é 
estruturado a partir da atuação de 2 (dois) Conselhos: 
o Superior e o Técnico-Administrativo (CTA).

O Conselho Superior do IPEN/CNEN tem suas atribui-
ções definidas no Decreto Estadual n° 22.465, de 18 
de julho de 1984. Destacam-se: propor ao Presidente 
da CNEN medidas para cumprimento das diretrizes da 
CNEN; zelar pelo cumprimento das diretrizes e priori-
dades estabelecidas pela CNEN; acompanhar, por meio 
da Superintendência, o desenvolvimento dos programas, 
atividades e projetos desenvolvidos pelo IPEN/CNEN e 
em instituições congêneres do País e do mundo.

O Superintendente, chamado na esfera Federal de 
“Diretor” de Unidade, é o dirigente máximo da Insti-
tuição. É nomeado pelo Governador do Estado de São 
Paulo entre os indicados em lista tríplice pelo Conselho 
Superior, com o aval do Presidente da CNEN e do Reitor 
da USP para um mandato de 4 (quatro) anos, sendo 
permitida 1 (uma) recondução.

O CTA tem como atribuições: proceder à avaliação 
dos programas e atividades do IPEN/CNEN e tomar 
medidas de gestão ao cumprimento eficiente das 
mesmas. Este Conselho reúne-se ordinariamente  
1 (uma) vez por mês.

Conselho Superior (*)
• 2 (dois) representantes da Comissão  

Nacional de Energia Nuclear;
• 1 (um) representante da Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado de São Paulo;
• 2 (dois) representantes da Universidade  

de São Paulo; e
• 1 (um) representante da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo.

Conselho Técnico-Administrativo (CTA) 
• 1 (um) Superintendente;
• 1 (um) Coordenador de Administração e 

Infraestrutura;
• 1 (um) Coordenador de Planejamento e 

Gestão;
• 1 (um) Coordenador de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino;
• 1 (um) Coordenador de Produtos e 

Serviços; e
• 1 (um) Coordenador de Segurança.

(*): em 2020, o Conselho Superior aprovou a proposta 
da SDE/SP, de incluir em sua composição 1 (um) 
representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações e 1 (um) representante do IPEN/CNEN.

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS IPEN/CNEN

Fachada do prédio do Centro de Ensino do IPEN.
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ORGANIZAÇÃO INTERNA E 
COMPETÊNCIAIS ATUAIS

O IPEN/CNEN organiza-se internamente em unida- 
des de execução de atividades de Pesquisa, Desen-
volvimento, Prestação de Serviços e Produção. Essas 
unidades são denominadas Centros de Pesquisa. As 
competências e capacidades científicas e tecnoló-
gicas, reconhecidas nacional e internacionalmente, 
estão agrupadas em áreas dedicadas à Engenharia 
Nuclear, Reator Nuclear de Pesquisa, Combustível 
Nuclear, Aplicações de Tecnologias da Radiação Ioni-
zante, Radiofarmácia, Metrologia das Radiações, 
Materiais, Biotecnologia, Lasers, Energias Renová-
veis, Química e Meio Ambiente.

Atualmente, são 11 (onze) Centros de Pesquisa no 
IPEN/CNEN, cada um com características próprias.

Vista externa do prédio do Reator Nuclear de Pesquisas IPEN/MB-01.
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Centro Área de Atuação

Biotecnologia  
(CEBIO) Pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços na área de biotecnologia e saúde.

Célula a Combustível
(CECCO) Pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica sobre células a combustível.

Ciência e Tecnologia  
de Materiais (CECTM)

Pesquisa, desenvolvimento e capacitação de profissionais especializados em ciência e 
tecnologia de materiais nas áreas nuclear e correlatas.

Combustível Nuclear
(CECON) Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e produção do combustível nuclear.

Engenharia Nuclear 
(CEENG)

Pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços tecnológicos em sistemas energéticos 
e nucleares. Operação e utilização do Reator Nuclear de Pesquisa IPEN/MB-01.

Lasers e Aplicações
(CELAP)

Desenvolvimento de competências científicas e tecnológicas em Lasers de estado sólido, 
para aplicação em saúde, processamento de materiais, monitoração ambiental e na área 
nuclear.

Metrologia das 
Radiações (SEGMR)

Pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços tecnológicos em metrologia das 
radiações.

Química e Meio 
Ambiente (CEQMA)

Pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços nas áreas de tecnologia química e 
nuclear, meio ambiente, química ambiental e química nuclear.

Radiofarmácia
(CECRF) Pesquisa, desenvolvimento e produção de radioisótopos de Cíclotron e radiofármacos.

Reator Nuclear de 
Pesquisa (CERPQ)

Operação e utilização do Reator Nuclear de Pesquisa IEA-R1. Pesquisa Científica em 
análise por ativação neutrônica, física nuclear experimental e da matéria condensada. 
Prestação de serviços de irradiação com nêutrons, produção e calibração de fontes 
radioativas e análises por ativação neutrônica.

Tecnologia das 
Radiações (CETER)

Pesquisa e desenvolvimento, de produtos e serviços relacionados à aplicação de 
tecnologia das radiações e dos radioisótopos na indústria, saúde, agricultura e no meio 
ambiente.

CENTRO DE PESQUISA E ÁREA DE ATUAÇÃO

Cabe ressaltar que pesquisas e serviços de alta rele-
vância são realizados também no Serviço de Radio-
proteção (SERAP) e no Serviço de Gestão de Rejeitos 
Radioativos (SEGRR). Destaques à atuação do SERAP 
no atendimento às emergências radiológicas no 
Estado de São Paulo e do SEGRR no recebimento, 
tratamento e armazenamento dos rejeitos radioa-
tivos gerados nas aplicações nucleares no Estado de 
São Paulo e Região Sul do Brasil.

Para dar suporte às atividades desenvolvidas nos 
Centros de Pesquisa e nos Serviços de Gestão Técnica, 
há um importante setor administrativo composto 
pela Diretoria do Instituto e suas Coordenações: 

Coordenação de Segurança (COSEG), Coordenação 
de Produtos e Serviços (COPRS), Coordenação de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino (COPDE), Coor-
denação de Administração e Infraestrutura (COADM) 
e Coordenação de Planejamento e Gestão (COPLG).

Os Coordenadores possuem atribuições de definição 
estratégica e direção executiva, aos quais se subor-
dinam programaticamente as atividades de Pesquisa, 
Ensino, Produção, Gestão Tecnológica, Segurança e 
de Apoio Técnico-Administrativo executadas pelos 
Centros de Pesquisa e pelas Unidades administra-
tivas. Este modelo de gestão, de vinculação progra-
mática dos Centros de Pesquisa às Coordenações, 
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permite maior flexibilidade de ação no cumprimento 
de suas atribuições. Há diversas Chefias de Gestão 
de Serviços vinculadas a essas Coordenações. Dão o 
apoio necessário ao desenvolvimento das atividades 
finalísticas do Instituto: pesquisa e desenvolvimento; 
ensino e produtos e serviços.

A formação especializada de recursos humanos 
nas áreas de atuação do Instituto também é uma 
atividade virtuosa. O exercício da docência é uma 
competência muito bem estabelecida internamente.  

Programa de  
Pós-Graduação em 
 Tecnologia Nuclear 

Este é o Programa de Pós-Graduação mais antigo 
do Instituto; completou 44 anos, em março de 
2020. Vinculado à Pós-Graduação da USP possui 
conceito “6” da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – em uma 
escala de 1 a 7. O Programa de Pós-Graduação 
em Tecnologia Nuclear está segmentado em 
3 (três) áreas de concentração: a) Tecnologia 
Nuclear - Aplicações (TNA); b) Tecnologia Nuclear 
- Materiais (TNM); e c) Tecnologia Nuclear - 
Reatores (TNR). Em média, o Programa outorga 
130 (centro e trinta) títulos por ano, sendo dois 
terços de Mestrado, e um terço de Doutorado.

Em julho de 2020, atingiu-se a grandiosa marca 
de 3.000 títulos (1.000 de Doutorado e 2.000 de 
Mestrado).

3.000  
titulados até julho de 2020  
(1.000 doutores e 2.000 mestres)

6  
é o conceito de excelência CAPES 
no Programa de Tecnologia Nuclear,  
o mais antigo do IPEN

Profissionais de todos os Centros de Pesquisa do 
IPEN/CNEN contribuem ministrando aulas nos 
Programas de Pós-Graduação da Instituição, e 
alguns em disciplinas eletivas da graduação da USP. 
O fato do Instituto estar instalado dentro do campus 
da USP e ter no Ensino Superior um dos seus pilares 
de atuação, possibilita uma sinergia muito grande em 
ensino e pesquisa entre as duas Instituições.

Atualmente, o Instituto possui 2 (dois) Programas 
stricto sensu de Pós-Graduação (ver quadro abaixo).

Programa de Pós-Graduação  
Mestrado Profissional em Tecnologia  
das Radiações em Ciências da Saúde 

Este Programa é bastante recente. Sua aprovação 
ocorreu em 2018. A governança é exclusiva do  
IPEN/CNEN. O objetivo deste novo Programa é 
capacitar profissionais que atuam em hospitais 
e clínicas, para que tenham conhecimento mais 
aprofundado em áreas como Radiofarmácia e 
Medicina Nuclear.

A aplicação de tecnologias das radiações nas Ciên-
cias da Saúde é uma área de conhecimento médico 
que tem se desenvolvido rapidamente e colabo-
rado com o diagnóstico por imagem, no monitora-
mento de pacientes e no tratamento de doenças 
via radiofármacos, de maneira muito significativa.

Há uma demanda crescente por profissionais 
qualificados nesta área. O Programa conta com 
uma estrutura curricular capaz de dotar o profis-
sional de conhecimento atualizado, conceitos 
metodológicos e aplicações de novas técnicas ou 
processos que utilizam radiações para diagnós-
tico, terapia e aplicações diversas na área da Saúde.  
No segundo semestre de 2020, foram aprovados 
28 novos alunos para compor a segunda turma 
do Curso. Durante as inscrições para o processo 
seletivo, houve grande procura de candidatos 
pelas vagas, com mais de 100 inscritos.

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IPEN
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Empreendedorismo

Outro destaque da Instituição é o estabeleci-
mento em suas dependências da Incubadora 
de Empresas de Base Tecnológica de São Paulo  
USP/IPEN-CIETEC que tem como finalidade, 
desde 1988, oferecer suporte e apoio às empresas 
nascentes de base tecnológica em diferentes níveis 
de maturidade. É gerenciada por uma associação civil 
sem fins lucrativos de direito privado, o Centro de 
Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC) 
e sua governança é conduzida por um Conselho 
de Direção Estratégica, constituído por membros  
indicados pela USP, IPEN/CNEN, Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e pela 
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 
das Empresas Inovadoras (ANPEI).

São várias as formas de apoio oferecidas pela 
Incubadora, tais como: acesso aos Laboratórios, 
Universidades e Instituições de Pesquisa; apoio na 

elaboração de solicitações para acesso às Agên-
cias de Fomento e investidores privados; elabo-
ração dos planos de investimento e desenvolvi-
mento de negócios; apoio jurídico-empresarial, de 
propriedade intelectual; assessoria em marketing, 
comercialização e relacionamento com grandes 
empresas; capacitação em gestão empresarial e 
suporte de infraestrutura de uso compartilhado.  
A Incubadora atua, portanto, como uma facilitadora 
na transformação de conhecimento em produtos e 
serviços para o mercado.

Incubadora oferece acesso aos mais avançados laboratórios de pesquisa, a agências de fomento e a investidores privados.
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INFRAESTRUTURA

Ao longo dos seus 64 anos, o Instituto consolidou a 
instalação de uma infraestrutura de elevada qualidade 
ao desenvolvimento do trabalho dos profissionais que 
nele atuam. A infraestrutura física é bastante extensa, 
com diversas instalações prediais, como restaurante, 
lanchonete, escritórios, laboratórios, plantas produ-
tivas, depósitos de rejeitos radioativos, biotério, salas 
de aula, datacenter, auditórios, anfiteatro, espaço 
cultural, museu e a relevante Biblioteca Terezine 
Arantes Ferraz, que possui o maior acervo especiali-
zado na área nuclear e ciências relacionadas no País.

Os Centros de Pesquisa dispõem de vários equipa-
mentos e grandes estruturas empregadas na reali-
zação de pesquisas científicas, desenvolvimento 
tecnológico, prestação de serviços e produção. Entre 
eles, destacam-se: 

Reator Nuclear Crítico  
IPEN/MB-01, de 100 W.

