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Prof. ROBI-RTO LOBO

Vamos dnr início ã reunião. Quero apresentar e propor o
tema de discussão de hoje. lista e a 2a. reunião deste gênero,
lim acosto de 82 tivemos reunião semelhante com os representan-
tes das sociedades científicas, comitês assessores e outras
instituições de alguma maneira ligadas ?i discussão do Projeto
Sincrotron. Como, naturalmente, houve mudanças de representai!
tes da reunião de 82 para esta, vamos fazer um pequeno resumo
do que foi discutido na ocasião. •Falaremos um pouco sobre o
que se espera de uma reunião como esta e, a partir daí, então
seguiremos apresentando o relatório das atividades de 83, in-
clusive com um apanhado sobre um encontro que houve cm agosto
no Rio. lim seguida, comentaremos sobre o programa de instru—
mentação e faremos algumas apreciações técnicas sebre o Proje-
to Sincrotron, sobre a radiação sincrotron cm outros países e
sobre a programação para 84. Finalmente haverá discussões em
que todo o plenário terá possibilidade de se manifestar.

Na reunião de agosto de 82 foram apresentados diversos as-
pectos relativos ã idéia da implantação de um Laboratório Na-
cional em torno de um anel de armazenagem de radiação sincro-
tron. As discussões que suscitaram a reunião de 1982 c a pró-
pria reunião de agosto de 1983, estão todas contidas cm docu-
mentos de uma serie que tem sido publicada pelo CBPF, já no oi_
tavo numero. A primeira notícia sobre o interesse na criação
de um Laboratório Nacional de Radiação de Sincrotron foi discu
tida cm Cambuquira, cm 1982, e publicada posteriormente no Bo-
letim da SBF, juntamente com outras propostas de implantação de
gr:>pdcs equipamentos no Brasil. Houve depois a reunião com as
sociedades, cm 82,_ com o propósito de apresentar ã comunidade
científica tecnológica as idéias básicas do Laboratório Nacio-
nal. Por que Laboratório Nacional, Por que Radiação Sincro-
tron c quais os problemas que se imaginava ter de enfrentar?
Naquele encontro foi recomendado quo o mais prioritário seria
a divulgação dos diversos aspectos da radiação de sincrotron.
Na comunidade científica havia pouca geníe com experiência de
trabalhos no assunto, c que realmente conheci? as possibilida-
des e aplicações de radiação de sincrotron. Um dos grandes ine
ritos da RS justamente é a enorme intordisciplinaridade das a-"
plicaçÕes, Um setor grande da comunidade científica não estava
a par das aplicações da radiação de sincrotron dentro de sua ^
rea.

Consequentemente, focalizaremos a nossa atuação até agosto
\\c S3, exatamente nesse aspecto do divulgação. Organizamos se-
mi n.í ri os e colóquios e divulgamos ao máximo na comunidade o
que é a Radiação Sincrotron e qual a nossa proposta, lim agos-
to Je S3 realizamos um encontro no Rio, que será relatado pelo
Prol. Ramiro Muniz. Nosso encontro participaram mais de 200
pessoas \.\c diferentes áreas. A parto essencial via divulgação
d.is idéias foi concluída nesse lincontro. A divulgação natunU
monte devora continuar mas não como objetivo prioritário do
Pioieto.
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Como recomendado cm 82, houve, também, um esforço de esti-
mular pesquisadores a visitar e a trabalhar, na medida do pos-
sível, em centros de radiação de sincrotron no exterior. Pro-
movemos, também, a visita de alguns especialistas estrangeiros
que apresentaram seminários em vários lugares do Brasil. Isso
também vai ser relatado com mais detalhes no relatório que o
Prof. Aldo Craicvich vai apresentar.

Km relação a presente reunião, podemos dizer que ela é a
continuação da de 1982. Nessa ocasião foram apresentadas su-
gestões de como deveria se agir nest-a primeira fase. Vamos ex
por o que foi feito nesse período e apresentar nossas propos-
tas pura o futuro, especialmente para 84. Naturalmente e s t a —
mos interessados cm ouvir dos representantes aqui presentes, as
opiniões, sugestões, críticas e duvidas, que serão esclareci-
das. Acho que o papel importante da discussão com um público
como esse é que possamos apresentar as nossas idéias e o nosso
trabalho c ouçamos críticas e sugestões que venha da experiên-
cia de cada um.

Antes de terminar gostaria de dizer que, do meu ponto de
vista pessoal que, acredito, c também o ponto t!c vista das pes_
soas que trabalharam mais próximas ao projeto durante esse pe-
ríodo: estou convencido da importância do projeto. Não tenho
dúvida nenhuma não só da viabilidade técnica, como também da
viabilidade científica do Projeto. Para nos tem sido end? vez
mais clara a importância da discussão que se levantou aqui, a
partir do ano de 82, c acho que há hoje, um número bastante ra
zoãvel de pessoas que já estão entusiasmadas com as perspecti-
vas de um laboratório como esse. Vou passar a palavra ao Prof.
Aldo Craicvich que vai nos apresentar o relatório de 19S5.

Prof. ALDO CAAIIÍVIGI . '

Gostaria, nníes de tudo, de apresentar o material que cst£
mos distribuindo :i todos presentes. 0 fascículo mais volumoso
contém as contribuições dos participantes no Kncontro sobre
Técnicas e Aplicações da Radiação de Sincrotron e a Mesa Redon
da realizada logo após o encontro sobre aspectos técnicos. Con
tém também, projeto preliminar de anel de armazenamento de 1.2
GeV. l:sse a n d , segundo as nossas impressões preliminares, de-
veria corresponder às necessidades <\o^ usuários de radiação ul
travioleta e raios-X. 0 Prol*. Ramiro fará comentários mais de
talhados sobre os Anais. Pistribuimos também três fase Teu 1 os
di serie úo Projeto Radiação Sincrotron; editados pelo l!HPI;,
cópia ile um artigo da Physics Today, que inclui a visão ameri-
cana da técnica, liste artigo descreve os aspectos mais gerais
ila Radiação Sincrotron e informa quais são os anéis atualmente
em funcionamento no mundo, destacando os ano is dedicados, os
que estão cm construção, etc. listamos distribuindo cópia da
notícia (pie apareceu na Revista Photonics, sobro laser de elé-
tron livre o suas aplicações à medicina.^ Acho um assunto in-
teressante, porque essa aplicação poderá ser um.a das mais im-
portantes no futuro, irmos também 'finalmente o relatório de
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atividades e perspectiva-s associadas ao Projeto Sincrotron.
Vou relatar com algum detalhe a parte de atividadcs^dcsenvolvi_
das em 1983, em seguida, o Prof. Roherto Lobo falará sobro as
perspectivas e propostas para o ano 1984.

Na última reunião das Sociedades Científicas, foram feitas
recomendações sobre as atividades para 1983, dentro do Proje-
to Radiação Sincrotron. As três recomendações mais importan—
tos:

Ia. Aprofundar o estudo de viabilidade;

2£. Organizar encontros, visitas de especialistas estran—
geiros e

5a, Estabelecer plano de formação de recursos humanos na
área de radiação sincrotron.

Dentro do espírito dessas recomendações convidamos o Dire-
tor da Photon Factory (Centro de Radiação Sincrotron Japonês),
Prof. Khora, que esteve conosco por um mês. Ministrou seminá-
rios no CBPF (2 seminários), nó Instituto de Física de São Pau
Io (USP), na^UNICAMP e no Instituto de ^ísica e Química de São
Carlos. Também nos visitaram o Prof. Yves Petroff Diretor do
LURE (Centro de Radiação Sincrotron Francês) c dois engenhei—
ros de máquinas: Dr. Jbcl Lc Duff do Laboratório de Acelerado-
res Lineares de Orsay e o Dr. H. Wiedemann do SLAC, Stanford.
Gostaria de salientar que estes dois engenheiros, Le Duff e
Wiedemann, são provavelmente os especialistas de máquinas mais
competentes atualmente no mundo. Esta não 5 uma opinião minha
mas de alguns usuários de laboratórios de sincrotron.

No que concerne à divulgação, participamos no Simpósio so-
bre Radiação Sincrotron organizado ••-ela Sociedade Brasileira
de Física, na reunião da Sociedade brasileira para o Progresso
da Ciência em Belém (Profs. Lobo, Gvrardo Gerson Bezerra de
Souza, Ricardo Rodrigues, e eu mesmo). Esse mesmo grupo de
pessoas, com exceção do Gerson, participou de uma mesa redonda
organizada pela Sociedade Brasileira de Cristalografia em Cam-
pinas. Participamos (Prof. Lobo e eu mesmo) e proferimos pa-
lestras no Simpósio de Química dos Sólidos que se realizou no
Rio de Janeiro cm fins de agosto de 83. Ministramos um conjun
to importante de seminários (Prof. Ramiro, Danon, Lobo, Gerson
e eu mesmo) cm diversos laboratórios.

Com os recursos talvez um pouco magros do projeto consegui
mos ajudar parcialmente para estágios de pesquisadores enge-
nheiros brasileiros no exterior. 0 Dr. Argus Moreira (CETEX)
passou um tempo na França, Yvonc Muscarcnhas £11;QSC) passou ai
gumas semanas no LURE, i. Slaets (IFQSC) também no I.URE. Õ
Prof. Gcrardo Gerson, da Química da UFRJ, está atualmente esta
giando por dois meses também no LURE. Ricardo Rodrigues deve-
ria estar atualmente no LURE, mas por problemas pessoais teve
que adiar a sua viagem. 0 Dr. Ross Douglas (IINICAMP) visitou
diversos laboratórios americanos e dois doutorandos do Prof.
Giorgio Moscati da USP, fizeram visitas a diversos laboratórios
de Radiação Sincrotron americanos.
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Um passo importante dentro do Projeto Radiação Sincrotron
foi a que formalizou a colaboração de um certo numero de pes-
soas, dentro do Projeto._ Foi feita, pdlo Presidente do CNPq,
a designação de um Comitê Hxccutivo com o objetivo de concrete
zar as diretrizes c as orientações básicas que citei^no iní-
cio. Na realidade, os membros do Comitê Executivo já trabalha
ram no Projeto desde o início de 1983.

Provavelmente, as aplicações cm medicina virão a ser de im
portãncia prática enorme. 0 Comitê achou por bem ouvir a conm
nidade medica sobre este tipo de aplicações. Para isso uma r£
união foi realizada no CBPF no dia 8 de dezembro passado, da
qual participaram um representante da Academia Nacional de Me-
dicina, um membro da Sociedade de Cardiologia e um membro do
Colégio Brasileiro de Radiologia. Esta reunião foi gravada e
o seu conteúdo será objeto de divulgação da serie PRS.

No item 12 do relatório de atividades estão os títulos dos
fascículos editados pelo CBPF c distribuídos as instituições d;
ensino e pesquisa de todo o País. Hstas atividades e mais a-
quclas que estão incluídas no planejamento de 1984 programa de
formação de recursos humanos dentro das recomendações da reuni_
ão das sociedades científicas em 1982.

Gostaria de frisar, para terminar, que depois das visitas
de especialistas estrangeiros e da visita que fiz, no mês de
outubro ao LURü, e dos avanços ocorridos durante 1983 estou
convencido que a implantação, construção e instalação de um Ia
beratório de radiação de sincrotron no Brasil^c viável. As o-
piniões do Dr. Argus Moreira, que estão incluídas no artigo dç
lc à página 70 dos Anais e também as opiniões dos três especia
listas estrangeiros que aqui estiveram cm agosto a página 452.
Na mesa redonda lhes foi perguntado, após terem realizado visi_
ta de um mês a todos os centros importantes do Brasil (DSP,
São Carlos, CTA, Campinas e PUC Rio) qual seria a fração do a-
nel possível de ser fabricada no Brasil. A resposta do Dr.
Kiedcmann foi 90',, do Dr. Petroff 80** e do Dr. Lc Duff 751. A
construção de um anel do armazenamento mobiliza tecnologias,
que não são disponíveis de imediato mi indústria nacional, mas
não mais difíceis que muitas outras tecnologias já desenvolvi-
das no País. Hntão, a viabilidade técnica parece uma coisa
perfeitamente clara, pelo menos para o. Comitê 1'xecutivo. A fo£
mayão de recursos humanos será importante para adaptar gente
do uma formação básica de engenharia jiara o projeto e para a
cxi.vuc.ao de máquinas associadas. .Será importante também formar
pesquisadores nas técnicas que usam radiação de sincrotron em
trabalhos que não podem ser desenvolvidas com fontes conveneio
na is. Não vou me estender nesta área, porque será objeto em
exposição, que se seguirá.

Prof. KAMI RO MUNI 2

O Encontro do 1 a 3 de agosto sobro Técnicas o Aplicações
Je Radiação Sincrotron, em nossa opinião e polo que realmente
vi::ios, foi uma reunião de grande sucesso e mo deixou muito on-
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tusiasmado. Nos Anais do lincontro, editado pelo CBPF, há uma
sinopse das conclusões elaboradas pelo Prof. Caticha Hllis, que
focaliza bem claramente os resultados c as perspectivas, mas
vou cit;>r alguns números que estão contidos: das 311 pessoas
que se inscreveram, efetivamente compareceram 221; houve 42
contribuições que estão consolidadas neste volume, elaboradas
por pesquisadores, engenheiros c de vários outros profissio-
nais com interesse na RS. Tivemos a participação, como assina
lou o Prof. Aldo, de pessoas do Laboratório de Aceleradores LT
neares de Orsay, Dr. Jücl Lc Duff, do Dr. Helmut Wiedcmann
(Sl.AC), que manteve discussões muito aprofundadas conosco. Par
ticiparam de mesa redonda onde foram colocadas questões por
escrito. Houve resposta na hora da mesa redonda c, mais tarde,
as respostas foram elaboradas por escrito, o que está consoli-
dado também neste volume. Do ponto de vista da participação
geográfica brasileira, houve uma boa distribuição. Tivemos, em
ordem alfabética, participação de Alagoas, Bahia, Cearãi D i s —
trito Federal, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Para
nã, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo. Convém frisar, que das pessoas que
vieram, um bom número, ofereceu contribuições bastante intercíí
santes. Conforme se poderá notar houve, realmente, um esforço
de elaborar bom os trabalhos. Isto foi para nós um sinal mui-
to bom. Gostaria de destacar alguns aspectos interessantes, a
lem das discussões científicas que foram apresentadas. A d i s —
cussão muito interessante, que e um perito central na evolução
do PRS, foi feita pcio Dr. Giorgio Moscati, sobre laboratórios
nacionais. ^Realmente c um trabalho que vale a pena ser lido e
pensado e, é nossa opinião, pelo menos a minha, de que um labo
ratório com esses objetivos c com essas dimensões terá que ser
organizado como Laboratório Nacional, com a participação h a s —
tànte ativa da comunidade científica brasileira. lambem, deve
ser destacado esse pequeno estudo conceituai de um anel de 1,2
GeV. Realmente, c um exemplo de conto se trabalha nesse tipo
de coisas, como sv inicia o pensamento sobre o toma. liste des-
taque que estou fazendo aqui não diminuem cm nada a importân-
cia c a necessidade que houve da contribuição dos outros. Ape-
nas destaquei como algo que realmente vai nos ajudar a pensar
com bastante clareza sobre essas questões. No mais, essa pu-
blicação deu um certo trabalho, mas conseguimos felizmente a-
prescntá-lo a tempo c a hora de maneira inteligível, llouvopro
Mornas de todos os tipos, inclusive ilc matrizes .de impressão
defeituosas. Felizmente terminamos de imprimir o material na
2a. feira ao meio dia. As pessoas aqui presentes já receberam
sou exemplar dos Anais (CBPF/PRS-008/83) o todos os participan
tos do lincontro o outras pessoas interessadas receberão um e
xcmplar deste documento. e-

Prof. RORHRTO LOBO

Só para completarão que o Prof. Ramir'o disse, olhando o su
mário na pág. 3 há o índice, por tipo de palestra, nos aspec-
tos gorais, técnicas experimentais, instrumentação, aplicações,
o depois a mesa redonda e sinopse. Pelos títulos pode-se ver



qual foi o tipo c a variedade do assuntos que foi cobreto du-
rante o lincontro. Vamos passar ao Prof. Ricardo Rodrigues.

