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A P R E S E N T A Ç Ã O

A Divisão de Química do Instituto de Eit

genbaria Nuclear - Comissão Nacional de Energia Nucle-

ar, deu Início ás suas atividades em fins de 1970 e ho

je neste trabalho apresentamos uma descrição geral das

linhas de pesquisas, em Química Nuclear e Radloquínica,

que viemos desenvolvendo.

Esta publicação constltue a primeira de

uma série, em que Iremos expondo os resultados de nos-

sos trabalhos e esperamos que seja também uma fonte de

informações dos progressos alcançados.

Somos agradecidos a todos que direta ou

indiretamente contribuíram para que checássemos a este

estagio.

Bartyra de Castro Arezzo
Chefe da Divisão de Ouioica

Rio de Janeiro, setembro de 1972



COOPERAÇ&O COPPE-TEN; PESQUISAS Et* QUÍMICA NUCLEAR

E RAPIOOUÍTÍICA

Alfredo V. Bellido
Coordenação rios Programas de Pos-Graduação de Engenharia,

Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Instituto de Engenharia Nuclear - CI1ÜN.

Bartyra de C. Areixo
Instituto de Engenharia Nuclear,

: iniissao "acionai de Energia Nuclear.

Reguno

opção Química Nuclear e Radioquínica do Progra-

ma de Zik\ t .haria Nuclear da Coordenação dos Programas de

Pós-GraduA«ao de Engenharia (COPPE) - UPRJ ver», desde sua

criação» trabalhando em íntima colaboração com a TUvisao de

Química d*» Instituto de Engenharia rTuclear (IEN) - CHEN.

Tvessnltam-se as vantagens deste tipo de colahora-

çâo que resultam numa comunhão de esforços para a prepara-

ção de pessoal especializado e a solução de problemas que

surgem do desenvolvimento da Ciência e Tecnologia Nuclear no

país.

Sao descritos trabalhos nas seguintes linhas de

pesquisa: analise por ativação, efeitos ouímicos das trans-

formações nucleares, química de átomos quentes, fissão nu-

clear, química de traçadores, cristais dopados e reprocess^

mento de combustível nuclear.
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COOPERAÇÃO COPPE-IEN

O Prograaa de Engenharia Nuclear iniciou-se na

Coordenação dos Progranas de Pos-Graduação de Engenharia

(COPPE) em 1968 dentro de um convento entre a universidade

Federal do Rio de Janeiro e a Comissão Nacional de Energia

Nuclear* Eate programa tea na atualidade quatro areas de ea_

peclallzaçao: Física de Reatores, Engenharia de Reatores,F£

aica Nuclear, Química Nuclear e Radloquínlca, outorgando-se

os graus de Mestre em Ciência, apôs preparação acadêmica eu

determinados cursos e a realização de um trabalho de pesqul

sa para tese.

A área de Química Nuclear e Radloquímica foi a

última a ser crlada(197O), pois foram sentidas as necessidii

des de pessoal qualificado nesta área de tralalho para ateia

der a demanda da Divisão de Química do Instituto de Engenha,

ria Nuclear (IEN) que então Iniciava suas atividades, como

também de outras Instituições de pesquisa, universidades e

indústrias. Preve-se um incremento na demanda de profissio-

nais especializados no campo nuclear em vista âa atual poli.

tlca do governo, Incentivando o desenvolvimento da ciência

e tecnologia nuclear no Brasil*

Desde seu início a opção de Química Nuclear e

Radloquímica vem trabalhando em íntima colaboração com a Dl,

visão de Química do IEH, em banes do convênio acima citado*
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A COPPE tem a responsabilidade do ensino dos diferentes cur-

sos que constituem a preparação acadêmica e a Divisão de QujT

ca do IEN oferece seus laboratórios e demais facilidades pa-

ra a execução da pesquisa de teses» sendo esta última, orlen

tada tanto pelos professores da COPPE como por pesquisadores

do IEN.

Pensamos que seja oportuno chamar a atenção pa,

ra este exemplo de pleno entrosamento entre duas Instituições

de interesses comuns. A COPPE preparando academicamente o pes

soai e o IEN facilitando o treinamento experimental e procu-

rando tanto quanto possível aproveitar este mesmo pessoal nas

suas diferentes linhas de pesquisa científica e tecnológica*

Como vantagens desta colaboração se pode funda,

mentalmente assinalar as seguintes:

1. Diminuição dos custos de preparação de pessoal, pois evi,

ta a aquisição de equipamento de laboratório, geralmente

caro, pelas duas instituições. Desta forma, a compra de

equipamento pode ser racionalmente coordenada para se dls

por ao final de laboratórios bem montados em linhas de

pesquisa definidas.

