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Sumario

As aplicações dos radioisótopos em Medicina Nuclear e Biologia são
múltiplas e_podem ser divididas em dois grandes grupos: como fontes
de irradiação e como traçadores. No primeiro caso o material bioló-
gico recebe apenas as radiações emitidas pelo radionuclfdeo usado;
no segundo, o próprio radioisótopo é incorporado ao meio biológico
que se deseja estudar.
Para o caso de glândula tireóide o radionuclídeo traçador geralmen-
te utilizado é_o iodo - 131 (364 Kev).
Na quantificação do percentual de captação do iodo pela tireóide uti
liza-se^umí sonda com colimação apropriada acoplada a um sistema es~-
peçtroraétrico. Este artigo descreve um protótipo deste sistema que
foi testado no Hospital Universitário da Ilha do Fundão. Uma compar¿
çao dos resultados obtidos é feita tomando como base um sistema co-~
mercial equivalente.

Abstract

The Radioisotopes has a large application in Nuclear Medicine and
Biology. It can be divided in two great groups: irradiations sources
and tracers.
In the first case, the biological material receive the radiation
from radionuclides; in the other case, the radioisotope is incorporated
to the biological medium that will be studied.
usually the tracer used for thyroid studies is 1-131 (364 Kev).
The equipment is composed of a colimated detecting probe, and a
spectrometry system.
This paper describes a prototype of the counter system which has been
tested at the University Hospital in Ilha do Fundão and the practical
results have been compared to a similar commercial system.
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SISTEMA DE CONTAGENS PARA MEDICINA NUCLEAR

1. INTRODUÇÃO

O sistema de contagem proposto para Medicina Nuclear é mon-
tado em um suporte movei, que satisfaz as especificações mecâni-
cas para a avaliação da função tireoidiana, sendo composto de uma
sonda detectora e uma cadeia de espectrometría.

A figura 1 apresenta o diagrama em blocos do sistema de coii
tag»ns proposto para avaliação da função tireoidiana.

Os componentes básicos deste sistema são: colimador, cristal
detetor, tubo fotomultiplicador, pré-amplificador de cintilação,
amplificador principal, analisador monocanal, e um contador tem-
porizador.

2. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

2.1. ESPECTRÓMETRO

AMPLIFICADOR

Ganho: grosseiro de 8 a 256 x, ajustável em degraus.

MONOCANAL

Controles: Nível inferior - potenciómetro de precisão de
10 voltas, ajusta o nível inferior de descri
minação de 0 a 10 V. ~

Janela - potenciómetro de precisão de 10 voltas,
ajusta a largura da janela de 0 a 1 V.

CONTADOR TEMPORIZADOR

Indicação: 6 dígitos, com indicação de sobrecontagem e
supressão de zeros não significativos.

Períodos de temporização: 3, 6, 12, 30 e 60 segundos
2, 5, 10, 20, 50 e 100 minutos

2.2. SONDA DETETORA COM COLIMADOR

Detetor: cristal de Nal (TI) de 2" 0 x 2" óticamente aco-
plado ã válvula fotomultiplicadora de 2".

Colimador: tipo seção cónica divergente, com régüa de dís_
tanciamento. ~

3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E PRÁTICOS

0 sistema protótipo depois de realizado o levantamento de uma
reta de calibração energética foí_colocado em operação no Hospi-
tal Universitário da Ilha do Fundão.

Inicialmente foi simulada a capatação da tireóide utilizan-
do-se um padrão de 1-131 e vários percentuais conhecidos a prio-
ri desse padrão.
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A tabela 1 mostra os resultados experimentais obtidos no ¿
tema proposto e num sistema comercial equivalente.

Depois for&m realizadas captações da glândula tereõide em p¿
cientes 24 horas após a administração do 1-131 e feitas compara-
ções com as captações em um "fantasma" padrão com a mesma ativi-
dade de 1-131 administrada.

A tabela 2 mostra os resultados práticos obtidos nos dois
sis temas.

4. CONCLUSÃO

Tendo em vista que a máxima diferença entre os percentuais
obtidos nos dois sistemas ficou em torno de 1,7Z, e que este erro
pode ser atribuido a uma pequena diferença na geometria de um si£
tema para o outro, pode-se concluir, que o equipamento proposto
possui alta confiabilidade na captação do 1-131 depositado na
glândula tireóide.

PADRÃO - 1-131 (60

Percentual de
Referência

15,82

21Z

30,1Z

Percentual Obtido
pelo Sistema Pro-
posto (Z)

15,3

20,3

29,2

Percentual obtido
pelo Siste'ma Comer
ciai (Z)

16,0

21,0

30,0

Tabela 1 - Resultados experimentais obtidos nos dois
sis temas

Paciente

1

2

3

4

5

Percentual Obtido
pelo Sistema Pro-
posto (Z)

10,5

20,0

21,6

33,4

Percentual obtido
pelo Sistema Comer
ciai (Z)

11,0

21,7

22,0

32,7

43,0

Tabela 2 - Resultados práticos obtidos nos dois sistemas,
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Sumário

0 objetivo deste trabalho é apresentar as técnicas empregadas e os
resultados obtidos no desenvolvimento de Analisadores Multicanais,
realizado nos últimos 3 anos no Instituto de Engenharia Nuclear.

Abstract

This paper describes the technique and the results obtained in the
developpment of Multichannel Analizers in the last 3 years at the
Instituto de Engenharia Nuclear.
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ANALISADORES MULT1CANAIS - 1024 e 4096 CANAIS

Os Analisadores Multicanais tiveram como pontos básicos de
partida a tese de mestrado desenvolvida no DEIC/IEN, e defendida
en 1983 na COPPE/UFRJ, "Analisador Muí ti canal Baseado em Microj>r£
cessadores - Milton Soares", e a tese de MestraHo "Conversão A/D
em Espectrometría Nuclear - Paulo Víctor Rodrigues de Carvalh<o",
tarabém desenvolvida no DEIC/IEN e defendida em 1982 na COPPE/UFRJ.

A partir destas duas teses foram projetados e produzidos dois
Modelos de Analisadores Multicanais, o de 1024 canais modelo 11011
e o de 4096 canais modelo 11013, apresentados nas fig. I e 2. Am-
bos possuindo a mesma arquitetura básica, porém com ADC, capacid£
de de memória, parifêricos e "software" distintos.

As arquiteturas dos sistemas são apresentadas pelas figuras
3 e 4, para os modelos 11011 e 11013 respectivamente. Como podemos
observar para ambos os modelos é invariante a arquitetura no que
diz respeito ao processador principal (CPU), processador incremen-
tador, processador de vídeo e controlador de acesso direto a metoó
ria (ADM) que operam simultaneamente partilhando um único barrameii
to e memória por acesso direto ã memória. Com respeito à memória
esta possui uma parte que ê* designada para os dados acumulados do
espectro; esta parte tem uma arquitetura interna especial que pe£
mi te que o processador incrementador, através do registro increraen
tador que fica junto a memória, faça um acesso de 24 bits que é a
extensão da palavra de dados, e esta mesma memória seja acessada
pelo microprocessador principal (CPU) como se fosse uma simples me_
mória do sistema, de 8 bits.

Foi esta memória, associada ao tratamento de acesso direto
ã memória, que permitiu ao sistema um tempo de tratamento de dados
da ordem de 2,5 ys que é bem inferior ao tempo de conversão dos
ADC's normalmente disponíveis no mercado (25 ps); e deixou o siste_
ma com capacidade de receber ADC's mais rápidos como os mais recen
tes lançados no mercado internacional que têem tempo de conversão
de ordem de 2 ys, e caso estes últimos sejam utilizados o tempo
morto total do sistema está estimulado em * 3 us.

0 funcionamento do sistema está baseado em 3 processadores
concorrentes; o microprocessador 8085 (CPU) que é o principal res_
ponsável pelo controle do sistema, o processador de vídeo que é
responsável pela apresentação dos dados no vídeo, e o processador
incrementador, que se encarrega de ler o dado da memória, incre-
mentar este dado de uma unidade e reescrever-lo de volta na memó-
ria; estes dois últimos totalmente discretos (máquinas de estados).
Como todos os 3 processadores se utilizan da mesma memória e do
mesmo barramento a cada vez que um deles precisa acessar a memória
ele envia ao controlador de ADM um pedido, e este por sua vez en-
caminha este pedido ã CPU; quando a CPU devolve a autorização de
ADM, o controlador de ADM encaminha esta autorização ao processa-
dor que requisitou; ou em caso de pedidos simultâneos ao de maior
prioridade ficando o outro pendente.

Como todo o tratamento dos dados do ADC é feito por ADM o
8085 (CPU) fica encarregado de, mediante o software implantado, fji
zer o controle do sistema e de analisar todos os dados da memória
de dados para transferi-los â memória de vídeo, de maneira que to-
dos os comandos de tela, para apresentação de espectro, são feitos
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por intermedio do "software". Aínda I CPU cabe fazer todo o contro
le de temporização, comunicações com: impressora, outros computado"
res, unidades de ddsco e etc. ~

Hoje, dados os excelentes resultados obtidos, estamos selecio
nando uma indústria que brevemente estará fabricando e comerciali"
zando os Analisadores Multicanais no País.

CNEN l l \ muslin iiuicmi - . - . •

nuMt. Tiuumo

F i g . 1 - A n a l i s a d o r M u l t i c a n a l M o d e l o - 1 0 1 1 ( 1 0 2 4 c a n a i s )

rmuimo

1

flffll

Fig. 2 - Analisador Multicanal Modelo 11013 (4096 canais)
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F i g . 3 - A r q u i t e t u r a do AMC Modelo 1 1 0 1 1

STS

A Mtmm* MMMMl 40
mmum $i utmt

F i g . 4 - A r q u i t e t u r a do AMC M o d e l o 1 1 0 1 3
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TIPO "SELF POWERED"
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Sumário

Descreve-se a construção e alguns testes de um detector de neutrons
tipo "Self Powered" ("SPN") e apresenta-se o diagrama de blocos do
circuito eletrônico associado. 0 detector possui forma cilíndrica,
composto por um emissor de 9 fios de cobalto, isolador de alumina
sinterizada e coletor/revestimento de Inconel 600, com conector ti-
po "SHV" para acoplar um cabo bifilar de transmissão do sinal. Foram
feitos alguns testes preliminares, obtendo-se informação sobre as
propriedades dielétricas do detector e cabo, espectrometria gama do
detector irradiado, resposta do detector ãs variações de fluxo de
neutrons, estabilidade e reprodutibilidade da corrente com o fluxo
de neutrons. Estimou-se também sua sensibilidade ã radiação gama,
com auxílio de Dosímetros Termoluminescentes como referência. 0 de-
tector apresentou um bom desempenho nos testes efetuados.

Abstract

Description and testing of a self-powered neutron detector and rela-
ted current measurement electronics, in construction at Centro de De_
senvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), are presented. The cy-~
lindrical detector has a 9-wires cobalt emitter, Inconel 600 tubing
collector and sinterized alumina electrical insulation. The bifilar
signal cable is plugged to the detector through a SHV connector. Pre
liminary testing has given information about dielectrical properties
of the set and impurities of the materials (by means of activation
analysis). The main tests, done in a 100 kW Triga Reactor, allowed
the verification of the detector response to the neutron flux, the
stability and reproducibility of this response, and also the evalua-
tion of sensitivity to gamma radiation. The detector performance is
considered good.
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1. INTRODUÇÃO

Os reatores PWR tipo b blis utilizam,para monitoração do flii
xo de neutrons, ao lado do sistema "aero-ball", cerca de quarenta
detectores miniatura do tipo "self-powered", e pareceu útil a ve-
rificação da possibilidade da sua produção no Brasil. Como. pritne^
ro passo, foram construídos e testados dois protótipos deste tipo
de detector.

Este trabalho descreve a construção do segundo protótipo, a
eletrônica associada e mostra resultados de testes realizados no
Reat)- Triga IPR-R1.

2. DESCRIÇÃO

Este tipo de detector apresenta uma característica importan-
te - não necessita de tensão de alimentação. Basicamente, seu fun
cio.iamento pode ser comparado ao de um diodo semicondutor: um el£
trodo (emissor) fornecerá o componente de corrente principal, cu-
jos elétrons possuindo energia suficiente irão atravessar uma ba£
reirá de potencial, estabelecida no interior de um material isolai
dor adjacente ao emissor, atingindo outro eletrodo (coletor). Es-
tabelece-se, assim, um circuito elétrico que permite medição atrâ
vês de um picoamperímetro.

A corrente dos detectores com emissor de cobalto é devida
principalmente aos elétrons originados, por efeito Compton e efe^
to fotoelétrico, da auto-absorção dos raios gama de captura de
neutrons do Co-59. Como essas interações são instantâneas, o tem-
po de resposta do detector é tão somente limitado pelo circuitode
medida. Por isso são chamados de detectores de "resposta pronta".

Contudo, o isótopo Co-60, formado na ativação, emite radia-
ção beta (E6n.aXt • 0,31 MeV) e raios gama (Ey - 1,17 e 1,33 MeV),
que causam um "background" que cresce com a irradiação do detec -
tor. Além disso, capturas no Co-60 produzem o isótopo Co-61, que
emite raio beta de 1,20 MeV. 0 decaimento desses dois isótopos r£
duz a relação sinal pronto para "background", o que limita a vida
útil deste detector. Considera-se que quando essa relação atinge
cerca de 43% do valor inicial, alcança-se o fim de sua vida útil.
A desexcitação do núcleo composto do Co-60 para o estado fundamen
tal é realizada através de um espectro complexo com mais de 100"
raios gama, coi energias variando de 0,06 a 7,49 MeV.