Prof. RICARDO ROÜRJGUliS

0 Projeto de Radiação de Sincrotron pode ser dividido, cm
termos de equipamentos, em 5 itens: o anel (sistema de injeção,
câmara, imãs c cavidade de rádio freqüência); instrumentação
para manutenção do anel; instrumentação experimental (c essa
que estaria mais ligada aos usuários do laboratório); um cen-
tro de computação c as oficinas mecânicas e eletrônica. Vou me
concentrar um pouco na instrumentação experimental. A conclu-
são a que se chega, a partir tanto üo lincontro quanto de visi-
tas a outros laboratórios do País, 5 que a parte de instrumen-
tação experimental pode ser feita integralmente no Brasil, com
exceção de alguns componentes c materiais, que precisarão ser
importados.

Por exemplo, na área de raios-X, os monocromadores são core
truidos com silício monocristalino. 0 silício com qualidade sii
ficiente para se fazer essa instrumentação não v fabricado aiii
da no Brasil, mas tenho a certeza de que num futuro próximo iŝ
so será possível. 0 silício nacional ainda não apresenta zero
deslocaçõcs/cm2. A instrumentação de ultravioleta também se-
gue o mesmo esquema, isto c, temos que importar materiais para
os dispositivos óticos e algumas células para detetores, loca-
liiadorcs, detetores de elétrons, etc.

Para mostrar que podemos fa:cr instrumentação, gostaria de
citar o laboratório mais precário que existe cm ótica de raios
-X no Brasil, que c o laboratório da Universidade Federal i\o
Paraná, onde hoje trabalhamos com equipamentos "curitibanos",
exceto gerador c tubo de raios-X e registradores. Assim pode—
mos inferir que laboratórios melhor equipados cm termos de ofi_
cinas c técnicos, tem condições de farer a instrumentação de
raios-X c de ultravioleta.

#
Para este ano apresentamos um projeto de instrumentação â

l'IXi:r relacionado com radiação sincrotron. Todos os subproje—
tos visam a desenvolver instrumentos que também possar ser cm-
pregados diretamente nos laboratórios convencionais já existen
tos. Ao todo são seis subprojetos de instrument ação, todos e-
los dirigidos para radiação sincrotron, incluindo monocromado-
ros para ultravioleta do vácuo do instituto *\c l-'isica do São
Carlos, monocromadores para elétrons, dois projetos, um para
trabalhar com ultravioleta e com raios-X, na UN)CAMP, e um na
Ul U.lI, uma bomba de ultra alto vácuo na UNI CAMP, um conversor a
na lógico digital do SOMhr na U11U»S o um sistema para os tudo do
FXAIS outro'o ÇPPI; o a UlTr. 1'sse trabalho níw seria perdido
so a máquina não fosso construída, já quo ossn instrumentação
pmle ser empregada hoje, nos laboratórios convencionais.
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Prof. ROBERTO LOBO

Eu gostaria também de dizer uma palavrinha sobre isso e ex
plicar melhor esse projeto que foi submetido u FINEP. Trata-se
de um projeto extremamente modesto porque não visa a aquisição
de equipamentos. Pretende-se simplesmente usar a competência
já instalada nas universidades brasileiras. Incentiva proje-
tos cm áreas que não se desenvolveram antes por falta de deman
da. Por faltaA às vezes, ate de um esforço maior para desen—
volvolver uma área, como por exemplo,.ultravioleta de vácuo.
Procuramos propor ações que primeiro, sejam reforços para comu
nidade científica no. sentido de ser um repasse para os labora-
tórios de pesquisa no país, segundo que sejam projetos que me-
lhorem a instrumentação brasileira, independente de se, real—
mente, o anel ou se o laboratório se concretize ou não. Isto
representa nesta fase uma precaução, procurando sempre o que o
desenvolvimento seja feito em proporções pequenas, sem dar gran
des saltos, no sentido de fazer equipamentos muitos sofistica-
dos que sejam de uso exclusivo, para Radiação Sincrotror. Pro-
curamos evitar, por enquanto esse tipo de projeto, sempre vi-
sando que possam se traduzir num aumento de competência para
os laboratórios instalados no Brasil e para-as áreas em qae há
pesquisa no Brasil.

Prof. ALDO CRAIEVICH

Queria mencionar que o Comitê estava interessado em que Ri.
cardo Rodrigues faça ura cstág\"> no LURE (Laboratório para Uti-
lização de Radiação Sincrotron) para se informarsobre a ins—
trumentação que estão utilizando e visitar, também o DliSY (la-
boratório alemão), Hamburg e Darcsbury (Inglaterra). Para esse
tipo de vi.sita se precisa, como sabemos, de um convite da ins-
tituição que recebe a pessoa. Tendo informado ao Vice Diretor
do LURE, sobre o perfil do Ricardo e sobre o que está fazendo
em Curitiba, recebemos o convite, no qual nos solicitaram que
ele os assessores nos seus programas de instrumentação cm andai
mento.

Prof. CRODOWALDO PAVAN - SBPC

^Eu queria fazer algumas perguntas. Estou meio perdido. Es_
ta 5 a minha primeira reunião, neste grupo. Eu não entendo do
assunto. Gostaria de saber algumas coisas:

a) 0 projeto já esta decidido pelo CNPq?

b) Quais as áreas que estão envolvidas realmente no proje-
to

c) Qual o custo desse projeto?
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d) Quantas pessoas estão sendo planeiadas para iniciar o
Projeto?

c) Quantas pessoas no Brasil estão cm condições de poder,
começar a trabalhar num aparelho que vai ser montado.

Outra coisa, voces têm um documento, o 002/83 do CBPF, que
o 5* parágrafo, diz o seguinte:

"0 laboratório nacional como o CBPF, que devera ser criado
com recursos a serem incorporados ã pesquisa científica,
sem prejuízo do atual apoio que vero sendo dado a institui-
ções brasileiras pelos órgãos financiadores'*."

Esse projeto visa reforçar a pesquisa experimental no país
acrescentando e não concorrendo com os programas existentes".

Nesse sentido perguntaria se este tipo de projeto, pela
sua grandeza, pela 5ua importância, etc. não seria mais inte-
ressante que fosse realizado em colaboração com alguns países
americanos, ao contrário de ser só no Brasil?

Prof. ROBERTO LOBO

Você fez um resumo das indagações gerais. Vou tentar res-
ponder. Em primeiro lugar o seguinte: 0 projeto não está a-
provado o que está aprovado c o estudo de viabilidade ate se
chegar a fase de um anteprojeto a ser apresentado, já definin-
do o porte do equipamento, a p.Tte da comunidade brasileira qtc
seria usuária, atual ou potencial (isso c uma coisa que temos
levantado), especificações da máquina, localização eventual,
etc. Na fase atual não temos^ainda um.anteprojeto aprovado. 0
que está aprovado c, em princípio, o interesse de se discutir
o assunto e o interesse de se ter uma proposta concreta sobre
como seria o funcionamento do laboratório e como seriam as ca-
racterísticas da máquina. Acho que isso responde a sua primei
ra pergunta.

A segunda pergunta c sobre o número de pessoas que estarão
envolvidas.^ E claro que participarão da fase de construção um
número razoável de engenheiros^ alguns deles vão ter que ser
formados, ainda, c, c claro, tecn'cos. llã a parte de obras ei
vis que naturalmente, envolve gente também. Cientistas discu~
tirão as características com 05 engenheiros dos equipamentos
para melhor uso pela comunidade. Não e um projeto de porte
muito grande, é um projeto que no qual o número de engenheiros
envolvidos, 5 da ordem de 10. . 0 laboratório, uma vez montado,
(acho que você não perguntou mas é um assunto importante, por-
que é uma preocupação de grande parte da comunidade) saber
qual e o "stnff"^permanente de um la-boratório como esse. Dizer
que esse laboratório vai absorver todo o pessoal competente das
Universidades, que vamos acabar com esforço \\c pesquisa noj*ra
sil. concentrar todos no laboratório, não. •*'***' ^laboratório
tem "staff" permanente bastante pequeno e a idéia e exatamente
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essa. Naturalmente, ele te» que ter um grupo mínimo de cien—
tistas e r.m grupo de engenheiros que trabalham dentro do labo-
ratório, inclusive porque estes cientistas são fundamentais pa
ra manter o diálogo com os pesquisadores de fora. Ter ura labo
ratório apenas de serviço, não funciona porque toda parte de
desenvolvimento de instrumentação, crítica ao próprio funciona^
mento de máquina c dado por aquele cientista, que está no dia
a din trabalhando que sabe discutir com o engenheiro, tem a
linguagem de engenheiro e pode ajudar o usuário externo. Um
"staff" mínimo permanente de 10 cientistasi 7 ou 8 engenheiros,
esse c o porte mais ou menos de um laboratório desse tipo. 0
número de pessoas brasileiras que conhece ou trabalham com Ra-*
diação Sincrotron, pbde-se dizer gue, no ano passado, era bas-
tante pequeno. Neste ano já não e tão pequeno e dentro de 4
ou 5 anos, provavelmente, será um número razoável desde que eŝ
te projeto tenha sinal verde para continuar. Naturalmente o f;i
to do projeto ainda estar um pouco indefinido, não motiva mui-
to as pessoas a se envolverem seriamente num programa de trei-
namento para radiação de sincrotron. Acredito que, no momento
em que se disser que esse projeto vai sair, vamos começar a
construção e que estará pronto dentro de 4 ou S anos, a comuni
dade vai se preparar para usá-lo. Isso não,6 original do Bra-
sil. Em todos os lugares que a Radiação Sincrotron começou o
grupo de usuários era relativamente pequeno. Na França, o e-
xemplo típico, começou principalmente com grupos de fora de Pa
ris. Depois de algum tempo começaram a usar precariamente, in-
clusive, com propostas que não eram as melhores. A máquina,
hoje a França se integrou no programa de Radiação Sincrotron e
os grupos, mesmos os grupos pequenos do interior da França, e£
tão hoje competindo em igualdade de condições com os grugos
grandes. Nesse sentido, essa máquina c extremamente democrat^
ca porque põe os grupos pequenos em condições de fazer nesqui-
sa de fronteira da mesma forma que grupos maiores. Então, es-
sa demanda 5 uma demanda que,-naturalmente, não se pode dizer
que seja roprimida no Brasil, mas tem potencial'. E* uma deman-
da apreciável, isto c, um projeto como esse deve ter pelo me-
nos uma centena ou mais de pessoas que estejam dispostas a tr«i
balhar com essa máquina, para que faça sentido. Se olharmos o
número de arcas que essa máquina pode atender temos, de longe,
esse número no Brasil se pensarmos cm física, química, ciência
dos materiais, biofísica, medicina c outros. 0 número de pes-
quisadores nessa área e mais do que suficiente-, potencialmente,
para ate saturar a máquina se seu porte for modesto. A quarta
pergunta que você me fez, foi cm relação a custo^ Como se pre
tende fazer o mais possível dessa máquina no país e difícil dT
zer quanto custará. Ma itens que são mais caros que no cxtcrT
or c, provavelmente, há itens que são mais baratos. Atualmente
a construção civil c mais barata que no exterior c provavclmcn
te o cjuc for produzido nas Universidades, usando-sc a competen
cia ja instalada, pode ser mais barato cm termos de gastos di-
retos. Naturalmente algumas partes serão mais caras, porque a
nossa própria indústria, âs vezes tom custos de prodtição^maior.
E difícil definir agora uma estimativa do custo do umajnáquina
como essa no Brasil. Só quando terminar a construção c que se
poderá dizer quanto ela custou do fato.
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O custo internacional de um anel de 1,2 GcV, por exemplo,
está aqui na proposta, a pagina 460 dos Anais. 0 engenheiro
de maquina de Orsay estima cm 6 milhões de dólares a constru—
ção de um anel a preços internacionais, sem falar nas obras cî
vis. A isso se acresce, naturalmente, o custo das linhas, que
não são baratas. Para a utilização experimental. Kntão sai um
pouco mais que isso. Realmente, c muito difícil prever quanto
vai custar de fato. Você salientou que se tinha dito que não
se usariam os recursos correntes de fomento, hoje c, extrema—
mente ruim. A experiência que se tem, c que se vai procurar u
sar, c que se os projetos, forem bons, carrearão recursos no-
vos. Não c o dinheiro dos comitês assessores, não 5 o dinhei-
ro do FNDCT que levarão uma máquina dessas para frente. Acho
que existe um trabalho político, a ser feito. Sobre isso nós
já nos comprometemos desde o ano passado. No momento cm que
se tenha esse projeto definido, vamos buscar recursos que não
sejam os do fomento. Por duas razões: primeiro, porque a in-
tenção desse projeto não ê criar um laboratório nacional, com
gente privilegiada que negou todo o dinheiro da comunidade ci-
entífica, lile deve estimular a comunidade científica. Sc esse
projeto não ajudar o desenvolvimento da ciência no Brasil en-
tão não faz sentido nenhum. Sabemos que os recursos (entre as_
pas) para ciência e tecnologia que existeir. por aí são muito
maiores que os recursos de fomento, que são uma parcela ridícu
Ia dos recursos totais que supostamente são atribuídos ã ciên-
cia e tecnologia. Vamos lutar para conseguir carrear esses r£
cursos para a comunidade científica. Isto só pode ser demons-
trado na prática. Não posso hoje dizer como eu gastei o di-
nheiro, se eu não tenho, ainda nem o projeto. 0 compromisso
que assumimos vamos procurar manter, mas que realmente só a prá
tiea rodeia dizer qje cumprimos o prometido. Não há outra ma-
neira. Respondi a tudo ou faltou alguma coisa? Faltou uma per
gunta. Tomos intenção ate de entrar em contato com outros paT
sos da America Latina. H uma coisa qi:.? nos já tínhamos decidi
ilo, para ver se eles se interessariam cm participar o, dificil^
monte, eles participarão do projeto do anel. Possivelmente, o
que eles podem fazer, como inclusive, a Inglaterra anda propon
do, c de eventualmente fazer linhas de utilização. A Argenti-
na pode so interessar cm ter uma lintía de saída para raios-X
mas, dificilmente, eles entrarão na fase de projeto o constru-
ção. Acho que seria um aumento terrível «le burocracia tlc doc_i
soes, so se prenleiulesso fa~cr uma máquina que forfso. do saída,
um projeto latino-americano. Acho quo a America l.atina Jove en
trar come usuário, no sentido de godcr construir suas próprias
linhas, eventualmente. Mas isso c, quase uma opinião pessoal.
Acho que começar já a discutir um projeto a nível vle América
latina a ossas alturas seria apenas um ônus muito grande para
o projeto.

Prol'. ROSS DOUGLAS

0 Prof. Ricardo já falou algumas da* coisas que eu preten-
dia dizer, do maneira que soroi mais breve na minha exposição.
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Gostaria de comentar sobre aspectos técnicos do grojeto. O^Pro
jeto pode ser dividido eu diversos segmentos ou areas. A are?
con o qual eu tenho a maior faailiaridade é a área de sistemas
de vácuo.^ Um aspecto muito importante c que o anel tem exigên
cias de vácuo diferentes que outros aceleradores, no sentido
da necessidade de manutenção de uma pressão extremamente baixa
no anel, da ordem de 1(T10 Torr.

Já existe uma certa experiência nacional com sistemas que
funcionem nessa faixa de pressão. No Pelletron da USP, o tubo
funciona nesta pressão, de mancir'a que já existe uma certa ex-
periência com a tecnologia de bombas, as vedações necessárias,
a escolha dos materiais e de procedimentos. Além disto, a apa-
relhagem empregada no estudo de superfícies, tanto na física
como na química, já utilizam sistemas que funcionam nesse regi^
me de pressão. Assim, vejo que este projeto pode aumentar bas_
tante a familiaridade dos cientistas com estas técnicas.

Existem dois tipos de bombas de vácuo que são mais utilizia
das hoje em dia: bombas iônicas e bombas criogênicas. Existem
diversas dessas bombas funcionando e até algumas bombas iôni-
cas construidas nos laboratórios de pesquisa. A construção
desse anel implica na utilização de um certo número de bombas
do mesmo tipo e isso podia ser um fator importante no sentido
de transferencia de tecnologia para indústria nacional. Porque,
se cada laboratório quer um modelo diferente, então em geral a
indústria nacional nao se interessa em produzi-las. Entretanto,
se o projeto garantir um mercado de 10, 20 ou 30 bombas do me£
mo tipo e do mesmo modelo, então isto pode interessar ã indús~
tria nacional.