Cyclone 30 - Acelerador de  
Partículas Cíclotron de 30 MeV.

Cyclone 18 - Acelerador de  
Partículas Cíclotron de 18 MeV.

Tomografia Computadorizada Óptica, utili-
zado na dosimetria em radioterapia, em 3D.

Irradiador Multipropósito  
de 60Co de 37 PBq.

Espectroscopia de massa eletroquímica  
diferencial para teste de célula a combustível.

Acelerador de Elétrons  
de 1,5 MeV e feixe de 65mA.

Acelerador de Elétrons  
de 1,5 MeV e feixe de 25mA.

Biotério.
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Recentemente, o Instituto adquiriu com verba 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP) um SNOM (Scanning Near 
Field Optical Microscopy). Trata-se de um micros-
cópio óptico com super-resolução, o qual permite 
observar o interior de uma molécula com resolução 
subnanométrica. Por ser uma técnica não inva-
siva, o uso do SNOM tem especial importância no 
mapeamento de células vivas. É um dos poucos no 
mundo com micro e nano-Raman e 5 lasers dispo-
níveis e integrados. É um equipamento importante 
para vários campos de pesquisa, tais como: plas-
mônica, guias de ondas fotônicas, micro e nano-
lasers, fotovoltaicos fotocondutores, fenômenos 
biológicos celulares, fluorescência de zeptólitros 
ou espectroscopia de correlação. O equipamento 
está em fase de instalação. A previsão é que entre 
em operação em 2021.

MICROSCÓPIO A LASER COLOCA O IPEN 
NO ESTADO DA ARTE DA NANOTECNOLOGIA 

E POSSIBILITARÁ PESQUISAS INÉDITAS
Espectrometria de emissão óptica com 
plasma de argônio (ICP-OES).

Máquina automática de medição de placas 
combustíveis por triangulação a laser.

Microscópio eletrônico de varredura com 
canhão de emissão de campo (SEM-FEG).

Laser de ½ TW de Potência de Pico.
Fotos: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 e 14 – E. R. Paiva; 1, 2 e 5 – Marcello Vitorino;  
9 – Carlos Soares;12 – Acervo IPEN/CNEN

Micro-Raman que será integrado ao SNOM.

Reator Nuclear de Pesquisa  
IEA-R1, de 4,5 MW.
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Constatou-se também que os Laboratórios do Insti-
tuto, em sua grande maioria, estão abertos à pres-
tação de serviços a usuários externos aos Centros de 
Pesquisa ao qual estão vinculados. Representam 81% 
do total dos Laboratórios considerados na pesquisa. 
O principal tipo de usuário externo é composto por 
alunos de pós-graduação, seguidos por alunos de 
graduação e pesquisadores de outras Instituições. 
Pesquisadores de empresas representam o menor 
grupo de usuários externos realizando alguma ativi-
dade em 37% do total dos Laboratórios pesquisados.

Pesquisa realizada no âmbito do GT-1 do Plano 
Diretor 2021-2025, com os Coordenadores dos labo-
ratórios do Instituto, abordou um levantamento das 
condições da infraestrutura física e dos equipamentos 
instalados no IPEN/CNEN. Coletaram-se informa-
ções de 103 Laboratórios. No geral, a infraestrutura 
física foi bem avaliada, apenas 19% dos respondentes 
consideraram as condições atuais do laboratório ruins 
ou regulares, 28% consideraram as condições físicas 
satisfatórias, 45% boas e 8% muito boas.

CONDIÇÕES ATUAIS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 
DOS LABORATÓRIOS DO IPEN/CNEN, 2020

Ruim Regular Satisfatório

28%

45%

8%

16%

3%

Bom Muito Bom

TIPO DE USUÁRIO EXTERNO  
NOS LABORATÓRIOS IPEN/CNEN, 2020

Pesquisadores
de empresas

Alunos de 
graduação

Alunos de 
pós-graduação

Pesquisadores de
outras instituições

Pesquisadores de  
outros Centros de 

Pesquisas do IPEN

90%

37%

71%

56%

63%
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Com relação aos equipamentos, a pesquisa realizada 
detectou que dos 286 equipamentos considerados 
relevantes pelos Coordenadores de Laboratórios, e 
que foram incluídos nas respostas, 43% são reconhe-
cidos como multiusuários. Outra informação expres-
siva extraída das respostas foi sobre o grau de moder-
nidade dos equipamentos. Em uma escala de 1 a 5, o 
resultado foi que 48% dos equipamentos obtiveram 
conceito elevado quanto ao grau de modernidade (4 e 
5), na percepção do Coordenador de Laboratório. 

Outras informações importantes foram coletadas 
por meio do questionário elaborado pelo GT 1 do 
Plano Diretor, inclusive se os equipamentos neces-
sitam de manutenção periódica ou se apresentam 
algum problema recorrente.

GRAU DE MODERNIDADE  
DOS EQUIPAMENTOS DO IPEN/CNEN, 2020

1  
(obsoleto)

2 3

32%

25%
23%

13%

7%

4 5  
(moderno)

Reator Nuclear de Pesquisas IPEN/MB-01:  
novo núcleo simula o núcleo do futuro  

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB)
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RECURSOS HUMANOS

O número atual de servidores ativos está muito 
aquém das reais necessidades do Instituto.

NÚMERO DE SERVIDORES DO IPEN/CNEN,  
POR CARGO (01/10/2020).

É importante destacar que, segundo dados da Coor-
denação Geral de Recursos Humanos (CGRH) da 
CNEN, o IPEN/CNEN dispunha de 1.113 servidores 
em 1999 e de 1.020 em 2009, o que demonstra o 
decréscimo da força de trabalho ao longo das últimas 
décadas, sem reposição dos quadros.

Cargo Quantidade
Analistas 38

Assistentes 148

Pesquisadores 85

Tecnologistas 172

Técnicos 168

Outros (AGU+Comissão) 05

Total 616

No Laboratório de Microscopia e Microanálise do Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais 
(CECTM) são realizadas análises para caracterização microestrutural de diferentes materiais. 
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STAKEHOLDERS EXTERNOS

AIEA

GSI

MCTI

CNEN

MME

Eletronuclear

NUCLEP

INB

IEN/CNEN

IRD/CNEN

CDTN/CNEN

LAPOC/CNEN

CRCN-CO/CNEN

CRCN-NE/CNEN

MS

SDE/SP

FINEP

CNPq

CAPES

CNPEM

INPE

IPT

Instituto Butantan

USP

CIETEC

UNICAMP

UFABC

FABESP

FUNDEP

ANVISA

COVISA

IBAMA

PETROBRAS

CTMSP

CTMRJ

AMAZUL

SENAI

FIESP

ABEN

SBMN

ABDAN

ABACC

Shell

Nissan

UNIFESP

Clínicas  
e Hospitais  
Privados de  
Medicina Nuclear

Outros Clientes 
Privados de 
Produtos e  
Serviços

STAKEHOLDERS

As partes interessadas são os grupos de organizações 
ou indivíduos que exercem ou recebem influência do 
IPEN/CNEN, com maior ou menor intensidade. Essas 
partes interessadas são conhecidas como stakeholders.

Dos 616 servidores atualmente ativos, considerando 
1 (um) Procurador da República e 4 (quatro) em cargos 
de Comissão, a distribuição entre homens e mulheres 
é bastante desproporcional: 444 são homens e 172 
mulheres. Do total, 58% recebem Abono Permanência 
e podem se aposentar a qualquer momento, se assim 
o desejarem. A distribuição percentual evidencia a 
concentração de servidores em faixas etárias elevadas. 
A média de idade dos servidores ativos é de 58 anos.

Atualmente já se percebe a ocorrência de uma lacuna 
entre as gerações de servidores, impactando nega-
tivamente a transferência de conhecimento. Os 
Mestres e Doutores formados pelo Instituto não estão 
sendo absorvidos no quadro de servidores. O último 
concurso realizado pela CNEN foi em 2014. Na opor-
tunidade foram selecionados ao IPEN/CNEN apenas 
10 (dez) novos servidores públicos para atuarem na 
área administrativa, onde a situação era a mais crítica.

Outro produto entregue pelo GT-1 que será muito útil 
à gestão do Instituto nos próximos anos, é o Guia de 
Competências Técnicas. Este documento reúne em uma 
única publicação a descrição das características profis-
sionais do quadro técnico do IPEN/CNEN, produzido 
com dois objetivos básicos: o primeiro, permitir uma 
divulgação melhor das competências do quadro técnico 
e, o segundo, facilitar a aproximação com a Sociedade, 
mediante a fácil localização do profissional técnico mais 
adequado ao atendimento de possíveis demandas.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO 
DE SERVIDORES POR FAIXA ETÁRIA
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METODOLOGIA

O Planejamento Estratégico do IPEN/CNEN, nesta edi- 
ção do Plano Diretor, adotou o enfoque metodológico 
do Balance Scorecard (BSC). O intuito foi considerar e 
integrar diferentes perspectivas institucionais, que 
devem nortear a gestão estratégica. Esta metodo-
logia permite uma abordagem mais ampliada da 
mensuração do desempenho da Instituição.

Após a apresentação dos princípios institucionais e da 
análise de cenário, serão apresentados o Mapa Estraté-
gico do IPEN/CNEN, os Objetivos Estratégicos, as estra-
tégias associadas, o alinhamento com os outros planos 
governamentais e os projetos e parcerias estratégicas.

Os Objetivos Estratégicos serão “balanceados” em diversas 
perspectivas, interligados por relações de causa e efeito 
e gerenciados por indicadores para o monitoramento 
de cada um dos objetivos e suas respectivas metas.  
A definição de indicadores e metas será feita em mo- 
mento posterior, a partir do primeiro semestre de 2021.

O Mapa Estratégico IPEN/CNEN 2021-2025 ilustrará 
de maneira clara e direta o foco da estratégia, os Obje-
tivos Estratégicos e a cadeia de causa e efeito no Insti-
tuto: o efeito de uma ação pode gerar resultados na 
execução do Planejamento Estratégico como um todo. 
As ações voltadas à concretização de resultados contri-
buem para o alcance da visão institucional nas dife-
rentes perspectivas do BSC. A leitura do Mapa Estraté-
gico deve ser feita de baixo para cima, justamente para 
compreensão da relação de causa e efeito existente 
entre os objetivos das diferentes perspectivas.

As Estratégias Associadas espelharão os resultados 
dos trabalhos dos GTs do Plano Diretor. Estão divi-
didas nos seguintes temas: Recursos Humanos, 
Processos Internos, Ensino, Pesquisa e Desenvolvi-
mento, Produção e Prestação de Serviços, Inovação 
e Comunicação.

Por último, serão apresentados os Programas, as 
Atividades e os Projetos Estratégicos do IPEN/CNEN 
propostos para o período 2021-2025.

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO



BSC no Setor Público

Balanced Scorecard é uma metodologia desen-
volvida pelos professores Robert Kaplan e 
David Norton, da Harvard Business School, em 
1992. A ideia era criar uma maneira de aferir o 
desempenho de organizações privadas, não 
apenas sobre a perspectiva contábil-financeira 
tradicional, mas também em outras dimensões 
da empresa. Os autores propuseram quatro 
perspectivas: financeira, do cliente, processos 
internos e aprendizado e crescimento.

O modelo original foi desenvolvido para ser apli-
cado em organizações privadas, para as quais o 
cumprimento adequado dos objetivos estabe-
lecidos nas demais perspectivas só faz sentido 
se causarem efeitos positivos sobre os objetivos 
financeiros, representados no topo do Mapa 
Estratégico. No setor público, são necessárias 

adaptações: a perspectiva financeira seria deslo-
cada para a base, pois representa os recursos 
orçamentários necessários para suportar o 
alcance dos demais objetivos. No topo, ficaria a 
perspectiva dos objetivos voltados aos  “clientes”, 
ilustrando a busca por resultados em benefício 
da sociedade em geral. 