As interações de neutrons com o material do isolador e cole-
tor/revestimento também produzirão, em última instância, elétrons
que constituirão componentes de corrente que serão somados algé-
bricamente, ao componente principal de corrente acima citado, se-
gundo seus sentidos.

3. CONSTRUÇÃO DO DETECTOR

0 protótipo construído é de forma cilíndrica, formado por um
conjunto de 9 fios de cobalto de 0,381 mm de diâmetro e 150 mm de
comprimento, e grau de pureza de 99,366% para o emissor. Como iso
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lador utilizou-se um tubo de alumina de alto grau de pureza, previa^
mente sinterizada, com diâmetro interno médio de 1,536 mm e externo
de 2,942 mm, e comprimento de 150 mm. 0 coletor (revestimento) ê
constituido por um tubo de Inconel 600 com diâmetro interno de
3,353 mm, diâmetro externo de 4,763 mm e comprimento de 152,4 mm.

Um conector tipo "SHV" foi soldado (com solda branca) a uma lti
va de latão, que por sua vez foi soldada ao coletor (com solda pra-
ta). 0 conjunto do emissor foi soldado ao pino central do conec
tor, também com solda branca.

Esse conector permite a ligação de um cabo bifilar blindado, pa_
ra transmissão da corrente do "SPN" ao circuite de processamento e
medição do sinal. 0 segundo condutor do cabo tem sua extremidade in
ferior livre, e serve para compensação das correntes indesejáveis
originadas no próprio cabo.

0 circuito eletrônico (Figura 1) realiza as funções de amplifi-
cação, conversão corrente/tensão, compensação da corrente de "back-
ground" e do cabo, e visualização digital e gráfica em registrador
contínuo.

4. TESTES PRELIMINARES

As propriedades de isolamento de detector e cabo foram aprova -
das. Espectrometría gama do detector irradiado, visando identificar
impurezas nas sóidas, sugere que estas impurezas não devem interfe^
rir no desempenho do detector. Também foram feitos testes de irra-
diação, visando obter a resposta do detector às variações de fluxo
de neutrons, estabilidade e reprodutibilidade da corrente com o flu
xo de neutrons, e estimativa da sensibilidade somente â radiação g¿
ma, com auxílio de Dosímetros Termoluminescentes como referência.

Amostras do cabo bifilar estão sendo irradiadas no IPR-R1 para
verificação de danos de radiação.

A Figura 2 exibe um registro gráfico que compara a resposta do
"SPN" â resposta da câmara de ionizacão compensada, integrante do
canal linear de medida de potência do Reator IPR-R1, mostrando o
bom desempenho do detector, tanto no tempo de resposta quanto na
linearidade desta.

Como este protótipo foi construído visando sua utilização no
Reator Triga (potência de 100 kW), onda não ocorrem altas temperatu
ras, por simplicidade, optou-se pela? sóidas de baixo ponto de fu -
são.

Por outro lado, devido a dificuldades na obtenção de um cabo b¿
filar com revestimento cerâmico, utilizou-se um cabo com revestimen-
to plástico o qual também limita as temperaturas de utilização do
detector àquelas encontradas no referido reator.

As limitações de fluxo de nêuTons são, em princípio, as mesmas
dos detectores semelhantes. Porém o cabo utilizado impõe um limite
de fluxo integrado de aproximadamente 1 0 " nvt devido principalmen-
te a danos de irradiação no poliet'ileno de isolamento do cabo. u
isolador do detector (alumina) deverá suportar fluxos integrados
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Sumário

A espectrometría nuclear tem como um de seus principais objetivos
a determinação do espectro de energias emitido por um material ra
dioativo. Para a obtenção desse espectro através de instrumentação
eletrônica faz-se necessário a utilização de uma cadeia de espec-
trometría nuclear, da qual o amplificador é parte integrante e eu
jo tipo de filtro utilizado (conformação) influi consideravelmen-
te na resolução energética obtida.

0 amplificador apresentado neste trabalho realiza uma confor
maçao gaussiana de 79 ordem aproximada pela série de Taylor cuja"
sfntese'foi feita pelo método da "Forma Companheira Deslocada", e
foram utilizados apenas componentes eletrônicos facilmente encon-
trados no mercado nacional. A versão final testada mostrou excelen
te performance e a resolução atingida foi equivalente a dos mode-~
los comerciais importados mais sofisticados.

Abstract

One of the major goals of nuclear spectrometry is the determination
of the energy spectrum of a radioactive source. To measure this
spectrum with electronic instrumentation one need to use a nuclear
spectrometry chain of which the amplifier is part of, and whose
filter shaping considerably influences the final energy resolution
achieved.
The amplifier released accomplishes a 7th order Gaussian filter
shape with Taylor series approximation synthesized by the Shifted
Companion Form and mounted using only electronic components avai-
lablein Brazil. The final version has been tested and the results
show,ed a very good performance and the energy resolution achieved
was equivalent to the imported models.
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AMPLIFICADOR GAUSSIANO PARA ESPECTROMETRÍA NUCLEAR

INTRODUÇÃO

A necessidade crescente de independencia tecnológica na área
nuclear gerou no DEIC/IEN un trabalho de tese de mestrado, junta-
mente com a COPPE-UFRJ, de um amplificador para espectrometría mi
clear que apresentasse boa performance, com ênfase para resolução
em energia, e que utilizasse em sua montagem apenas componentes
eletrônicos facilmente encontrados no mercado nacional.

0 Amplificador Gaussiano para Espectrometría Nuclear apresen-
tado é fruto dos resultados obtidos no trabalho de tese, transfor-
mados em um equipamento completo, com ajustes de ganho e constan-
te de tempo, montagem modular padrão NIM de largura 2, capaz de
substituir as unidades comerciais importadas equivalentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PERFORMANCE:*

. Ganho: 5 a 1500 para qualquer valor de constante de tempo.

. Tensão de ruído na entrada para ganho > 100 e conformação
de 3 ps: saída UNIPOLAR: < 12 pVrms

saída BIPOLAR: < 45 pVrms

. riao linearidade integral: < 0,1%

. Recuperação de sobrecarga: recuperação de sobrecarga de
10 x em 1,2 largura de pulso sem sobrecarga

. Estabilidade com temperatura de 25°C a 50°C:
ganho < ± 180 ppm/°C

CONTROLES:

. Ganho: Chave no painel frontal com 7 posições para fatores
de ganho de 10 a 1000

. Ganho fino: potenciómetro de precisão de 10 voltas para
ajuste contínuo de ganho entre 0,5 e 1,5 vezes o valor
de ganho selecionado

. P/Z: ajuste polo-zero da conformação a partir de AO ps

. DC: ajuste de nível DC da saída unipolar

. Constante de tempo: chave no painel frontal com 3 posições
para constantes de 1, 2 e 3 ps

ENTRADAS:

. Entrada positiva ou negativa através de conector BNC no pa¿
nel frontal, 10 V máx., impedância de entrada de 1K,
acoplamento DC.

SAÍDAS

. Sa ída U n i p o l a r : c o n e c t o r BNC no p a i n e l f r o n t a l com Zo - 10íi
e no p a i n e l t r a s e i r o com Zo • 100 Q. Sa ída l i n e a r máx. de 10V
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com carga de 100 ft pelo conector do painel frontal.

. Saída Bipolar: conector BNC no painel frontal com Zo » 10ft,
saída linear max. de 10 V com carga de 100 ft, e conector
BNC no painel traseiro com Zo • 100 Í2.

. Alimentação para Fré-Amplificadores: conector padrão no pai
nel traseiro com ±12 V e ±24 V. ~

ALIMENTAÇÃO:

. +24 V -> 75 mA

. -24 V -» 75 «A

. +12 V + 50 «A

. -12 V -• 45 mA

APRESENTAÇÃO:

. Montado em modulo padrão NIM largura 2

ESTABILIDADE COM TAXA DE CONTAGEM:

. 0 pico de 1,33 MeV de uma fonte de Co-60, posicionado a 80Z
da faixa do Analisador Multicanal e tendo sua taxa de con
tagem aumentada, sofreu as seguintes variações: ~~

. Deslocamento do pico: Saída UNIPOLAR: < 0.27. de 0 a 10 KHz
Saída BIPOLAR: não variou de 0 a 30 KHz

. Resolução (FWHM): resultado mostrado na figura 1 abaixo.

"FWHM* i >M«AUW«M.A*

• . « Ü M W M L M

0^0

0*0

o,n
0,10

0.01

0.
I* »K C/i

Fig. 1 - Variação da largura a meia altura do pico de 1,33 MeV de Co-60
em função da taxa de contagem de entrada. 0» valores apresenta-
dos não devem aer comparados diretamente com valores obtidos em
qualquer sistema detetor (Ce-Li) - prí-amplífícador que não se-
ja o utilizado no levantamento desse resultado.
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Sumário *

Este trabalho descreve de forma preliminar e sucinta os principais
sistemas que formam a instrumentação e o controle proposto para o
Reator Produtor de Radioisótopos em fase de projeto na CNEN.

Abstract

This work describes in a preliminary form the principal systems
components of the control and instrumentation for a "Radioisotopes
Production Reactor" to be developed by CN'EN.
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SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO DE CONTROLE DO RPR

O projeto do sistema de instrumentação e controle do RPR está
baseado em critérios normalmente empregados em reatores de potên-
cia, isto ê, utilizando redundâncias, implementação "fail-safe",
escolha criteriosa de circuitos e componentes, independência etc.
0 objetivo deste enfoque e de projetar um sistema de instrumenta-
ção e controle que possa ser facilmente adaptável a qualquer tipo
de Reator que venha ser construído no Brasil.

A fig. 1 mostra a organização do sistema de instrumentação e
controle proposta para o RPR. A hierarquia do sistema, coinciden-
te com a distribuição física das diversas partes do sistema atra-
vés da planta, é semelhante a utilizada em reatores de potência.

Neste tipo de organização a sala de controle deve conter ex-
clusivamente equipamentos para indicações (indicadores, registra-
dores, painéis sinõticos e de alarme, CRTs, etc.), comando e tes-
tes, ficando toda eletrônica necessária ao processamento das info£
inações dos sensores, lógicas de intertravamento etc, em outra
sala. Deste modo evita-se que eventuais intervenções para m an u te ri
çao disturbem a operação do reator.

Em nível hierarquicamente inferior situam-se os diversos ti
pos de atuadores e CCMs, que pelo elevado nível de potência em que
operam, devem também ter o seu comportamento estanque. Finalmente
chegamos a instrumentação de campo, que constitui-se basicamente
de sensores e transmissores, normalmente, de corrente. Excessão é
feita a instrumentação de radioproteção que, além de fornecer Í£
formações a sala de controle, deve indicar a dose e fornecer ala£
mes localmente, de modo que o processamento dos sinais dos detet£
res é feito no campo. £ importante notar também que toda informa-
ção transmitida entre as diversas salas e mesmo entre "racks" de
uma mesma sala, deve ser isolada galvánicamente. Além da divisão
hierárquica descrita, o sistema de instrumentação e controle é
também secionado funcionalmente. Assim temos a instrumentação nu-
clear responsável pelo acompanhamento do fluxo neutrônico (potên-
cia) do reator, a instrumentação de processos que controla as va-
riáveis convencionais da planta (temperatura, pressão, vazão,
análise química, etc.), a instrumentação de radioproteção que noiú
tora níveis de radiação em diversas partes da planta.

Do campo são fornecidas ainda informações digitais; "status"
de válvulas, motores ou sinais de chaves de pressão, nível, vazão,
etc.

De forma a adotar-se critérios mais rígidos para o projeto da
instrumentação ligada a segurança do pessoal e da planta, define-se
ainda como fazendo parte do Sistema de Proteção do Reator toda in£
trumentação que fornece sinais para os circuitos de segurança res~
ponsáveis pelo desligamento do reator e pelas indicações e alarmes
relativos às ações de proteção. .:

Baseados nas condições acima o sistema de instrumentação e
controle proposto para o RPR será dividido nos seguintes subsist£
mas:

- Instrumentação nuclear;

- Instrumentação de radioproteção;

- Instrumentação de processos;
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- Sistemas de segurança;

- Sala de controle;

- Controle de potencia do reator

Este trabalho descreve os sistemas supracitados que serão iii
teiramente projetados e construídos no país.
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A ÍREA DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE NA CNENi
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Hilton Andrade de Mello

Departamento de Instrumentação e Controle do
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Sumario

Com a inauguração do Laboratorio de Instrumentação e Controle do
Instituto de Engenharia Nuclear, a Comissão Nacional de Energia Nu
clear deu um importante passo para o desenvolvimento de tecnologia^
nessa área. 0 presente trabalho faz um histórico sobre a área de In£
trumentaçao e Controle no País, e em especial aborda os projetos em
andamento e planejados para serem executados no novo Laboratorio,
abrangendo inclusive os aspectos de transferência de tecnologia pa-
ra a Industria Nacional.