0 que mencionei c apenas^um exemplo, existe a necessidade
para medidores de pressão, válvulas de vedação metálica e toda
uma série de implementos especializados. Entretanto, como o
Ricardo disse, vai ser muito difícil substituir totalmente, a
toda importação. Por exemplo a bomba iônica tem o problema do
passador que, atualmente, precisa ser importado. Uma outra ã-
rea onde o projeto terã^um impacto grande no desenvolvimento
de tecnologia nacional é a dos eletro-.imãs. Há grande interes.
se nos desenvolvimentos tanto com imãs convencionais como dê
siipcrcondutorcs. Desta maneira, o projeto terá um efeito posj.
tivo no desenvolvimento c transferencia do tecnologia em m u i —
tos aspectos.

Prof. JACQUES A. DANON

Eu gostaria de relatar alguns contatos passados, que deram
' origem a discussão sobre o projeto c, alguns, muitos^ recentes
de arca que^apresentam novas perspectivas c algumas áreas, cu-
jo contato c pouco, mas tem aumentado. Numa visita, â índia,
por ocasião da Conferência do Efeito Mbssbauer cm fins de 1981,
tive a oportunidade, visitando o Instituto Rhnba, cm Bombaim
de conversar com o Diretor, que me falou do Projeto Radiação
Sinerotron. A índia tem uma tradição de construção local de c
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quipamcntos e estavam muito interessados na Radiação Sincro-
tron. Tinham conduzido uma enquete bastante interessante den-
tro da comunidade científica e pretendiam, cm 6 anos, em conta
to estreito com Brookhaven, levar avante um projeto. Estimavam
um custo total, em 6 anos, de 17 milhões de dólares, com base
era estimativas americanas. Muito entusiasmados quanto às pos-
sibilidades cara uma comunidade como a da índia, que tem algu-
mas características semelhantes as nossas. Sõ menciono isso,
porque foi útil para nos no planejamento inicialr sobre este orojeto,
tive contato com a sua situação atual através do Prof. Bhide
da Universidade de Poona, na Conferência recente em Alma Ata,
na União Soviética. 0 projeto foi discutido em novembro e de-
vemos- breve receber uma documentação extensa com as conclusões,
Eles não decidiram, de início, o tipo de máquina, eles fizeram
uma consulta ampla, viram os modelos que podiam interessar ã
comunidade e agora passaram a essa fase de decisão.

Vai ser muito interessante para nós ver que tipos de li-
nhas decidiram, os custos finais. 0 laboratório do Bhaba é um
laboratório nacional da Comissão de Energia Atômica da Índia,
porem é possivel que o projeto na Conferência de novembro fi-
que situado numa Universidade. Não havia ainda decisão sobre
isto, mas as características de laboratório nacional, ou seja
uma facilidade desse porte que, pela sua interdisciplinaridade,
tem que servir a todo mundo. Evidentemente as características
são aquelas sobre as quais o Prof. Lobo comentou.

Na Conferência de Alma Ata e numa visita posterior a Mos-
cou, que realizamos, Dr. Bhide e eu mesmo, tivemos contatos
bastante importantes. Em primeiro lugar com o Prof. Goldanskii,
especialista em efei*c Müssbauer e, agora, Coordenador Geral do
projeto Radiação Sinciotron na União Soviética. A União Sovié-
tica possui varias máquinas e tinha acabado de construir uma
máquina de ultraviolet.", em Moscou. 0 Prof. Goldanskii por ra-
zões pessoais não podia me levar para ver, mas entrei em conta
to com o Dr. Kapitza, especialista em microtrons, injetores, ~*
também aceleradores eletroinjetores de Radiação Sincrotron. É
um entusiasta do Projeto^Radiação Sincrotron, inclusive sabia
do projeto brasileiro, já ouviu falar e acha que realmente,^ c
um tipo de atividade frutífera para o desenvolvimento científi
co. Esta pronto a colaborar e nos fez uma sugestão interessai?
te.

No ano que vem, cm Trieste, o Instituto de Física de Tries,
te realiza uma conferência de física para países cm desenvolvi
mento, essa Conferência, por sugestão da índia, incluirá^Radia
çào Sincrotron. Ainda não está formalizado mas se^deverá orga
nizar, no seio Uessn reunião, a discussão entre países desen-
volvidos que possuem radiação de sincrotron c países como o
nosso, que desejam desenvolver seus projetos. Isso tudo tem
um nsgccto importante. Todo esforço fundamental será nacional
Não ha dúvida seria um absurdo comprar uma maquina dessa» 0
que interessa é criar "know how", criar tudo aquilo que terá
influencia no ambiente. Sempre foi nosso interesse como foi o
exemplo do evento de Efeito Mbssbauer, o contato via as Nações
Unidas. Alem de termos contato com usuários de Stanford,
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Brookhaven etc., fica no seio das Nações Unidas e teremos a
porta aberta, que envolve a voz de países em desenvolvimento
que, em princípio, deve ser do mesmo peso que a dos países de-
senvolvidos. As facilidades de bolsas o de intercâmbio. Temos
pessoas de destaque no Instituto de Trieste, o Dr. Sérgio Mas-
carenhas, e nós gostaríamos de formalizar, mas já seria um pri_
meiro contato com a Índia para essa discussão e, eles, então,
através das Nações Unidas nos facilitariam o contato com os
seus projetos de Radiação Sincrotron <? também para o contato
com a URSS. Cabe dizer que o Prof. Gòldanskii^ Coordenador Ge
ral do Projeto de Radiação Sincrojron ha URSS é membro da Aca-
demia de Ciências. Para finalizar gostaria de dizer do impac-
to,, do interesse, da possibilidade das comunidades científicas,
dos países colaborando com países desenvolvidos como a índia,
com pessoas da URSS, que tem experiência nas regiões de menor
desenvolvimento. Sc isto pode ser um projeto viável eles a-
cham que podem cooperar.

Prof. ROBERTO LOBO

Gostaria de dizer, complementando o Prof. Danor. que a Chi-
na está fazendo um projeto de Radiação Sincrotron. Mandou um
grande número de engenheiros para o SLAC e está fazendo um pro
jeto junto com eles. Consideram Radiação Sincrotron um desen-
volvimento prioritário para ciência chinesa. Gostaria do di-
zer que, em relação a isso, em julho de 83 no Simpósio Paname-
ricano de Física lixpe ri mental, que se realizou no Rio, tivemos
uma exposição sobre a proposta brasileira para equipamentos de
maior porte e Radiação Sincrotron. Discutimos o relatório do
Dr. Ledcrnan, Din ter do PíiRMILAB. Fiquei surpreso ; m dois
comentários: lç) entre os importantes desenvoivincntos p;ir;* a
pesquisa científica, ligados a física'experimental , o primeiro
citado foi í radiação de sincrotron. Fez, cm seguida, um co-
mentário pessoal sobre a certa perplexidade da comunidade in-
ternacional, quando propusemos um prazo longo para a constru-
ção do anel. A própria comunidade, pensava, ficou um pouco
chocada cem o tempo, que acharam longo demais. Naturalmente son
conhecer'as; condições brasileiras, eles acharam que coisa era
a seguinte: faz ;;»n bom projeto, aprovam em algun órgão c come-
çavam a construção. Hntão, eles calculam.um pra::o de constru-
ção de 4 anos. ljnquar.to que nós tivemos uma outra discussão
preliminar, que é importantíssima e que, naturalmente, atrasa
um pouco nosso projeto. G curioso que o l.cdcrman. no relato—
rio dele. mencione uma certa perplexidade por parle de cientís
la> inteni.icion.iis on» relação ao tempo extremamente longo rio
nosso projeto. 1-1 es achavam que deveríamos começar imediata—
mente. l..í estavam pesquisadores-, principalmente, físicos expe
rimentais do mundo inteiro, de grandes laboratórios.

Gostaria de passar Ti última parte que seria a programação
de 84. Ia quero ser muito realista expondo inclusive algumas
preocupações. !• nossa eonvíçâo que a divulgação em 85 foi sa-
tisfatória, principalmente, com o eoroamento da escola que se
realizou em agosto. Acho que a divulgação, vmbora não se te*
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nha esgotado, como prioridade se modificou. Acho que cumpri-
mos a nossa missão. 0 que atrasou em 83, e pretendemos reto—
mar com mais força em 84, são alguns aspectos. Primeiro, a for
inação de recursos humanos. Tivemos problemas com formação prin-
cipalmente de engenheiros, tivemos dificuldades com treinamen-
to de gente no Krasil. Esta conclusão decorreu de não termos
um grupo mínimo de pessoas trabalhando no projeto em tempo in-
tegral e, este ano, vamos ter que ter pessoal trabalhando pro-
fissionalmente. Não que o projeto seja amador. G profissional.
Teremos que treinar gente para desenvolver o anteprojeto, para
desenvolver um projeto futuro, teremos que ter gente trabalhan
do cm tempo integral na coordenação do projeto, essencial para
nós, teremos que treinar gente no Brasil, teremos que desenvol^
ver o projeto de instrumentação, que aliás está caminhando bem,
tendo sido apresentada à FINEP, carta consulta que foi aprova-
da e não deverá ter problemas. £ um programa pequeno, mas im-
portante.

Tivemos uma notícia muito encorajadora que é parte da nos-
sa programação para 1984, o início de um projeto de desenvolvei
mento de um imã supercondutor para "wiggler", que será constru
ixlo cm convênio com^a UNICAMP e com a FTI, em Lorena. 0"wiggler"
supercondutor ficará a cargo do grupo do Prof. Pinati, que já
tem uma infra-estrutura implantada, de modo que o custo do
"wiggler", pelo menos do protótipo, será extremamente pequeno,
pois envolve apenas dispendios de coordenação. 0 investimento
principal já está feito e já existem os grupos da UNI CAMP e de
Lorena. 0 Daltro achou que esta será para ele uma oportunida-
de enorme para trabalhar cm cima de um imã supercondutor com
projeto bem definido. Eu acho que este c um dos méritos de um
projeto como este. Fa" <> instrumentação a partir de objetivos
bem definidos. Serão r^cessários apenas recursos para coorde-
nação e, talvez, um ou outro pagamento a técnicos. 0 Daltro pe
diu 10 milhões de cruzeiros para poder começar a coordenação
do projeto, us;.odo recursos já investidos. Naturalmente, ele
já tem uma infraestrutura que vai mobilizar nessa primeira fa-
se até o primeiro protótipo.

Acho que c assim que se desenvolve instrumentação no país,
através de projeto que suscite a necessidade de desenvolvimen-
to de instrumentação. Não se faz instrumentação cm abstrato,
quer dizer, não se faz desenvolvimento de imã supercondutor,
sem um objetivo definido, porque as especificações podem ser
tão variadas, que ninguém pode projetar instrumentação abstra-
tamente, l! preciso se ter um projeto. Casou o interesse desse
grupo de desenvolver magnetos supercondutores com as necessida
ilcs ilo PRS. listes projetos estariam ligados principalmente as
universidades o a outros centros de pesquisa. 1: assim estão
sendo propostos à FINEI*.

Chegou
jcto para
que natura

das pontue h.í vária» propostas. Acreditamos que yá se fixar
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num acelerador de porte médio de 1,2 GeV, principalmente por-
que temos boa possibilidade de vir a incluir o "wiggler" super
condutor. 0 grupo da França está disposto a testar c usar õ
"wiggler" supercondutor, cujos protót.ipos estão sendo dcsenvol_
vidos no Brasil. Sc tivermor. um "wiggler" supercondutor, um a-
nel de até 1,5 GeV é mais do que suficiente para se trabalhar
até a região de raios-X duros. De modo que seria um princípio
de especificação esse projetinho aqui, que o í)r. Le ÍUiff fez.
H um anel de 1,2 GeV e é naturalmente, coisa muito sumaria. T£
mos que trabalhar e desenvolver. 0 problema de injetor, deve
ser discutido seriamente este ano..

Ha interesse de alguns grupos de linear de São Paulo de
discutir a possibilidade de se usar o injetor também para físj,
ca nuclear de elétrons o grupo do linear do Prof. Moscati est£
ria interessado em especular sobre a possibilidade de se puxar
uma saída do injetor para se fazer física nuclear de elétrons
de 1 GeV.

Então, qual a nossa expectativa? Ê ter um grupo permanente
mente pensando e trabalhando em cima do projeto. 0 treinamento
do pessoal técnico seria principalmente ligado ao programa
francês do super ACO que esta sendo construído, comer.-indo a
construção, lilcs aproveitariam para treinar trabalhando, jun-
to ao grupo francês do super ACO nos diversos setores, imã, c5l_
culc de anel, vácuo, controles. Seriam mandados engenheiros pa
ra treinar 2 trabalhar com eles nos diversos setores do proje-
to. Esperamos, então, que, num prazo mais ou menos curto, ter
discutido e mostrado a viabilidade técnica. A^ho que o traba-
lho í,e divide em caso técnico e caso científico'de um projeto
como esse. 0 caso científico, em boa pnrte, contido nesse vo-
lume. Vamos continuar a detalhar o caso científico, mas o ca-
so técnico é o que merece toda a atenção esse ano e c aonde
vão se decidir as alternativas. Lu vou passar então ã discus—

Prof. FERNANDO SOUZA BARROS

Ktt tenho uma pergunta a fazer, quando consultei membros do
Conselho da SBF sobre se tinham algum ponto a ser levantado
nesta jvunião, foi solicitado que se consultasse sobro se hou
vc alguma tentativa de seguir aquele documento de avaliação c
perspectivas que você coordenou, em que se propunha que a
idéia de laboratório nacional no Brasil ainda não tinha sido
tostada c quo seria muito importante levar ã prática alguns
desses laboratórios nacionais. Hntão a pergunta é a seguinte:
Sç o CNPq e você, como coordenador da avaliação c perspectivas,
já cogitou de testar laboratório nacional, não do tipo que cc£
tamente ja existe no Brasil era outras arcas, mas do tipo que
seria necessário para um projeto dessa envergadura?
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Prof. ROBERTO LOBO

Não entendi muito bem.

Prof. FERNANDO SOUZA BARROS

Sc houve aipuma tentativa de formulação completa de algum
laboratório nacional já existente, de modo que fosse cogitada
a possibilidade de ser transformado rm laboratório nacional,
como teste para essa idéia pois, certamente, o laboratório na-
cional, que se situa por trás desse laboratório de radiação de
sincrotron, teria o dimensionamento de certos tipos de labora-
tórios já existentes?

Prof. ROBERTO LOBO

Em primeiro lugar não c tão fácil transformar o laborató-
rio existente em laboratório nacional e uma das razões c que
um laboratório nacional como esse, o caráter de um laboratório
nacional não c dado pelo porte da máquina, mas c pelas caracte
rísticas de interdisciplinaridade. Não e muito fácil transfor-
mar um laboratório atual em laboratório nacional. Kxiste, e es_
sa discussão vai ser feita este ano aqui no CNPq, uma discus—
são que eu acho muito importante e que foi proposta pelo Comi-
tê Assessor de Biofísica, sobre o problema de utilização de e-
quipamentos no Brasil. Isso é uma preocupação que vem permean-
do a comunidade científica. Essa proposta vamos levar ã d i s —
cussão na Comissão dos Coordenadores dos' Comitês Assessores.

Inclusive a utilização por mais grupos, de equipamentos que
possam vir a ser úteis para o grupo alem de onde ele está ins-
talado. Então, naturalmente, acho que isso vai ser um esforço.
Agora a transformação "flat" do laboratório cm laboratório na-
cional, acho que seria difícil.

Prof. SERGIO MASCARENHAS .

Embora não tenha participado da reunião anterior, tenho me
mantido a par desse projeto atraví* de vários colegas. Tenho,
também mo interessado um pouco sobre a questão, mais ligada ao
problema de Trieste, onde eslá scmlo estudado instalar um sin-
crotron liuropcu. Ha um grande esforço, lá, nesse sentido e,
também, trabalhando em biofísica, tive ocasião de orn.inir.ar um
Simpósio de Biofísica, no ano passado, no qti:»l uma parte foi
dedicada ;io uso da radiação sincrotron, com especialistas ouro
pens. Imbora não.seja meu campo,.sinto-me com uma certa cora—
gem Je dar minha opinião, após ver os'esforços que foram lei-
tos. l:m primeiro lugar: tenho várias observações, que vou I a —
zer sucintamente. V. uma análise pessoal de tudo que voces li-
re ram. limbora eu represente a Academia tie Ciências do Estado
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de são Paulo eu vou da uma opinião baseada na minha experiên—-
cia no setor.

