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NOTTCIA SOBRE A PROPOSTA PRELIMINAR DO ESTUDO DE VIABILIDADE PARA

A IMPLANTAÇÃO DF. UV LABORATÓRIO NACIONAL DE RADIAÇÃO DE SINCROTRON

1 APRESENTAÇÃO

Desde 1982 que o CP^F (Contro Brasileiro de Pesquisas Físicas)
vem discutindo intensamente propostas que conduzam a uma maior a-
tuação na área experimental e interdisciplinar. O nroieto de ra-
diação de sincrotron t conseqüência natural dessa discussão.

Ea fins de marco de 19S2 a Diretoria do^CNPq (Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) aprovou o proje-
to do CBPF "PROPOSTA PRELIMINAR DE ESTUDO DE VIABILIDADE VISANDO
A IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO NACIONAL DE RADIAÇÃO DE SINCRO-
TRON". 0 Projeto explicita a estratégia a ser adotada, no senti-
do de se implantar no País utn Laboratório d« características na-
cionais que estimule, en qualidade e volume, a pesquisa experimen
tal no País, havendo um grande interesse da comunidade científica
brasileira, dos labcratcTios de pesquisa e da indústria nacional.

Sabemos que, dadas as dificuldades que os prupos experimentais
enfrentam ainda no Brasil, aoenas metade dos físicos brasileiros
são experimentais. Embora esse quadro seja comum em países em de
senvoivimento, e da maior importância para a FísicaJbrasileira que
esse perfil seja modificado, para^ctue surja entre nós umaraentaH
dade voltada a pesouisa fcnomcnolópica, experimental^e teórica, õ
que nos fará evoluir nara o fin» do século com uma ciência mais a-
dequada às necessidades do País.

As dimensões e complexidades dos equipamentos de maior porte
não podem, nem devem, ser feitos por um único grupo. Centros na-
cionais, além de estimularem grupos esnecíficos no desenvolvimen-
to de seus trabalhos, manteriam, com facilidade, pesquisas inter-
disciplinarcs, cuja importância é desnecessário insistir.

Üm Laboratório nacional como o CBPF propõe, deycrã^ser criado
com os recursos a serem incorporados n pesquisa científica, sem
prejuíso do atual apoio que vem sendo dado às instituições brasi-
leiras pelos órgãos financiadores. Esse Projetojvisa reforçar a
pesquisa experimental no País, acrescentando e não concorrendo owi
os programas existentes.

Como mencionamos anteriormente, ess* proposta não implica num
projeto já existente ou cm una formulação fechada. Ao contrário,
ó^CBPF escolheu o caminho da ampla discussão, divulgando suns i-
déias desde o princípio, ainda que cofrendo o risco de não ter to
das as respostas prontas. Considerou fundamental^discutir com a
comunidade' científica brasileira não só a com'eniencia áo Projeto
mas todas as etapas do mesmo, se ele vier a ser implantado: o ncr
fil de usuários, o dimensionemento, a administração do Laborato^
rio, ritmo de implantarão, etc.

A proposta de um Laboratório de Radiação de Sincrotron seguiu
alguns requisitos importantes:
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a) Ê uma técnica potente c versátil, que estimulará a abertu-
ra de novas linhas de pesquisa, ampliará e reforçará as
existentes e nromoverã a associação e interação entre di-
ferentes interesses científicos c tecnológicos;

b) A implantação do Laboratório deve ser posterior a um estu-
do de viabilidade que indique com clareza a competência na
cional disponível e mobilizável, bem como os recursos téc-
nicos a serem desenvolvidos. Assim, laboratórios de pes-
quisa e indústrias brasileiras de alta tecnologia deverão
ser estimulados a participarem do Projeto através de um
planejamento de apoio técnico e financeiro;

c) 0 cronograma do Projeto se desdobrará evolutivamente, pro-
movendo a criação de recursos humanos nas áreas de interejs
se de Ciência e Tecnologia, gerando competência específica;

d) 0 Projeto, que levará alguns anos para atingir maturidade,
deverá gerar uma crescente competitividade científica nas
próximas décadas;

e) 0 Laboratório Nacional, ligado ao CNPq, deverá ter sua o-
rientação científica coordenada por um comitê de usuários,
constituído por membros da comunidade, a fim de estabele-
cer as prioridades, os procedimentos, o desenvolvimento de
novas facilidades experimentais e as SU3S nrónrias finali-
dades.

As aplicações da radiação de sincrotron são de tal importância
e tão variadas^que sua influência se fará sentir nos mais amplos
domínios científicos.

0 CBPF por ser instituto do CNPq, é a sede natural para a im-
plantação de um laboratório com as características mencionadas.
Além disso, o CBPF há mais de vinte anos vem desenvolvendo técni-
cas de aceleração de elétrons por microondas, possuindo dois ace-
leradores construídos pelo grupo do Prof. Argus Moreira, que tam-
bém, construiu aceleradores do mesmo tipo^para o Instituto Mili—
tar de Engenharia e para o Instituto de Física e Química de São
Carlos.