Atualmente, diversas instituições públicas fazem 
uso do BSC e não existe uma forma única, cada 
uma utiliza a metodologia de acordo com sua 
realidade e seus objetivos. O importante é que 
ela facilite o alinhamento estratégico, a aferição 
de desempenho organizacional mediante o uso 
de indicadores e o processo de comunicação para 
todos os colaboradores, para que cada unidade 
administrativa perceba, de forma clara, sua 
contribuição para a consecução dos objetivos.
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Entrada do Centro do Reator de Pesquisas (CERPQ), antiga portaria principal do IPEN nos anos 1950.
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PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS

MISSÃO
“Nosso compromisso é com a 

melhoria da qualidade de vida da 
população brasileira, produzindo 

conhecimentos científicos, 
desenvolvendo tecnologias,  
gerando produtos e serviços 

 de maneira segura e formando  
recursos humanos nas áreas  

nuclear e correlatas.”

VISÃO
“Ser uma referência nacional 
e internacional, na Pesquisa, 
Desenvolvimento, Ensino e 

Produção, e na criação de novas 
oportunidades em ciência e 

tecnologia nas áreas de atuação 
institucional, comprometido com a 

inovação, a segurança, o bem-estar 
social e o desenvolvimento 

sustentável do País.”

VALORES

PESSOAS 
Prover os meios necessários 
para que os membros da 
força de trabalho possam, 
indistintamente, crescer intelectual 
e profissionalmente, de forma a 
contribuir à missão institucional.

EXCELÊNCIA 
Empenhar-se em ser o melhor 
possível naquilo que faz.

PIONEIRISMO 
Construir o futuro, buscar 
mudanças de paradigma, colaborar 
com a inovação, tendo por base 
a capacidade de se antecipar às 
tendências.

RESULTADOS 
Entregar à Sociedade, aos clientes, 
e às demais partes interessadas, 
os produtos, os serviços e os 
conhecimentos científicos e 
tecnológicos demandados.

SEGURANÇA 
Atender com absoluta prioridade 
os requisitos e os padrões de 
segurança aplicáveis.

MEIO AMBIENTE 
Atender aos requisitos 
regulamentares aplicáveis, 
de modo a garantir a sua 
sustentabilidade.

PARCERIAS 
Estabelecer parcerias 
estratégicas que viabilizem 
a consecução dos objetivos, 
compartilhando laboratórios, 
conhecimentos e infraestrutura.

ÉTICA 
Cumprir com as exigências 
legais aplicáveis e prover a 
transparência nos meios e  
nos resultados.
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CENÁRIO

A Alta Direção do IPEN/CNEN constantemente faz 
avaliações de cenários com o objetivo de dar suporte 
ao direcionamento de suas estratégias. Informações 
são compartilhadas e fatores relevantes que podem 
afetar, direta e indiretamente, a Instituição, são 
levantados durante as reuniões do CTA.

Como resultado desse processo, foram identificadas 
as seguintes incertezas críticas:

• Reestruturação da CNEN;
• Aprovação da PEC 517/10;
• Reposição urgente do quadro de servidores;
• Disponibilização de Recursos Orçamentários no 

contexto fiscal do país;
• Manutenção do nível de fomento à P&D&I;
• Financiamento do Projeto do RMB;
• Modernização da Infraestrutura do Centro de 

Radiofarmácia; e
• Mudanças constantes no ambiente regulatório.

PERDAS ACUMULADAS DO QUADRO ATIVO (2010 – 2019).

-174

-216

-292

-330

-376

2019201820172016201520142013201220112010

-86

-55
-35

-130
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Dentre as incertezas críticas mencionadas, optou-se 
por destacar a necessária recomposição do quadro de 
servidores, elemento crítico mais sensível, impres-
cindível à manutenção das atividades do Instituto, e 
à reorganização do Setor Nuclear Brasileiro com suas 
implicações: reestruturação da CNEN e possibilidade 
de efetivação da quebra do monopólio da produção 
do Gerador de 99Mo/99mTc.

Reposição urgente do quadro de servidores

No início dos anos 1990, o IPEN/CNEN contava com 
mais de 1.400 servidores. Em outubro de 2020, o 
número era de 616, representando uma redução 
de mais da metade no número de servidores nos 
últimos 30 anos.

Os colaboradores que eram contratados pela CLT, até 
1990, foram incorporados ao Serviço Público Federal, 
tornando-se estatutários do Regime Jurídico Único 
(RJU) instituído pela Lei nº 8.112/90. Com o passar 
do tempo, e mais intensamente nos últimos anos, 
a perda de servidores do quadro ativo se acentuou 
devido à escassez de concursos públicos, asso-
ciada ao crescimento do número de aposentadorias. 

Observa-se, no quadro da página 32, que na última 
década, a perda acumulada foi de 376 servidores.

A falta de servidores é generalizada. Na área adminis-
trativa, a contribuição de colaboradores terceirizados 
tem auxiliado no apoio à execução das atividades, 
entretanto, os sistemas eletrônicos do Governo 
Federal devem ser operados exclusivamente por 
servidores públicos, assim como, por determinação 
legal, o desempenho de certas funções, tais como, 
Pregoeiro e Fiscal de Contrato. Foi na área admi-
nistrativa, inclusive, que ocorreu a maior redução 
proporcional no número de servidores. De 2010 
até outubro de 2020, houve uma redução de 40% 
no número de servidores no quadro de Analistas e 
Assistentes de C&T.

Nos Centros de Pesquisa e nos Serviços de Gestão 
Técnica, a situação também é delicada e há um 

784  
foi o total de servidores que  

o IPEN/CNEN perdeu entre 1990 e 2020, 
sem reposição de quadro

Laboratório de Operação de Células a Combustível: conversores de energia eficientes e não poluentes.
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grande risco de agravamento nos próximos anos, 
expresso nas perdas de competências técnicas, 
fechamento de laboratórios e encerramento de 
algumas atividades. Soma-se a isto, assim como na 
área administrativa, o impedimento de que certas 
atividades essenciais possam ser realizadas por 
colaboradores terceirizados, tais como, a produção 
de radiofármacos, a radioproteção, e o manuseio de 
rejeitos radioativos.

Especificamente na função P&D, o impacto da falta 
de pessoal também é bastante acentuado. A situação 
só não é pior em função do número crescente, nos 
últimos anos, de alunos e pesquisadores bolsistas e a 
participação ativa de pesquisadores voluntários.

Em 2019, o Instituto contava com 75 servidores 
aposentados envolvidos voluntariamente em 
projetos de P&D. Entretanto, mesmo com auxílio 
dos voluntários e bolsistas, é possível afirmar que a 
elevação do número de aposentadorias de pesqui-
sadores altamente qualificados associada à falta 
de concursos para novos pesquisadores faz com 
que o Instituto enfrente atualmente uma “crise de 
cérebros”, com consequências dramáticas à ciência, 
tecnologia e inovação na área nuclear, que serão cada 
vez mais perceptíveis nos próximos anos, se nada for 
feito a tempo.

Com a situação atual, fica cada vez mais difícil 
atender às demandas. O envelhecimento do quadro 
ativo e a falta de renovação projetam aos próximos 
5 anos uma mudança ainda mais dramática no perfil 
dos servidores ativos, caso não haja recomposição e 
renovação.

Levantamento recente constatou que há necessidade 
de aproximadamente mais 500 novos servidores 
públicos federais entre pesquisadores, tecnologistas, 
analistas, assistentes e técnicos para que o Insti-
tuto aproveite todo o seu potencial a fim de elevar 
os níveis de produção de radiofármacos, atender à 
demanda de serviços tecnológicos, incrementar as 
pesquisas científicas, desenvolver novas tecnologias 
e formar recursos humanos qualificados nas áreas 
nuclear e correlatas. Das 798 vagas para a CNEN em 
concurso público, solicitadas pelo MCTI ao ME em 
2020, 232 foram previstas ao IPEN/CNEN (Processo 
SEI nº 01341.005023/2020-64).
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A Alta Direção do IPEN/CNEN vem trabalhando há 
anos junto ao Governo Federal, por intermédio da 
CNEN, a obtenção de autorização para a realização de 
novos concursos públicos. Os riscos envolvidos são 
frequentemente informados aos órgãos superiores. 

Reorganização do Setor Nuclear Brasileiro

A história do IPEN/CNEN, relatada brevemente na 
sessão inicial deste documento, registra a partici-
pação direta do Instituto nos principais avanços 
do desenvolvimento da energia nuclear no País. 
Durante os seus 64 anos, o IPEN/CNEN vem 
atuando em importantes projetos do Setor Nuclear, 
em parceria com outros órgãos públicos, em espe-
cial, com o Ministério da Defesa, por intermédio da 
Marinha do Brasil.

Além do MCTI, outros dois Ministérios têm partici-
pações relevantes no Setor Nuclear: o Ministério das 
Minas e Energia (MME) e o Ministério da Defesa (MD).

O MCTI é o órgão responsável pela Política Nuclear, 
como estabelecido no Plano Plurianual (PPA 2020-
2023). A CNEN, autarquia vinculada ao MCTI atua 
tanto nas atividades de pesquisa, desenvolvimento, 
ensino, produção e prestação de serviços, por meio 
da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD), 
como nas atividades de licenciamento, fiscalização  
e regulação, por meio da Diretoria de Radioproteção 
e Segurança (DRS). As Unidades Técnico-Científicas 
da CNEN são: IPEN/CNEN, CDTN/CNEN, IEN/CNEN, 
IRD/CNEN, CRCN-NE/CNEN, CRCN-CO/CNEN e 
LAPOC/CNEN. A última, vincula-se à Comissão por 
meio da DRS; as demais, pela DPD.

O MME atua com grande protagonismo, tendo sob 
sua responsabilidade as atividades da Eletronuclear, 
subsidiária da Eletrobras, das Indústrias Nucleares do 
Brasil (INB) e da Nuclebrás Equipamentos Pesados 
S.A. (NUCLEP). A Eletronuclear é responsável pela 
produção de 3% da energia elétrica no País (e 40% 
do Estado do RJ) por meio da operação das Usinas 
Nucleares Angra 1 e Angra 2. A terceira Usina, Angra 
3, está com suas obras paralisadas e a retomada do 
projeto é uma das prioridades do Governo Federal. 
A Eletronuclear trabalha também na extensão da 
operação de Angra 1 e constrói novo depósito para 
armazenar o combustível utilizado.

Geradores de Tecnécio produzidos no IPEN/CNEN.
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No início de 2019, por meio do Decreto nº 9.660/19, 
o Governo Federal passou ao MME a vinculação da 
INB e da NUCLEP. As duas empresas estatais eram 
anteriormente vinculadas ao MCTI. A CNEN detinha 
a titularidade de ações das duas empresas, mas, 
recentemente, as repassou à União. A INB atua 
na cadeia produtiva do urânio como combustível 
nuclear, que inclui a mineração, o beneficiamento, 
o enriquecimento e a fabricação de pastilhas, e do 
combustível que abastece as usinas nucleares brasi-
leiras. A NUCLEP é produtora de bens de capital 
sob encomenda e foi criada para projetar e fabricar 
componentes pesados para usinas nucleares e 
outras aplicações.

O Programa Nuclear da Marinha (PNM) tem 
dois projetos prioritários: 1) projeto do Ciclo do 
Combustível e 2) projeto do primeiro Submarino de 
Propulsão Nuclear do Brasil. No primeiro, o domínio 
do processo de enriquecimento do urânio, com 
participação de destaque do IPEN/CNEN, foi alcan-
çado em escala laboratorial em 1988. Em 1998, 
essa tecnologia foi testada com sucesso em escala 
pré-industrial. O desafio atual é o aprimoramento da 
tecnologia de produção do combustível em escala 

industrial. A Marinha do Brasil, por meio do Centro 
Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), é 
responsável pela fabricação, instalação e comis-
sionamento das cascatas de ultracentrífugas utili-
zadas para o enriquecimento de urânio, instaladas 
na empresa estatal INB, em Resende/RJ. 

O segundo projeto prioritário da Marinha, em anda-
mento, é a conclusão do Laboratório de Geração de 
Energia Nucleoelétrica (LABGENE) no Centro Indus-
trial Nuclear de Aramar (CINA). Trata-se de um protó-
tipo, em terra, do sistema de propulsão do Subma-
rino, com entrega prevista para 2022. A previsão 
é que o Submarino Almirante Álvaro Alberto com 
propulsão nuclear seja lançado ao mar em 2031, 
dentro do Programa de Desenvolvimento de Subma-
rinos (ProSub).