Abs tract

The Brazi l ian Atomic Energy Commission (CNEN) has recently inaugura
ted i t ' s ne Instrumentation and Control Laboratory, at the I n s t i "
tuto de Engenharia Nuclear, and with th i s event gave an important
step towards the development of know-how in th is area. This paper
makes an h i s t o r i c review of the s i t u a t i o n in B r a s i l , describes actual
and planned pro jec t s , and discuss the transference of this technology
to the Brazi l ian Industry.
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A AREA DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE NA CNEN: ESTÍGIO ATUAL E
PERSPECTIVAS

A Comissão Nacional de Energia Nuclear, por meio do Institu-
to de Engenharia Nuclear, tem dado ênfase especial ã área de Ins-
trumentação e Controle, procurando transferir para a Industria Njt
cional a tecnología desenvolvida nos seus laboratórios. As ativi-
dades do recém inaugurado Laboratório de Instrumentação e Contro-
le do Instituto de Engenharia Nuclear abrangem as seguintes áreas
de atuação:

- Desenvolvimento de equipamentos e Sistemas

. Instrumentação nuclear de uso geral

. Instrumentação para Radioproteção e Medicina Nuclear

. Sistemas de Aquisição e Processamento de Dados

. Instrumentação de Reatores Nucleares

- Manutenção, Aferição e Calibração de equipamentos nucleares.

Para atender a essas atividades, o Departamento de Instrumen-
tação e Controle do Instituto de Engenharia Nuclear conta com uma
infra-estrutura de_apoio completa para a fabricação de protótipos,
visando à transferência para a Indústria Nacional, e eventualmente
a fabricação de pequenas series de equipamentos singulares; nesta
infra-estrutura estão incluidos o laboratório de foto-processamen-
to, documentação, oficina mecânica e almoxarifado.

Ma área de instrumentação nuclear de uso geral, como o nome
indica, estão incluídos os equipamentos normalmente utilizados em
laboratórios nucleares, possuindo a mesma um caráter histórico,
por corresponder ao primeiro contrato de transferência de tecnolo-
gia para a Indústria Nacional, segundo o contrato firmado entre a
Comissão Nacional de Energia Nuclear e uma empresa Nacional, para
a fabricação de uma cadeia completa para medidas nucleares.

Na área de Instrumentação para Radioproteção e Medicina Nucle_
ar, visou-se dotar o País de todos os equipamentos básicos para m£
nitoração, e desenvolver equipamentos para a carente área de medi-
cina nuclear, onde todos os equipamentos utilizados são importados.
Nessa área foi desenvolvido uma Unidade de Contagem para estudos
IN VITRO e IN VIVO, e nesse momento os esforços estão concentrados
no desenvolvimento de um mapeador (retilíneo) e de uma câmara de
cíntilação.

Na área de Aquisição e Processamento de Dados os aparelhos de
maior importancia desenvolvidos são os Analisadores Multicanais,
estando neste momento sendo dados os últimos passos para a trans-
ferência para a Indústria Nacional.

Ha área de Instrumentação de Reatores, o Instituto de Engenhjj
ria Nuclear é um dos poucos núcleos de desenvolvimento na América
Latina, existindo portanto no País a tecnologia para a fabricação
da instrumentação e controle de qualquer reator de pesquisas a ser
construído. Especificamente foi substituída toda a instrumentação
do Reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear, estando o
IEN neste momento construindo a instrumentação nuclear da Unidade
Crítica, em construção no Instituto de Pesquisas Energéticas e NJJ
cleares, e fazendo estudos preliminares para a substituição da
instrumentação do reator Triga do Centro de Desenvolvimento de Te£
nologia Nuclear, aa Nuclebrás. Também nessa área está sendo desen-
volvido o sistema de instrumentação e controle do Reator Produtor
de Radioisótopos (RPR), em projeto na Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
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O núcleo de manutenção, aferição e calibração da suporte a
todo o Instituto de Engenharia Nuclear e demais órgãos da CNEN,
possuindo un laboratorio equipado com padrões elétricos, que se
reportará diretamente ao INMETRO, servindo portanto a toda airea
nuclear.

E* fornecida, em anexo uma listagem de todos os equipamentos
desenvolvidos e em fase de desenvolvimento no Departamento de Ins
trumentaçao e Controle do Instituto de Engenharia Nuclear.

A - INSTRUMENTAÇÃO DE USO GERAL

EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS

. Fonte BIN Modelo 1021-A

. Fonte de Alta Tensão Modelo 1023-A

. Fonte de Alta Tensão Modelo 1030

. Pré-Amplificador para Fotomultiplicadora Modelo 4007-A

. Monocanal Modelo 4010

. Inversor de Falsos para Geiger Modelo 4011

. Amplificador para Espectrometría Modelo 4012

. Amplificador Somador/Inversor Modelo 4013

. Gerador de Atraso de Gatilho Modelo 4014

. Amplificador Atrasador Modelo 4017

. Contador Temporizador Modelo 10024

. Medidor de Taxa de Contagem Modelo 1OO25A/B

. Fluo rimetro Digital Modelo 5015

. Pré-Amplificador Sensível a Carga Modelo 4019

. Base para Fotomultiplicadora Modelo 4020

. Base para Fotomultiplicadora com Pré Modelo 4021

. Gerador de Pulsos de Precisão Modelo 4023

EQUIPAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO

. Amplificador Conformador por Linha de Retardo Modelo 4018

. Contador Temporizador Modelo 10027

. Contador Duplo Modelo 10028

. Porta Linear Modelo 4015

. Monocanal Cronométrico Modelo 402°

. Amplificador Rápido Modelo 4024

. Coincidencia Rápida Modelo 4025

. Coletor Automático de Amostras Modelo 122

B - INSTRUMENTAÇÃO DE RADIOPROTEÇÃO E MÉDICA

EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS

. Dosímetro Modelo 7010

. Monitor Portátil Modelo 7013

. Monitor Portal Modelo 7011

. Monitor de Ar Modelo 7014

. Monitor de Pés e Mãos Modelo 7015

. Monitor de Área Modelo 7017

. Espectrómetro M~>'elo 13002

. Sonda Cintilométrica Tipo Poço Modelo 13003

. Sonda Cintilométrica Modelo 13004

. Colimador Modelo 13005
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EQUIPAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO

. Leitora de Dosímetro Termoluminescentes Modelo 7012

. Telemedidor Modelo 7016

. Calibrador de Dose Modelo 13001

. Monitor Alfa Modelo 7018

. Mapeador Modelo 13008

. Câmara de Cintilação Modelo 13009

C - SISTEMA DE ANÁLISE E AQUISIÇÃO DE DADOS

EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS

. Analisador Multicanal Modelo 11011 (1 k, Cassete)

. Analisador Multicanal Modelo 11013 (4 k, Disco Flexível)

. Sistema de Aquisição de Dados Modelo 11012-A

. Sistema de Aquisição de Dados Modelo 11012

D - INSTRUMENTAÇÃO DE REATORES NUCLEARES

EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS

. Contador Temporizador Modelo 9028

. Fonte de Alta lensão Modelo 9030-A
; Fonte de Alta Tensão Modelo 9031-A
. Fonte de Baixa Tensão Modelo 9033
. Pré-Amplificador de Pulsos Modelo 9034
. Amplificador de Pulsos Modelo 9035
. Medidor de laxa de Contager. Modelo 9036
. Canal Linear Modelo 9038
. Canal Logarítmico Modelo 9039
. Bastidor Modelo £041

EQUIPAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO

. Comparador MoJelo 9100

. Comparador para Fontes de Alta Tensão Modelo 9101

. Fonte de Baixa Tensão Modelo 9103

. Pré-Amplificador Modelo 9104

. Medidot de Taxa de Contagem Modelo 9105

. Amplificador Simulador Modelo 9106

. Contador Temporizador Modelo 9107

. Fonte de Alta Tensão Modelo 9108 (3000 V)

. Fonte de Alta Tensão Modelo 9109 (1000 V)

. Fonte de Alta Tensão Modelo 9110 (-200 V)

. Fonte de Baixa Tensão Modelo 9111

. Medidor de Corrente Logarítmico Modelo 9112

. Simulador Modelo 9113

. Medidor de Corrente Linear Modelo 9114

. Simulador Modelo 9115

. Medidor d* Corrente Linear Modelo 9116

. Simulador Modelo 9117

. Amplificador de Audio Modelo 9118

. Bastidor Modelo 9119

. Mecanismo de Acionamento de Barras de Controle
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Sumario

A utilização de sistema de monitoração de pessoal baseado em do-
símetros termolutninescentes ("TLD") tem crescido bastante nos últimos
anos, urna vez que esse método de dosimetría vem se confirmando em va-
rios países como sendo o de melhor adaptação gara programas de monit£
ração de pessoal. Para a obtenção da informação contida no "TLD" esse
método necessita de um instrumento que deve realizar, com confiabili-
dade e repetibilidade, uma certa rotina de operação,e medir e informar
a dose previamente acumulada no dosímetro.

Esse trabalho apresenta a "Leitora de Dosímetros Termoluminescen_
tes", que realiza as funções acima descritas porém de uma forma auto-
matizada, o que simplifica consideravelmente sua operação e permite a
programação de um maior número de rotinas de operação.

Abstract

The use of TLD based personnel monitoring system has been
increasing recently since it has been proving in many countries to be
the most suitable dosimetric method for personnel monitoring. This
system requires an instrument to measure the previously ac'umtnulated
dosage in the TLD.

This work releases the "TLD Reader", an automatic TLD data
measurement device.
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LEITORA DE DOSÍMETROS TERMOLUNINESCENTES

INTRODUÇÃO

A "Leitora de Dosímetros Termoluminescentes" apresenta uma
concepção de projeto que simplifica e automatiza sua operação.

0 controle dos diferentes ciclos de operação providos é fei_
to através de microprocessador, a entrada dos dados de operação
e realizada pela interação entre o operador (via teclado e a má
quina (via mostrador digital), e o "status" do ciclo em operação
é continuamente informado através do painel frontal. A contagem
integrada é indicada no mostrador digital de 7 dígitos, em escala
única. São providas 2 saídas remotas, sendo urna analógica para
registrador gráfico (curva de luminancia) e outra digital padrão
RS-232 para impressora serial ou sistema automático de aquisição
e tratamento de dados.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

. Medida: contagem total

. Tipo de leitura: painel digital com 7 dígitos, escala única

. Tipos de operação: rampa
normal com limpeza
normal sem limpeza

. Entrada de dados: o ciclo de operação é todo pré-programá-
vel através de comunicação teclado-painel digital

. Faixa de temperatura: 0 - 45O°C com resolução de 1°C

. Inclinação da rampa: 0,1 C/s - 10°C/s com resolução de
0,l°C/s

. Indicadores de "status" do ciclo: temperatura instantânea
em painel digital de 3 dígitos

Alta tensão em painel digital de 3 1/2 dígitos

Indicações visuais informando:

PROGRAMAÇÃO
TIPO DE OPERAÇÃO
CALIBRAÇÃO
AQUECIMENTO
OPERAÇÃO
LEITURA

. Permite reciclagem do ciclo de operação programado

. Calibração automática com ciclos de 2 s

. Fonte de luz interna para calibração do ganho da válvula
fotomultiplicadora

. Saídas remotas: registrador: curva luminância

impressora: saída de dados

. Proteção contra superaquecimento: atua em 550°C

. Alimentação: 110/220 VCA - 60 Hz
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TIPOS DE OPERAÇÃO

NORMAL COM LIMPEZA

(¿): Pré aquecimento

@ : Lei tura

(5): Limpeza

(4): Resfriamento

NORMAL SEM LIMPEZA

(7): Pré aquecimento

(?): Lei tura

(3): Resfriamento

RAMPA

T\: Rampa: Início de leitura -

Fim de leitura -
FL

: Tempo de patamar

3): Resfriamento
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MEDIDOR NUCLEAR DE ESPESSURA DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS TIPO PLACA

Homero E. Bañados Perez
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Sumário

Foi desenvolvido um instrumento automático para medição de espessura do re_
vestimento de alumínio» em elementos combustíveis tipo placa, utilizando a té£
nica de retroespalhamento de partículas beta. A calibração, -peraçâo, adquisi^
ção de dados e emissão dos resultados, é feita por um microcomputador APPLE II,
com software específico.

A medição é feita dividindo ceda lado da placa em 2 faces cada uma com 12
posições de medição de espessura. Os resultados são apresentados no monitor de
vídeo e impressos na forma de gráfico de barras e tabelas de espessura para c¿
da face de inspeção, e finalmente um gráfico em corte de placa inteira.

A faixa de medição de espessura de alumínio é de 250 até 450pm, com um des_
vio padrão de 12um.

Abstract
It ha9 been developed an automatic instrument to measure the thickness of

the aluminum cladding of nuclear fuel plates using the beta back-scattering te
chnique. Furthermore an special software for a Microcomputer Apple II has also
heen developed to calibrate, operate, compile data and deliver results in gr¿
phic and tabulated form through a video-display or a printer.

The measurements are performed on each face of the plaque which is divided
into 2 parts with 12 thickness measurement positions each. With this system its
possible to measure thickness in aluminum in the range of 250 to 450um with an
accuracy of 12um.
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INTRODUÇÃO

A medição da espessura do revestimento de alumínio de combustível nuclear
tipo olaca. é um teste não destrutivo para o controle de qualidade do combustí-
vel nuclear produzido no IPEN. Com o intuito de garantir resultados isentos de
erros de operação, foi desenvolvido um instrumente automático controlado e ope_
rado por microcomputador.