Em primeiro lugar, a maneira de condução no estudo que vo-
cês fizeram me pareceu muito feliz, porque houve seriedade,
houve metodologia, houve consulta à comunidade nacional. Isso
inaugura, a meu ver, no que tenho de experiência úo CNPq, c de
outros órgãos, uma nova era de trabalho no Brasil, num assunto
desse porte. Devido a dificuldades as pessoas, líderes de gmn
de fibra, de grande capacidade, têm que pegar tudo nas costas
c fazer disso projetos ate pessoais. Vários laboratórios fo-
ram feitos a custo de muito sangue e sofrimento, porque não ha
via possibilidade, naquela época, de se fazer um estudo como
esse. Hntão, acho que se inaugura uma nova era no Brasil, que
vejo com muita satisfação.

Scgundoi eu gostaria dejme referir a uma coisa muito impor
tante, que ê o padrão científico do estudo. Pelo que pude ob-
servar aqui, o padrão científico dos estudos, tanto cm caráter
nacional como internacional, foi o que de melhor se podia desc
jar no Brasil. Não digo que não se possa fazer críticas de nT
vel, mas eu acho que está dentro das possibilidades brasilei—
ras. A maneira de conduzir o problema me pareceu extremamente
profissional. 0 padrão científico trazendo contatos nacionais
em todos os grupos, procurando conduzir a coisa com muita tran
quilidade, impessoalidade e análise fria, inclusive dentro das
nossas limitações, sobretudo esses contatos como o Danon fez, e
como o Ricardo e o Aldo e outros fizeram, também' garantiram u-
ma coisa fundamental num projeto desse, que é científico: ní-
vel, padrão científico, üntão como representante fiquei plcníi
mente satisfeito e, pessoalmente, também.

* ' • •

Minha terceira observação, referc-se as perspectivas de in
terdisciplinaridades e de desenvolvimento tecnológico. Ku não
vou renísar o assunto por que o Ross Douglas levantou muito
bem a questão c exemplificou com o problema de vácuo e quando
você levantou o problema do "wiggler' c fez uma observação, nun
to clara de qi*e você não pode ter física instrumental ou enge-
nharia instrumental no ar, no vazio,. Isso não existe, Isso é
um desejo, que muitas çessoas, expressam c que não tem nada a
ver com a realidade prática. Deve haver missões que definam
instrumentos, condições de contorno experimentais. Para it;im,
trabalhando em biofísica, física aplicada ?i medicina e ciência
de materiais, essa perspectiva de interdisciplinaridade, con.si
dero central. Considero não apenas central do ponto de vista
de radiação sincrotron, ouso até dizer que as Universidades
brasileiras precisam dessa interdisciplinaridaiU* urgentemente»
Hu não sei se estou roubando muito a intervenção da Yvone, mas
acho que ela estava chamando a atenção que em uma revista r e —
cente do congresso americano estuda a possibilidade do desen—
volvimento da biotecnologia em vários países. 0 Brasil foi cs»
tildado pela Comissão do Congresso Americano e a Yvone eslava ~
lendo, justamente, uma parte desse relatório mostrando que as
perspectivas de biotecnologia* no Brasil são pequenas, exata—
mente porque as Universidade brasileiras são torres de marfim,
sem interdisc iplinaridade ai guina, Hntúo voces vêem a importân
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cia que um projeto desses pode ter para criar uma nova era de
interdisciplinaridade, onde as pessoas trabalham juntas.

À quarta observação que gostaria desfazer c esta. Reflete,
uma preocupação pessoal minha. E o caráter <juc permitira cen-
tros emergentes, acesso a técnicas de alto nível c, sobretudo,
ã convivência com colegas, de centros grandes. Isso também foi
mencionado pelo Roberto c eu então não vou perseguir isso aqui.
Então, esse centro a meu ver tem um caráter tal, que não vai
prejudicar esses centros menores. Ao contrário, vai dar uma
chance desses indivíduos terem acesso a uma infraestrutura que
jamais poderiam almejar a ter, inclusive, infracstrutura de ro
tina de trabalho. Aqui, uma solicitação que eu faria, é que se
dê especial atenção a existência específica dessa preocupação
dentro do anteprojeto, para que fique claro que esse projeto
vai procurar auxiliar os centros emergentes que estão sendo
criados. Finalmente, gostaria de dizer que mesmo que o projeto
da radiação sincrotron, o primeiro projeto em que se faz a coi_
sa com um grupo de pessoas, consultando a comunidade, com estu
do internacional, com contatos, com detalhe, com interdiscipli.
naridade, não vier a acontecer, vai ser um crime contra a pró-
pria comunidade. Se isto vier acontecer, acho que já se ganhou
muito porque só a experiência desse trabalho conjunto, desse
respeito pela experiência de vários grupos, como está demons—
trado aqui por nesta reunião, eu acho que o Brasil já ganhou.
Como vocês vêem, a minha participação está sendo uma participa^
ção de entusiasmo peia coisa. Gostaria de cumprimentar o traba
ího que vocês fizeram que, sobretudo, apesar de ser um traba-
lho feito ainda sem aquela profissionalização que o Lobo mericî
onou.

Agora, 6 claro que cm qualquer projeto, nos KUA, na Russia
ou cm qualquer lugar, sempre que há uma iniciativa dessas, há
um grau de descrença, um grau discreto, há uma série de outros
fatores mas, pelo que eu tenho observado cm conversa com vá-
rios líderes dn comunidade brasileira, a radiação sincrotron
já passou dessa fase pessoal, essa fase, digamos, mais provin-
ciana e já está se tornando, realmente em uma luta da comunidí»
de. Gostaria de cumprimentar a equipe que trabalhou c me colo
car a disposição^ também, para qualquer outra colaboração que
a Academia de Ciência do Estado de São.Paulo possa dar. Real—
mente acho que se inicia uma nova era do País. lira isso que
eu gostaria de falar.

Prof. ROBERTO LOBO

0 Aldo me chamou a atenção, que na hora de fazer a propos-
ta de 84 eu me esqueci de duas coisas. Uma foi a criação de um
comitê técnico científico tlç acompanhamento, que seria discuti,
do cm agosto no Rio c que nos temos a-intenção realmente de im
plantar a curto prazo.^ Isso seria um comi te formado por ospe^
cialistiis de diversas áreas, pessoas interessadas cm discutir
o projeto c cm discutir as prioridades de encaminhamento do
projeto. Será um órgão supervisor do Comitê Executivo, um or-
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gão de apoio à coordenação do projeto c, naturalmente, a forma
ção desse grupo, vai depender, não só.dc uma análise das áreas
importantes que devam ser cobertas, setores importantes, regi-
ões, de grupos e inclusive disponibilidade e interesse. Tudo
isso são fatores que são importantes na formulação de um grupo
como esse. Esse grupo será criado brevemente para atuar, este
ano ainda. H uma outra coisa, também, que vai merecer uma dis
cussão em 84 será uma primeira análise sobre localização possT
vel de área para o laboratório. Uma coisa que nós não fizemos
ate agora. Queria só adicionar estes dois itens, que esqueci
quando eu falei de 84.

Prof. JACQUES A. DANON

Eu queria fazer um comentário sobre ns atividades propôs—
tas para 84, um aspecto que parece fundamental c o Hem um so-
bre estágios no exterior do certos engenheiros de máquinas. Eu
diria, mesmo, que não por ter participado mas por estar sempre
ao lado de projetos no Brasil, de sucessos e muito insucessos,
também na instituição a que pertenço e da experiência interna-
cional que mesmo, nos países mais desenvolvidos, onde o numero
de pessoas capazes de liderar do ponto de vista tecnológico,
dentro do contexto científico, a realização de uma máquina, é
maior que o nosso. Nós aqui somos muito poucos. Mesmo os paí-
ses^mais avançados, dependem fundamentalmente, nesta etapa tec
nológica, de um homem que arregace as mangas. C o que me fala
ram na França, por exemplo, o Yves Fargc, c na própria Rússia,
líntão, c muito importante. De um lado contamos com o Argus, que
tem experiência do muitos anos. Experiência produtiva, na rea-
lização de máquinas. Injetores de aceleradores são injetores
de anéis de radiação sincrotron, que está interessado (eu reco
mendo muito a leitura do trabalho dele). 0 engajamento dele,
que se manifesta através o compromisso do envio do engenheiros
para o exterior, para que a nossa atividade, tudo indica, inu.̂ -
to positiva, muito boa na área científica, tem a estrura na á-
rca tecnológica, não de usuários, porque essa nós vimos que já
temos, mas dos construtores de máquina. A dependência dos conss
trutores de máquinas do exterior não é boa na experiência bra-
sileira, nós sabemos disso. 0 Oscar poderá falar com muito mais
autoridade do que ou. Só estou levantando osso ponto, pois a-
cho quo é básico dontro do projeto todo o acho muito positivo
quo, osta otapa soja colocada com númoru um a formação do r e —
cursos humanos, porque senão nós teremos uma série do ativida-
des important os. de boa organização, mas arriscamos ficar des-
falcados, do pessoal técnico.

1'ivfa. YVONI: MASCARliNIIAS

A minha intervenção aqui o, principalmente, devido a tima i_
nícíativa que a sociedade de cristalografia tomou, ao fazer u~
ma enquote sobro o interesse que a comunidade lera no uso da ra
tiittçáo sincrotron. O número de respostas é relativamente pe-
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qucno, mas acredito que ess*as respostas são bastante significa
tivas. 0 envio desses formulários coincidiu com. uma outra inT
ciutiva da Sociedade Brasileira de Cristalografia, que c un
projeto programa de cooperação de uso de cristalografia a fi»
de dar um uso mais pleno do equipamento c ao potencial cientí-
fico do pessoal que trabalha na arca. lintão, quem respondeu c
fetivãmente o questionário foram essas mesmas pessoas que es-
tão propondo os programas de cooperação e são, portanto, liga-
das principalmente aos chefes de grupos c líderes de pesquisa,
lintão nesse questionário, tínhamos 5 perguntas. Passarei a r£
latar sobre a estatística das respostas:

1) A utilização de radiação sincrotron seria importante para
o seu trabalho de pesquisa?
IS responderam sim e, alguns não no momento atual.

2) Qual o intervalo de comprimento de onda que você utiliza-
ria?
E a resposta, como não podia deixar de ser, por se tratar
de cristalografia, fixou a região dos raios-X duros, de 5
a 2.5 angstrons, mais ou menos.

3) Existe algum trabalho que você gostaria de realizar para o
qual a radiação sincrotron 5 necessária?
10 responderam que sim

4) Você já possui alguma experiência cm radiação sincrotron?

5 responderam que sim

5) Independentemente da realização ou não do projeto você tem
interesse de utilizar radiação sincrotron em instituições
estrangeiras?
11 disseram que sim, um disse que eventualmente, dois dis-
seram que não c 1 cm branco.

6) Seria interessante investir na formação de engenheiros bra
sileiros nas diversas técnicas envolvidas na construção de
anéis de armazenagem?

11 responderam que sim, um duvidoso, e um quo sim, mas ape
nas após a construção úc sincrotron-, c um cm branco.

7) I- finalmente também foi feita uma consulta do quem deveria
representar a sociedade?
1- a resposta foi na maioria que deveria ser eu mesma.

Assim acho que. nessa enquete, fica bastante claro que a
comunidade tia área de cristalografia está muito interessada cm
ter acesso ;i essa radiação. Ha muitos que já a estão utilizan
do fora úo Brasil. Isso foi em julho quando foi realizada a
enqtieti», e não levou em conta as pessoas que estão efetivamen-
te no exterior, já tendo contatos cora radiação sincrotron, que
existem vários que já estão t r;ib;i lh;»ndo tanto na área de mate-
riais, como cristais líquidos, vidros, etc. Hru isso que eu
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queria relatar e faço minha as palavras tio Sérgio que, realmcn
te fez uma boa análise de tudo o gue aconteceu durante todo Õ
processo de levantamento de opinião da comunidade e parabenizo
também os organizadores.

Prof. CRODOWALDO PAVAN

Como geneticista, acho que não teria direito de falar aqui.
De qualquer maneira eu gostaria que alguém falasse alguma coi-
sa contra, por estar tão bem, vou sair daqui sendo^um apologi£
ta total do programa.' Faço minhas os palavras do Sérgio, mas
não vou tão longe quanto ele. Acho que tudo que foi feito é
realmente extraordinário, interdisciplinaridade deve ser desen
volvida no país. Kste documento que ele citou, se é o que co-
nheço, um americano que esteve aqui fazendo avaliação a respei
-to da biotecnologia no Brasil. Mas eu gostaria de fazer a coT
sa num contexto maior. Não estou criticando e não tenho capa-
cidade para fazê-lo uma vez que eu rão estou dentro dó projeto,
não estou por dentro do sistema. A minha pergunta não é se es-
te projeto merece ou não merece em si. A pergunta é: vale ja
pena desenvolver um novo projeto, se existem outros, na pró-
pria física que estão sendo desenvolvidos? bj se colocarmos
nesse projeto o contexto geral ciência no país, ciência e tec-
nologia no país, esse projeto merece a prioridade que nós lhe
estamos dando aqui? lissas são as minhas perguntas. Trago uma
pergunta de alguém de fora, e que está analisando não apenas o
sincrotron, mas pelo contexto nacional na crise que nós esta-
mos passando e na existência de uma série de problemas que co-
nhecemos e que são do extrema importância e com grande possibi^
lidade de sucesso ^ v a curto prazo. Eu deixo estas questões
espero que vocês as resolvam.

Prof. OSCAR SALA

Eu acho <jue é desnecessário discutir a importância do pro-
jeto sobre vários aspectos. Agora, eu gostaria de enfatizar a
importância do projeto dessa natureza sobre um aspecto que não
foi mencionado. Acho que a física experimental, no Hra<il, e
isso tem sido tema de várias exposições e recomendações, mas
muito pouco tem sido feito a este respeito. 1:1a esta necessi—
tanto urgentemente de empurrões. Realmente, p:ira se dese:.vol—
ver mais rapidamente, acho isso de fundamental import fino ia pa-
ra o futuro, não so da física brasileira, mas de uma forma ge-
ral no Brasil, eu acho que o desenvolvimento da física experi-
mental, ela não tem crescido de uma forma satisfatória.

Projetos como esse são os que exatamente podem chamar a a-
tençâo e aglutinar pessoas e dar realmente um novo impacto pa-
ra o desenvolvimento da física experimental no País. Isso. pa-
ra mim. já seria um motivo suficiente para^lanyar um projeto
desses. Alem do mais, esse projeto, como já foi mencionado,
trás o desenvolvimento de novas tecnologias e'um aproveitamen-
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to das tecnologias que já existem no pais c que não estão sen-
do aproveitadas. Gostaria entretanto de trazer uma pequena preo
cupação minha. Mu não vi claramente mencionado. Ura projeto co-
mo esse, precisa antes de mais nnda de um homem de máquina, um
homem que enxerga o projeto cm conjunto, organize as coisas de
maneira exata, no momento exato. Vejo, por exemplo, aqui nova-
mente o plano de 84. A meu ver o envio de 7 engenheiros de ma-
quinas para estágio de um ano no exterior, senão houver real—
mente a liderança aqui, vai se perder sacrifício. Não vai adi-
antar absolutamente nada. Então, c da maior importância que t£
nha realmente um homem de máquina, q-ue veja o problema, o pro-
jeto, o partido tecnológico, o projeto como um todo, c possa
vir, realmente, liderar c coordenar. Agora essa c uma tarefa
grande, c uma tarefa integral, para uma pessoa de capacidade.
Hntão eu gostaria de saber se vocês já pensaram seriamente niŝ
so. Essa c uma informação que eu ainda não tenho c não ficou
claro para mim.