2. Os professores da COPPE, numa boa proporção estrangeiros,

podem como atualmente sucede colaborar nos trabalhos pró,

pios da Divisão de Químlca-IEN e os pesquisadores quali-

ficados da Divisão podem tcabaa colaborar no ensino de



alguns cursos da COPPE. Isto se considera ser importan-

te, pois no presente, ainda sentimos falta de pessoal ai

tanente especializado.

3. Os alunos pós-graduados una vez orientados era projetos

prioritários de pesquisa, sao logo contratados segundo

as necessidades da Divisão de Química.

Acredita-se que esta colaboração descrita, re-

sultante de uma comunhão de esforços, sexvlrã efetivamen-

te para a preparação de pessoal especializado e trerã a so,

lução de problemas que surgem do desenvolvimento da clênci.

a e tecnologia nuclear no país.

No presente momento, desenvolvem-se trabalhos

de tese de mestrado nas seguintes linhas de pesquisa: ana-

lise por ativação, efeitos químicos das transformações nu-

cleares, química de átomos quentes, fissão nuclear, quími-

ca de traçadores, cristais dopados e química de reatores.



PESQUISAS EM QUÍMICA NUCLEAR E RADIOQUÍMICA

ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NEUTRONS RÃPIDOS-DETERMINAÇÀO DE

OXIGÊNIO EM MATERIAIS FERROSOS - A analise por ativação com

neutrons rápidos (14 Ms?) representa uma técnica analítica

de alto grau de precisão,especificidade e rapldes. A técnl.

ca não apresenta quaisquer limitações en virtude das pro-

priedades químicas dos elementos em estudo. Os fatorea que

poderiam limitá-la, seriam as propriedades nucleares,O prl_n

cfplo da análise por ativação baseia-se na medida da radlç>

atividade produzida pelo bombardeio de um núcleo estável

com partículas adequadas.

Neste estudo, a técnica será aplicada à de.

terminação de traços e de elementos matrizes em materiais

ferrosos. Eta fase inicial será dada ênfase a analise do o-

*lgênlo no intervalo de concentração de 50 a 500 ppta.

A fonte de Irradiação é um gerador de neu-

trons de 14 HeV existente no IEN, no qual ocorre a reação
3H(d,n)l*He, A reação nuclear de maior interesse para este

trabalho é **0(n,p)16N. 0 lsõtopo produzido léN tem meia

vida de 7,4 segundos, que faz coa que ssja nsctstávlo a

construção de uai sistema pneumãtlco d« transferencia de a-

sostras do gerador par* o tlsttaa de deteçao. As vantagens
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desta vida curta são a possibilidade de repetição apôs um

curto prazo, a rapidez de execução e a analise não ser

destrutiva, A deteção é feita por detetores de Nal(Tl) e

Ge(Li), ea combinação com espectrônetros gama. 0 método

poderá ser extendldo a outros elementos constituintes da

matriz de materiais ferrosos*(G.F.Pallno, A.V. Bellidc, S.

H. Strubell)

EFEITOS QUÍMICOS DE REAÇÕES (n,y) e (n,2n) EM SISTEMAS PE

&IODITO - Estudos dos efeitos químicos das transformações

nucleares em sistemas iodato, mostraram a existência de um

forte efeito lsotópico dos diferentes nuclídeos de lodo,

produzidos nas reações nucleares» Este efeito pode ser con

siderado como sendo devido a energia de recuo e, ou a car,

ga elétrica adquirida pelos átomos como coasequêocia de

processos Auger.

Vem-se estudando sistemas perlodato contendo

127j e 129j e m reaçòes (n,y) e (n,2n) para determinar-se a

retenção, produtos de degradação e seu comportamento em

processos de "annealing" térmico.

Este trabalho que é parte de um estudo siste

mátlco de diferentes sistemas de oxl-sáls de lodo, median

te varias reações nucleares, servira para obter-se uma 1

dela mais clara sobre os fenômenos que se passa» nastaa

transformações a sobra os mecanismos de dissipação de e-

nergla que a elas se seguem.(A.V.Bellldo, E.M» Batalha)
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REAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO CH3 POR T-SISTEMA CHJCHJOH E CR3OH

Átomos de trítlo energéticos, produzidos pela reação nuclear
6Li(n o)3T são usados para estudar os mecanismos de substitui

cão e decomposição em sistemas álcool altamente excitados In

ternamente. Vem-se estudando ãlcools de baixo peso molecular

em fase condensada.

Sabe-se que as reações do trítio altamente e-

nergétlco (quente) com o sistema CH3CH2F fornece uma produ-

ção mensurável de CH3T e CH2FT. Entretanto este mesmo tríti

o reagindo com o CHjCHjOH nao produz o CH2TOH esperado,quer

no estado gasoso ou líquido. 0 porque desta ausência • de

grande interesse no mecanismo do processo de substituição.