DESCRIÇÃO DO MEDIDOR DE ESPESSURA

0 instrumento utiliza a técnica de retroespalhamente de partículas beta
provenientes de uma fonte de 20 mCi de 90Sr-90Y CE max = 2,27 MeV).A superfície
de retroespalhamento está constituida pelo núcleo de U308-A1 de 75C um de espeja
sura, e o revestimento de Al. Desde que a espessura do núcleo é sempre maior
que a espessura infinita de retroespalhamento para as partículas beta utiliza-
das, o número de partículas beta retroespalhadas em direção ao detector sera u_
ma função apenas da espessura do revestimento de alumínio. 0 detector utilizado
é uma câmara de ionização com volume de 83C cm3. Janela de alumínio de 0,2mm de
espessura e diâmetro de 95 mm, preenchida com argônio a 2,5 Kg/cm2 abs, e pola_
rizada com 200 VQC. A corrente elétrica fornecida pela câmara de ionização é me_
dida por um eletrômetro com ganho e compensação variável para permitir ajustar
a saída analógica de 0-5 V, na faixa da medição ds espessura de alumínio de 250
a 450 um.

AUTOMAÇÃO DO MEDIDOR DE ESPESSURA

As medições de espessura do revestimento de alumínio são feitas nos dois
lados do combustível. Cada lado é dividido em duas faces longitudinais iguais .
e cada uma destas faces em 12 áreas de medição. Isto foi conseguido construindo
um sistema que posicione o combustível nas 12 áreas de medição para cada uma»
das 4 faces.

0.sistema posicionador do combustível diante da janela de medição de espeí_
sura está constituido por um porta-placa tracionado por um motor, 12 sensores -
de posição e sensores de entrada e saída do porta-placa.

0 feixe de partículas beta proveniente da fonte radioativa pode ser bloque
ado ou liberado por meio de um obturador acionado por solenoide.

0 microcomputador utilizado é um Apple II Plus compatível, na configuração
standard mais um controlador de entradas e saídas digitais, e um conversor ana
lógico digital de 6 bits de resolução.

0 software foi desenvolvido para permitir a calibração e a operação autonrâ
tica do instrumento, mostrando em todo momento na tela o resultado das medições
que está realizando, tanto como o estado de operação dos componentes sob contro
le do instrumento.

RESULTADOS OBTIDOS

A figura 1 mostra a distribuição das áreas de medição nos dois lados da
placa combustível.

A figura 2 mostra o resultado impresso pelo microcomputador, após conclui_
da a medição em uma face.

A figura 3 mostra a espessura da placa inteira por meio dos gráficos em
corte das faces adjacentes A-D e B-C.

A faixa de medição de espessura de aluínio é de 250 até 450 um, com um des_
vio padrão de 12 um.
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Sumário

O espectro de energia de fontes de neutrons "monoenergéticos'e "brancas" foi de-
terminado cora o uso de detectores NE213 por espectroscopia de tempo de vôo (TDV)
e por deconvolução dos espectros de altura de nulso do cintilador medidos simu_I_
taneanente. Tanto a eficiência de detecção de neutrons necessária ã normaliza-
ção dos espectros de TDV quanto o conjunto de espectros de referência usados na
montagem da matriz resposta invertida pelo código de deconvolução foram calcul«j
dos Dor simulações de Monte Cario baseadas em conjuntos de dados idênticos. As
distribuições de fluxo resultantes dos diferentes métodos concordam em todo o
intervalo de energia considerado nos testes (0,5 MeV a 16 MeV). Em particular,
o fluxo integrado em picos bem isolados obtido pelos dois métodos concorda den-
tro da incerteza de 2 % estimada para a medida.

Abstract

The energy distribution of a "monoenergetic" and a "white" neutron source were
determined with an NE 213 detector system by neutron time-of-flight spectrosco-
py and by the unfolding of the simultaneously measured scintillation pulse
height spectra. Both the neutron detection efficiency necessary for the normali_
zation of the TOF spectra and the set of reference spectra used in the matrix
inversion procedure were calculated by *'onte Carlo simulations based on identi-
cal data sets. The fluence distributions resulting from these different methods
agreed reasonably well over the entire energy range. In particular, the integra
ted fluence of well isolated neaks agreed within the 2 7- uncertainty estimated
for this ratio.



INTRODUÇÃO

A deconvoluçao de espectros de altura de pulso por métodos que utilizam
derivadas ou inversão de matrizes é freqüentemente empregada para calcular dis-
tribuições de fluxo de neutrons rápidos, em particular com vistas ã radioprote-
çao. Procedimentos padronizados para testar os vários códigos de deconvoluçao
ti) entre si jã foram propostos, mas comparações quantitativas com métodos in-
dependentes de espectroscopia são raros(2). Assim sendo, tirou-se partido dfc
um sistema de medição de tempo de vôo de neutrons rápidos(3) para testar-se o
método de inversão de matrizes(^) através da comparação direta entre o espectro
de TDV simultaneamente medido e adequadamente normalizado. 0 código usado,
"FANTI", é baseado no método de mínimos quadrados generalizado desenvolvido por
Burrus e Verbinski**'. As funções resposta foram calculadas a intervalos de
0,125 MeV para a faixa de energia de 0,5 a 11,5 MeV e de 0,25 MeV para a faixa
de 11,5 até 16 MeV.

MÉTODO EXPERIMENTAL E RESULTADOS

Utilizou-se um detector cintilador liquido NE213 de 2,54 CIE de r.ltura e
10,16 cm de diâmetro, encapsulado em alumínio, acoplado através de um guia de
luz a uma fotomultiplicadora XP2041. 0 espectro de altura de pulso do cintila-
dor e o de TDV (medido em referência a um sinal de "pickup" induzido pelo feixe
pulsado (ns) de um ciclotrón compacto) foram analisados simultaneamente, com o
uso de um sistema muitiparamétrico de aquisição de dados'-*) e eletrônica comer-
cialmente disponível, alem da análise da forma de pulso para uma discriminação
neutron-gama eficiente. 0 espectro de TDV foi normalizado em relação ã energia
e eficiencia de detecção (dependente do limiar eletrônico), a qual foi calcula-
da por um código de simulação de Monte Cario (NEFF5*6').

Uma câmara-alvo contendo deutério gasoso e um feixe de dêuterons de 11 MeV
foram utilizados para produzir neutrons monoenergéticos pela reação D(d,n) He.
Os espectros de TDV (figura 1-A, 1,86 ns/canal) e de cintilaçao (1-B, canal
512 - Ep ~ 16 MeV), produziram finalmente distribuições de fluxo similares (1-C,
linha contínua ou histograma). Enquanto a parte de baixa energia, devida ã reja
ção de "breakup" D(d,np)D concorda tanto na forma quanto na amplitude, os picos
atribuídos aos neutrons diferiram devido ã resolução consideravelmente melhor
do método de tempo de vôo. Mesmo assim, as áreas integradas diferiram em menos
de 2 %, que é a incerteza total estimada para esta medida.

No caso do espectro "branco" produzido pela reação Be(d,n) em alvo grosso,
as distribuições de fluxo foram concordantes em todo o intervalo de 0,6 a 16
MeV, embora o fluxo variasse cerca de 3 ordens de grandeza no intervalo (fig.
1-F). Em particular, o pico pronunciado em 0,8 MeV e os "degraus" observados
em 10,5 e 15,5 MeV foram reproduzidos pelo método de deconvoluçao.

CONCLUSÃO

De posse de uma matriz resposta adequada ao sistema de detecção usado, a
deconvoluçao de espectros de cintilaçao fornece distribuições de fluxo de neu-
trons rápidos bastante acuradas. A resolução do cintilador e a qualidade do
espectro de referência limitam efetivamente a resolução em energia do método.
A necessidade de uma discriminação neutron-gama completa e efetiva determina o
limiar inferior deste tipo de espectrómetro de neutrons rápidos.
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Fig. 1 - Espectros de TDV (1-A, 1-D), altura de pulso do cintilador (1-B, 1-E).
e fluxo de neutrons (1-C, 1-F). Os neutrons foram produzidos por dêu-
terons de 11 MeV num alvo de deutério pasoso (esquerda) ou num alvo
grosso de berilio (direita).
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Sumario

No processo de reconstrução de imagem através de projeções usando
neutrongrafias, vários fatores influenciam na obtenção de tais pro-
jeções. Neste trabalho, aplicamos o filtro de Wiener nas projeções
obtidas através de neutrongrafias, de Uni dado objeto, na tentativa
de minimizar os efeitos de certos fatores, na qualidade da imagem
reconstrufda. 0 algoritmo de reconstrução usado foi o MART (Técnica
de Reconstrução Algébrica Multiplicativa). Uma comparação qualitatj.
va e quantitativa (usando uma função emníríca) é mostrada entre a i_
magem original e as imagens reconstruídas com o MART sem filtro e
com fí11 ro.

Abs tract

Many factors influence the projections determination in the process
of images reconstruction utilizing neutrongraphy technique. In this
work it was used the Wiener filter in Che projections obtained from
one object, in order to minimize the effect of the factors in the
quality of the imagem reconstructed. The MART (Multiplicative - Al-
gebraic Reconstruction Technique) algorithim was used. Qualitative
and quantitative comparison were done with the original images and
the one reconstructed using MART algorithim with and without filter.

* Departamento de Física
** Departamento de Física

UFPb - Campina Grande
UFV - Viçosa - MC

- PI.
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1. INTRODUÇÃO

O processo de reconstrução de imagens através de projeções,

consiste em determinai* a distribuição espacial de densidades, de

uma seção transversal de um corpo. Em algumas aplicações, o uso

de determinado tipo de radiação (>', n, x, etc), na determinação

das projeções se torna necessário, e conseqüentemente o detetor

a ser usado.

Uma reconstrução de imagem com neutrons, pode ser realizada

coro a aquisição de neutrongrafias de um objeto, que giradoem tojr

no de seu eixo central, dá origem às diversas projeções (FIGU-

RA 1). Entretanto, diversos fatores podem influenciar essa re-

construção quando o processo de dados é uma radiografia com neu-

trons. Entre eles podemos citar: o alinhamento dos dados de pro-

jeção, a necessidade de obtenção de projeções tão coplanares quan

to possível, o efeito de divergência do feixe neutrônico, o es-

palhamento de neutrons no objeto, a digitalização das imagens r£

diográficas e as características inerentes ao sistema filme con

versor, o espectro de radiação com contribuição de neutrons de

diversas energias e radiação y, etc.

FONTE OE NEUTRONS

OETETOR

FIGURA 1 - Sistema típico tomogrãfico corn neutrons,
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Este trabalho tem como objetivo aplicar o filtro de Wiener

nas projeções, com a finalidade de minimizar os efeitos causados

pelos fatores acima, na qualidade de imagem.

2. MÉTODOS

Este trabalho está dividido em duas partes'. A parte de simu

laçao, onde fazemos um estudo do comportamento do algoritmo para

o objeto escolhido, juntamente com o calculo da função de trans-

ferência do filtro de Wiener. E a parte experimental, cora a aplj^

caçio do filtro de Wiener nas projeções obtidas através das neu-

trongrafias do objeto real e posterior reconstrução.

0 algoritmo de reconstrução de imagem usado, foi o iterati-

vo ART (Técnica de Reconstrução A l g é b r i c a ) , com correção multi-

plicativa. Este algoritmo tem se mostrado ser eficiente ' , quan-

do se trabalha com poucas projeções (< 12 pr o j e ç õ e s ) , limitação

esta dada pelas condições experimentais quando se usa a neutroii

grafi a.

A expressão geral do MART para o cálculo da função densida-

de é dada por:

f?.
1J

-rW.

P(K,8) 1

_.p q(K,9) _|
f?.

onde P(K,S) ê o raio-soma teórico, sendo K a ordem do raio e 9 da

rotação angular.

p q ( K , 9 ) é o raio-soma calculado após cada interação

w. . é a função peso

0 critério de <-o.ivergêne ia acoplado ao algoritmo para E U S -

tar o processo iterativo foi o da entropia máxima c .

Para o cálculo da função de transferência do filtro de Wiener ,

conforme esquema a p r e s e n t a d o a seguir, o ruído simulado no fil-

me , foi considerado como sendo Gaussíano ue variância unitária e

valor médio zero.
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In Cr)

HCw) 5.
S.(w)

Sn(w)

U(w) - Função de transferência do filtro.

S (w) - Auto-espectro de potencia do sinal.

S (w) - Auto-espectro de potência do ruído.

3. RESULTADOS

Os resultados obtidos são mostrados para reconstrução de um

objeto (seção transversal} composto de 4 barras, sendo 3 de co-

bre e uma de acrílico dispostas assimetricamente. No estudo si-

mulado fazemos uma comparação qualitativa da imagem reconstruí-

da, usando projeções sem ruído, com ruído e filtradas. Uma com-

paração quantitativa é feita mostrando uma melhora no índice de

reconstrução (distorção da imagem), quando se aplica o filtro de

Wiener nas projeções.