A radiação^de sincrotron resulta da aceleração de partículas
carregadas e é produto indesejável dos aceleradores circulares de
elétrons para fins nucleares. Ela é um fator limitativo na ener-
gia desses aceleradores. As propriedades dessa radiação, entre—
tanto, a tornam fonte ideai e única, de radiação eletromagnética
cobrindo amplo espectro que vai do infravermelho ao raio-X com in
tensidade dificilmente obtida por outros meios. Sua intensidade,
distribuição espectral e polarização podem ser calculadas com exa
tidão a partir de parâmetros da maquina.
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2 RESUMO DE ALGUMAS APLICAÇÕES E CONSEQÜÊNCIAS

2.1 EsT?ectroscopia de raio-X

a) Estudo de fenômenos estruturais cinéticos que se processam
na escala de segundos, pois com R.S. (Radiação de Sincro—
tron) podem ser obtidos diagramas de difração em tempos da
ordem de IO"3 segundos;

b) Estruturas de soluções sólidas com átomos vizinhos na tab£
Ia periódica, em razão do caráter contínuo do espectro;

c) Diminuição dos tempos de exposição que permite a obtenção
de diagramas de proteínas cristalizadas;

d) EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) que perna
te o estudo preciso do numero de coordenação, natureza e
distância de primeiros vizinhos de átomos de impurezas e
sólidos cristalinos e amorfos. 0 mesmo se pode fazer em
superfícies de materiais, de enorme importância no estudo
da catalise, corrosão, absorção química, segregação de el£
mentos em superfícies, etc. ;

e) Propriedades físicas de sólidos provenientes de defeitos
pontuais que, nor produzirem espalhamento difuso de raio-X
extremamente fraco, não podem ser detectados com fontes
convencionais de raios X. í um canrno praticamente virgem
no qual a radiação de sincrotron node contribuir significa^
tivamente;

f) Estudo de estruturas biológicas usando difração a baixo ân
guio. A radiação de sincrotron com grande brilhância au-
menta consideravelmente o número de substâncias acessíveis
a investigações estruturais. A brilhância elevada e a co-
limação do feixe permitem ultrapassar problemas encontra—
dos no estudo da organização espacial e flutuações de den-
sidade cm macro-moleeulas biológicas não cristalinas, tais
como músculos e fibras.

2.2 Esnectroscopia ultra-violeta

a) Estudo da evolução dos átomos e moléculas em função da ex-
citação;

b) Excitação de sólidos nor radiação - espectroscopia ótica,
fotoemíssão desorpção iônica ou atômica fotoestimulada. A
fotoemissão em sólidos permite determinar diretamente a
função de dispersão E(k) para as bandas de Valencia e os
estados superficiais.

c) Estudos de espécies adsorvidas^e a composição e reações
químicas de superfícies, através da desorpção fotoestimula
da.
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2.3 Aplicações Tecnológicas,.

a) Industrialmente utiliza-se fontes de laser e máscaras apro
priadas para produzir microcircuitos em cristais semicondu
tores (litografia). Os efeitos de difração limitam a lj»
o tamanho mínimo dos elementosfabricados Dor essejmeio^
Com a radiação-X de sincrotron a resolução alcançável c da
ordem de 100 À;

b) Metrologia - o feixe de elétrons irradiando um campo mapnê
tico é um eficiente padrão de luminosidade. Medições pre-
cisas de energia, corrente e campo magnético permitem a ca
libração de detetores num largo espectro de energia. CogT
ta-se usar a radiação de sincrotron para estabelecer pa-
drões de intensidade luminosa.

2.4 Conseqüências tecnológicas

Não menos significativas são as conseqüências tecnológicas
que serão estimuladas no País por um projeto deste tipo. Pode-
mos mencionar as seguintes:

a) Aceleradores lineares, microtrons e tecnologia de rádio fre
qüência;

b) Eletroimãs, controle de feixes, mecanismos de injeção, etc
essenciais para o desenvolvimento da competência em acele-
radores de partículas;

c) Técnicas de ultra alto vácuo (10 - 10 T);

d) Tecnologia de baixas temperaturas - a tendência é se par-
tir, eventualmente, nara eletroimãs supercondutores;

e) Instrumentação científica - microprocessadores, interfacea
mento, circuitos de controle, geração de programas de aplT
cações, etc...;

f) Técnicas óticas.

3 OBSERVAÇÕES FINAIS

Será, é claro, indispensável um programa vigoroso^de formação
de pesquisadores brasileiros nas áreas de Física, Química Biolò—
gia e outros, junto aos grupos ativos no exterior que utilizam ra
diação de sincrotron.

Em numerosas e importantes áreas de aplicações da radiação^ de
sincrotron existem pesquisadores cm nosso País. Nessas haverá um
estímulo natural para que os pesquisadores passem a utilizar em
suas pesquisas a radiação de sincrotron.
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Igual ação deverá ocorrer na formação de engenheiros especial^
zados em ultra-vãcuo, eletroimãs, técnicas de radio freqüência,
aceleração de partículas e outras em conseqüência de um planeja—
mento paralelo âs etapas de construção, instalação e posterior u-
tilização das facilidades do laboratório.

Há, atualmente, cerca de vinte laboratórios no mundo utilizan-
do radiação de^sincrotron, sendo que, a partir da década de 1970,
muitos laboratórios dedicados foram criados especificamente para
esse fim.

Dentro do cronoprama apresentado pelo CBPF ao CNPq, espera-se
concluir o estudo preliminar de viabilidade no fim de 1982, estan
do convidadas as sociedades científicas e academias, mais direta-
mente ligadas ao Projeto para um debate inicial no primeiro seme£
tre de 1982.

Independentemente dessa reunião, o CBPF tem procurado através
de seus pesquisadores, discutir o Projeto com a comunidade cientí
fica, em todas as ocasiçoes que se apresentam.

Sendo a radiação de sincrotron um poderoso instrumento de pes-
quisa que pelo seu caráter nacional, muito adiciona ao poder de
experimentação dos laboratórios brasileiros, o CBPF espera contar
com a participação ativa da comunidade científica em todas as fa-
ses da elaboração do Projeto.