Prof. ROBERTO LOBO

Essas sete per.soas que vão
ponsãvel pela parte técnica do
vezes justamente para preparar
dentro de uma programação que
não serão mandados para França
eles vão fazer. Isso faz parte
do estabelecida entre o Argus
0 programa c muito cauteloso.,
tou recentemente. Isto estará
são do anteprojeto de máquina
co é responsabilidade do Argus

para fora, o Argus que e o res-
projeto, esteve na França duas
a ida desse pessoal. Eles vão

o Argus já está montando. Eles
para os franceses arrumar o que
de uma programação que está sen

e o pessoal de maquina do LURE.
Ele já esteve lã duas vezes. Voj^
a cargo dole este ano. A discus-
ç o treinamento .do pessoal tecni^

Prof. ALDO CRAIKVICH

Na realidade, o que eu acho que e fundamental a colabora-
ção dele cm tempo integral, pelo menos a partir do regresso
dos engenheiros. Para este ano conversei com elo por telefone,
anteontem, se comprometeu c aceitou integrar, como se pediu, a
partir desse ano. Vai ser muito iníportanto, pois vai ;>companh;ir
Jo porto as at iv id; dos. Mas,' a partir *\o ano quo vem, eu cow—•
wordo, quo ole devo trabalhar cm tompo integral quando os enge
nheiros voltarem ao Brasil.

Prof. OSCAR SAI,A

A ultima observação quo eu gostaria de fazer é preciso uma
corta cautela lio projeto o m> dot aIhámonto. Mas, por outro la-
do, ó important o tor um projeto, um programa todo ato a final\
ração do Io, quo não lovo tompo excessivo. -Porque há dois pro--
Mornas muitos sérios: isso desanima o, soguiulo, a obsolescência
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destes equipamentos, a utilização deles, o caragó deles, se ho-
je e interessante poderá deixar de ser. Então e importante, tam
bem, que o tempo seja compactado o mais breve possível.

Prof. ROBERTO LOBO

Você então concorda com a perplexidade dos estrangeiros?

Prof. SERGIO MASCARENJIAS

Acho que as observações do Payan são importantes e, sobre-
tudo, gostaria de fazer um comentário paralelo ao que ele fa-
lou. A experiência que se tem, o Salai o Danon e outras pessoas,
todas que montaram grupos no Brasil, c que não existe^ teorema
de conservação de recursos no Brasil, quer dizer, você nào po-
de dizer que fazendo uma coisa tira do outro, porque, infeliz-
mente, esse recurso não existe. Então, se trata de um esforço
as vezes pessoal. Então, o que vejo é que não é um esforço pe,s
soai. Não e un: esforço de um grupo só. Estamos desenvolvendo
várias pessoas, de vários pontos do país de várias areas, da
física, química, biologia e da medicina, etc. Então, acho que
primeiro não vale o teorema de conservação do dinheiro. Isso
não existe, o que vale é operador de criação e, na maioria das
vezes, nos temos operador de destruição, com a inflação e ou-
tras coisas. Acho, portanto esses esforços centrais. 0 Pavan
por exemplo vem dedicando um grande esforço, um grande entusi-
asmo ao programa integrado de genética. Aqui, no Conselho, c —
xisto o programa de doenças endêmicas', existe programa do tró-
pico úmido, existe muitos outros programas também integrados e
que tem resultados bastantes importantes na história do desen-
volvimento da ciência brasileira. Acho como ele diz, esse pro-
jeto aqui vai se beneficiar da existência desses outros, nuna
escala de interdisciplinaridade que, a meu ver, que eu sabia,
nunca existiu no País. Entãp, eu acho que essas observações de
lc são importantes, a gente deve analisar e a minha análise às
perguntas que ele fez, que são muito importantes, c essa:

Primeiro - Se não houver mais projetos desse tino, a deman
da no Brasil, vai ser pequena, sempre uma demanda nao metodolo
gíca, porque uma pessoa, é um grupo, v uma universidade que c£
tá pedindo. Então não conseguimos penetrar nessa demanda. Por
outro lado, temos que, a nível de Governo, o que está aconte—
condo é que falamos .digamos, de o a 7 milhões de dólares ini-
ciais. Quando você vê gastos quo são feitos em outras áreas, i£
to aqui, realmente, são recursos mínimos. Então, acho que isso,
simplesmente, mostra a necessidade da comunid;>le brasileira se
organ*zar mais. Esse projeto do sincrotron vai ser um exemplo
muito bom para as pessoas montarem o projeto dessa maneira e
essas observações do Pavan são importantíssimas no sentido de
que organização do projeto como esse c que vfio criar essa deman
da e essa luta pela criação de novos recursos no sistema de cT
êncía e tecnologia brasileira. Era essa observação que eu que"
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ria fazer, porque as perguntas dele são fundamentais porque eu
acho que são perguntas que deve» ser respondidas c analisadas.

Prof. FERNANDO SOUZA BARROS

Neste momento, estou falando como Fernando Souza Barros.
Como Presidente da SBF, o que eu recebi, foi a recomendação de
participar como observador. Nas o pesquisador Fernando Souza
Barros pode falar. Não sobre o ponto*de vista oficial da SBF,
sobre se vale a pena desenvolver um projeto dessa espécie. A-
cho que, no atual estágio desse projeto, do estudo de viabili-
dade, iria se transformar em algo digamos corriqueiro para to-
dos os projetos que ultrapassem da ordem de 20 milhões. Ac red î
to que esseprojeto vá para 30 milhões por aí, pois tem toda
parte periférica, mas acho que seria sadio para o Brasil. Tem
se que olhar a estrada que se percorreu, onde anteprojetos, es
tudados em profundidade até o ultimo parafuso são, depois, ana
lisados em confrontação com outros projetos cm órgãos da natu-
reza do CNPq, órgãos nacionais. Então, a prioridade de uma re-
lação a outro é avaliada. Considero, nor exemplo, que até* a i-
da de pessoas que se comprometam ao nível de se especializarem
em estudos de configurações eletromagncticas, estudos de alto
vácuo e que voltem para a concretização de um anteprojeto, es-
sas pessoas não seriam perdidas.

Eu creio que num estudo é importante a apresentação de vá-
rias opções na radiação sincrotron, as vezes, são conflitantes.
Tem se que fazer uma opção. A opção para os químicos não é uma
opção muito óbvia para os cristalógrafos, nem para as pessoas
relacionadas em ciência dos materiais. Então, as opções são du
ras, terão que ser estudadas ao último parafuso, cm moedas que
certamente não é o cruzeiro, para que o estudo permaneça. Mas
c válido. Essa c^a parte sobre se vale a pena desenvolver ou-
tros projetos. Nós sabemos que existem 4 ou 5 projetos que es-
tão sendo cogitados, na mesma ordem de grandeza c, realmente,
toda vez que confrontamos com esse tipo de pergunta há uma per
plexidade. Eu francamente tenho a impressão que não teria como
dizer, nesse momento, se este projeto é melhor ou não. Digamos
que existe um certo nevoeiro.

Agora qual e a prioridade? Sc cie merece atualmente essa
prioridade. Como Fernando Souza Burros, eu diria: eu estou on-

• _ . ! _ t _!__ _ ! * . _ _ ... ! _ . . _ _ I. _ " • _ I . - . _

perspectivas de trabalho* Se há um estudo paralelo dentro do
CNPq, há apelos ao CNPq, na 1'lNliP, a Presulèn<via da República
de que haja uma atenção especial, para que se preserve. Se hou
ver essa preservação eu creio que projetos* desse tipo são con-
seqüências lógicas, porque o país crescerá e, cedo ou tarde, te



25.

rá que enfrentar laboratórios nacionais. Então, eu condiciono
essa questão que estamos debatendo, que é uma coisa muito cla-
ra na nossa cabeça^ como manter a velocidade de investimento
que nós tinhamos há dez anos atrás, üu acho que esse projeto
seria uma conseqüência natural. E, finalmente, último comentá-
rio que eu quero fazer sobre o conceito do laboratório nacio—
nal, eu creio que ouvi estas palavras para Roberto Lobo, para
algumas pessoas aqui presentes, já são conhecidas por que já
tivemos discussão cm Belém do Pará c cm Campinas. Tenho a im-
pressão que o laboratório nacional c também uma necessidade,
que economia esforço, disciplina projetos tenho certeza disso.
Gostaria, porque agora haverá uma comissão executiva, gostaria
de por de volta à mesa aquela minha sugestão inicial, que essa
comissão executiva tivesse aquele caráter que é dado a comis-
sões executivas de laboratórios nacionais, mundialmente acei-
tos. As pessoas responsáveis pelo projeto são necessariamente
representadas, mas que não constituem a maioria, que haja uma
caracterização, no Comitê Executivo, amplamente nacional. Esse
comitê de acordo, com você, Roberto será implementado. Muito o
brigado.

Prof. CATICHA ELLIS

A minha participação, que será breve, é apenas de lembrar
e fornecer uma informação que não apareceu aqui e que acho te-
ve uma certa importância também no prosseguimento do estudo do
projeto. Foi a realização, em julho 1983, de um curso interna-
cional de cristalografia em Campinas, onde uma sessão inteira
foi dedicada a estudo de aplicações do sincrotron, com a part_i
cipação de vários especialistas estrangeiros. Eu acho que, des>
sa reunião, obtivemos um monte de informações que, embora mui-
to de nós já conhecesse, nos confirmou a impressão de que o
sincrotron c realmente uma ferramenta importantíssima para o
desenvolvimento c o número de aplicações que poderíamos espe-
rar, certamente realizaremos no futuro, é de natureza tal, que»
as demais considerações sobre a possibilidade, a contingência
econômica do Brasil, no momento, passam a ser secundárias^ não
porque elas não sejam importantes, ela passa a ser secundária
porque o sincrotron c realmente importante. Foi uma das coi-
sa a que foi dada muita ênfase nessa reunião e o sincrotron c
um elemento do desenvolvimento tio tecnologia. Então, a posição
seria a seguinte: enquanto o Brasil carecer do um instrumento
como o sincrotron, então o chamado "tevno logical jjap" cont ínua
rá a aumentar o nesse curto por iodo do (> meses,, nos já tivemos
a experiência triste do ver idóias apresentadas, quo apareço—
ram nosso volume, foram real i:;ulas oxporimontalmonto, no exte-
rior devi do o fato deles possuírem os inst rumentos quo nós n;\o
possuímos, no caso o sincrotron. Do alguma forr»a. d o vemos en-
contrar vm moio de não ficar apenas no treinamento, mas também
para reali..ar, desde já, pesquisas, iniciar ou intensificar,
trabalhos que precisam de radiação sincrotron. V.. para isso,
nós temos a possibilidade de trabalhar. Inclusive, na reunião
de Campinas, foram oferecidos, publicamente pelo representante
da Inglaterra, Prof. Michal Carr, o sincrotron de l>esy em Ham-
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burgo. Sabemos que temos acesso a outras fontes na França, nos
Estados Unidos. Senão, vai aumentar «ais ainda o Gap. A neu
ver, não se devem perder as idéias. Con o tempo, que* leva
os louros c quem fez experiências e não que» publicou algum
trabalho.J Por mais que se estude, está escrito em português,
ninguém lê. Por outro lado, porque o pessoal que iria e que
certamente deve ser capacitado, não no sentido de que ele já
conheça ou seja um "expert" no sincrotron. mas que seja um pcs_
quisacior competente, pode trazer realimentação para o projeto,
não apenas na parte de máquina. Acho que-a parte de máquina
foi muito bem cuidada, pelas idéias 'apresentadas no projeto de
atividades para 84, mas-realimentação no sentido do que está
sendo leito na experiência, na pesquisa, de novo, tudo que po-
de ser novidade e que interessa a nos não apenas pelo fato de
ser novidade. Idéias sobre instrumentação nova. Por exemplo, só
para citar uma questão técnica que foi levantada hoje pelo Ri-
cardo Rodrigues sobre o problema dos monocromadores, na qual
ele insiste era citar que. no Brasil, não temos capacidade de
produzir silício com uma estrutura perfeita sem deslocações.
Isso talvez não seja tão importante. Diria que, para 90Í das ec
periências, isso nao seria um impecilho grande^ embora não se
justifique que o Brasil faça um esforço tecnológico para conse
guir silício .absolutamente perfeito.

Prof. ROBERTO LOBO

Acho que você tem toda a razão e estamos procurando, inclu
sive, encontrar mecanismos que facilitem esse tipo de intercâm
bio com os laboratório? mais importantes. Isso é uma preocupa"
ção do comitê. Não escá escrito explicitamente aqui. Está se
procurando facilitar através de convênios a realização de está
gios de pesquisadores brasileiros nesses laboratór.íos. ~

Prof. STEPHENSON CATICHA ELLIS

Eu tenho a impressão, não sei se ê errado ou não, de que a
idéia era intensificar, eu concordo com isso., a ida do pesqui-
sador jovem.

Prof. ROBERTO LOBO

Bom, mas há os estádios de pesquisa também.

Prof. STKPHBNSON CATICHA ELLIS

Não estou puxando a brasa pnr.i o meu Indo, mas tu> acho que
são os pesquisadores jovens que devem ir em mavor número, ^mas
o pv/<|tii*üdor experiente também deve ir sobretudo, porque c ab



27.

so tut-emente imprescindível c, disso nos tenos clara consciên—
cia, de que quando alguê» no exterior pensa sobre nos, não de-
ve pensar que somos índios e, nesse aspecto, isso dá, normal—
mente, uma atitude de respeito no exterior que c importante
cultivar.

Prof. ALDO CRAIliVICH

Na realidade, o programa de recursos humanos está prevendo
dois estágios de doutoramento, quatro de pôs-doutoramento, <]ua
tro de pesquisa específica, liu acho que o numero de ajudas pa-
ra pesquisa específicas, que seriam estágios de um mês, por esc
craplo, c pequeno más na realidade a experiência da gente mos-
tra que pessoas competentes não temproblemas nenhum em conse-
guir os meios para fazer uma experiência.

Prof. STEPHENSON CATICHA ELLIS

Não há dúvida sobre isso. 0 que eu insisto, é que deve es-
tar ligado ao projeto.

Prof. ALDO CRAIEVICH

Exatamente, o projeto pode coordenar isso, por exemplo^ o
Gerson foi Ti Franca e foi decidido em.poucos dias. Ele está lá
e os franceses pagaram a estaua dele. 0 Ricardo Rodrigues com
viagem paga pelo projeto e todo resto do estágio estão pagos
pela França. Isso é uma coisa quase automática. Isso e, talvez,
o que faltava divulgar que essa possibilidade de estar constan
temente aberta. Reconheço a falha por isso não ter sido trans-
mitido a comunidade.

Prof. ROBERTO LOBO

Vou farei* uma interrupção rápida para dar una resposta ao
Pa van. Ele usou uma palavra e que* depois o Fernaiulo repetiu e
que me preocupou um pouco. Foi quando o 1'avan falo» em priori-
dade. Não se trata de prioridade, «ias de maneir.a do agir. Ouer
dizer, quando reunimos este grupo aqui, não quer ili.er se está
pedindo prioridade, mas ouvindo o consultando a comunidade. Só
queria responder isso. Quer direr, não se está Jisvtit iiuio prio
ridaJc \lo pro.joto em relação a outros, lis Ia é .i i»;i'ioiru como
o projeto está seinlo coiulu. iilo. Queremos t rarer pessoas para
discutir, para ouvir, comeu t ;í fios , .crít teas , sugestões. Não os
tá se reivindicando, aqui, prioridades.
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Prof. JACQUiiS ABULAFIA DAflON

Um comentário de experiência internacional sobre o proble-
ma de prioridade de projetos. No caso da índia, na realidade,
existem quatro projetos: Acelerador Linear de Protons, Radia-
ção de Sincrotron, Acelerador de lilctrons e ura Projeto de Fu-
são. Perguntei: "Há alguma prioridade?" Não. Vamos tentar in-
tegrar ao máximo. No acelerador linear de protons vamos primci_
ro estudar o caso de imãs supercondutores. H necessário agir
com inteligência. £ claro que não se pode fazer tudo. Mas pòdc
-se tentar evitar o problema de prioridade, na medida que se
puder fazer a integração de coisas semelhantes. Acho isso uma
coisa importante. "Na índia eles realmente me disseram". Não
estamos dando ainda prioridade a ninguém. Vamos vendo a evolu-
ção c decidindo cm função dessa evolução. Uma coisa um pouco
mais rápida, outra um pouco menos. Por outro lado gostaria, rc
aimente, de dizer que participo da preocupação totalmente leg!
tima que o Fernando expressou sobre continuidade de recursos.

Agora, inclusive, quero mencionar, estou propondo um outro
projeto no CBPF, com a colaboração do pessoal de São Paulo, o
Ney de Oliveira, cm muito baixas temperaturas. Klc foi logo dî
zendo que precisa, de 100 mil dólares. Vanos propor. A experi-
ência mosta que, atitude conservadora num país como o noss">,
nunca foi pagante. Ao contrário, na medida em que ficarmos con
servadores, os recursos existentes atribuidos a ciência e tec-
nologia irão para outras direções, não virão paro .nós. De modo
que acho, que quanto mais projetos, melhor.