Os resultados experimentais mostram o efeito da aplicação

do filtro de Wiener, em uma reconstrução real, por comparação.
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SUMARIO

O Laboratório de Instrumentação Nuclear (LIN) da COPPE vem desenvol-
vendo uma linha de pesquisa voltada para protótipos de Tomografia Com
putadorizados.
Basicamente, o sistema tomogrãfico que foi desenvolvido neste trabalho
pode ser dividido em três partes, a saber: uma parte mecânica, refe-
rente ã movimentação física (motores de passo, mesa, etc.); urna parte
eletrônica, que diz respeito ao controle da parte mecânica e a aquis^
ção de dados (microcomputador, interfaces, e t c ) ; e, finalmente, a pa_r
te de sistemas de software, que inclui programas de controle e trata-
mento de informações.

ABSTRACT

The COPPE's Nuclear Instrumentation Lab. has trw«n developing researches
directed towards the implementation of a Computer-Based Tomography
System.
Basically, the system reported in this paper can be divided into three
major parts: the mechanical part, responsible for the physical movement
(Stepper-Motors, table, etc.); the electronic part, which controls
the mechanical part and handles the data-acquisition process (micro-
computer, interfaces, etc.); and finally, the support of a software-
oriented system, including control programs and information processing
routines.
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O Laboratorio de Instrumentação Nuclear da COPPE/UFRJ desen-
volve linhas de pesquisa voltadas para tomografia computadorizada,
visando aplicações em testes nao-destrutivos principalmente en me-
dicina e na industria.

As pesquisas abrangem desde algoritmos de reconstrução de iina
gens até montagem de prototipos de tomógrafos. Este trabalho apre-
senta a parte eletrônica de acionamento das mesas de irradiação
dos tomografos desenvolvidos.

Em tomogr-sfia são normalmente necessários dois tipos de movi-
mentos: rotação e translaçao.

Para conseguirmos uma boa precisão nesses movimentos, adota-
mos motores de passo associados a um microcomputador responsável
pelo acionamento dos mesmos.

A primeira etapa foi escolher os motores, avaliando tamanho
de passo, precisão, momento de inércia e torque, fazendo um balan
ço desses parâmetros de acordo com as características desejadas pã
ra o tomõgrafo. Adotamos assim os modelos 3432 FEHH (para transi^
ção) e 23T2 FEHH (para rotação) ambos da BODINE, com giro mínimo
de 1,8° e com 3% de precisão. Utilizamos também uma placa THD 1810 C
para acionamento dos motores.

A segunda etapa foi projetar o "hardware" de interfaceamento
do microcomputador SCHUMEC 100/85 com a placa de acionamento, afim
de tornar todo o sistema automatizado. Esta interface foi desenvo_l_
vida segundo o padrão de barramento S-100 (utilizado pelo micro)
para desenvolver as seguintes funções:

- controlar a passagem de pulsos para a placa de acionamento
dos motores;

- controlar a duração de pulso, a ser escolhida pelo usuário;

- conectar a motor selecionado (rotação ou translaçao) ã pla-
ca de acionamento;

- utilizar um contador interno para registro das medidas do
tomõgrafo, dispensando o uso de um "sealer".

Os componentes eletrônicos utilizados nesta interface são fa-
cilmente encontrados no mercado nacional, coerentemente com o obj£
tivo das pesquisas do Laboratório que visam protótipos de tomõgra_
fos "nacionais" (o máximo possível).

Uma partilha programável do tipo TIMER 8253 é a base do fun-
cionamento da interface.

A Figura 1, mostra um esquema do sistema automatizado.
0 terceiro passo foi o desenvolvimento de programas que pernú

tissem o acionamento e controle da mesa. Foram feitos dois tipos de
programas:

1 - Programa para ajudar o próprio ajuste da mesa e dar uma
avaliação do movimento do motor. Um dos pontos cruciais
é o ajuste do ponto de partida da mesa, e para obter-se
uma localização confiável, que chegou a 10 micra de preci
sao, a utilização desse programa foi imprescindível. A FT
gura 2 mostra um diagrama eir blocos desse programa.

II - 0 segundo programa gerencia todo o processo de tomogra-
fia, sendo todos os movimentos da mesa transparentes e s£
lecionados pela vontade do usuário. 0 programa realiza tam
bem o armazenamento de dados (de tempos em tempos, blocos
de dados são transportados da memoria para os disquetes)
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além de "memorizar" a posição exata em que o tomõgrafo
encontra-se a cada instante, o que permite retomada do
processo, após uma interrupção qualquer, exatamente a pa£
tir do mesmo ponto em que se parou. A Figura 3 mostra um
diagrama em blocos desse programa.

Todos os objetivos iniciais foram plenamente alcançados, es-
tando o sistema em operação já há três meses, sem qualquer proble-
ma.
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Goróncia

FIG 2
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SUMARIO

Um computador de reatividade em tempo real baseado na solução numérica da
equação de cinética inversa foi construído no IPEN e está sendo testado no rea_
tor IEA-R1 e na central nuclear de Angra-I. Os. equipamentos necessários para
sua operação são um micro-computador da linha Apple, uma interface A/D e ca-
nais de instrumentação do núcleo de um reator (fluxo de neutrons, temperatura,
etc). Alguns dos resultados obtidos em testes envolvendo medidas de reativida-
de de barras de controle no reator IEA-R1 e do banco C de barras ao controle
na central nuclear de Angra-I são apresentados e demonstram a funcionalidade e
a precisão do computador de reatividade.

SUMMARY

It was built at the IPEN a reactivity computer based on the numerical
solution of the inverse kinetics equation and it is being tested in the IEA-R1
reactor and in the Angra-I power reactor. The equipment needed for its
operation includes an Apple compatible micro-computer, an A/D interface and
the usual core instrumentation channels available in the reactors. Some of the
results involving measurements of rod reactivity worth in the IEA-R1 reactor
and in the Angra-I power reactor are presented and they demonstrate the
accuracy and the practicability of the reactivity computer.
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1. INTRODUÇÃO

O medidor de reatividade consiste em resolver equação de cinética pontual
inversa tendo como entrada o sinal de um detetor de neutrons que responde a per
turbações introduzidas no reator.A equação de cinética inversa é obtida da equa
çào de cinética pontual com as equações dos precursores de neutrons atrasados
integradas no tempo1'2:

onde pit) é a reatividade instantânea, n(t) é a função amplitude de neutrons,Bi
é a fração efetiva de neutrons atrasados do grupo i, A é o tempo de geração de
neutrons no reator, Xj é a constante de decaimento dos precursores do grupo i
e f e a fração total efetiva de neutrons atrasados. Toma-se o sinal de um dete-
tor como proporcional à função amplitude do reator onde, no contexto de valida_
de das equações de cinética pontual, é assumido que o fluxo de neutrons úen_
tro do reator varia igualmente em todas as posições.

2. DESCRIÇÃO DO REATÍP1ETRO DO IPEN

0 medidor de reatividade ou reatímetro construído no IPEN baseia-se na solu
ção numérica da equação de cinética inversa em um micro-computador C1E2-Spectrum.
0 sistema funciona em tempo real podendo receber sinais na forma de corrente(cã
maras de ionização) ou de pulsos (detetores BF , câmaras de fissão, etc]. 0 si-
nal recebido é processado no micro-computador tsolução da equação de cinética
inversa) que produz como saída a reatividade em função do tempo.

No algorítimo para se resolver a Eq. (1) é assumido que a função amplitude
ou o sinal do detetor possa ser interpolada linearmente entre os pontos medidos.
Dessa forma a integral de convolução da Eq.(l) pode ser resolvida num dado ins-
tante baseado nos resultados obtidos para tempos anteriores. A interpolação per
mite que intervalos de tempo maiores sejam utilizados na discretização do tempo
sem perda de precisão. A interpolação linear, por ser mais simples, também per-
mite um processamento mais rápido com o micro-computador ME2 - Spectrum produ -
zindo o resultado com 1 s de defasagem no tempo.

0 equipamento necessário para a operação do reatímetro inclui o micro-compjj
tador ME2, uma interface A/D e o sistema convencional de medidas de fluxo em um
reator. 0 sinal do detetor (pulso ou corrente), passando pela eletrônica as-
sociada ã deteção,é transmitido para o micro-computador ME2 através de uma in-
terface A/D desenvolvida no IPEN3. No micro-computador o sinal é processado e
os resultados tem sua saída na impressora ou visor do micro-computador.

Se for do interesse, os dados de entrada e de reatividade podem também ser
armazenados em disquete para análises posteriores.

Os dados de entrada necessários para o reatímetro são os parâmetros cinéti
cos A, ?i e i . A., o intervalo de tempo At, tempo morto do detetor no caso de
entrada na forma de pulsos, dados de controle da saída gráfica e o sinal do de-
tetor.

3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES

0 reatímetro do IPEN vem sendo utilizado em fase de testes no levantamento
das curvas integral e diferencial de reatividade das barras de controle do rea-
tor IEA-R1. Na Figura 1 vê-se uma saída do reatímetro durante um translente de
movimentação de barra. 0 asterisco (*) representa a função amplitude ou a poten
cia do reator IEA-R1 e o ponto (,) representa a reatividade. A esquerda
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encontram-se a potência normalizada e o instante em que se produz a reativida-
de que é escrita à direita. 0 gráfico permite visualizar a evolução do tran -
siente orientando o operador durante as medidas.
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Figura 1 - Saída do reatímetro para um transiente de movimentação de barra
de controle no reator IEA-R1.

Nesse trabalho apresentamos sucintamente os resultados obtidos em 4 testes
realizados na central nuclear Angra-I, onde a reatividade medida com o reatíme
tro é comparada com medidas baseadas na técnica do período estável. O objetivo
desses testes era avaliar a precisão do reatímetro do IPEN visando sua utiliza^
ção durante as operações de recarga previstas para o inicio de 1986. Três dos
testes consistiram na retirada do banco C de barras de controle e o quarto, na
inserção do banco C de barras de controle. As saídas dos canais N-36 e N-41 de
fluxo foram conectados a um registrador gráfico do qual media-se o período es-
tável e, através da equação Inhour, obtia-se a reatividade. A saída do canal
N-41 de fluxo tambán alimentava o reatímetro.

Na Tabela 1 encontram-se os resultados dos quatro testes realizados no rea_
tor de Angra-I. Os resultados do reatímetro em cada um dos testes é comparado
com a média dos 3 outros baseados na medida do período estável. Nota-se que os
dois medidores produziram períodos estáveis suficientemente diferentes para ge_
rar os resultados apresentados na Tabela 1. 0 reatímetro produziu^ resultados
dentro da precisão requerida de 4% para os testes 2 e 3. A precisão, do reatí-
metro, no entanto, não pôde ser determinada devido a variação da ordem de 4%
ou mais das medidas baseadas no período estável. A discrepância maior ocorreu
para o teste 4 de reatividade negativa devido ser necessário esperar mais tem-
po para a estabilização do período".

Como continuação desse trabalho tentaremos dotar o reatímetro ?e maior fle
xlbílíoade aumentando o número de canais na interface A/D de 25B para 409B. Iri
cluiremos também a capacidade de se medir coeficientes de temperatura em tempo
real. 0 reatímetro com essas novas características poderá ser utilizado nos
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testes físicos a serem realizados no início de 1986 na central nuclear de An-
gra- I.

Tabela 1 - Medidas de reatividade em Angra-T

Método
utilizado
período estável
(Inhour)
dados do reatíme-
tro canal N-41

dados do registra
dor canal N-41

dados do registra
dor canal N-36 ~

reatímetro (ciné-
tica inversa)

reativííí?r ¿ (pcm)

teste I t - i
1 1 ¿

J
29,? '

t

2F.ti

26.8

29.3

Í9.5

18.2

20.6

20.3

teste
3

38,5

35.7

36.5

36.8

teste
4

-42,2

-33.0

-39,2

-36.6
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SUMARIO

No presente trabalho foi desenvolvido um estudo de acoplamento de dois
algoritmos iterativos em tomografia computadorizada para medidas de
densidade.
Para obter-se as tomografias utilizou-se um protótipo de tomografo
controlado por um microcomputador, projetado e montado no Laborató-
rio de Instrumentação Nuclear da COPPE.
Os resultados evidenciam um bom desempenho do sistema tomogrãfico e
demonstram a validade do método de cálculo adotado.

ABSTRACT

This work develops a study for coupling two iteratives algorithms for
density measurements by computerized tomography.
Tomographies have been obtained with an automatized prototype, controled
by a microcomputer, projected and assembled in the Nuclear Instrumen
tation Laboratory, at COPPE/UFRJ.
Results show a good performance of the tomographic system, and demon
strate the validity of the method of calculus adopted.
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O presente trabalho desenvolve um estudo de acoplamento de
dois algoritmos iterativos em tomografia computadorizada com apH
cação voltada para análise de densidades a partir de uma reconV
trução bidimensional.

0 uso de dois algoritmos iterativos (ART-aditivo e ILST) tem
por objetivo agilizar a convergência de cálculo, explorando-se as
características vantajosas de ambos .ps métodos no que se refere
ao tempo de processamento e ã sensibilidade a ruídos estatísticos.
Des :a forma, cada algoritmo é utilizado numa determinada etapa do
procssso de reconstrução.

Inicialmente aplica-se o ART para as primeiras iterações por
ser este algoritmo mais veloz em comparação com o ILST, que além
de possuir equações mais elaboradas, exige um número maior de pr£
jeções. Quando a reconstrução atinge um estágio adiantado, utiH
za-se o ILST para completar o processo e atingir um resultado sa-
tisfatório, uma vez que sendo este algoritmo pouco sensível a rui
dos estatísticos, pode-se obter uma melhor definição de imagem.