A Marinha do Brasil, por intermédio da empresa 
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. 
(AMAZUL), vem ampliando o seu leque de atuação 
no Setor Nuclear. A empresa, com aproximada-
mente 2.000 empregados, participa de todos os 
projetos do PNM e atua também no projeto de 
expansão da vida útil de ANGRA 1 em parceria 

Espaços de divulgação científica do IPEN/CNEN recebem visitantes ao longo do ano.
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com a Eletronuclear, no detalhamento do Projeto 
do RMB com a CNEN e com a empresa argentina 
INVAP, no apoio aos projetos de modernização 
das instalações de produção de Radiofármacos  
no IPEN/CNEN, e começa a se envolver com  
outros projetos, como o de irradiação de alimentos.  
Há também a intenção revelada de atuar na 
formação de novos profissionais e pesquisadores 
para atuar no Setor Nuclear.

O MCTI coordena a elaboração de uma Medida Provi-
sória para a criação de uma nova autarquia federal, 
denominada Autoridade Nacional de Segurança 
Nuclear (ANSN), a qual assumirá as atuais competên-
cias da CNEN relacionadas com a segurança nuclear. 
A decisão em qual Ministério de Estado ficará vincu-
lada a ANSN depende de Medida Provisória da Presi-
dência da República. 

Com a reorganização que ocorre no Setor, é inegável 
a necessidade de reestruturação da CNEN. A “nova 
CNEN” se concentrará nas atividades de pesquisa, 
desenvolvimento, inovação tecnológica, formação de 
recursos humanos e produção de bens e serviços na 
área nuclear.

ORGANOGRAMA SETOR NUCLEAR (CIVIL)

Presidência 
da República

Ministério de  
Minas e Energia

Ministério da Ciência  
Tecnologia e Inovações

Comissão Nacional 
de Energia Nuclear Eletrobras

Eletronuclear NUCLEP

ANSN

CNEN/DRSCNEN/DPD INB

A nova estrutura e o novo modelo de gestão da 
CNEN devem fortalecer o papel de coordenação 
dos macroprocessos institucionais com o objetivo 
de otimizar os recursos existentes e maximizar os 
resultados de todas as Unidades Técnico-Científicas. 
Com essa visão, a DPD/CNEN já tem pautado suas 
ações interinstitutos em óticas matriciais, de forma 
que tal trabalho em rede promova sinergia e apro-
veitamento de oportunidades.

Importante registrar que as decisões tomadas têm 
sido apreciadas também no âmbito do Comitê de 
Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro 
(CDPNB) - colegiado de alto nível, do qual participam 
10 Ministérios, reativado pelo Decreto nº 9.828, de 
10 de junho de 2019, cuja coordenação ficou a cargo 
do Gabinete de Segurança Institucional (GSI/PR), 
órgão vinculado à Presidência da República. 

O CDPNB instituiu diversos Grupos Técnicos, coor-
denados pelo GSI/PR, para propor estratégias de 
enfrentamento de diferentes desafios envolvendo o 
Setor Nuclear, em consonância ao Decreto nº 9.600, 
de 5 de dezembro de 2018, o qual estabeleceu dire-
trizes à Política Nuclear Brasileira (PNB) expressando 
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os objetivos gerais de garantir o uso pacífico e seguro 
da energia nuclear, o desenvolvimento da ciência e 
tecnologia nuclear, nos campos da medicina, indús-
tria, agricultura, meio ambiente e geração de energia.

Atualmente, há proposições para permitir uma 
maior participação do setor privado na área nuclear. 
Provavelmente, no início de 2021, serão encam-
padas propostas, já apoiadas pelos GTs no GSI/PR 
e aprovadas pelo CDPNB, de alteração da Consti-
tuição para concretizar a flexibilização do mono-
pólio da geração de energia nuclear, exploração de 
urânio e produção de radioisótopos de meia-vida 
longa no País. 

A reorganização do Setor Nuclear está sendo reali-
zada com o propósito, também, de permitir uma 
maior participação financeira e a gestão mais ativa 
do setor privado em todas as áreas de aplicação da 
energia nuclear no País.

A aprovação da PEC 517/2010 é a medida que pode 
afetar mais diretamente o IPEN/CNEN e, consequen-
temente, reduzir o papel da CNEN em tal mercado.

O IPEN/CNEN é líder no mercado brasileiro de radio-
fármacos. Aproximadamente 85% de todos os radio-
fármacos utilizados para exames e tratamentos 
no Brasil são produzidos no Instituto. Atualmente, 
mais de 430 clínicas e hospitais em todo o País são 
clientes do Instituto.

O IPEN/CNEN produz 25 tipos diferentes de radio-
fármacos. O principal, mais utilizado na Medicina 
Nuclear, é o gerador de 99Mo/99mTc. O Instituto é o 
único produtor de gerador de 99Mo/99mTc no Brasil. Os 
geradores são produzidos no IPEN/CNEN há mais de 
40 anos. Com o radioisótopo 99mTc é possível marcar, 
com formulações liofilizadas, moléculas de interesse 
biológico. O 99mTc é um radioisótopo de meia-vida de 
seis horas, ideal para procedimentos de diagnósticos.

Aproximadamente 85% 
de todos os radiofármacos 
utilizados para exames e 

tratamentos no Brasil são 
produzidos no IPEN/CNEN

Centro de Biotecnologia do IPEN/CNEN: Estudos Biológicos In vitro.
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Atualmente, o Instituto atende toda a demanda 
requerida, porém as dificuldades na gestão da 
produção de radiofármacos no IPEN/CNEN são 
crescentes, principalmente em função: i) da falta 
de reposição de mão de obra; ii) da inadequação do 
regime jurídico dos trabalhadores que operam na 
linha de produção; iii) do aumento dos custos devido 
à variação cambial dos insumos importados; iv) da 
falta de flexibilidade orçamentária e financeira; e  
v) do aumento das exigências regulatórias, tanto 
para registros de novos radiofármacos, como para a 
adequação das instalações de produção.

Para enfrentar todos os desafios, independen-
temente da quebra do monopólio, é necessário 
que seja estabelecido um novo modelo de gestão 

ao Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN. Este 
modelo deve contar com instrumentos de gestão 
de recursos humanos e financeiros mais ágeis e 
compatíveis com as necessidades de uma produção 
extremamente dinâmica, em escala industrial. 
O fortalecimento da produção de radiofármacos 
no Instituto é essencial à expansão da Medicina 
Nuclear no País.

Caso seja aprovada a quebra do monopólio, espera-se 
nos próximos anos um gradual aumento da parti-
cipação privada na Medicina Nuclear e dificuldades 
significativamente crescentes aos Institutos da CNEN 
para financiarem a infraestrutura necessária a fim de 
manter as instalações produtivas, em atendimento às 
exigências regulamentares aplicáveis. 

Hot Cell do Centro do Radiofarmácia (CECRF) do IPEN/CNEN, onde são produzidos radiofármacos que atendem todo o País.
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ANÁLISE SWOT

A análise do contexto interno e externo em que o 
IPEN/CNEN está inserido é essencial, pois permite 
que o Instituto se prepare melhor para enfrentar 
os desafios e aproveitar as oportunidades que 
possam surgir. É certo que muitas das mudanças não 
dependem de decisões internas, porém o esforço 
de melhor compreendê-las e de se adequar aos 
impactos causados por elas é obrigação institucional.

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear realiza workshops anuais de avaliação.
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ANÁLISE SWOT

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS

Forças

• Rigor técnico-científico;
• Domínio da tecnologia de fabricação 

de Combustível Nuclear para Reator 
Nuclear de Pesquisa;

• Multidisciplinaridade de suas 
atividades;

• Qualidade e confiabilidade dos 
Produtos e Serviços fornecidos;

• Pós-Graduação avaliada com Grau 
de Excelência; e

• Instalações Radioativas e Nucleares 
adequadas à realização de suas 
atividades.

Fraquezas

• Modelo rígido de gestão das 
atividades produtivas;

• Dependência de insumos radioativos 
importados, alta exposição à 
variação cambial;

• Dependência de recursos financeiros 
incertos do Orçamento da União;

• Faixa etária elevada, perda de 
competências e escassez de mão 
de obra para executar atividades 
críticas;

• Comunicação interna ineficaz; e
• Defasagem tecnológica na 

implantação de recursos de TI e 
automação de processos.

Oportunidades

• Retomada dos investimentos no 
Programa Nuclear Brasileiro;

• Fortalecimento das interações 
técnicas em projetos com a AMAZUL 
e a Marinha do Brasil;

• Maior integração com as outras 
Unidades da CNEN, Universidades, 
Empresas e outros Institutos de 
Pesquisa;

• Aumento da demanda por pesquisas 
com novos radiofármacos e 
pesquisas na área de energia; e

• Utilização de técnicas nucleares para 
irradiação de alimentos.

Ameaças

• Elevado número de servidores em 
vias de se aposentar;

• Não reposição do quadro de 
servidores; 

• Redução da carga horária de 
trabalho de alguns servidores com 
base em decisões judiciais (Regime 
de 24 horas semanais);

• Separação da CNEN e criação da 
ANSN; 

• Crise fiscal, queda na arrecadação 
federal e diminuição no repasse de 
recursos; e

• Aprovação da PEC 517/2010 
(considerada “ameaça” não no 
sentido literal, mas no de mudança 
de parametrização produtiva).

+

-
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DO IPEN/CNEN

Missão: “Nosso compromisso é com a melhoria  
da qualidade de vida da população brasileira, 

produzindo conhecimentos científicos, 
desenvolvendo tecnologias, gerando produtos e 
serviços de maneira segura e formando recursos 

humanos nas áreas nuclear e correlatas.”

Garantir o Fornecimento de 
 Produtos e Serviços nas Áreas 

Nuclear e Correlatas

Buscar 
melhores 

práticas de 
gestão de 
resultados

Priorizar a 
prestação 

de serviços 
tecnológicos 

exclusivos

Participar 
ativamente 

dos esforços 
de execução 
do Projeto 

RMB

Aprimorar a 
comunicação 

interna e 
externa

Fortalecer 
parcerias 

nacionais e 
internacio-

nais

Potencializar 
a inte-

gração das 
atividades 
internas de 

P&D&I

Promover e 
otimizar as 
ações pró 
inovação e 

empreende-
dorismo

Intensificar 
as ações para 

o cumpri-
mentos de 
requisitos 

legais

Manter a Excelência do Ensino 
na Formação de Recursos 
Humanos Especializados

Estimular a Pesquisa Científica e o 
Desenvolvimento de Tecnologias 

e Inovações de Alto Impacto 
Econômico e Social

Desenvolver 
competências 

essenciais, inte-
grar e valorizar 

pessoas

Modernizar infra-
estrutura física e 
de tecnologia da 

informação

Assegurar 
recursos orça-

mentários neces-
sários a execução 

das atividades

Elevar a captação 
de recursos não 
orçamentários

Valores: Pessoas; Excelência; Pioneirismo; Resultados; Parceria; Ética; Segurança e Meio Ambiente

VIsão: “Ser uma referência nacional e internacional, 
na Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino e Produção,  

e na criação de novas oportunidades em  
ciência e tecnologia nas áreas de atuação 

institucional, comprometido com a inovação,  
a segurança, o bem-estar social e  

o desenvolvimento sustentável do País.”

MAPA ESTRATÉGICO IPEN 2021-2025
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Os Objetivos Estratégicos são os fins a serem perse-
guidos ao cumprimento da missão e ao alcance da 
visão de futuro. Foram definidos 15 Objetivos Estra-
tégicos ao período 2021-2025, distribuídos em 4 
diferentes perspectivas do Balanced Scorecard (BSC): 
Financeira; Pessoas e Infraestrutura; Processos e 
Resultados.
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Perspectiva - Pessoas e Infraestrutura
1. Desenvolver competências essenciais, integrar 

e valorizar pessoas; e
2. Modernizar a infraestrutura física e o emprego 

de tecnologia da informação.

Perspectiva - Financeiras
3. Assegurar recursos orçamentários necessários 

à execução das atividades; e
4. Elevar a captação de recursos não orçamentários.

Perspectiva - Processos
5. Buscar melhores práticas de gestão de resul-

tados;
6. Priorizar a prestação de serviços tecnológicos 

exclusivos;
7. Participar ativamente dos esforços de execução 

do projeto RMB;

8. Aprimorar a comunicação interna e externa;
9. Fortalecer parcerias nacionais e internacionais;
10. Potencializar a integração de atividades 

internas de P&D&I;
11. Promover e otimizar as ações pró-inovação e 

empreendedorismo; e
12. Intensificar as ações ao cumprimento tanto 

dos requisitos legais quanto das demandas de 
controle interno e externo.