Lembro o que me dizia Sergio Porto quando voltou dos EUA,
a propósito de Campinas: "Vou arranjar 500 miiuces de dólares.!'
Você vai aniquilar a física brasileira. "Não*. Ajudar a física
brasileira, líu vou arranjar muito dinheiro, contato pessoal can
Ministros, etc." Fora desse contexto, acredito que vou dar uma
contribuição c hoje, aliás lembrando a memória dele, creio que
realmente Campinas foi a contribuição a física brasileira, que
não retirou do meu laboratório, não retirou nada. Isto ê um ex
emplo. 0 Sala também, é um outro exemnlo. Acho que esta atitu-
de c a mais positiva, ainda que concCrJanJj com Ross Douglas.

Prof. RUI BORGKS DA SILVA

Não vou comentar prioridades, não vou entrar nos méritos
do projeto. N;lo sou ilo ramo, mas eu gostaria de fazer algum co
montario sobro prioridades, quanto aos aspectos comentados a-
qui e ao* equipamentos quo vão ser desenvolvidos. Hntçndo, pe-
las poucas cois;is que vi aqui, que os aspectos tecnológicos en
volvidos estão muitos passos a frente do que nós temos no país.
llá lacunas enormes. Vi, por exemplo, folheando o material que
trata de magnetos, de imãs» permanentes de sumário, ti. ̂ sabido
que o Brasil não sabe fazer alnico. 0 que se pro.dwz é feito a-
traves de uma firma em S;io Paulo, com tecnologia alienígena.
Fala-se em monocrom.ulor de vácuo. Hstfio trabalhando, tentando
desenvolver etc. Sabemos que no Brasil não se Ter ainda mono—
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cronador para um simples-cspcctrofotômetro infra-vermclho. En-
tão, vemos que há muito a andar. £ bom, muito.bom, chegarmos
lá adiante c, talvez de lá, nós possamos trazer filhotes para
trás. lihtão a observação geral que gostaria de fazer é esta:
quando esses projetos que |ã '»stão sendo feitos, forem feitos,
seria absolutamente necessário de modo que gerassem contribui-
ção a tecnologia nacional, que se observasse se eles não são
projetos isolados, mas projetos que possam trazer filhotes pa-
ra a comunidade. AÍ, acredito que a competividade do projeto,
tirando o aspecto científico, que eu acho que não é de minha
alçada comentar, seria realmente importante para o país. Aque-
les que realmente vão trazer uma competição tecnológica, esses
não tem preço. Gaste-se o necessário, a contribuição será ex-
traordinariamente grande pelos conhecimentos adquiridos.

Prof. JOSE LUIZ SANTANA DE CARVALHO

No Comitê Executivo do Projeto, as universidades estão en-
volvidas, nos projetos de instrumentação as universidades es-
tão envolvidas, nos protótipos do anel e do imã. As universida
des estão envolvidas. Então, estou vendo um colegiado composto
de universidades e sem a contribuição de centros de pesquisas
fora desse círculo, como por exemplo, o IPT de São Paulo, a
CNEN e outros. Eu sou de opinião que a CNEN e seus três insti-
tutos de pesquisa, onde se faz pesquisa de detetores e instru-
mentação eletrônica poderia contribuir de maneira eficiente,
não so na parte de instrumentação, como até mesmo na parte de
pessoal. Então, seria interessanteincluir neste colegiado pes_
soas que venham de uma área mais técnica, q*ic talvez esse lado
pude-sse dar uma contribuição interessante. ""'enho alguns comen-
tários cm relação ao que apresentado aqui. Não vou me deter a
parte geral da filosofia do laboratório nacional. Vou assumir
que essa máquina e a mais apropriad.» para um laboratório nacio
nal dessa envergadura. Então, pelo rtue sç disse agora, o imã
supercondutor, como disse o Prof. Sala, c difícil, delicado e
complicado. Como uma perspectiva para 84. estou vendo uma tare,
fa bem sofisticada. . .

Prof. ROKl-RTO LOBO

Não c para ser concluído de forma nenhuma em 84. A propos-
ta e do 3 anos.

Prof. JOSfi LUi: SANTANA Dl; CARVALHO

0 microtron, também, será um trabalho bastante difícil. 0
G;il. Argus, da ultima vez. disse que ele não teria dificuldade
em atacar tal problema, embora a experiência dele seja cm encr
gias bem mais baixa*. 0 microtron .de 1 CéV já é" bem mais sofi?
t içado, bem mais complicado, lista c outra tarefa bastante tlifl
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cil de ser atacada ca 84. Para as atividades de formação de rc
cursos humanos, realmente, o programa é apropriado. l:m relação
a instrumentação, volto de novo ao ponto de só universidades
estarem envolvidas. Vejo aqui, por exemplo, que um ADC com um
conversor analógico digital de 50MIIZ, para os experimentos que
se vai ter no sincrotron. lista taxa c bastante baixa, podia
ser pelo menos 200MIZ c, aqui só tem a UFRGS.

A pró]>»ia CM.N também já está mexendo com isso já algum
tempo. Assim, também, analisador multicanal em que o Rio Gran-
de do Sul fez um c a CNliN também já fez um de mil canais, já
está planejando um de quatro mil canais, lista transferindo to-
da essa^tecnologia para firmas brasileiras. Essa transferencia
não çstã no papel, já está sendo feita. lintão, de novo, essa
tendência a um colcgiado fechado pode gerar um círculo viciosa
Acho que democratizar um pouco mais essa posição seria interes
sante. Agora, entrar agora com algumas sugestões. Uma seria se
é legalmente possivcl tentar arranjar recursos de outras fon-
tes que não sejam fontes federais, ou seja, iniciativas priva-
das, como por exemplo, tentar financiar partes específicas, du
máquina, se estaria rateando os custos e, talvez, seja do inte
resse específico de certas companhias, certos setores da indíi:s
tria, cm obter a tecnologia envolvida numa certa parte da m á —
quina, liu não sei se c legalmente çossível. Outra seria a que
eu falei na última vez, já que está se falando de ante-projeto,
colocar um orçamento realista c não, em termos americanos ou
franceses, mais dentro du realidade brasileira, dentro da es-
trutura do que nós temos c também estrutura científica.^ Uma
terceira sugestão, que eu acho que pode ser conversada c cora
relação ã localização do laboratório, f! um problema de espaço.
Possivelmente será no Rio ou São Paulo. Precisaria de um espa-
ço amplo e, de imediato vejo uois lugares, sem puxar a sardi—
nha pura o nosso lado. Um seria o campo de Roma da CNHN, que
foi desativado, mas tem estrutura de um prédio, tem espaço has
tanto amplo e onde seria construído o 'acelerador da ('Nl-N. Tam-
bém o CUTliX tem um espaço considerável. Seria interessante,
também, no Rio, que tori" um espaço apropriado, porque é inte-
ressante se pensar não num lpcal pequeno e apertado, que não
vai dar vazão mais para expansão, lira isso que queria falar.

Prof. RICARDO ROIWKUIliS

Queria fazer um comentário sobro isso. Acho quo vou come-
çar polo m;iis simples* 0 \\K Jo 50MU~ do Rio Ura.iwlo do Sul.
Não se pretendo que osso vai sor o AIK'. aceito no Krasil. Será
o primeiro, llojo em dia so está importanlo ossa parlo. Seria u
ma maneira de so incentivar o trazer possuas do maior número
de listados possível paia dentro do Projeto^ i'om relação as uni
vorsidailos a idéia é quo ?»s universidades é bom mais fácil de
so chegar. H bom mais complicado do tratar com institutos mais
t'ochados. do quo com as universidades. O tratamento fica mais
a nívol burocrático do quo do trabalho roal. Não discordo da
capacidade dosses institutos, Acho quo o-IPT, por exemplo, é
um órgão quo sobrevivo, com o que olo Ia.:. Vejam o problema
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que tem o 1PT, hoje. G bem nais fácil se falar com uma univer-
sidade, que ela c mais diletante. Principalmente, nessa fase.
0 contato inicial com as Universidades c bem nais fácil.

Prof. ROBERTO LOBO

Queria fazer um comentário. Já tive contato com Dr. Borges
do IPT. Vamos entrar em contato com o .1PT para somar esforços
naturalmente e a CNEN. Havendo grupos interessados, naturalnten
te o espaço está aberto.

Prof. ALDQ CRAIEVICH

Na realidade^ a preocupação do Comitê não foi não intera—
gir. A intenção é a maxima interação possível. Qualquer pessoa
que se prontifique a colaborar c benvinda. Um medico da
NUCLEBRAS está muito interessado. Participou do encontro de a-
gosto. Ficou empolgado com as aplicações a medicina^ Então, e-
le não só escreveu a todos os grupos do? EUA e da Rússia e re-
cebeu documentação, mas preparou uma publicação, mandou para o
CBPF para que examinássemos os aspectos técnicos do problema
de angiògrafia, que está detalhado. Não podemos fazer a publi-
cidade das aplicações em medicina porque nenhum de nor? é médi-
co, mas ele está fazendo tudo isso com vontade, com muito entu
siasmo e, para o ano que vem, ele está até pensando em partici_
par em tempo integral nessa área. Na realidade toda a pessoa
que está pensando ~:;> participar de forma ativa é benvinda.

Prof. OSWALDO LUIZ ALVES '

Gostaria de fazer um comentário. Estou representando a So-
ciedade Brcsileira de Química e, em primeiro lugar, eu gosta—
ria de parabenizar o tipo de encaminhamento que está sendo co-
locado, reiterando o que outras pessoas disseram. Temos senti-
do^que o Sincrotron^vai trazer um impacto muito grande para
química em nosso país. Já estamos percebendo algumas mudanças
de rumo, principalmente em Campinas onde a pente atua. Vai pro
curar reforçar um programa de química de sólidos, talvez com
intenções no futuro, participamos com o Prof. Danem no • grupo
de coordenação do CNPq. Um aspecto que foi colocado é muito in
teressante. Quando iniciou-se essa discussão dentro da nossa
atividade, houve um mal estar muito grande, porque 05 químicos
não estão acostumados a trabalhar com verbas dessa ordem. Exii»
te um projeto de química que é seis vezes maior do que esse,
mas a primeira reação, foi de que as verbas normais iam desapn
recer, iam ser carreadas por projetos dessa natureza. Bom en-
tão existia, no início, essa grande preocupação. No momento
que estava muito difícil contornar esse problema, porque, in-
clusive, não tínhamos os números» Convidamos.o Prof. Gerson pa
ra ir â Campinas e passamos quatro horas sabatinando. A parti?
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daí, sinto um grande entusiasmo dentro da comunidade, princi—
palmcntc, quando a gvntc fala com as pessoas mais jovens, que
estão tentanto a pós-graduação, Eles vem com uma perspectiva
muito interessante, porque não sei o tjue está acontecendo com
a química, que ela de certa forma esta muito calcada ainda em
temas mais tradicionais. Acho que, num determinado ponto, os
físicos c os químicos vão se encontrar e criar este aspecto de
interdisciplinaridade que c tão importante para o desenvolvi—
mento de qualquer programa dessa natureza.

Uma área extremamente importante, que percebemos c na qual
poderemos atuar, a nível de experiência. Traz informações ex-
tremamente interessantes para o químico, de vizinhanças. Ante-
vejo aplicações em química de soluções, que está estagnada cm
nosso meio, com as técnicas que temos hoje. Outro aspecto que
queria enfatizar^ também, c que já tive oportunidade de traba-
lhar num laboratório nacional, no caso o laboratório de Greno-
ble, c realmente foi, uma experiência fantástica. £ importante,
como o Prof. Lobo colocou, que exista esse grupo científico
que oriente os projetos que aparecem. A comunidade química ain
da tem um pouco o problema de sintetizar um composto c medir,
mas c preciso que se tenha um prohlema onde aquela técnica se-
ja necessária. Era isso que eu queria comentar.

Prof. ALDO CRAIEVICH

Eu queria fazer um comentário sobre atividades para o ano
84. Na página 9 do relatório nós estamos incluindo a organiza-
ção de uma escola sobre EXAFS. A idéia, c contratar c convidar
ura especialista estrangeiro com bastante experiência na área
para desenvolver durante duas semanas aulas teóricas e traba—
lhos práticos e os participantes poderiam desenvolver trabalhos
e analisar dados. Qualquer pesquisador brasileiro poderia fa-
zer uma proposta de trabalho nesses laboratórios, competir con
as demais propostas para fazer experiência no exterior. Acho
que essa escola vai poupar dinheiro, pot que a vinda de uma pes
soa^permitiria que os pesquisadores brasileiros, preparassem
estágios curtos para fazer uma experiência. A nossa dúvida, que
discutimos na reunião do Comitê, c se nós teríamos um número
suficiente de pessoas para justificar a vinda de especialista
estrangeiro. Estou convém*ido de que umas 20 pessoas interessa
J.is n.i área de física, química, ciência dos materiais compare-
ceriam,.

Prof. CARLOS SITCUKI

Uma sugestão, que me ocorreu, conversando agora no almoço
com o Prol". Sala sobre o problema de .Simpósios Hrasí l-.Japâo de
1'iência o Tecnologia. .Mis lament o o 1'NPq ó um »los principais or
gani.*;ulores e financiadores do Simpósio mas. parece, quo não
foi incluída a área de Stncrotron. Uma sugestão, que ainda es-
tá em tempo, é de convidar, promover esse encontro seria muito
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útil, jã que tero uma delegação bastante grande do Japão. Acho
que valeria a pena tentar incluir isso aí e seria uma chance.
Ura outro ponto de vista que queria rapidamente discutir foi a
convivência com japoneses me deixou -realmente preocupado com
um aspecto, que eles levam sempre era consideração, que é o as-
pecto retorno. Em qualquer investimento, de qualquer natureza,
grande ou pequena, uma preocupação que se leva em conta é o rc
torno^ No caso o sincrotron, Ia do Japão, o retorno c sempre
científico e tecnológico. A vantagem tjue eles levam, cm rela-
ção a nos ou en; relação a qualquer pais do 3* mundo, realmen-
te, é que as industrias Ia estão- num ponto tal que, qualquer
resultado, num tempo muito curto, jã c aproveitado e isso gera
economia, que retorna em pesquisa. Agora, nisso a gente tem um
pouco de dificuldade. Eu tenho a impressão que esse programa o
ra sendo estudado, de materiais, poderia ajudar um pouco nesse
aspecto. Talvez o Prof. Lobo possa fazer um resumo bem rápido.
A opinião pessoal do Prof. Kohra. Ele acha que o investimento
que foi feito no KEK, do anel de 2,5 GeV, desde 5, 6 anos, o
filão de ouro já se esgotou. Tem trabalho do refinamento, coi-
sas pequenas. Ele fala para o pessoal jovem: pode ficar 5 anos
sem dormir, tem de trabalhar 5 anos duro. Nesse aspecto o Prof.
Caticha deu um peso bastante grande, ã ênfase do que ele falou,
mesmo que não se tenha uma máquina aqui é interessante se cri-
ar uma possibilidade de participar, em experiências no exteri-
or. Agora, o KEK, no caso, já está pensando em coisas mais a-
vançadas. Tem 6 GeVs. Já começou a construir 30 GeVs, quer di-
zer estão nesse plano. A nos também cabe uma parcela de respon
sabilidade de se pensar de visualizar, realmente, mesmo que o
tempo que seja aprovado e haja um tempo de 5 ou 6 anos para
constuir, pensar numa certa alternativa, não somente no aspec-
to convencional, uma máquina convencional, r.*is alguma coisa,
uim válvula de escape, em coisas mais origin;Is, novas. Bom is-
so c uma coisa que nós não podemos deixar de pensar nesse mo-
mento. Só isso.

Prof. ARIKERKES SUCUPIRA
t

Gostaria de fazer um apelo, apesar das atividades de 83
encerrarem a etapa de informações e discussões. Gostaria de dî
zer^que concordo que seja a nível de máquina iras, por exemplo,
a nível da química, acho extremamente importante que se conti-
nue a informação e a divulgação a nível de usuário. Existe uma
estrada muito grande a se cobrir, sobretudo na área de química.