0 cálculo das densidades é feito pelo uso de radiações mono-
energéticas (gama), que permite estabelecer uma relação direta et»
tre os parâmetros medidos numa tomografia (coeficientes de atenua
ção linear) que dependem da energia da radiação incidente e os v£
lores de densidade em cada ponto do plano reconstruído do objeto.

A fonte de radiação utilizada é o amerício-241, selecionando
-se a energia de 60 KeV.

Parada realização das tomografias foi construído em protóti-
po de tomógrafo controlado por um microcomputador que também arma
zena os dados provenientes do sistema de detecção de radiação.Po£
teriormente esses dados são transferidos para o sistema B6800 do
NCE/UFRJ, onde estão implantados os algoritmos de reconstrução.

0 resultado pode também ser transferido para outro microcom-
putador do laboratório ligado diretamente ao B6800, que apresenta
a reconstrução em vídeo colorido.

0B movimentos de rotação e translação da base da mesa onde é
colocado o objeto a ser tomografado, são realizados por dois moto
res de passo ("step-motors") que garantem ótima precisão de posi-
c ionamento.

A fonte e o detector (N..I (TH)) são colimados. A abertura de
colimação é de lmm de largura por 4mm de altura.

Até o presente (10/85), foram feitas 3 tomografias utilizan-
do-se como corpos de prova duas amostras de ossos humanos do ant£
braço (rádios), imersos num recipiente de acrílico contendo água
e um tubo de alumínio, para efetuar-se uma aferição do sistema.
As dimensões do tubo são aproximadamente as dimensões dos ossos.

A matriz de reconstrução adotada foi de 32 x32 células,
do a condicionamentos no que se refere ã aquisição de dados e ao
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tempo de processamento exigido.

Foram realizados também diversos testes simulados objetivan-
do inferir-se a melhor maneira de acoplar-se os dois algoritmos,
no que diz respeito ao número ideal de iterações de cada um.

Os resultados obtidos estão em boa concordância com os val£
res esperados tomando-se como base a literatura especializada.
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Sumario

Abstract

Experimental resul ts on the energy resolution and l inear i ty as a function of
energy of two NE-213 s c i n t i l l a t i o n detectors of dimensions 1,5" x 1,5" Í and
2" x 2" 0 are presented for use in neutron spectroscopy.
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INTRODUÇÃO

Está em fase inicial Je execução no IEN' um programa para medidas de se-
ções de choque de reações induzidas por neutrons "aonoenergiticos", produzidos
pelo ciclotrón CV-28 através da reação d(D,n)^He, no intervalo de energias dos
deuterons entre 5 e 14 MeV. 0 conhecimento preciso da resolução em energia e
da linearidade de sis tesas de detecção com cintiladores líquidos UE—213 é de
fundamental importância para a obtenção tanto da energia quanto da fluencia
dos neutrons, que serão calculados através de códigos de computação que utili-
zam aqueles dados como parâmetros.

A resolução também é importante no calculo das funções resposta dos detec
tores mediante códigos que utilizam o método de Monte Cario para acompanhar a
história dos neutrons durante sua interação com o material do detector.

Mo presente trabalho sio apresentados os resultados das medidas efetuadas
para obtenção da resolução em função da luminosidade através de uma fórmula em
pírica, e da linearidade em função da energia.

MÉTODO EXPERIMENTAL

Os dois detectores cujas características foram determinadas são constitui
do* de duas células de líquido cintilador NE-213, modelo BA1 da Nuclear Enter-
prises, com dimensões 1,5" de comprimento por 1,5" de diâmetro e 2" de compri-
mento P'.w 2" de diâmetro, montados em estojo que contem ainda ura guia ótico p¿
ra aco*f nento ã fotomultiplicadora, una base divisora da tensão de alimenta-
ção, • - j diodo emissor de luz com circuito pulsante para verificação da esta-
bili ' <fo sistema.

\ ¿>tenção da resolução foi usada uma fonte calibrada de Cs, um pulsa
dor >T : 'odeio PB-3 e o diodo emissor de luz pulsante, e na determinação da lT
n«a.í>ai>, além do ̂ 7 C s , foram utilizados os raias gama de outras fontes pa-
drÕj».

"V.i utilizada eletrônica convencional para este tipo de medidas e um raul-
tic; ii para armazenar os dados obtidos.

RE * ATADOS

Segundo um método descrito por Dietze e Klein , a resolução de um dete£
tor IJE-213 pode ser determinada empíricamente pela fórmula seguinte:

4 4
onde: AL é a largura total â meia altura do sinal luminoso L; A é um termo que
txpressa a dependência da resolução com a posição de incidência do raio garaa
na superfície do detector; l í o termo usual de dependência estatística; e C é
um termo devido ao ruído eletrônico do sistema.

0 temo A foi obtido varrendo-se a superfície do detector de 5 em 5 mm
coa un pincel de raios gama do 13?C* produzido por um colimador de chumbo de
2 as de diâmetro t 5 ca di comprimento. Do espectro obtido foi subtraído em
cada medida o fundo proveniente dos raio* gama que atravessam os 5 cm de Pb, e
determinado o ombro Compton correspondente â linha de 662 KeV. 0 valor de A
(a largura total a aeia altura da distribuição dos valores medidos do ombro
Coapton) foi menor do que 1,5 X parí ambos os detectores, e os resultados es-
tão na tabula 1,

0 ruído eletrônico íoi determinado através do pulsador de precisão 3:<C, in
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jetando-se o sinal na entrada de teste do preamplificador e aedindo-se a largu-
ra total a meia altura do espectro, ao seso» teapo que se variava a altura de
pulso.

0 fator estatístico foi obtido Mediante o diodo emissor de luz, untándo-
se fixa sua freqüência e variando a altura do sinal luminoso de modo a varrer
todo o intervalo em estudo.

Os resultados obtidos para B e C e para cada detector encontraa-se taabém
na tabela 1.

A linearidade do sistena foi verificada coa o uso de raios (asa de energia
bem conhecida e os resultados encontram-se na figura 2. Convém mencionar que,
para o detector menor, inicialmente, quando montado numa fotomultiplicadora
Haaaaatsu R-359, oUservou-se urna forte não linearidade acima de 2 KeV, problema
solucionado pela sua troca por urna foto RCA-8575.

A resolução de cada detector, obtida através da fórmula (1), em função de
L (sendo L - 1 para a energia do ombro Compton correspondente ao gama de 1,27
MeV do 2 2Na), é apresentada na figura 1.

CONCLUSÕES

A determinação das características de resolução e linearidade destes dete£
tores mostram que:

1. a resolução em energia entre 5 Z e 2,5 Z no intervalo de energias em
que serão utilizados na detecção de neutrons é perfeitamente adequada para a me_
dida que propomos fazer, podendo mesmo ser classificada de excelente.

2. a linearidade dos detectores para elétrons (caso da detecção de raios
gamas) mostra que as curvas não lineares para prõtons (caso da detecção de neu-
trons) podem ser utilizadas sem outras correções.

Tabela 1 - Resultados

DIMENSÕES

1,5" x

2,0" X

DO DETECTOR

1

2

,5"

,0"

9

9

0

1

A(Z)

,6 t 0,2

,4 ± 0,5

PARÂMETROS

B(Z)

6,44 t

8,26 i

KV 2

0,05

0,02

0,

0,

C(Z)

38 ±

51 ±

MeV

0

0

,01

.01
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SUMARIO

Com o objetivo principal de desenvolver a técnica de testes nao destru
tivos para fins industriais, o Laboratorio de Instrumentação Nuclear
da COPPE/UFRJ montou um prototipo de tomógrafo que utiliza o Espalhai
mentó Compton como técnica de medida.
O presente trabalho trata de uma otimização do sistema tomogrífico i_
nicial, tanto na parte física, como no algoritmo utilizado para aniH
se dor, resultados das medidas, cuja principal vantagem é a determina^
ção da densidade em cada região do objeto em estudo, independentemen-
te de análises em Outras regiões.
Testes simulados por irradiações de objetos padrões confirmam as pr£
visões teóricas.

ABSTRACT

Loftking for the development of the non-destructive technique and its
application for industrial purposes, the Nuclear Instrumentation
Laboratory of COPPE/UFRJ has buit up prototypes of a tomographic system
based on the Compton Effect.
This paper reports an optimisation of the first prototype, in what
concernes the physical mounting as well as the algorithm developed to
analyse the experimental data, whose main advantage is the possibility
of calculating densities at any point of the object under investigation,
without interference of precedent analysis.
Simulated tests with standard objects irradiations confirm theoretical
estimations.
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1. INTRODUÇÃO

Existe atualmente uma grande demanda da técnica detestes nao
destrutivos em diversas áreas científicas e tecnológicas. A Torao-
grafia Compton vem se desenvolvendo na área industrial como um po
deroso método de medida de densidades e/ou deteçãc de falhas em
materiais.

A técnica baseia-se no princípio físico da interação Compton
entre a radiação eletromagnética e a matéria.

Em contraste com a tomografia convencional por transmissão,
este processo analisa um feixe de radiação espalhado em uma célu-
la no interior do objeto em estudo.

Um protótipo inicialmente montado consistia de uma fonte de
Césio-137 (lCi) e um detetor de Nal (Tf.) fixo na posição de espa-
lhamento a 90°. Este sistema usava o seguinte algoritmo para re|
posta do detetor*:

r- j~l -| j- L-l -T
S(i,j) - cp (i,j) exp -AZ l M0(i,L)|«exp i - AZ 7 \¡} (K, j) |

L«l -i L K=l ->•

(D
onde c - -~ (90°,Eo) dJÍ AZ AA í>0.

Mo e u, são, respectivamente, os coeficientes de atenuação li_
near de cada elemento nas energias Eo do feixe incidente e E,
do feixe espalhado a 90°.

Para um melhor entendimento deste algoritmo, deve-se conside
rar uma seção de tomografia como um arranjo bidimensional de um
arranjo de volume, cada elemento do arranjo com uma densidade ele:
tronica uniforme p (i,y), como mostra a figura 1.

A análise das densidades feita por este método, traz em si
uma propagação do erro célula após célula, comprometendo seriamen
te os resultados obtidos para as regiões mais internas do corpo
em prova, uma vez que para se conhecer a densidade de uma célula
(i,j) qualquer, faz-se necessário conhecer a atenuação do feixe
incidente nas células (i,l) ã (i,j-l) e do feixe espalhado nas cé_
lulas (l,j) ã (i-l,j).

0 modelo utilizado no presente trabalho está ilustrado na
figura 2. Uma medida da atenuação ocorrida na célula P pode ser
feita usando-se um feixe de fótons de energia tal, que a interação
compton seja a predominante para o material a ser examinado.

Para uma fonte monoenergética e não polarizada, as quantida
des de fótons espalhados em cada 1/2 célula de P e que atingem
os detetores 1 e 2, podem ser dadas pelas seguintes equações:

Si(i) - cp. expí-aj) exp (-b.) (2)

S?(i) • cp. exp(-a-) exp (-c) (3)

S,(i+1) • cp- , exp(-a.+l) exp(-b.+1)
1 i * i i i

• c,..+1 exp(-a.*l) expí-Cj*!) (5)
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onde:
j-1

AZ I y6(i,K)
K-l x l

bi
L-l

I

L-i+1
y.íL.j) c

j-l
AZ [ y (i+l,K)

K-l

i

¥ E Pl (L*j)

2 L-i+2

onde m e o número de linhas da matriz que define a seção tomográ-
fica.

Apôs uma simples combinação das equações (2), (3), (4) e (5);
obtemos o seguinte resultado:

P,(i)

AT* 1
•S2(i)

(6)

Considerando-se que a atenuação sofrida pelo feixe espalhado
a 90° na célula P, u , é dada pela média encontrada en (6), temos:

y .
P

(7)P AZ ls,(i + l) • S2(i)

O erro estatístico associado a esta quantidade será dado por:

(8)

2. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL

O aparato experimental utilizado está esquematizado na figu-
ra 3. 0 sistema consiste basicamente de uma fonte isotópica de raios
gama, dois detetores e uma mesa provida de dois movimentos de tran¿
lação ortogonal» entre si.

Nas experiencias foi utilizada uma fonte de Césío-137 (ICi) d£
vidamente blindada, sob as normas de proteção radiológica. 0 sis-
tema de deteção consiste de dois detetores de Nal (Ti) de 2", c¿
nectados a fotomultiplicadoras e devidamente blindados. Tanto i*
fonte quanto o» detetores são colimados usando-se blocos cilindré
cos de chumbo com abertura de (1,0 x 3,0)mm¿ A mesa tomográfic?
possui em sistema de automação das translaçoes do corpo, assim c£
mo um sistema eletrônico de aquisição de dados, ambos comandados"
por microcomputador.

3. CONCLUSÕES

Coa base nos resultados obtidos nas equações (7) e (8), not£
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-se que a análise de qualquer célula em qualquer região do plano
tomográfico pode ser feita independentemente, ou seja,não ha ne-
nhuma necessidade de se conhecer previamente a atenuação em cêl_u
Ias outras, não havendo portanto propagação de erro nas análises
de células sucessivas. Desta forma, a imprecisão do sistema rtsu
me-se na incerteza estatística inerente às medidas, que sempre p£
de ser reduzida, utilizando-se uma fonte mais intensa, ou um maior
tempo de irradiação, segundo *8 necessidades e/ou características
de cada análise.