Ha indícios que deve ocorrer uma decomposição secundária dos

produtos de substituição primaria, e pode ser esta a causa

para a ausência do CtyTOH.

As amostras de metanol são misturadas com Fti

e seladas em capilares, à vácuo, e enviadas para irtaélação

no reator TRIGA do IPR, Belo Horizonte. 0 método de análise

é o rádio gás cromatográfico, onde os ptrodutos são identifi-

cados numa coluna de "Carbowax" previamente calibrada para es

te fim.(G.F.Pallno, B.Arezzo, S.A.Coelho Filho)

PRODUTOS DE FISSÃO DO 232Th COM NEUTRONS DE 14 MeV - A curva

de distribuição de massa para a fissão do 232Th com neutrons

de 14 MeV, quando comparada com a curva de distribuição de

massa para a fissão do 2 3 5U e do 2 3 8U, c modificada pelo a-
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parecimento de un pequeno pico central indicando uma fissão

simétrica*

Na região de massa compreendida entre A»115 e

A*127, onde esta situado este terceiro pico, os dados expe-

rimentais são nuito escassos.

Neste trabalho se propõe a medir o rendimento

da fissão para a ll5Ag, identificando-a pela energia e por

sua mela vida, apôs uma separação rápida radloqufmlcav uti-

lizando o gerador de neutrons de 14 MeV como fonte de irra-

diação. A facilidade de irradiação pertence ao Inr.tituto de

Engenharia Nuclear. (B.Arezzo, A.M. dos Santos)

ANNEALING TÉRMICO B POR IRRADIAÇÃO DE CRISTAIS DOPADOS -

Tem-se demonstrado que os processos de annealing térmico e

por irradiação em cristais dopados, seguem uma clnética se-

melhante a dos correspondentes • * produtos resultantes de

transformações nucleares.

Estuda-se o "annealing por transferência "

cristais de iodatos e ptrlodatos dopados com l 3 1I, como lo-

deto, submetidos a tratamento térmico e a irradiação gama.

Os resultados permitirão investigar o mecanismo das reações

que tem lugar durante este processo e possíveis correlações

com «s que se realliam no annealing de sólidos que experi-

mentam reações nucleares.
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Especlal interesse neste estudo é* a análise

da Importância e a função dos defeitos cristalinos»como ajr

madllhas de elétrons nas matrizes dos cristais*(A.V.Belli-

do, L. H. Doi)

REPROCESSAMENTO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR - o reprocessamento

constltue uma parte importante do ciclo do combustível nu-

clear visto que do combustível queimado terá que ser recu-

perado e purificado o material fértil e flsslonável.

Em estudos preliminares do reprocessamento,

viemos desenvolvendo as técnicas analíticas mais apropria-

das para dar o devido suporte nas diferentes etapas do re-

processamento. Estas técnicas referem-se as separações e

determinações dos elementos químicos presentes no combust:?

vel nuclear irradiado: U, Pu, Th, transuranlanos e produ-

tos de fissão.

Usando soluções simuladas desenvolvem-se téc_

nicas de determinação por potenciometria, coulometria, es-

pectrofotometrla, volumetrla, polarografia, fluo reacenda

de Ralos-X, espectrometrla alfa e gana. Em separação, para

aperfeiçoar as técnicas de determinações analíticas,vem-se

avaliando em diferentes condições os parâmetros dos métodos

de troca lõnlca e cromatografla de extração.

0 desenvolvimento da métodos de extração por

solventes com vistas â aplicações tecnológicas asté também
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compreendido nestes estudos, procurando-se precisar a con-

duta nos sistemas aquosos e orgânicos dos elementos quími-

cos presentes no combustível nuclear irradiado para otimi-

saçâo das condições de separação (B.Arexso, A.B.Bellido).



/bstract

The Nuclear Chemistry and Radlochemlstry

option of the Nuclear Engineering Programm at COPPE-UFRJ

has been Involved» ev^r since its Inception,in very close

collaboration with the Chemistry Division of the Institute

of Nuclear Engineering (IEN) - C.N.E.N.

The advantage of this type of collaboration

ifi that it enables joint efforts to train specialized

personnel and to r.clve the problems arising from the de-

velopment of nuclenr oclcoce and technology iu this

country.

Resear,Ti on the following topics is being

carried out: activation analysis» chemical effects of

nuclear transformation, hot atom chemistry, nuclear

fission, rndiotracer chemistry, studies on doped crystals,

and nuclear fuel rcproceiioing.