Perspectiva - Resultados
13. Garantir o Fornecimento de Produtos e Serviços 

nas áreas Nuclear e Correlatas;
14. Manter a Excelência do Ensino na Formação de 

Recursos Humanos Especializados; e
15. Estimular a Pesquisa Científica e o Desenvol-

vimento de Tecnologias e Inovações de Alto 
Impacto Econômico e Social.

Procedimentos de medicina nuclear no Brasil são realizados com radiofarmárcos produzidos pelo IPEN/CNEN.
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Os Objetivos Estratégicos contidos no presente Plano 
Diretor serão desdobrados e detalhados no Plano 
Operacional do Instituto. O desdobramento será 
feito por meio de iniciativas e programas do Plano 
Operacional que serão monitoradas constantemente 
e discutidas em reuniões chamadas de “Seminários 
do Plano Diretor”, no início de cada ano. 

Os “Seminários do Plano Diretor” contarão com a 
participação e exposição de todos os Centros de 
Pesquisa, da Diretoria e Coordenações do Instituto. 
Na ocasião, realizar-se-á a análise crítica dos indi-
cadores de resultados do ano anterior, e o planeja-
mento tático do ano vigente, com a elaboração do 
Plano de Ação. 

O sucesso da estratégia, configurada no alcance 
dos Objetivos Estratégicos estabelecidos, depende 
de diversos fatores, sobretudo dos esforços dire-
cionados ao seu cumprimento e do monitoramento 
por meio de medidas de desempenho e gestão de 
risco. Indicadores e metas para cada um dos Obje-
tivos Estratégicos serão definidos e estabelecidos a 
partir do primeiro semestre de 2021. Com isso será 
construído um Painel de Indicadores que fará parte 
da edição revisada deste documento.

Na perspectiva financeira será monitorado se 
a estratégia empregada está contribuindo à 
melhoria dos resultados. Para isso, poderão ser 
usados indicadores de faturamento, número de 
parcerias envolvendo recursos de outros Ministé-
rios, captação de recursos em agências de fomento  
e projetos de inovação com empresas, recursos 
advindos do compartilhamento de espaços,  
eficiência na execução dos recursos orçamentários 
disponibilizados, economia gerada com melhoria 
de processos, entre outros. A atuação nesta pers-
pectiva visa garantir as condições financeiras 
imprescindíveis para prover o IPEN/CNEN com  
os recursos necessários ao seu adequado funcio-
namento.

Nas perspectivas aprendizagem e infraestrutura, o 
monitoramento se concentrará na verificação, por 
meio de indicadores, se o Instituto está mantendo 
e/ou ampliando suas competências e capacidades, 
mediante investimentos em treinamentos, visitas 
técnicas, modernização de infraestrutura e aqui-
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sição de equipamentos e, em especial, nas condi-
ções de implantação de recursos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC). O acompanha-
mento dos investimentos em TIC, da aquisição  
e/ou fabricação de novos softwares, da implan-
tação de processos automatizados e da utilização 
plena dos recursos é essencial.

Na perspectiva “Processos Institucionais”, a questão 
que se coloca é em quais processos o Instituto deve 
atuar com excelência para atender à Sociedade e 
cumprir a sua missão. Serão estabelecidos indica-
dores de acompanhamento para monitorar o grau 
de integração das atividades de P&D&I, das parcerias 
nacionais e internacionais, os esforços na promoção 
à inovação e empreendedorismo, nível de cumpri-
mento de requisitos legais, melhoria na comunicação 
interna e externa do IPEN/CNEN, e o desempenho na 
implementação das melhores práticas de gestão de 
resultados.

A perspectiva “Resultados Institucionais” reflete se 
o Instituto está direcionado ao cumprimento da sua 
missão e ao alcance da sua visão de futuro. Serão 
monitorados por meio de indicadores que refle-
tirão o atendimento da demanda por produtos e 
serviços, o sucesso na manutenção da excelência 
no ensino e o avanço da pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico.

Novas moléculas estão sendo pesquisadas no IPEN/CNEN 
visando ao desenvolvimento de radiofármacos promissores.
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O alcance do Objetivos 
Estratégicos estabelecidos 
depende principalmente  

dos esforços direcionados 
ao seu cumprimento e do 
monitoramento por meio  

de medidas de desempenho  
e gestão de risco
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ESTRATÉGIAS ASSOCIADAS

A elaboração deste documento contou com ampla 
participação de servidores das áreas técnicas e de 
gestão do IPEN/CNEN, como mencionado anterior-
mente. As estratégias associadas, contidas nessa 
sessão, estão divididas por assuntos específicos 
e são fruto das contribuições dos 7 (sete) Grupos 
Temáticos que foram estabelecidos.

Estudantes durante visita ao Acelerador de Elétrons do IPEN/CNEN
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Grupo Temático 1 
Recursos Humanos e Infraestrutura

• Utilização do Guia de Competências Técnicas 
para facilitar a localização do profissional técnico 
mais adequado ao atendimento de possíveis 
demandas da Sociedade;

• Elaboração de uma lista com percepções indi-
viduais e sugestões dos pesquisadores sobre 
as novidades em P&D&I para os próximos cinco 
anos e avaliação das competências técnicas 
necessárias a partir de um estudo de prospecção 
mais aprofundado;

• Apoio à redistribuição interna de profissionais 
para atuarem em mais de um Centro de Pesquisa, 
quando necessário;

• Atração de servidores de outros órgãos para 
atuarem no IPEN/CNEN;

• Busca recorrente pela autorização de novos 
concursos públicos;

• Promoção de treinamento de lideranças e 
demais servidores para utilização de sistemas 
governamentais;

• Promoção de treinamentos internos com os 
colaboradores terceirizados para melhor reali-
zação das tarefas;

• Realização de agrupamento de equipamentos 
similares que necessitam de manutenção, 
visando à contratação de empresa para a reali-
zação do serviço em bloco (necessidades inter-
centros); e

• Estabelecimento de lista de prioridades de 
investimentos em projetos de melhoria da infra-
estrutura física.

Grupo Temático 2 
Produtos e Serviços

• Priorização dos serviços e produtos exclusivos 
e/ou aqueles que a iniciativa privada não supre 
adequadamente a demanda;

• Promoção da garantia da continuidade dos 
serviços de execução obrigatória, tais como 
rejeitos radioativos, radioproteção, dosimetria e 
ambiental;

• Fortalecimento de parcerias com o setor produ-
tivo;

• Fomento ao desenvolvimento de pesquisas 

destinadas ao aperfeiçoamento de métodos, 
processos e tecnologias destinadas à transfe-
rência tecnológica às empresas;

• Otimização do uso das instalações e equipa-
mentos voltados à produção e à prestação de 
serviços;

• Viabilização do uso das Fundações de Apoio para 
garantir a internalização e a gestão de recursos 
financeiros obtidos com a produção e prestação 
do serviço; e

• Realização das adequações necessárias nas 
instalações produtivas para a obtenção de certi-
ficações, alvarás, licenciamentos e registros dos 
produtos.

Grupo Temático 3 
Inovações e Serviços Tecnológicos

• Fortalecimento da equipe do Serviço do Núcleo 
de Inovação Tecnológica (SENIT);

• Estabelecimento de modelos e prazos para dimi-
nuir o tempo de tramitação dos processos;

• Capacitação de equipe do IPEN/CNEN para 
avaliar tecnologias;

• Aperfeiçoamento da página do SENIT na internet 
(mais amigável, colocar os modelos dos docu-
mentos a serem preenchidos);

• Fortalecimento das interações internas, SENIT 
com os Centros de Pesquisa, Serviço de Gestão 
do Escritório de Projetos (SEEGP) e Serviço de 
Gestão de Registro, Controle e Pagamento de 
Pessoal (SEGPE);

• Ampliar a utilização do novo Marco Legal da 
Inovação nas Instruções Normativas da CNEN;

• Redação da Política de Propriedade Intelectual 
da CNEN;

• Estabelecimento de critérios à gestão do 
portfólio de patentes oriundas de pesquisas do 
IPEN/CNEN (racionalidade no portfólio);

• Solicitação à Procuradoria Federal para a elabo-
ração de “parecer vinculante” com o intuito de 
aumentar a velocidade de resposta aos projetos 
PIPE-FAPESP;

• Redação de normas internas para os procedi-
mentos dos Acordos de Parceria não contem-
plados nas Instruções Normativas da CNEN;

• Redação do Regimento Interno do SENIT;
• Reforço da necessidade do sigilo das informações 
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• Implantação de sistemas informatizados de 
interface com os processos internos;

• Apoio às condições de implementação tecnoló-
gica para melhoria dos processos;

• Fortalecimento dos processos internos de gestão 
de Sistemas da Informação, gestão de Compras 
e gestão de Contratos, por serem considerados 
os mais críticos no momento;

• Atuação junto à DPD/CNEN para as necessi-
dades de suplementações orçamentárias (prática  
anual – 2° semestre);

• Fortalecimento dos processos internos com 
vistas ao atendimento às demandas de controle 
interno e externo;

• Fortalecimento do processo de comunicação 
interna para que os setores sejam efetivamente 
informados sobre as mudanças em fluxos e 
requisitos de processos (em consonância às 
estratégias associadas, elencadas no GT-7); e

• Institucionalização de pesquisa sobre a percepção 
dos setores quanto aos processos internos 
para identificar dificuldades, fragilidades, boas 
práticas e oportunidades, de forma a subsidiar as 
decisões da Alta Direção do IPEN/CNEN.

Grupo Temático 6
Pesquisa Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico

• Vinculação dos projetos de P&D&I às Grandes 
Áreas de atuação institucional: Nuclear, Saúde, 
Energia, Indústria e Meio Ambiente;

• Criação de um ambiente virtual amigável para 
divulgação e acompanhamento dos projetos de 
P&D&I vigentes;

• Fomento e estímulo a uma maior integração das 
Atividades de P&D&I do Instituto por meio de 
Editais Intercentros;

• Apoio a novas parcerias com outras Instituições 
Científicas e Tecnológicas do Estado de São 
Paulo e com outras Unidades Técnico-Científicas 
da CNEN;

• Utilização da escala dos níveis de maturidade 
tecnológica “Technology readiness levels (TRLs)” 
para caracterizar a fase de desenvolvimento dos 
projetos de P&D&I;

• Implantação do Repositório de Dados Científicos 
no IPEN/CNEN, alinhada à 5ª estratégia do GT-4;

e do acesso às instalações do IPEN/CNEN (Assi-
natura de Termos de Sigilo);

• Mapeamento das instalações e equipamentos das 
unidades do IPEN/CNEN, especialmente a dispo-
nibilidade para compartilhamento com terceiros;

• Promoção de maior aproximação com a Incuba-
dora de Empresas de Base Tecnológica de São 
Paulo USP/IPEN-CIETEC;

• Credenciar o SENIT do IPEN/CNEN na FAPESP;
• Aperfeiçoamento da divulgação das pesquisas 

na página do IPEN/CNEN na internet; e
• Viabilização de novas parcerias com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Grupo Temático 4 
Ensino

• Mapeamento da atuação profissional atual dos 
ex-alunos do Programa de Tecnologia Nuclear do 
IPEN/CNEN;

• Análise da grade de disciplinas ofertadas pelos 
Programas de Pós-Graduação e sugerir even-
tuais alterações;

• Identificação das ações necessárias para manu-
tenção da excelência e busca de elevação da 
nota CAPES no Programa de Tecnologia Nuclear  
USP/IPEN;

• Consolidação e participação junto ao curso de 
Graduação de Engenharia Nuclear pela USP;

• Criação de um repositório de dados alinhado à 
política de gestão de dados da Instituição, em 
aderência à iniciativa institucional da CNEN; e

• Promoção da Difusão e Informação Científica de 
forma efetiva.

Grupo Temático 5
Processos Internos

• Criação de um Comitê Gestor de Processos 
Internos no IPEN/CNEN para acompanhar e 
cobrar a execução das atividades pactuadas de 
melhoria dos processos;

• Criação de um Escritório de Gestão de Processos 
para trabalhar em parceria com o Serviço de 
Gestão da Qualidade (SEQUAL);

• Contratação de empresa especializada em 
mapeamento e modelagem de processos;
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• Priorização de investimentos e apoio aos labo-
ratórios e equipamentos multiusuários institu-
cionais e integração com a plataforma USP Multi;

• Fortalecimento das competências técnicas por 
meio de cooperações científicas, tecnológicas 
e acadêmicas com instituições estrangeiras e 
uma maior inserção em redes internacionais de 
pesquisa; e

• Participação nos esforços de promoção da 
Agenda 2030 da ONU, mensurando e destacando 
as contribuições do IPEN/CNEN ao alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 
2015-2030).