Irradiações para calibração do novo protótipo mostraram nítji
da vantagem em relação ao anterior, no que concerne ã resolução
com que a densidade pode ser determinada em cada célula do corpo
sob análise.

Dototor
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1,2

1 i
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Sumário

A imagem espacial formada numa neutrongrafia é mui te afetada pela
própria característica randômica do processo de registro da ima-
gem com neutrons. Existem diversos métodos para melhorar a quali-
dade dessa imagem que visam estimar as características do ruído
adicionado ao sinal.
Este trabalho consiste em aplicar a técnica de filtragem ótima atra
vés do uso do Filtro de Wiener. Uma simulação é realizada, onde o
sinal (função resolução espacial) tem a forma Lorentziana e dez
versões do ruído randômico com R.M.S. crescentes BULO geradas e in
dividualmente adicionadas ao sinal de origem. 0 Filtro de Wiener 7
aplicado para diferentes amplitudes de ruído e uma análise do com
portamento da função resolução espacial para o sistema específico
é realizada.

Abstract

The randon characteristics of the image formation process influence
the spatial image obtained in a neutrongraphy. Several methods can
be used to optimize this image, though estimation of the noise added
to the original signal.
This work deals with the optimal f i l ter ing technique,using Wiener's
f i l t e r . A simulation is made, where the signal (spatial resolution
function) has a Lorentz's form, and ten kinds of randon noise with
increasing R.M.S. are generated and individually added to the origi-
nal signal. Wiener's f i l t er is applied to different noise amplitude!)
and the behaviour of the spatial resolution function for our system
in also analysed.
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Um dos fatores que mais afetam a qualidade e reprodutibili-
dade de uma neutrongrafia é a dimensão do grão fotográfico. Entre
tanto, a formação da imagem espacial depende também da energia do7
neutrons incidentes sobre a placa fotográfica, dos espalhamentos
de neutrons na folha conversora, do fluxo neutrônico incidente, das
distâncias entre filme-conversor e objeto-conversor, da divergên-
cia do feixe neutrônico, enfim, de inúmeros parâmetros que contri_
buem para a formação difusa da imagem. Existem diversos métodos
que visam melhorar a qualidade dessas imagens(l) e algumas dessas
técnicas utilixam a teoria de filtragem.

Geralmente, o ruído depende do sinal, terdo uma variância pro
porcional â potência da densidade do filme, o çjue conduz a cálcu-
los bastante complexos. Se o modelo da imagem e, por hipótese, um
sistema linear, onde o núcleo independe do sinal, os cálculos re-
sultas bem mais simples; contudo, como a resposta do sensor para
algumas radiações de alta energia não é linear, a imprecisão au-
menta. Um filtro bastante simples consiste em minimizar o valor
esperado do erro médio quadrático entre o sinal estimado e o ori-
ginal .

Quando o objetivo é recuperar um sinal desconhecido s(r),que
está adicionado a um ruído, n ( r ) , pode-se projetar um filtro que
reduza a contaminação ao máximo e que recupere o sinal tanto quan
to possível na sua forma original.

h(r) onde h(r) iEsquemáticamente pretende-se;
^n(r)

a resposta impulsiva do filtro e y(r) ê a saída do filtro. Sendo
h(r) ótima ou não, o erro médio quadrático na saída do filtro é

Ez (r) * (yír) - y (r))z, ou seja, a quantidade pela qual a saída re.

ai, y(r), difere da esperada, y(r). Sendo assim, a resposta impu_l
siva, h(r), deve ser escolhida de forma a minimizar E*(r). Um dos
estimadores Ótimos existentes é o de Wiener-Hopf(2).

Sob a condição de não-causalidade , no domínio da freqüên-
cia espacial, a função de transferência do filtro é dada por:a d

S x y(w)/S x(w) (1)

onde 8 x y(w) é o espectro de potência cruzado entre o sinal de en-
trada a o esparado na saída e S x(w) é o auto-espectro de potência
do final de entrada. Para ruído e sinal não correlacionados entre
si tem-se qua:

|8x y(w) - 8.(w) onde S,(w) - (s.(w) | w > 1 ) ' • (sn(w) { . ^

lsx(w) - S,(w) • Sníw) onde S*(v) - (sn(w) lr e a l)
2+ (sníw) | imag j*

(2)
onde; S,(w) a Sn(w) «¡o os auto-espectros de potência do sinal pu
r© e do ruído, respectivamente.
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A equação (1) torna-se:

onde, se observa que a função de transferência acentua as compo-
nentes em freqüência no intervalo onde o sinal desejr* • predomi-
na, operando de forma inversa onde o ruido é predominante.

0 sinal s(r), é de forma Lorentziana , como mostra a Figu-
ra 1; dez versões de ruído foram gerados, cada qual com R.M.S. de
0,25 a 32.0, e foram somadas individualmente ao sinal de origem,
conforme representação na Figura 3.a.

Os espectros de amplitude e de fase do sinal coa ruído foram
calculados usando-se o método de transformada rápida de Fourier
(Subroutine FASTF).

A expressão do filtro de Wiener foi aplicada sobre os espec-
tros de amplitude e de fase do sinal x(r) como segue:

H(v) *.•„<„) - {s.+n(w)|real* j W»>|inag}{H<«>Ll
+ 3 H íw)limag}

Em seguida, o sinal foi recuperado mediante o uso de transformada inver-
sa de Fourier, obtendo-se, finalmente, a expressão do sinal filtrado.

s'(r) - F"1 í Sg+n(w)

Como mostra a Figura 2, a função de transferência do filtro,
caracteríza-o como um filtro Passa-Baixa. De acordo com a condi-
ção de não causalidade, H(w) possui valores reais, não provocando,
portanto, mudanças na fase do sinal filtrado. Para um ruído da baixa
R.M.S. o sinal não apresenta distorção após a filtragem, como se
observa na Figura 3.b, 0 sinal perde a sua forma original para
ruídos com R.M.S. acima de 8.0, como mostram as Figuras A.ae4.b.
Conclui-se que, devido ao sinal ter sido gerado cm baixa freqüêin
cia, dentro da faixa de operação do filtro de Wiener, c o ruído"
ter sido simulado em alta freqüência, como se_observa na Figura
3.a, o sinal filtrado resultou de baixa freqüência. A Figura 3.b
mostra que a largura ã meia altura máxima de sinal estábem defi-
nida. Como esta largura refere-se diretamente 1 definição de bor-
da do sistema neutrongráfico específico, evidentemente, ocorreu uma
melhoria na qualidade da imagem.
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Abstract

Photodiode BPY-12 can be used as a detector of alpha particles.

Its working principle is similar of the semiconductor detectors,

Energy resolution and efficiency are 25 KeV and 7% respectively.

Response of this detector-was linear with the alpha particle

energy. The results shown that a commmon'photodiode can be used

as a good performing alpha detector.
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I-INTRODUCTION

Photodiodes can be used as an integral radiation monitoring(H.

G.,1978).As their active region is very thin,they can be advantageouly

used as alpha particle or heavy ions detectors .Their low price compared

to the usual semiconductor detectors make them very suitable for

research and teaching purposes.

II-MATERIAL AND METHODS

The silicon photodiode BPY-12, whose characteristics are given

in the table 1, was used as a semiconductor detector.

TABLE-1-Main characteristics of photodiode BPY-12

Type

Area

Capacitance

Reverse Bias

PN

20mm2

22pF

30V

The surface of this photodiode is covered by a thin transparent

material. In order to use it as an alpha detector this coating was

removed by dipping the photodiode under acetone for a few minutes.

After removal of this coating the detector has to be operated in

darkness due the increase of dark current.Such condition was attained

when the detector was placed into a sealed cylindrical container,

showed in fig.l.

A vary thin calibrated Am-241 source of alpha particles was

used in the experiment to test the performance of the photodiode

BPY-12 as a detector. This detector was polarized with a reverse

bias in order to collect charge carriers created.within the depletion

region by the alpha particles. The calibration curve of the detector

was defined by the relationship between the collected charge versus

energy of the alpha particle. Energy resolution and efficiency of

the detector were also determined.

Vaccum pump was connected on the lateral wall of the container.

Vaccum was applied to avoid energy losses of the alpha particles in

their trajectories from the source to the detector. The distance
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between the alpha particle source and the detector can be adjusted

to optimize the experimental conditions such as resolution and

efficiency of detection.

II1-RESULTS

The characteristic curve for a photodiode detector «as obtained

and the operating voltage of eight volts was selected in the plateau

region. The response of the detector was linear with the energy (fig. 2).

The alpha energy spectrum obtained with the Am-241 source ( fig.3)

shown'four peaks correspondent to 5,38:5,44:5,47 and 5,52 HeV.

Energy resolution and efficiency were 25KeV and 7Z respectively.

IV-CONCLUSIONS

Photodiode BPY-12 can be used as detector of alpha particles.

Response is quite linear. Resolution and efficiency in energy are

similar to the values encountered for other semiconductor detectors.

V-REFERENCES

H.G.,Photodiode and op amps form wideband radiation monitor.

In:Electronics.51(16):106-107.august 1978
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Fig.2-The response of

the photodiode detector

with alpha energy

400 440

6,47 MMV

100-

241Fig.3- Am aspectrum

obtained with the photo-

diode SIEMENS BPY-12

- 69 -



•* •«•asía w u u

I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio dt Jontlro, 17 o 20 d* Morco dt 1986

ANAIS " PROCEEDINGS
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Sumário

O teste de resposta a um degrau de corrente permite determinar a constante de tempo

de sensores de temperatura do tipo RTD. 0 teste envolve o aquecimento do sensor de

uns poucos graus acima da temperatura local, através de um aumento, em forma de de_

grau, da corrente elétrica que passa pelos seus terminais. A transformação materna

tica desenvolvida permite prever a resposta do sensor a uma mudança na temperatura

do fluido, através de dados coletados durante o transiente de aquecimento interno.

Os resultados experimentais obtidos neste trabalho mostram que através deste método,

á constante de tempo de um sensor do tipo RTD pode ser determinada com precisão su_

perior a 15Z.

Abstract

The loop-current-step-response test provides a mean for determining the time constant

of resistance thermometers. The test consists in heating the sensor a few degrees abo

vc ambient temperature by causing a step perturbation in the electric current that

flows through the sensor leads.

The developed mathematical transformation permit* to use data collected during the in

ternal heating transient to predict the sensor response to perturbations in fluid tern

perature.

Experimental data obtained show that time constant determined by this method is within

15 percent of the true value.
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1 - INTRODUÇÃO

O sensor de temperatura RTD (resistance temperature detector) é um sensor
usado em centrais nucleares. E importante medir o tempo de resposta de sensores
de temperatura porque precisa-se saber se o tempo de resposta está dentro dos li
mites estabelecidos na análise de segurança. O tempo de resposta depende das con
dições locais onde o sensor está instalado, e portanto é necessário que o tempo
de resposta seja medido "in situ"; além disso, ê importante que o teste possa
ser realisado de um local remoto, pois não é possível o acesso ao local onde ejs
tá instalado o sensor quando o reator está em funcionamento, visto que o sensor
fica localizado dentro do sistema de contenção. Um teste que satisfaz estas coit
dições é o teste de resposta a um degrau de corrente.

2 - TESTE DE RESPOSTA A UM DEGRAU DE CORRENTE

Como o sensor de temperatura do tipo RTD consiste em um resistor cuja res is
tência varia com a temperatura, a passagem de corrente elétrica através de seus~
terminais faz com que ocorra geração de calor por efeito Joule dentro do sensor.
Este calor, por sua vez, é transferido através da estrutura do sensor para o f luî
do no qual ele está imerso. 0 teste consiste em aumentar essa corrente em forma
de degrau, e observar o transiente até o sistema atingir o estado de equilíbrio
térmico. Entretanto, desde que a resposta de interesse é aquela causada por uma
mudança na temperatura do fluido, usa-se uma transformação matemática para con
verter os dados do teste de resposta a um degrau de corrente numa resposta equT
valente a uma mudança na temperatura do fluido.

3 - EXPERIÊNCIA

0 objetivo da experiência é a validação do método de resposta a um degrau
de corrente para obtenção da constante de tempo de sensores de temperatura do tî
po RTD. Para tanto, foi montado um arranjo experimental onde podem ser realiza-
dos os testes de resposta a um degrau de corrente e os testes de ímersão rápida,
que simulam uma variação em forma de degrau na temperatura do fluido. 0 esquema
do arranjo experimental é mostrado na figura 1.

No teste de imersao rápida o RTD que está preso ao pistao é mergulhado rá
pidaaente na água do banho térmico. A variação da resistência do RTD é medida
na ponte de Wheatstone do circuito eletrônico, e o resultado é registrado por um
registrador gráfico. No teste de resposta a um degrau de corrente, o circuito
eletrônico fornece um aumento em forma de degrau na corrente que passa no RTD ,
e o registro da variação da resistência do RTD ê feito como na forma anterior.

Na figura 2 é mostrado o resultado típico de um teste de imersao rápida e
na figura 3 ê mostrado o resultado típico de um teste de resposta a um degrau
de corrente.