Prof. ROBERTO LOBO

Acho que.esta havendo um mal entendido. 0 que se quiz di-
zer c que a prioridade de 83 era divulgação da informação, ago
ra nos vamos entrar numa parte mais de detalhamento do projeto.
A divulgação não será encerrada de maneira nenhuma, Isso aí fd
uma falha de redação.
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Prof. JACQUliS DANON

Hu queria comentar sobre esse problema da química dos Mate
riais, porque esse projeto como o Oswaldo mencionou, já està*
andando. Ja tivemos três reuniões, no período de um ano. Duas
razões são importantes. Uma delas c também uma nota de precau-
ção. Nos aqui falamos muito em física, cristalografia mas, os
cristalógrafos sabem, que o calcanhar de Aquiles da física dos
sólidos e o material que nós vamos trabalhar, quem o prepara,
quem o garante, quem c o responsável. Não adiantaria nada ter
um belíssimo anel de radiação sincrotron, para medir o que? En
tão, de saída, nos preocupamos com isso.

Teremos um grupo de química de sólidos, juntando o pessoal
que já existe na terra e com contatos, por exemplo, Dr. Hengcn
muiler, que dirige um laboratório ligado ã indústria moderna.
Prepara materiais, estuda em função de possíveis aplicações e
impactos, garante então para os grupos que vai estudar crista-
lografia, física, química, etc., junto ao pessoal do . sincro-
tron e outros, ura material bom, de modo que esse projeto está
tendo muito a ver com a radiação sincrotron, apesar de ser in-
dependente.

Por outro lado, um estudo sério de EXAFS e outras técnicas
desses mesmos materiais, orientados. E a questão do retorno. 0
estudo, por exemplo, dos compostos do nióbio, compostos de ter
ras raras é um dos retornos fundamentais, que se espera, dos
grandes meios investidos em radiação sincrotron, raios-X e ou-
tros. Hoje em dia, o nosso nióbio, sabemos, a'parte mais nobre
ainda é feita no Japão c não aqui. Podemos pensar nesses proje
tos todos, tendo meios melhores, de elaborar melhor a pureza
do nosso silício, a pureza das ligas do nossa nióbio. Assim faz
parte a questão de ciências dos materiais, no sentido de quínâ
ca dos materiais. í esse o retorno de uma máquina como essa.
Essa c direta e ligada a coisas industriais inclusive.

Prof. STEPHENSON CATICIIA ELLIS

Esse problema da amostra que se estuda e tão fundamental,
que há laboratórios inteiros no Brasil, quo trabalham sobro a-
mostras que são trazidas sistematicamente do estrangeiro o quo.
para nós, não tom valor muito grande. Essa foi a motivarão prin
ripai dossa escola das ciências dos materiais, cristalografia
aplicada, quo I'oi feita em Campinas, há sois mosos atrás. V.n-
tao. o quo talvez ou não concordaria muito bom com a colocação
do quo o assunto o um problema do químico ou um problema do fí
SÍCO. H um problema de cientista dos materiais, quo comparti —
lha ambos os campos. N.. atua lidado, no Hmsil ostá faltando um
currículo, osta foi uma das conclusões dossa Escola, quo forma
ria cientistas dos materiais, par;j trabalhar na pesquisa de ma
feriais, onde a tecnologia e os métodos, normalmente, sito bom
diferentes do que usa o químico clássico.
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Prol. RUIlhRTO LOBO

Queria fazer um comentário a respeito disso. Outro dia len
do o relatório anual da NSF dos IÃIJA, notei que cies publicam o
número de teses defendidas em diversas arcas e existe uma área
chamada ciência dos materiais. 0 número de doutorandos c da
mesma ordem de grandeza de qualquer outra das áreas tradicio—
nais: física, química, matemática. Ciência dos materiais é uma
área que tem o mesmo porte das outras. Foi identificada c já
há uma ação.

Prof. OSCAR SALA

lispero que isso funcione, desta vez, porque, seguramente,
já fazem dez anos ou quinze anos que estamos insistindo nesse
programa de ciência dos materiais.

Prof. ALBERTO PASSOS GUIMARAKS

liu queria levantar uma questão sobre as atividades para 84.
Seria possível detalhar mais sobre o que se espera desses enge
nheiros, que vão estagiar no exterior, isto é, se eles seriam
cm princípio úteis na elaboração do projeto ou, de outra manei_
ra, que atividades seria reservada, dentro do projeto, para se
utilizar experiência deles e que se liga a uma questão maior,
que é o horizonte do projeto. 0 Prof. Sala mesmo estava propon
do que, do projeto, rv espera, para implantar una instalação
desse porte, deve ver um intervalo bastante longo, mas acho que
alguns marcos precisam ser nítidos. Uma serie do protótipos, de
instrumentação em desenvolvimento, que se.espera, ô difíiil dç_
finir quando termina, mas eu acho que cri relação a organização
do projeto, temos que ter algo bem definido. Acho que, em al-
gum momento, ela deve deixar de ser um estudo de viabilidade.
Acho que as propostas para 84, elas são vagas tanto no que tem
que ser v;igo mesmo, como no que poderia não ser. Acho que dc\£
ria se propor um horizonte para o estudo de viabilidade, ter
um período onde a competência que foi acumulada, experiência
que foi acumulada, s< ria empregada para definir: um, so ó viá-
vel, dois, sob que forma seria viável o passar então ã decisão
política, ou seja, associar a uma decisão política do realiza-
ção tio projeto. Gostaria do consultar sobre estos aspectos do
cronograma, num sentido maior.

Prof. ROBHRTO L0HO

(íostaría de podor responder melhor a sua pergunta. Os enge
nheiros une vão trabalhar fora, vão f.»;ê-lo ligados a c
ção de uma máquina real, que está sendo construída, nos diver-
sos setores, que são setores críticos do desenvolvimento do pio
jeto. A idéia é que estes engenheiros vão continuar,

onstru-
diver-

o do pio
no futuro,



a participar do projeto c, mesmo lá, já* vão ter um "feedback"
conosco. O Argus c as pessoas que estiveram no Brasil, ligadas
a definição do anteprojeto, usarão essas pessoas lá, irão lá, c
pedirão para fazer estudos cspecífico.s. Isso c parte da defini^
ção do anteprojeto, Eles não vão só treinar na máquina france-
sa. Eles vão treinar, eles vão aprender e vão já trabalhar pen
sando na nossa, desde agora, no anteprojeto. A idéia c essa.
Talvez se pudesse fixar um cronograma, mas realmente não fixa-
mos, mas esperamos que esse ano seja decisivo para elaboração
desse tal anteprojeto.

Prof. ALBERTO PASSOS GUIMARÃES

Hsse ano de 84 se concluiria, em princípio o estudo de vi£
bilidades?

Prof. ROBERTO LOBO

Queremos avançar bastante na parte do anteprojeto de mãqiú
na que seria a parte essencial para concluir esse estudo de vi
abilidade.

Prof. JACQUES A. DANON

Gostaria de dar «IPJ;> sugestão. Dentro da viabilidade, den-
tro das instituições, brasileiras, não porque ele tenha mais ca
tegoria 5 questão de flexibilidade, como outros projetos já rcs
coram, IMPA, LCC, etc. inclusive o projeto radiação de sincro-
tron nasceu lá. Nos temos uma máquina menor, f- o'i3PF. Propo-
ria a viabilidade, me parece que é viável, que o centro abri-
gasse esses engenheiros, desde que houvesse^um apoio de fora.
0 Centro já fez isso em^eãlculo numérico, nós já filemos isso
cm matemática, quando nós não somos matemáticos, abrigamos ma-
temáticos em número suficientes para a massa crítica, saltar e
criar o IMPA. Abrigamos pessoal de computador em número suiio
onto para criar o LCC. Bom, não quer direr quo a náquina seja
ilo Centro, isso o problema de decisão posterior, nas se ml o \m
projeto CNPq, possa, tendo recursos adicionais fora, daquelas
nossas atividades Ò Centro tem flexibilidade. l:. ina sugestão
possível aiiula não elaborada, 0 Ramiro tem mais autoridade pa-
ra Talar.

Prof. ROBERTO LOBO

De qualquer forma esses engenheiros serão bem treinados, co
mo disse o Fernando, essa competência que eles vão adquirir _e
uma iompetèiuia que será útil no Brasil, certamente, eles não
vão ficar soltos no espaço.
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Prof. JACQUliS A. DANON .

Ah! siml Mus como não perdê-los. A experiência tem mostra-
do que ò fator de perda c tremendo. .

Prof. ROBliRTO LOBO

Para não perdê-los c preciso encontrar uma forma de insti-
tucionalização. Temos que lutar por ela de alguma maneira.

Prof. JACQUES A. DANON

Isto que estão levantando c muito importante. Os acelerado
res lineares do CBPF foram a breca, não porque o Argus não e —
xistisse, mas porque se perderam os engenheiros todos formados
por nós. B cram on número de quatro. Dois, depois fizeram m e s —
trado, foram para a industria, pois os salários não eram sufi-
cientes. H isso acrescenta ao que disse o Sala. A liderança é
importante, mas a manutenção de um grupo c indispensável. É fa
to que se não houver um porto para abrigar o próprio projeto
pode ficar prejudicado.

Prof. ROBBRTO LOBO

Hssa alternativa c viável

Prof. STIlHPHIiNSON CAT1C1IA lil.LIS

Tem mais Uma alternativa. Podem existir outros laboratóri-
os, que tenham projetos cm que esses engenheiros possam traba-
lhar. Ilu tenho um. Simplesmente eles pertencem ao CBPF, mas po
derão ser emprestados.

Prol*. JACQUIúS A. DANON

i;.\;itankMito isso é o que foi feito. Nós passamos o^ dois en
genheiros para o IMK, eles se engajaram em outros projetos e
acabaram complclamenle perdidos.

Prol*. STIIIUM-NSON CATICIIA 1:1.1.IS

Prometo não pagar mais a eles.
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Prof. FliRNANDO SOUZA BARROS

Uma coisa c característica. Já participei também de labora
tórios nacionais c notei que a experiência dos engenheiros com
a máquina se divide em duas categorias: uma, a de grupo muito
seleto que pode pensar configurações especiais c ha casos em
que engenheiros tomaram essa iniciativa por esse mundo afora.
Um outro engenheiro que c aquele em condições de reproduzir aj_
go, de opcrã-lo. Pois bem, a minha experiência c, acho que o
professor Sala pode confirmar, pela maior vivência que tem de
projetos de aceleradores, cm um ane nós não teríamos um grupo
de pessoas que pudessem pensar cm alguma configuração um pouco
original como foi mencionado aqui, que eu acho c muito impor—
tante. Um anel que c uma repetição de outro já existente no cx
terior terá, também, a desvantagem de, quando construído, o
seu campo de aplicações estará limitado a projetos não suculcn
tos sob o ponto de vista de serem filões iniciar a pesquisa.

l:u tenho a impressão de que, em um ano, não se formam enge
nheiros com nível de independência em configurações. H mais
ainda, que a liderança nesse aspecto, não sei ate que ponto o
Argus pretende se jogar na parte técnica, c importante na for-
mação de um grupo que tenha de configurar uma máquina com cer-
ta independência de pensamento com opção.

Prof. ROBERTO LOBO

lixiste no Brasil pessoas que já tem experiência também nis_
so, que podem se agregar ao projeto.

Prof. FüRNANIH) SOUZA BARROS

A pergunta que eu faço é essai Se a proposta foi de sete
engenheiros, um estudo de 7 pessoas, estou sentindo que não es
tá se formando uma equipe para pensar num projeto original.
Não se está formando essa equipe.

Prof. JACQUUS A. DAXON

No trabalho do Argus cio explícita em detalhes porque ele
quer escolher, o porque de um ano, e as ra/.òes Uo que ele está
pensando sobre isso.

Prof. Al.no CRAIHYICII

lin gostaria de voltar atrás sobre um assunto que ouvi. Uma
palavra, não sei se «Io IVrnando ou do Pavnn, mas eu acho muito
interessante. Parece que tmlo está um pouco nebuloso, mas acho
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que c assim mesmo. Tive a oportunidade de participar de um gru
po de trabalho para o novo anel francês. Eles estão começando
com um ultravioleta; c vào construir um de raio-X, a começar a
operar daqui a 4 ou 5 anos. Trabalhamos, tivemos uma meia dú-
zia de reuniões c existe um documento que está no CBPF. Kssa
reunião (^interessante justamente por isso. 0 assunto c ncbulo
so, por varias razões primeiro, no aspecto econômico. Os anéis
já em projeto têm que ser muito flexíveis, porque coda ano as
idéias sobre o anel vão cuidando. Por exemplo ia: três anos se
falava muito nas partes curvas que é p.or onde saía a radiação
sincrotron, mas, agora, se fala nas seções retas com "wigglcr".
As curvas são apenas.onde se deflcte o feixe, mas aí a radia-
ção não servci porque o wigglcr é bem mais interessante. Quem
sabe como será daqui ha dois anos. Quer dizer, nesse sentido,
c nebuloso. 0 orçamento não é um orçamento fixo, porque vai de
pender do que vai acontecer ano que vem. Sc se vai modificar
cm 10* a mais o orçamento.

A propósito de aplicações a medicina eu tive contato, em
Stanford, com físicos, que trabalham na área de aplicações nc-
dicas, e, para ele, dentro de pouco tempo se terá três anéis só
para medicina: um na^costa leste, outro na costa oeste e ou-
tros no Centro do País. Mas nota-se que isso c nebuloso. Fala-
-sc isso mas não se tem certeza de que isso vai acontecer,
quer dizer que essas aplicações são^ também, nebulosas. Tem se
que sentir isso como uma coisa factível ou não. Finalmente, no
aspecto do numero de usuários uma coisa que me preocupou bas-
tante. Nessas reuniões, se fez o mesmo que Yvone. Mandamos con
sul tar a todos os usuários potenciais. 0 número foi relativa—
mente pequeno, mas claio isso é uma experiência. Hu participei
de uma sondagem rcT.-irlva ao anel anterior e verificaram que o
numero de usuários ó mais ou menos igual a 5 vezes o número de
pessoas que respondeu. G um problema, nebuloso para o Brasil,
mas acho que nos podemos fazer umas contas a partir do traba—
lho da Yvone. Quer dizer a gente tem, primei to,'que fazer um
trabalho novo dentro de um ano, porque como o anel vai ficar
pronto dentro de 7 anos, eu me lembro de uma recomendação do
Caticha, que ele fez há tempos, no sentido que devêssemos pen-
sar não no de agora, mas temos que pensar no usuário de dentro
7 anos quando o anel funcionar. E para poder avaliar isso te-
mos que fazer outra avaliação, como a Yvone fez. na mesma comu
nidade, fazer uma extrapolação para dentro dos1 " anos.

Prof. ROBHRTO LOBO

H preciso notar que também existe todo um número de consiü
tores internacionais, que estão disponíveis. For outro lado,
esse pessoal, mesmo ficando um ano, vai voltar e começar a tra
balhar em cima do projeto. Não vem amadurecido, mas existe uma
pessoa com experiência, existem outras pessoas que podem se a-
gregar ao projeto, existem consultores internacionais, l-u não
vejo que isso seja um dilema muito grande. Pode ser que eu es-
teja sendo otimista demais. 0 problema tem q;ie ser atacado, mas
acho que a situação não é negra, nesse sentido.
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Prof. RAM RO MUNIZ

lju queria fazer um comentário, uma opinião pessoal. Acho
que é pessoal. Depois dessa experiência de acompanhar a evolu-
ção do estudo desse projeto de viabilidade, de contatos com
pessoas, das possibilidades e perspectivas de aplicações cm to
dos os campos, especialmente na medicina, de repente me acen—
deu. uma luz de que se nos não tomarmos isso realmente a sério,
nos çroximos 5 anos, 7 anos eu acho tempo demais para fazer c:»
sa máquina, c penso que devemos acelerar isso o mais possível,
me acendeu uma luz sugerindo que se não produzirmos dentro de
7 anos, ou o 1NPS ou alguma organização louca deste país^ esta
rá comprando uma máquina dessas, já pronta, pois então já esta
rá a nível comercial. A Phillips, a Gli, a Ncstinghouse c uma
serie de outras empresas estão olhando para essa coisa e se
preparando para tornar essa máquina comerciais e, na ocasião
pagaremos 50i 60, 70 milhões de dólares, o equivalente na épo-
ca por uma máquina importada. Isso já aconteceu antes no Bra-
sil e pode acontecer de novo. Toda vez que surge alguma idéia
fresca, na área técnica, ou tecnológica ou científica, nos fi-
camos naquele compasso de espera, para ver o que vai acontecer,
não adiantamos as nossas iniciativas, não arriscamos com serie
dade, não aprendemos c de, repente, compramos uma máquina pror»
ta. Então, descobrimos que se tivéssemos começado cedo saberííi
mos escolher bem a máquina que poderia querer ou se realmente
vale a pena comprar ou construir^ Uma das poucas atividades de
pesquisa neste país, pode ser até que o exemplo não seja muito
próprio, que no ano seguinte ao surgimento se começou a traba-
lhar aqui foi em Kfcito Mbssbaucr, graças à atividade mercuri-
al do Prol*. Danon, que estava sempre ligado nas coisas, tu a-
cho que temos que ficar ligados e acelerar isso o mais possí—
vcl. Isso é uma opinião pessoal, que eu acho c partilhada por
outras pessoas aqui da área cientifica no Brasil

Prof. OSCAR SALA

Eu acho que o Fernando colocou de uma forma mais explícita
aquela minha observação inicial. O problema dos sete engenhei-
ros, quer di;er: um vai aprender, digamos, a ajustar o sistema
de radiofreqüência, outro vai operar o vácuo. Isto em si ^ não
resolvo problema nenhum, a menos quo so tonha alguém que é o
maestro quo tom quo conhecer bom a partitura do Io. lile tom que
estar envolvido, desde já. no quo so pretende fairer na máquina,
porque o Io niw o homem quo choga o desenha uma máquina circu-
lar o ponto final.