Grupo Temático 7
Comunicação Interna e Externa

• Elaboração de um Plano de Comunicação Institu-
cional oferecendo uma solução de comunicação 
integrada, com princípios, objetivos, metas, 
procedimentos, atribuições, canais bem defi-
nidos dentre outros;

• Tornar a Comunicação Institucional uma Linha 
de Ação com registro no Plano Diretor (plane-
jamento, orçamento, resultados, produtos e 
serviços, indicadores);

• Fortalecimento da “marca” IPEN/CNEN à 

comunidade externa e aos grupos estratégicos 
(formuladores de políticas públicas, formadores 
de opinião, empresários, estudantes, dentre 
outros);

• Investimento na atualização contínua dos servi-
dores lotados no Serviço de Comunicação Insti-
tucional (SECOI);

• Ampliação e atualização do parque de equipa-
mentos do SECOI;

• Formação de um Comitê de Assessoramento 
Estratégico com funções consultivas, que 
possa ser acionado proativamente também 
em momentos decisivos, urgentes, críticos, de 
demanda política, social, e em situações de crise, 
principalmente;

• Atuação em informações sensíveis do Instituto, 
as quais demandam política de proteção, preser-
vando-as;

• Criação e disponibilização de tutorial aos 
públicos interno e externo sobre como agir, 
consultar, questionar, responder, atender, dire-
cionar, elucidar dúvidas, observando as especifi-
cidades das demandas de cada público; e

• Criação e disponibilização de tutorial para 
divulgar e consolidar internamente os conceitos 
e as diferenças entre comunicação institucional, 
assessoria de imprensa, divulgação científica, 
marketing institucional, dentre outros.

Pesquisas com aplicação de nanopartículas são realizadas nos laboratórios do Centro de Química e Meio Ambiente (CEQMA).
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ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O Plano Diretor do IPEN/CNEN está em consonância 
com os seguintes planos governamentais: Plano 
Plurianual (PPA 2020-2023) do Governo Federal, 
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(ENCT 2016-2022) do MCTI e Plano de Orientações 
Estratégicas (POE 2019-2022) da CNEN.

Atualmente, o MCTI elabora uma revisão do Planeja-
mento Estratégico vigente considerando as diretrizes 
de Governo e a integração com outros instrumentos 
do planejamento federal. Este documento, intitulado 
Estratégia 2020-2030, será lançado em breve. Assim 
que isso ocorrer, suas diretivas serão consideradas e 
incorporadas a este documento.

Outras referências à atuação do IPEN/CNEN no 
período de vigência do Plano Diretor são: o Country 
Programme Framework for Brazil (CPF 2020-2024) da 

Monitoramento dos níveis de radiação é um dos serviços do IPEN/CNEN.
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Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e os 
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (ODS 2015-2030).

PPA 2020-2023

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de 
planejamento de médio prazo do Governo Federal. 
Nele são estabelecidas as prioridades do Governo 
Federal por meio de diretrizes, objetivos e metas 
para o período de quatro anos. No âmbito do 
PPA 2020-2023, os desafios do Setor Nuclear 
são traduzidos em diretrizes, objetivos e metas 
no Programa Finalístico 2206 - Política Nuclear,  
a saber:

Diretriz 04 - “Eficiência da ação do Setor público, 
com a valorização da ciência e tecnologia e 
redução da ingerência do Estado na economia”.

Objetivo 1193 - “Promover o desenvolvimento 
da tecnologia nuclear e suas aplicações, para 
ampliar a capacidade de oferta de produtos e 
serviços, para atender a demanda e os benefí-
cios dos usos pacíficos da energia nuclear e das 
radiações ionizantes, de forma segura e susten-
tável”

Meta: 052R - Reduzir o Índice de Dependência 
Internacional em Produtos e Serviços (IAN), de 
0,75 para 0,41.

Ministério Responsável: Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações.

As atividades desenvolvidas no IPEN/CNEN buscam 
cumprir o objetivo estabelecido no PPA 2020-
2023. Percebe-se o alinhamento estratégico com o 
Planejamento do Governo Federal quando o Plano 
Diretor do Instituto evidencia a contribuição para 
o cumprimento da meta estabelecida no PPA, em 
acordo com as diretrizes e os objetivos firmados.  
O IPEN/CNEN contribuirá com a redução da depen-
dência internacional em produtos e serviços, desen-
volvendo e transferindo tecnologias nacionais, 

produzindo radioisótopos e radiofármacos interna-
mente e apoiando o projeto RMB.

O cumprimento do objetivo estabelecido no 
Programa 2206 - Política Nuclear, também é moni-
torado por meio de resultados intermediários, nas 
seguintes frentes de atuação: a) Segurança Nuclear 
e controle de materiais nucleares; b) Pesquisa e 
Desenvolvimento da tecnologia nuclear e suas apli-
cações; c) Proteção Radiológica social e ambiental; e  
d) Aumento no fornecimento e capacidade da 
produção de radioisótopos e radiofármacos.

O IPEN/CNEN atua em todas essas frentes em bene-
fício do desenvolvimento nacional na área nuclear. 
Devido ao fato do Instituto desempenhar atividades 
em áreas multidisciplinares, acaba por contribuir 
com vários outros Programas do PPA 2020-2023, 
em especial aqueles voltados ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, promoção da inovação e 
formação de recursos humanos nas áreas da Saúde, 
Indústria, Energia e Meio Ambiente.

ENCTI 2016-2022

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(ENCTI 2016-2022) definiu como eixo estruturante do 
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SNCTI), sua expansão, sua consolidação e sua inte-
gração, estabelecendo cinco pilares fundamentais:

i. Promoção da pesquisa científica básica e tecno-
lógica;

ii. Modernização e ampliação da infraestrutura de 
CT&I;

iii. Ampliação do financiamento para o desenvolvi-
mento da CT&I;

iv. Formação, atração e fixação de recursos 
humanos; e

v. Promoção da inovação tecnológica nas empresas.

Além do eixo estruturante e dos pilares fundamen-
tais, a ENCTI 2016-2022 contém as estratégias de 
médio prazo à implementação de políticas públicas 
na área de CT&I.

No documento, 11 (onze) Temas Estratégicos foram 
elencados, entre eles, o Nuclear. O documento  



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO52 

Objetivo: Ampliar as atividades de P&D&I do Setor 
Nuclear no Brasil, visando à exploração segura e 
econômica do potencial científico, tecnológico e 
industrial do País, em todos os campos de apli-
cação pacífica da tecnologia nuclear.

Estratégias Associadas:

I. Elaboração de um “Plano de Ação de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o Setor Nuclear” 
que promova o desenvolvimento da ciência e 
tecnologia nucleares e suas aplicações para 
atender às diversas demandas de geração 
energética, industrial, da agricultura e da 
Medicina Nuclear;

II. Ampliação do fornecimento de radioisótopos 
e radiofármacos utilizados pelo setor de 
Medicina Nuclear do País e dar prossegui-
mento à implantação do RMB, em conformi-
dade com o que está previsto no Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC);

III. Consolidação do sistema de regulamentação 
e segurança das atividades do Setor Nuclear 
no País, fortalecendo as atividades de segu-
rança nuclear e radiológica, gerenciamento 
de rejeitos radioativos e resposta às situa-
ções de emergência;

IV. Fortalecimento das atividades de proteção 
do público, dos trabalhadores e do meio 
ambiente por meio de ações de segurança 
nuclear e radiológica, gerenciamento de 
rejeitos radioativos e resposta às situações 
de emergência;

V. Expansão, implantação e operação do ciclo 
completo à produção do combustível nuclear 
em escala capaz de atender a demanda das 
Usinas Termonucleares brasileiras;

VI. Produção de equipamentos pesados às 
indústrias nucleares e de alta tecnologia, 
mantendo a capacidade nacional no Setor.

apresenta uma descrição geral sobre a pesquisa na 
área nuclear, a aplicação na área da saúde, na área 
de energia, na área industrial e na agropecuária. Em 
seguida, apresentou-se o objetivo e as estratégias 
associadas. São eles:
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O alinhamento com as políticas do MCTI ocorre a partir 
da decisão de associar a pesquisa científica e tecno-
lógica à demanda gerada por grandes projetos de 
arraste, tais como o Reator Multipropósito Brasileiro 
(RMB); apoiar a participação de pesquisadores em 
eventos de alto nível para alavancar o conhecimento, a 
interação e a formação de parcerias em pesquisas de 
ponta no Brasil e no exterior; estimular a associação 
entre os temas de pesquisa da Pós-Graduação às 
áreas consideradas estratégicas; ampliar e modernizar 
a infraestrutura laboratorial, adquirindo equipamentos 
importantes e ampliando o número de laboratórios 
multiusuários; e também, apostar no caminho da 
inovação como oportunidade de promoção de P&D&I 
que efetivamente gere valor e que seus resultados 
possam ser usufruídos pela Sociedade.

POE 2019-2022

A Presidência da CNEN, por meio da Portaria  
nº 21, de 16 de maio de 2019, publicou o Plano de 
Orientações Estratégicas (POE 2019-2022). O Plano 
estabeleceu as grandes linhas de orientação às ativi-
dades da Instituição no período.

O POE 2019-2022 é um documento de referência. 
As diretrizes estabelecidas aos 14 Macroprocessos 
elencados e aos processos estruturantes e integra-
tivos já são consideradas em todas as atividades 
desenvolvidas pelo IPEN/CNEN e continuarão 
permeando a atuação do Instituto no período.

O documento foi elaborado de forma participativa. 
As propostas apresentadas por grupos de discussão 
formados por especialistas e lideranças internas 
foram analisadas e discutidas nas unidades da CNEN, 
levando em consideração os desafios do futuro para 
os diversos macroprocessos institucionais. O IPEN/
CNEN, mediante a participação de alguns dos seus 
servidores, contribuiu com a elaboração do POE 
2019-2022.

CPF 2020-2024

O Brasil e a AIEA, por meio dos seus represen-
tantes, assinaram, em dezembro de 2019, o Country 
Programme Framework (CPF 2020-2024). Trata-se 

Sistema LIDAR, do Centro de Lasers e Aplicações, 
eficiente para medir a poluição atmosférica.
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de documento de referência que identifica áreas 
prioritárias para transferência de tecnologia nuclear 
e recursos de cooperação técnica. Esses recursos 
serão utilizados para apoiar as metas de desenvolvi-
mento nacional do País na área nuclear.

As cinco áreas de desenvolvimento, cujos interesses 
foram considerados mutuamente prioritários no  
CPF 2020-2024 são:

1. Radiação e Segurança Nuclear;
2. Alimentação e Agricultura;
3. Saúde e Nutrição;
4. Água e Meio Ambiente; e
5. Energia e Indústria.

O IPEN/CNEN desenvolve projetos nas cinco áreas 
estabelecidas e tem na parceria estratégica com 
a AIEA um dos seus pilares de atuação. O Instituto 
inclusive vai coordenar três projetos nacionais recen-
temente aprovados, financiados com recursos da 
AIEA, em consonância com o estabelecido no CPF 
2020-2024.

ODS 2015-2030

Pela primeira vez o IPEN/CNEN fará um acompa-
nhamento das atividades internas com o objetivo 
de averiguar a contribuição institucional a cada um 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 
2015-2030) da ONU. O próximo passo que será 
dado, a partir de 2021, é estabelecer metas especí-
ficas para cada um dos ODS.

A AIEA identifica que o uso da ciência e tecnologia 
nucleares contribuem ao cumprimento dos ODS em 
áreas como energia, saúde humana, produção de 
alimentos, gestão de recursos hídricos e proteção 
ambiental. A aplicação dessas tecnologias, segundo 
a AIEA, contribui diretamente ao cumprimento de 9 
dos 17 ODS. São eles:

• Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar 
e a melhoria da nutrição, e promover a agricultura 
sustentável (ODS 2);

• Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades (ODS 3);

• Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável 

da água e saneamento para todos (ODS 6);
• Assegurar o acesso confiável, sustentável, 

moderno, e preço acessível à energia para todos 
(ODS 7);

• Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 
a inovação (ODS 9);

• Tomar medidas urgentes para combater a 
mudança climática e os seus impactos (ODS 13);

• Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos 
mares e dos recursos marinhos para o desenvol-
vimento sustentável (ODS 14);

• Proteger, recuperar e promover o uso susten-
tável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertifi-
cação, deter e reverter à degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade (ODS 15);

• Fortalecer os meios de implementação e revi-
talizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável (ODS 17).



IPEN · PLANO DIRETOR 2021-2025 55 

PROGRAMAS, CENTROS DE 
PESQUISA E ATIVIDADES

O Plano Diretor 2021-2025 do IPEN/CNEN segue 
a mesma estrutura da edição anterior, isto é: as 
ações de pesquisa, desenvolvimento, ensino e 
produção são organizadas por Programas, Subpro-
gramas, Atividades e Linhas de Pesquisa.

No Anexo apresentar-se-á a vinculação dos 
projetos de P&D&I às grandes áreas de atuação 
institucional. Esta reorganização é fruto dos traba-
lhos desenvolvidos no âmbito do GT-6 do Plano 
Diretor e representa uma novidade em relação ao 
Plano anterior.

A tabela a seguir elenca os Programas do IPEN/CNEN 
e os Setores que contribuem sobremaneira a cada 
um dos Programas por meio do desenvolvimento de 
suas atividades.

Programa Setor

1. RadioFarmácia CECRF

2. Aplicações das Radiações Ionizantes CETER

3. Ciência e Tecnologia Nucleares
SEGMR

CERPQ

4. Reatores Nucleares  
e Ciclo do Combustível

CECON

CEENG

CERPQ

CRMB

5. Química e Meio Ambiente CEQMA

6. Energias Renováveis CECCO

7. Materiais e Nanotecnologia

CELAP

CECTM

CEQMA

8. Biotecnologia CEBIO

9. Tecnologia e Lasers CELAP

10. Segurança Nuclear e Radiológica
SERAP

SEGRR

PROGRAMAS DE P&D&I, PRODUÇÃO  
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Reagentes liofilizados produzidos pelo IPEN/CNEN para marcação com Tc-99m.
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Programa Setor Subprograma/ Atividade Linhas de Atividade de Apoio

11. Ensino COPDE

Pós-Graduação

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear.

Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia 
das Radiações em Ciências da Saúde.

Graduação e  
Especialização

Graduação - Disciplinas Optativas para a USP.

Graduação - Disciplinas no Curso de Engenharia 
Nuclear da USP.

Programa de Pós-Doutorado.

Gestão do Programa de Bolsas de Iniciação  
Científica, Pós-Graduação e Pós-Doutorado.

Divulgação Científica Divulgação Científica.

12. Gestão e Inovação 
Tecnológica

COPLG
Gestão da Qualidade

Gestão do Programa de Qualidade do IPEN/CNEN.

Certificação/Acreditação dos Sistemas Setoriais do 
SGI-IPEN/CNEN.

Gestão Integrada do Reator Multipropósito  
Brasileiro (RMB).

Licenciamento Ambiental Gestão Ambiental.

COSEG Licenciamento das  
Instalações Nucleares

Licenciamento e Planejamento da Proteção Física 
das Instalações Nucleares e Radioativas do IPEN/
CNEN junto à CNEN.

COPDE

Inovação Tecnológica e 
Propriedade Intelectual

Apoio às parcerias para Inovação Tecnológica.

Assistência em assuntos de propriedade intelectual 
e patentes.

Prospecção Tecnológica.

Gestão de Projetos

Implantação de sistemática do controle dos 
projetos.

Implantação de um sistema informatizado para o 
gerenciamento dos projetos.

Assessoria à gestão de projetos.

DIPEN Comunicação Institucional

Divulgação Institucional.

Ações de cidadania e relacionamento social interno 
e externo.

Percepção pública da energia nuclear.

COPDE Comunicação e  
Informação Científica

Análise da Produção Técnico-Científica  
do IPEN/CNEN.

Gerenciamento da Biblioteca do IPEN/CNEN.

PROGRAMAS DE APOIO
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Programa Setor Subprograma/ Atividade Linhas de Atividade de Apoio

13. Administração e 
Infraestrutura

COADM

Administração e Pessoal

Aquisições nacionais e internacionais de materiais e 
serviços, patrimônio e contratos.

COPLG

Benefício e Saúde.

Desenvolvimento de Pessoal.

Gestão de Pessoas.

COADM

Empenho, pagamento, cobrança e contabilidade.

Comercial.

COPRS
Coordenação de estratégias de produção e  
prestação de serviços.

COPLG Informática

Redes e suporte técnico.

Desenvolvimento de sistemas.

COPLG
Planejamento e Orçamento

Aprimoramento institucional e planejamento para a 
Inovação.

Gestão do Sistema de Informações Gerenciais e de 
Planejamento, e elaboração do Relatório Anual de 
Gestão - SIGEPI.

DIPEN Acompanhamento e controle de Orçamento.

DIPEN

Operação do campus

Conservação das áreas externas, redes e sistemas 
de distribuição e abastecimento.

Conservação Predial (civil, elétrica e hidráulica).

Redes e sistemas de Telefonia.

Transportes.

Projeto e gerenciamento de obras e instalações.

Fabricação e Manutenção

Projeto, fabricação e montagem de dispositivos e 
instalações.

Manutenção de equipamentos e sistemas  
eletromecânicos.

Projetos e Obras Projetos e obras.

PROGRAMAS DE APOIO
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PROJETOS E PARCERIAS 
ESTRATÉGICAS

O IPEN/CNEN gerencia e coopera com diversos 
projetos fundamentais ao desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico do País. Atua por meio de parcerias 
em importantes projetos da área nuclear e possui 
também em seu portfólio projetos relevantes, com 
aplicações nas áreas da indústria, energia, saúde e 
meio ambiente.

Optou-se por elencar apenas alguns projetos institu-
cionais e parcerias estratégicas representativas que 
estarão em vigor ou serão concluídas entre os anos 
de 2021 a 2025.

Projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), na região de Aramar (SP).
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• Reator Multipropósito Brasileiro (RMB)

O IPEN/CNEN tem um papel fundamental à 
concretização do empreendimento do RMB, 
contribuindo de forma relevante, tanto técnica 
como gerencialmente, com o projeto.

O Instituto continuará participando ativamente 
dos esforços de execução do projeto RMB. O 
empreendimento propiciará: a) Produção de 
radioisótopos à saúde e indústria, com auto-
nomia e economia de divisas ao País; b) Testes 
de irradiação de combustíveis nucleares avan-
çados, irradiação e testes de materiais; e  
c) Realização de pesquisas científicas funda-
mentais e aplicadas, utilizando feixes de 
nêutrons, com aplicação em várias áreas do 
conhecimento.

O MCTI e a CNEN já investiram aproximada-
mente R$ 240 milhões, por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), no período de 2008 
a 2020. São necessários mais US$ 500 
milhões.

Há projeto básico de todas as instalações 
e infraestrutura e projeto detalhado dos 
sistemas do Reator com a empresa Argen-
tina INVAP (5.300 documentos). Existe projeto 
detalhado dos prédios e sistemas conven-
cionais do Reator com a empresa brasileira 
AMAZUL (3.000 documentos). O Centro do 
Combustível Nuclear (CECON) do IPEN/CNEN 
fabricou 19 elementos combustíveis tipo 
Placa, os quais foram instalados no Reator 
Nuclear de Pesquisa IPEN/MB-01, do Centro 
de Engenharia Nuclear (CEENG), modificado 
para simular o núcleo do RMB e licenciado pela 
DRS/CNEN, obtendo-se a primeira criticali-
dade em março de 2020.

Além disso, há Licenças de Local de Construção 
do RMB e de Construção dos Laboratórios 
Nucleares e Radioativos aprovadas pela DRS/
CNEN. O IBAMA concedeu as licenças ambien-
tais EIA/RIMA, promoveu Audiências Públicas, 
aprovou os Planos Ambientais, a Licença Prévia 
(LP) e a Licença de Instalação (LI).

• Comissionamento do novo Núcleo do  
Reator Nuclear de Pesquisa IPEN/MB-01

O comissionamento do novo núcleo do Reator 
Nuclear de Pesquisa IPEN/MB-01 está previsto 
para ocorrer nos próximos dois anos. O núcleo 
vai operar com 19 elementos combustíveis do 
tipo placa, produzidos pelo Centro do Combus-
tível Nuclear (CECON) do IPEN/CNEN, idênticos 
aos projetados para o RMB. O novo núcleo vai 
permitir simular a física de nêutrons do núcleo 
do RMB e, consequentemente, validar a meto-
dologia de cálculo e as bibliotecas de dados 
nucleares utilizadas em seu projeto. Em 2020, 
foi obtida a licença de Autorização de Operação 
Permanente (AOP) por parte da CNEN.

• Modernização das Instalações Centro  
de Radiofarmácia do IPEN/CNEN

Espera-se nos próximos anos, substancial 
avanço no projeto de modernização das insta-
lações do Centro de Radiofarmácia do IPEN/
CNEN, em parceria com a AMAZUL, à obtenção 
e manutenção do Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação (CBPF), e ao registro dos radio-
fármacos junto à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA). Em 01/10/2019 
celebrou-se um Termo de Execução Descen-
tralizada (TED) com vigência até agosto de 
2025, no valor de R$ 9.281.475,00, entre 
a CNEN e a AMAZUL. Nos próximos anos, 
esforços serão engendrados para obtenção 
dos recursos necessários e ao cumprimento do 
cronograma, para adequação das áreas fabris 
às Boas Práticas de Fabricação (BPF) contido 
no Plano de Ação protocolado na ANVISA.

• Acordo de Parceria para Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação entre  
o IPEN/CNEN e o CTMSP

Acordo de Cooperação Técnica e Científica para 
desenvolvimento do projeto “Capacitação em 
operação e supervisão de reatores por meio 
do treinamento de profissionais, para apoio às 
atividades de pesquisa e produção de radioisó-
topos no Reator Nuclear de Pesquisa IEA-R1”, 
principalmente os radioisótopos Lutécio-177, 
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Iodo-131, Samário-153, Hólmio-166, dentre 
outros, utilizados em Medicina Nuclear no País. 
O Acordo prevê ainda o auxílio à instalação da 
nova Mesa de Controle e canais de segurança 
nuclear do Reator Nuclear de Pesquisa IEA-R1. 
Trata-se da primeira Mesa de Comando e 
Controle de Reator Nuclear totalmente digital 
no País, adquirida da empresa Ucraniana 
Radyi, disponível no Centro do Reator de 
Pesquisa (CERPQ) do Instituto.

• Novo Curso de Graduação em Engenharia 
Nuclear em Parceria com a Politécnica da USP

Em 23/06/2020, o Conselho Universitário da 
USP aprovou a criação da habilitação em Enge-
nharia Nuclear na Escola Politécnica da USP, 
ratificada pelo Conselho Superior do IPEN/
CNEN em 15/10/2019 em sua 13ª Sessão 
Ordinária. A criação do Curso de Graduação em 
Engenharia Nuclear é fruto da parceria entre 
a CNEN, o IPEN/CNEN e a USP. Ofereceu-se a 
habilitação no novo curso já no vestibular de 

2021, com dez vagas, sendo 50% para ampla 
concorrência e 50% de cotas para egressos da 
Rede Pública de Ensino. O Convênio de coope-
ração firmado entre a Escola Politécnica/USP 
e o IPEN/CNEN permitirá que servidores do 
IPEN/CNEN ministrem disciplinas no novo 
curso, com o compromisso de execução em 
parceria por 10 anos, renováveis, a partir de 
2021, permitindo também que docentes e 
discentes utilizem as instalações no Instituto, 
tais como os Reatores Nucleares de Pesquisa 
IEA/R-1 e IPEN/MB-01, o Irradiador Multipro-
pósito de Cobalto-60, os Aceleradores Cíclo-
tron e de Elétrons, dentre outros.

• Desenvolvimento de uma Unidade  
Móvel com Acelerador de Elétrons para 
tratar e reciclar efluentes industriais,  
e descontaminação ambiental

Planeja-se durante o ano de 2021, a conclusão do 
Projeto em parceria com a AIEA, CNEN, NUCLEP, 
FINEP e a Truckvan Indústria e Comércio Ltda., 

Formação de plasma e emissão de feixe de luz coerente pela focalização de pulsos  
ultracurtos de laser no ar (Lab. de Lasers de Pulsos Ultracurtos de Alta Intensidade).
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com investimento de US$1,5 milhão. O projeto 
da Unidade Móvel de Irradiação por Feixe de 
Elétrons consiste na aplicação da radiação ioni-
zante (feixe de elétrons) no tratamento de águas 
residuárias e na degradação de compostos orgâ-
nicos, por meio do processo de oxidação avan-
çada e reaproveitamento da água do tratamento 
para reuso.