Acho. também, que vocês estão se preocupando um pouco-^ de-
mais é com a multiplicidade de utili.-.açào da máquina. As áreas
que ela poderá atender, virão com o.tempo, rada área que se a-
brir na ut i l ira^áo de radiação* implica num investimento tecnq
lógico, üntáo. o preferível limitar um pouco, de começo, saber
o qtie fundamental e a pessoa que tem que projetar tem que ter
isso muito claro na cabeça o começar por aí. £ a o»is;i mais fá
ei 1 do mundo vender o peixe. 0 médico se interessa, o químico,
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se interessa, interessa ao físico, interessa a todo inundo, mas
você não pode fazer uma máquina para atender a todo mundo. Es-
sa dispersão é uma coisa que deve ser evitada, mas se deve co-
neçar definir os programas de pesquisa, que são os que vocês
tem gente mais preparada, que tem uma necessidade mais urgente,
porque isso tudo se reflete na caracteristica dessa maquina. A
pessoa que tem que projetar essa maquina tem que ter experiên-
cia da máquina tem que poder falar com o físico, saber o que o
físico quer, a experiência que ele pretende fazer, quais são
as características, mas ele tem que estar envolvido já, no sen
tido de definir o programa. 0 problema" dos técnicos eu acho 5-
timo, eu só quero lembrar que em Üaresbury eles resolveram core
truir um acelerador,-só para não perder os técnicos, Em Dares-
bufy, construíram essa enorme máquina eletrostática porque re-
almente, se eles fizessem esse projeto, eles iam perder os te£
nicos da Inglaterra, que foram treinados ao longo de muitos a-
nos. Aqui nos precisamos de um projeto para formá-los, também.

Prof. JACQUES A. DANON

Dois esclarecimentos rápidos. Primeiro cm relação as pes-
soas que foram à França. 0 Petroff, que é Diretor do LURE, que
é uma pessoa bastante seca, me disse na cara, quando apareceu
o Argus., "até que enfim alguém que entende de máquina". Foi d^
reta para mim. Eu compreendi e fiejuei satisfeito. 0 fato ê que.
você falou em Daresbury, nós também no Centro realizamos a core
trução de um acelerador de 15 MeV, que chegou.a 2S depois. Fci
trabalho do Argus e de dois engenheiros ele não queria perder.
Depois é que veio o programa nuclear. Realmente, a minha im-
pressão é que daí a n.inha enfatização pela experiência passada,
pela opinião dada peio Petroff, é que me carece que um bom che
fe de orquestra me parece, este no caso. A idéia é a seguinte,
nós dispomos de alguém, que tem os contatos e que, apesar da
extrema importância do que ele faz, tem mostrado a maior boa
vontade, o maior interesse de se engajar ao máximo.

Prof. ROBERTO LOBO

No caso da radiação sincrotron, c verdade que se a gente
quizer atender a todas as áreas, descaracteriza o projeto, mas
eu tenho a impressão que a técnica como o EXAFS é uma técnica
extremamente intcrdisciçlinar, sem precisar de nenhuma adapta-
ção especial. Em^uma saída trabalham cm colaboração pessoas das
mais diferentes ãreas. Casos como este não perturbam a defini-
ção da máquina. .

Prof. OSCAR SALA

Eu estou dizendo que, quando você não exagera na utiliza—
ção, acaba um querendo uma determinada característica, outro u
ma outra e, no fim, você vai se afogar. ~*
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Prof. AUK) CRAIUVICH

Quer dizer, nos laboratórios existentes atualmente, pelo
menos os que conheço, têm uma saída de difração, uma saída de
liXAl-S, e naturalmente, aparece, gente de mineralogia, biofísica,
química, í! natural, não se precisa chamar. Acho que quando se
fala do interesse, é apenas uma maneira de di2cr, um levanta—
mento para mostrar que vale a pena levar o projeto à frente.

Prof. OSCAR SALA

E, mas tem um perigo muito grande, eu tenho também experi-
ência disso . Veja-se, por exemplo as máquinas nucleares. Pos-
so chegar e dizer: posso fazer geocronologia, pode-se fazer f£
sica de superfícies, eu posso entusiasmar 50 áreas diferentes.
I:\ssc pessoal vem cobrar depois. Não tem condições, porque um
laboratório não se equipa com tanta facilidade aqui no. Brasil.
Cada-um, cada ãrea tem a sua especificidade, vai querer as coî
sas. í! um problema, é claro que a nível digamos político. Esta
se mostrando a potencialidade. Mas quando chegar no problema a
nível de definição das características, você tem, realmente, n_a
quele leque to.lo, escolher.

Prof. Ai,D0 CRAIEVICH

Hu acho que, na parte nuclear, ha aplicações interessantes.
Simplesmente, o acelerador linear, é usado meia hora a cada 8
horas. Quer dizer que durante sete horas c me*a ele estará p?-
rado, disponível para qualquer aplicação nuclear. Claro, se
dissermos ao pessoal nuclear: "você não pode fazer experiência,
ele acha que o estamos enganando, porque seria uni investimento
grande para a saída do acelerados lin M I ^ para toda a estrutu-
ra necessária. Mas se pode dizer que ostá disponível, o acele-
rador linear 7 1/2 horas cada 8 horas para fazer o que bem qui
:er. Claro que o pessoal nuclear tem# que investir.

Prof. FHRNANDO SOUZA BARROS

Vocês estão preparados para enfrentar a pressão nuclear pa
ra usar um feixe do l a 2 CeVs de elétrons para experiência que
s.u> extremamente importantes na físic.i nuclo.tr moderna. liste
tipo de comentário tomei conhecimento e ouvi em Itatiaia, na
reunião setorial de física nuclear.

l'ivf. KOIWRTO 1.0B0

l:.u não estou preparado para nada, estou pfe para do para re-
ceber umn proposta. Í;acam o c»t\u\o, estudem o acelerador do
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jeito que eles quereu, vejam quanto custa e vamos discutir. Não
vou fazer projeto para física nuclear. Frascati, por exemplo,
tem um projeto assim. Não é uma coisa tão original.

Prof. ALDO CRAIEVICH

Tem uma contribuição nos Anais, também, do Jader, em que é
discutido em detalhes um anel para. nuclear e sincrotron. -

Prof. RICARDO RODRIGUES

No caso de radiação sincrotron, a gente não divide por á-
reas científicas, a gente divide por técnicas. Arcada técnica
nova, dá para contar mais ou menos 1 milhão de dólares para ins
talar ou seja o sincrotron tem o tubo de saída com um flange
tampado. Naquele flange se coloca um tubo, divide em 3 estaços
experimentais, quatro e, às vezes até cinco. Agora, cada esta-
ção experimental pode contar dependendo da sofisticação, em me
diai 1 milhão de dólares, cada técnica nova implantada no labo
ratóriò.

Prof. OSCAR SALA

Ê isso que eu estava me referindo que não se pode estar pio
metendo muita coisa.

Prof. RICARDO RODRIGUES

Se se puder atender os físicos, se estará, praticamente, a
tendendo aos biólogos, aos geólogos e a todas outras áreas quê*
mencionaram, exceto os médicos. Só .para satisfazer a física no
Brasil, a gente vai.ter que colocar certas estações em uso ro-
tineiro. . •

Prof. OSCAR SALA

Politicamente, tudo bem. Como linha de discussão para apre
sentar o projeto ao poder político, porque eles não vao cobra?
os detalhes. Mas com a comunidade cientifica tem que se defi-
nir c limitar os objetivas de modo a não se levantar espectati
vas que não poderão ser cumpridas. *"
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Prof. OSCAR SALA

Você esta definindo. Ten i»a linha de EXAFS, acabou.

Prof. ALDO CRAIEVICH

... que interessará um amplo espectro de usuários.

Prof. OSCAR SALA

Se todos usa» a nesma, mesmo tipo de coisa está bem. Estou
me referindo sobre o caso de haver exigências especiais, técni
cas diferentes.

Prof. ALDO CRAIEVICH

Podemos dizer con honestidade aos políticos, que isso vai
interessar, desde o início, a pessoas das mais variadas áreas.
Isso se pode dizer com toda a tranqüilidade.

Prof. OSCAR SALA

Eu fiquei um pouco preocupado porque vocês por exemplo, en
tram kn contato com os médicos., estimulara os médicos, depois e
les vão querer usar o equipamento. £ preciso um pouco de cuida
do.

Prof. ROBERTO LOBO

Essa cautela acho importante.

Prof. OSCAR SALA

0 laboratório nacional aqui, eu repito, é diferente de um
laboratório americano. No laboratório americano, pronto o ace-
lerador eles dizem: "Está aí. Agora se virem'." Aqui não: vai
ter que ensinar ao usuário todo o beabá da coisa. Não se pode
comparar a experiência grande que eles têm Ia. Isso consome
tempo, precisa gente, precisa uma série de coisas. £ preciso
uma certa cautela nesmo.
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Prof. RICARDO RODRIGUES

Como será implantado o laboratório? Pode-se fazer como foi
feito por exemplo» cm Brookhaven. Monta-se o anel e coloca-se
à disposição de cada usuário interessado as saídas, onde serão
instaladas por eles as linhas de saída e a instrumentação asso
ciada. Acho que não deveria ser feito assim porque, desta for-
ma, se iria privilegiar os grandes usuários, mas ê uma possitn
1idade.

Prof. OSCAR SALA

Eu acho que não funcionaria no Rrasi. Funciona num pais que
já tem a ciência toda estruturada. Aqui não vai funcionar por-
queas universidades não terão a experiência necessária. Aí,
vocês serão o elemento central que suprirá.

Prof. RICARDO RODRIGUES

Tem que ser mais paternalista.

Prof. OSCAR SALA

£ diferente. 0 laboratório nacional no Brasil, não tenho a
menor dúvida, não é um laboratório nacional nos Estados Unidos,
na Inglaterra, num país avançado. Não êl £ outra coisa'

Prof. ALDO CRAIEVICh

Gostaria de observar o seguinte. Na discussão, passamos de
máquina a linhas. Avançamos um degrau na discussão. Acho muito
interessante, apesar de, talvez, não ser este o momento. Vamos
esperar um pouco mais para discutir. Com relação ao ultraviole
ta e ao raio-X a idéia de se fazer um anel de 1,2 GeV com
"wiggler" permite trabalhar cm últra-violeta e raios-X. Simples
mente é uma questão de se mudar a energia dos elétrons. Isto
também, está discutido na mesa redonda^ Este problema foi le-
vantado na mesa redonda dos aspectos técnicos..Um dia de trnba
lho cm ultravioleta, cm outro, em raios-X, sem nenhum problema.
A primeira linha a ser instalada, acho, devido â potencialida-
de que tem, seria uma linha de EXAFS. Segundo, uma linha de dî
fração de raios-X. 0 ultravioleta não é minh;» área, mas prova'
vclmcntc seria em fotocmissâo, esse tipo de coisa. Então, o
que vai acontecer? havendo umci linha, de EXAFS, pode-se falar
não apenas aos políticos, que possivelmente são leigos no as-
sunto, mas aos pesquisadores das áreas de mineralogia, biofísi.
ca, química, física c materiais ... - ~~
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Prof. FERNANDO SOUZA BARROS

Há UB outro fato. £ necessário levar eu consideração de que
o usuário, tendo que utilizar o equipamento, deve ser ensinado.
Ele tem que ter uma noção clara do que vai tirar daquela máqui^
na, que e uma coisa que às vezes não c.clara. Ensinar, como
trabalhar em raios-X 5 uma das dificuldades que nós temos lá
no Instituto de Física. Dedicamos muito tempo para explicar a
uma pessoa de outra área. Há pessoas que gastam muito tempo pa
ra explicar o que se pode tirar da amostra. Uma coisa que eu a
cho muito importante e que os usuários devem já ter potencial,
para apresentar projetos para uma máquina desse porte.

Prof. OSCAR SALA

Ah*. Siml sem duvidai

Prof. FERNANDO SOUZA BARROS

Isto é, contar com usuários, neste momento, com capacidade
e competência de apresentar projetos válidos para essa máquina.
Esta será uma missão muito importante para vocês. Porque a ex-
periência nossa é que, muitas vezes, mesmo entusiasmado, vamos
descobrir que toda a técnica de preparação de amostras está
muito além de seus laboratórios de base.

Essa é uma dificuldade que aparece, na Europa.quando ve-
mos aparecer circulcros por aqui dizendo: "se você tern algum
projeto, nos apresente" porque há disponibilidade, ãs ^vezes,
de certas máquinp.s, às vezes ociosas, pela falta de usuários que
possam apresentar sistemas que extraiam dessas máquinas de e-
norme luminosidade, o retorno.

Prof. JACQUES A. DANON

Gostaria de lembrar nesse sentido que, uma das caracterís-
ticas do tipo de projeto que incluísse talvez, digamos^esse ex
cesso, c que a definição da característica da máquina é lidada
a definição do usuário. A índia seguiu, inclusive, esse aspec-
to. Recebeu os projetos, viu o número de pessoas possíveis e,
agora, c que vai decidir o tipo de máquina. Assim se fazi evi-
dentemente, quando a comunidade 5 grande e na Índia ela c gran
de. Nós aqui vamos ter que criar. A^comunidadc de cristalogra-
fia no Brasil c grande também. Ela c considerada grande Ia fo
ra em número c qualidade. ̂Mas, de qualquer modoi ha domínios*
já mencionados em que o número de usuários não^é tão grande.de
modo que nós vamos ter que ao caracterizar a máquina, não po-
demos, partir dessa mesma posição. Existem, $00, 100 medicos.
Vamos ter que criar ao mesmo tempo u comunidade de usuários. Te
mos discutido com o Roberto. Ganhar tempo, para criar o lado
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dos tecnólogos e cientistas profissionais quo se interessem pjs
Ia máquina. Voces snbem disso. Uma das razões.pela qual o ace-
lerador do Centro fracassou depois de pronto foi que não linha
fflos meios, para levar avante os projetos nucleares.

Prof. RUI BORGES DA SILVA

A propósito disso, lembro, logo no começo do reator atômi-
co de São Paulo, que quando era usado era motivo de alegria.

Prof. ROBERTO LOBO

Eu tenho notado várias pessoas olhando o relógio então s-
cho que a maioria esta querendo voltar, está de voo marcado.
Se ninguém mais deseja fazer alguma intervenção eu darei a seŝ
são por encerrada. Agradeço a participação de todos. Acho que
a discussão de hoje foi importante, fizemos novos contatos, ou
vimos novas sugestões importantes. Espero que, para quem veio,
a reunião tenha sido útil, também, no sentido de saber o que
esta acontecendo, ouvir as ponderações dos outros, ouvir as
nossas propostas, sentir o nosso entusiasmo. Encerro aqui, a-
gradecendo o esforço de todos que vieram aqui. Obrigado, mais
uma vez.
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