• Acordo de Parceria entre o IPEN/CNEN e a 
Companhia Brasileira de Lítio (CBL) - Processo 
de Separação Isotópica do Lítio Via Troca Iônica

O IPEN/CNEN e a CBL formalizaram parceria 
visando à produção do isótopo de Lítio-7 por 
meio do processo de troca iônica, após uma 
primeira etapa – a purificação do lítio em nível 
maior que 99,99% – ter sido bem sucedida. O 
Acordo de Parceria em Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação foi formalizado via webcon-
ferência em 18/09/2020. A expectativa é de 
que a produção do isótopo Lítio-7 torne o Brasil 
independente da importação desse material 
estratégico à indústria nuclear. No âmbito cien-
tífico, espera-se que a iniciativa possa gerar uma 
patente de separação do Lítio-7, tornando o País 

uma das poucas nações do mundo a dominarem 
essa tecnologia.

• Instalação do sistema de análise STM-AFM 
Raman SNOM (Scanning Near Field Optical 
Microscopy)

O IPEN/CNEN adquiriu em 2020, com verba 
do Programa de Modernização de Insti-
tutos Estaduais de Pesquisa da FAPESP, um 
microscópio óptico de última geração, que 
permite resolver o interior de uma molécula 
com resolução subnanométrica. É o terceiro 
do seu gênero no mundo. Possui a mesma 

Unidade Móvel utilizará 
feixes de elétrons para o  

tratamento de águas 
residuárias e na degradação  

de compostos orgânicos

Unidade Móvel de Irradiação com Acelerador Industrial de Elétrons, projetado pelo IPEN/CNEN para tratar efluentes industriais.
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resolução do microscópio eletrônico mas, por 
não projetar elétrons, não danifica a amostra 
que está sendo analisada. Esta técnica não 
invasiva tem especial importância no mape-
amento de células vivas. Outra característica 
importante do equipamento é que o feixe de 
laser pode ser direcionado de várias maneiras, 
o que possibilita focalizar a amostra sob 
múltiplos ângulos. Destinado à caracterização 
de materiais, o novo equipamento contribuirá 
ao desenvolvimento de duas áreas-chave de 
atuação do Instituto: a da Radiofarmácia e a 
da Braquiterapia. O equipamento será insta-
lado no CELAP do IPEN/CNEN.

• Consolidação no CECCO do IPEN/CNEN, 
no âmbito do Programa FAPESP Centro de 
Pesquisa em Engenharia (CPE), do Centro de 
Inovação em Novas Energias (CINE)

Um dos maiores objetivos do Centro de Células 
a Combustível e Hidrogênio (CECCO) do IPEN/
CNEN é consolidar nos próximos anos, no 
âmbito do Programa FAPESP de Centros de 
Pesquisa em Engenharia (CPE), o Centro de 
Inovação em Novas Energias (CINE). O CECCO 
do IPEN/CNEN é uma das instituições coorde-
nadoras, ao lado da UNICAMP e USP. O inves-
timento dos patrocinadores do CINE, Shell 
Brasil e FAPESP, trouxeram recursos ao IPEN/
CNEN que têm financiado mais de 20 bolsistas 
de todos os níveis e um renovado e moderno 
parque de equipamentos. Durante a primeira 
fase do CINE (de 2018 a 2023), pesquisadores 
do CECCO têm a responsabilidade e o desafio de 
explorar técnicas eletroquímicas à conversão de 

O novo curso de graduação  
em Engenharia Nuclear,  

da Poli-USP, é um marco na 
 história da engenharia nuclear 

no País e reúne duas  
instituições de excelência 
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metano em produtos de maior valor agregado. 
Este projeto abre importantes perspectivas 
à pesquisa em dispositivos eletroquímicos. 
Além da geração limpa e eficiente de energia, 
o controle de reações complexas pode gerar 
rotas viáveis à fixação de gases de efeito estufa, 
como o CO2 e CH4, em moléculas com maior 
valor agregado, contribuindo para minimizar os 
efeitos das mudanças climáticas. Neste sentido, 
um dos maiores objetivos é colaborar com o 
sucesso do CINE para garantir a sua renovação 
por um novo período de cinco anos a partir de 
2023, consolidando o IPEN/CNEN como uma 
liderança nessa área ao País.

• Projetos Nacionais da AIEA

O IPEN/CNEN teve os seguintes projetos 
aprovados, a serem financiados com recursos 
da AIEA, para o período 2022 a 2023:

i. Development of radioisotope and radiopharma-
ceutical 225Ac-PSMA and 177Lu-PSMA and 
expansion of Radiopharmaceuticals for Therapy 
in Prostate Cancer in Brazil;

ii. Towards sustainable and residue-free nuclear 
fuel fabrication for research reactors in Brazil; e

iii. Strengthening of industrial process tomography 
technology to characterize Brazilian reservoir 
rocks and to improve quality control of refining 
towers and pipes for enhancement of oil 
production.

Mesa de controle do Reator Nuclear  
IPEN/MB-01, localizado no Centro 

de Engenharia Nuclear (CEENG).
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ALINHAMENTO DOS PROJETOS DE 
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO  

E INOVAÇÃO ÀS GRANDES ÁREAS  
DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

O GT-6 do Plano Diretor realizou trabalho de alinha-
mento dos projetos de P&D&I, com a participação de 
representantes de cada Centro de Pesquisa do IPEN/
CNEN, nas seguintes áreas de atuação institucional: 
Nuclear, Saúde, Indústria, Meio Ambiente e Energia.

As tabelas a seguir ilustram o quantitativo de projetos 
de cada Centro de Pesquisa associado a cada uma 
das Grandes Áreas mencionadas. Importante regis-
trar que um Projeto de P&D&I pode estar, e geral-
mente está, relacionado a mais de uma Grande Área.

Os quadrantes mais escuros representam uma maior 
concentração de projetos na respectiva linha de 
pesquisa e a Grande Área correspondente, tal como 
se percebe ao analisar o mapa de calor, uma maior 

concentração dos projetos do Centro de Radiofar-
mácia do IPEN/CNEN na área da Saúde, como era 
de se esperar, na linha de pesquisa “Nacionalização 
de radiofármacos em uso no exterior”. Assim foi feito 
para todos os Centros de Pesquisa do IPEN/CNEN. 
Por fim, a última tabela deste anexo ilustra a concen-
tração dos projetos do IPEN/CNEN nas áreas com 
maior destaque institucional.

Pesquisas realizadas no Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais 
buscam reduzir o impacto ambiental em processos industriais. Na foto, 

Antonio Carlos da Silva (in memoriam), o “grande AC“, para colegas.
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CECRF min 1 11 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Desenvolvimento de radiofármacos inéditos para diagnóstico e terapia 

Produção de radionuclídeos em cíclotron

Avaliação de tecnologias em saúde

Desenvolvimento de processos de controle de qualidade de radiofármacos

Nacionalização de radiofármacos em uso no exterior
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ANEXO66 

CERPq min 1 8 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Feixe de nêutrons aplicado à caracterização de materiais

Computação científica aplicada às ciências nucleares

Radioquímica e ativação neutrônica

Estudo de materiais em aplicações nucleares

Reatores nucleares

Instrumentação e métodos nucleares

Métodos nucleares no estudo geológico e de solos

CECON min 1 6 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Combustíveis tipo placa para reatores de pesquisa

Combustíveis para reator de potência de alto desempenho

Alvos de urânio (UAlx e folhas finas de Uo)

Tratamento de efluentes, recuperação e reuso de urânio em materiais diversos

Descomissionamento de instalação de produção de combustível nuclear

Tecnologia de processamento de Mo99 proveniente de alvos de urânio

SEGMR min 1 12 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Métodos de metrologia em aplicações médicas, industriais e de radioproteção

Desenvolvimento de materiais dosimétricos

Dosimetria externa

Dosimetria interna

Metrologia de radionuclídeos

Radioproteção ambiental
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CEENG min 1 5 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Física de reatores

Termohidráulica e análise de acidentes

Mecânica estrutural

Combustíveis nucleares

Inteligência artificial

APS e metodologias sistêmicas

Fusão nuclear

Baterias nucleares

Caracterização isotópica de rejeitos

Dosimetria numérica e experimentos em física médica

Sistemas energéticos e impactos ambientais

CETER min 1 20 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Segurança do alimento

Agronegócio

Braquiterapia, Radioterapia, prótons, nanopartículas e novas fontes

Aplicações de radiações ionizantes

Ecotoxicologia aplicada a efluentes

Monitoramento ambiental

Poluição hídrica e resíduos sólidos

Aplicações da tecnologia nuclear na indústria

Aplicações da tecnologia nuclear no meio ambiente

Aplicações da tecnologia nuclear na agricultura

Desenvolvimento de instalações radioativas e equipamentos nucleares

Membranas para células a combustível
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CEQMA min 1 14 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Diagnóstico ambiental: Avaliação de poluentes emergentes

Diagnóstico ambiental: ecotoxicidade e nanotecnologia

Tecnologias habilitadoras e meio ambiente: Adsorvedores aplicados ao  
Meio Ambiente

Tecnologias habilitadoras e meio ambiente: Aplicações da troca iônica

Tecnologias habilitadoras e meio ambiente: Compósitos e Modificação 
estrutural de Polímeros

Aplicação de alta energia em tratamento da biomassa processos limpos

Materiais Fotônicos e Nanomateriais luminescentes à base de terras raras

Nanotecnologia para sustentabilidade e aplicações biomédicas

CELAP min 1 8 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Novos lasers e Amplificadores

Aplicações de lasers em microusinagem

Aplicações de lasers em biofotônica

Aplicações ambientais de lasers

Fotonica não linear com laser de fs

Aceleração de elétrons com fs

CECCO min 1 6 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Reatores eletroquímicos de baixa temperatura para energia e conversão 
química (PEMFC)

Reatores eletroquímicos de alta temperatura para energia e conversão  
química (SOFC) 

Tecnologias catalíticas para norvas energias (H2)



IPEN · PLANO DIRETOR 2021-2025 69 

SERAP min 3 3 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Proteção radiológica

CEBIO min 1 15 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Síntese de hormônios hipofisários e outras proteínas recombinantes

Síntese de proteínas de A. gigas

Terapia gênica

Purificação e caracterização de proteínas recombinantes de interesse farmacêutico

Aplicações de proteínas recombinantes em saúde e agropecuária

Biologia do câncer

Tecnologias de avaliação pré-clínica in vitro de fármacos e produtos para a Saúde

Biomateriais aplicados e Engenharia Tecidual e Celular

Isolamento e caracterização de componentes de venenos animais para 
desenvolvimento de novos fármacos

Efeitos das radiações ionizantes em células

Manutenção e introdução de variadas espécies e linhagens de animais de 
laboratório para o desenvolvimento de modelos experimentais in vivo

CECTM min 1 23 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Materiais para aplicações nucleares

Materiais para energias alternativas

Materiais biomédicos e bioinspirados

Tecnologias sustentáveis

Materiais estruturais e de engenharia

Modificação de superfície

Computação, simulação e modelagem aplicados a materiais

Técnicas e instrumentação aplicadas a materiais
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IPEN

Centro Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

CEBIO 9 76 58 2 0

CECCO 1 0 0 11 11

CECON 22 5 0 3 0

CECRF 0 31 4 0 6

CECTM 49 53 64 51 50

CEENG 24 6 23 10 19

CELAP 20 27 15 11 6

CEQMA 22 22 24 36 4

CERPq 18 12 9 10 16

CETER 57 20 5 19 4

SEGMR 3 21 6 21 0

SERAP 3 0 0 0 0

SEGRR 21 0 0 0 0

IPEN

Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Total 249 273 208 174 116

SEGRR min 2 9 max

Linhas de Pesquisa Nuclear Saúde Indústria Meio 
Ambiente Energia

Caracterização de rejeitos radioativos

Tratamento de rejeitos radioativos

Deposição de rejeitos radioativos

Aspectos legais e sociais da gestão de rejeitos radioativos