No gráfico da figura 4 foram traçadas duas curvas normalizadas: a curva pr£
vista a partir do teste de resposta a um degrau de corrente, e a curva do teste
de imersao rápida. 0 valor da constante de tempo entre essas duas curvas difere
em 12%.

Dos testes realizados pode-se concluir que o teste de resposta a um degrau
de corrente permite obter a constante de tempo cpm precisão entre 10 e 15Z, um
desvio aceitável considerando a simplicidade do método.
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Sumário

Os sistemas de espectrometría gama são Instrumentos de larga aplicação
em vários campos da tecnologia nuclear. Sendo sistemas de alta sofis-
ticação, eles apresentam certas características operacionais que de-
vem ser conhecidas de seus usuários. Uma metodologia simples para ava
liação dessas características foi desenvolvida e aplicada com êxito a
espectrómetros de NaICTl) e (HP)Ge. Basicamente, o procedimento con-
sistia em ajustar uma gaussiana a cada fotopico, tomando-se as carac-
terísticas da gaussiana (FWHM, área, etc.) como as do fotopico cor-re¿
pondente. Foram assim estudadas a estabilidade, a linearidade, a reso
lução em energia e a eficiencia de pico. Padrões de emissores gama de
60 a 1275 keV foram empregados, e cada uma das características foi es
tudada para várias tensões de operação. Os resultados indicaram que
os sistemas operavam normalmente. A metodologia proposta, conquanto
simples, mostrou-se efetiva, podendo ser usada sem restrições em tes-
tes de equipamentos similares.

Abstract

Gamma spectrometers are instruments widely used in many branches of
nuclear technology. Being equipments of high sophistication, they
show certain operational characteristics which must be known by their
users. A simple methodology to evaluate these characteristics was de-
veloped and successfully applied to Nal(Tl) and fHP)Ge spectrometers,
basically, the procedure consisted of fitting a Gaussian curve to
tach photopeak, taking its characteristics (FWHfl, area, etc.) as the
characteristics of the photopeak respective. The stability, linearity
of response, energy resolution and peak efficiency for each .system
were studied. Gamma standards in the energy range of 60-1275 keV were
employed, and each characteristic was studied for several operation
voltages. The results showed that both systems were working properly.
The methodology proposed herein, though simple, was truly effective,
and can be used without any restrictions for testing similar equip-
ments.
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INTRODUÇÃO

A espectrometría gama é urna das técnicas de medidas nuclea-

res de maior emprego na Engenharia Nuclear. Como a maioria dos

radionuclfdeos emite um ou mais raios gama no seu decaimento, i£

so a torna urna técnica bastante geral para a identificação de ra

dioisotopos. 0 alto poder de penetração dos raios gama permite a

analise de amostras volumosas, o que é fundamental em medidas de

radioatividade ambiental ou mesmo na análise por ativação, quan-

do não se dispõe de fontes de irradiação de grande fluencia.

Como serla de os esperar, os sistemas de espectrometira ga-

ma são instrumentos de alta sofisticação e Que, para que sejam

devidamente empregados, devem possuir características funcionais

bem definidas. Exige-se dos usuários de tais sistemas o conheci-

mento dessas características, de forma a poderem obter resulta-

dos úteis e significativos. 0 presente trabalho propõe uma roti-

na simples para avaliação das características operacionais de

sistemas de espectrometría gama envolvendo apenas os componentes

do sistema. As características selecionadas foram:

• Estabilidade, definida como a manutenção da mesma altura

de pulso para a mesma energia depositada no detector.

• Linearidade da resposta, representada pela proporcionali-

dade entre altura de pulso e energia cedida ao detector.

• Resolução em energia, expressa pela relação entre a FWHfl

de cada fotopico e a energia correspondente.

• Eficiência de pico, definida como a relação entre a área

do fotopico e a atividade gama na energia correspondente,

A metodologia proposta foi aplicada aos dois sistemas de es_

pectrometria gama mais populares: um a detector de cristal cinti

lador de Nal(Tl) e outro a detector de (HP)Ge.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Cada sistema, composto de detector, fonte de alta tensão e

dispositivo de saída com analisador multicanal e impressora, era

usado na medida de padrões de emissores gama de várias energias.

Basicamente, o mltodo consistia em ajustar, por meio de um pro*

grama de computador simples, cada fotopico obtido a uma gaussia-

na, cujas características eram tomadas como sendo as do fotopi-
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No estudo da estabilidade, o sistema era ligado com uma fon*

te jâ em posição. Hedidas curtas eram feitas ao longo de varías

horas» observando-se a variação da posição do fotopico. tomada c£

mo a abscissa da ordenada máxima da gaussiana ajustada.

Urna vez que o sistema estivesse estabilizado, outros padrões

eram medidos, sendo anotadas as abscissas das ordenadas máximas ,

vistas como a posição de cada fotopico, das gaussianas ajustadas.

Era feita a correlação entre tais abscissas e a energia das radi-

ações correspondentes para o estudo da linearidade da resposta.

Para a resolução em energia, tomava-se o desvio-padrãc de ca

da gaussiana, que multiplicado por 2,35 fornecia a FWHM. A rela»

ção entre a FWHM e a energia da radiação correspondente ao fotopi^

co correspondia ã resolução para aquela energia.

Como a área de cada fotopico tomava-se a área da gaussiana.

Como a atividade gama de cada padrão era conhecida, a eficiência

para cada energia era determinada.

Foram empregados no trabalho padrões com energias entre 60

e 1275 KeV. Cada uma das características foi estudada em várias

tensões de operação, para se avaliar o efeito nelas desse impor-

tante fator.

RESULTADOS

Estabilidade - Para as tensões de opereção estudadas Í600 a

1000 V para o NaKTl), 500 a 4500 V para o (HP)Ge), verificou-se

que o sistema a NaKTl) necessitava de 24 h para sua estabiliza-

ção. Nesse intervalo, a posição do fotopico sofreu variações de

ati 10%. Já o sistema de (HP)Ge establlizava-se rapidamente (me-

nos de 30 min), apresentando uma variação total inferior a 0,5%.

Linearidade • Ambos os sistemas em todas as tensões mostra-

ram excelente linearidade. A inclinação da reta de calibração pa-

ra o (HP)Ge não mostrou variação significativa mesmo para grandes

flutuações (• 500 V) na tensão aplicada. Esse não foi o caso do

NaKTl), para o qual pequenas flutuações(2-5 V) refletiam-se em

sensíveis modificações na reta de calibração.

Resolução «m energia • Para ambos os sistemas 5 fortemente £

fetada pela energia da radiação e pela tensão aplicada. Para a

tensão de operação usual, o NaKTl) mostrou resoluções de 30 a

5,3% na faixa de energias estudada* o (HP)Ge apresentou resolu-

ções de 1,3 a 0,16% na mesma faixa. Para 662 KeV, o NaKTl] teve
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sua resolução melhorada de 22 a 6,9* quando a tensão era variada

de 600 a 1000 Vj o (HP)Ge, para a mesma energia, apresentou reso

luções de 0,62 a 0,23% para tensões de 500 a 4500 V,

Eficiência • Para ambos os sistemas a curva apresentou um

máximo entre 100 e 150 keV, A tensão aplicada não influenciou a

eficiência de contagem do NaltTl), o que não ocorreu com o sist£

ma a (HPlGe. Tal efeito foi mais acentuado a altas energias; pa-

ra 1275 keV, a eficiência variou de 0,34 a 0,91% enquanto a ten-

são passava de 500 a 4500 V,

CONCLUSÕES

A comparação dos resultados obtidos com os encontrados na

literatura indicou que os sistemas apresentavam desempenho nor-

mal» A metodologia proposts, bastante simples, pode ser usada na

aferição de sistemas de espectrometría gama sem qualquer restri-

ção e, conquanto não permita um exame mais detalhado de cada e-

lemento do sistema, foi capaz de identificar alguns componentes,

de sistemas similares, que se encontravam fora de suas caracte-

rísticas ideais.

Trabalho patrocinado pela Comissão Nacional de Energia Nu-

clear.
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INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL PARA MEDIDAS DE SEÇÕES DE CHOQUE
DE NEUTRONS RÁPIDOS

Julio Cezar Suita

Sergio Chaves Cabral

Luiz Teimo Auler

Leila Jorge Antunes

i Aucyone Augusto da Silva
\ _ _ ̂Arthur Gerbasi da Silva

Departamento de Física
INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR - CNEN
Rio de Janeiro - RJ

¿^descrita a montagem de uma instalação experimental para produção de neutrons
rápidos no Instituto de Engenharia Nuclear usando o feixe de deuterons de ener
gia variável do ciclotrón CV-28 para produzir neutrons "monoenergéticos" entre
8_e 17 MeV pela reação D(d,n)3He. Esta instalação destina-se a medidas de se-
ções de choque (n,x) pelo método de ativação.

Abstract

The fast
uses the
produce
and will
method.

neutrons facility installation at IEN is described. This facility
available variable energy deuteron beam of a CV-28 cyclotron to
"monoenergetic" neutrons in the 8 to 17 MeV range by D(d,n)3He reaction,
be used for measurements of (n,x) cross sections by the activation
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- INTRODUÇÃO

Os dados nucleares relativos a seções de choque de reações induzidas por
rèutrons, do tipo (n,x), são de fundamental importância para a energia nuclear.
.". desfeito da enorme massa de dados acumulados nos últimos 40 anosO), ainda
..o]e sao necessárias novas medidas, quer porque os dados disponíveis são insji
cisfatórios, quer porque na faixa entre 6 e 17 IleV eles sao insuficientes ou
é iaté nesrao inexistentes e por isso.mesmo hi grande interesse em resultados ex^e

riraentais nesta região de energia .

Aoroveitando a possibilidade de se obter neutrons "monoenergéticos" com o
ciclotrón CV-28 do IEN, através da reação D(d,n)^He, foi montada uma instala-
ção experimental para medir, pelo método de ativação, seções de choque (n,x)
para neutrons entre 5 e 17 MeV.

2 - DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

A instalação consiste de um sistema de transporte para o feixe, desde o
imã distribuidor, pré-existente,ate uma câmara contendo deutério pasoso e a
extensão da linha de irradiação é de aproximadamente 10,5 metros. Seus compo-
nentes principais, localizados na figura 1, são: duas lentes magnéticas quadrij
polares duplas para transporte e focalização do feixe, câmra de espalhamento
de 19" 0 nari medidas de energ;a do feixe, "Beam Scanner" nara verificação da
posição e alinhamento do feixe, copo de Faraday que pode ser removido da fren-
te do feixe através de um sistema pneumático, pira a medição da corrente, e ura
sistema de vácuo composto de uma bomba de difusão com 4" 0 e bomba mecânica.

A câmara alvo (figura 2), foi construída em peça única de aço inoxidável
com paredes de 0,5 mm de espessura, 30 mm de profundidade e 12 mm de diâmetro.
Um colimador de tántalo cora 7 mm de abertura na entrada da câmara tem a finiH
dade de restringir o feixe na parte interna da câmara evitando irrad'acoes de
-suas paredes laterais.

Uma folha de molibdênio de 5 pra de espessura é utilizada como ianela en-
tre o vácuo da linha do feixe de um lado e a câmara de deutério oressurizada a
2 at ms do outro. Uma folha de ouro com 0,5 mm de esoessura, colocada no fundo
da câmara, serve como parador de feixe. 0 controle do sistema de enchimento e
esvaziamento da câmara de deutério é renoto, permitindo fazer seqüencialmente
(aproveitando o mesmo feixe) as irradiações da câmara com e sem «ás para a sub
tração do espectro de neutrons do "break-up" produzidos na j.mela de molibdê-
nio e no parador do feixe.

0 detector dos neutrons produzidos fica localizado a cerca de 4 m da cama
ra ce D. e na direção do feixe, atrás de um colimador de concreto e parafina
que só permite ao detector ver os neutrons produzidos na câmara. Há ainda
provisão Para o uso de um segundo detector colocado ã 60° em relação ao feixe
para monitoração dura ite a irradiação.

Na figura 3 tem-se dois espectros de altura de pulsos obtidos com um de-
tector NE-213 de 2" x 2" 9 posicionado n 4 metros de distância da câmara e a
um ângulo de 0o. 0 primeiro espectro foi obtido irradiando-se a câmara com
eás deutério a uma pressão de 2 atm e o segundo foi obtido com a câmara em vá-
cuo. 0 espectro resultante da contagem com sãs menos a sem gás é mostrido na
figura 4; tal espectro apresenta a característica esperada pira este tipo de
detector, isto é, uma parte "ret^n jlar" correspondente aos protons de recuo
dos choques com os neutrons monoentrgéticos da reacio, sobre o qual se soma um
espectro'branco"de neutrons de "breák-up", abaixo do canal 50. A obtenção do
espectro de energias dos neutrons a partir destes dados exi*,e o uso de códigos
de computador para deconvolução do espectro mostrado.
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Figuro 3 - Esptctros dt altura dt pulso dt niutrons obtidos por irradiaçots da
câmara com t stm gás deutério.

canal

Figura 4 - Esptctro de altura de pulso rtsultontt da subtroçOo dos tsptctros.da

figura 3 normalizodos para a mtsmo carga integrada.
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Sumario

O Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE/UFRJ, LINCOPPE, vem
há vários anos desenvolvendo técnicas de deteção e de aplicações
de radiações nucleares. Muitos trabalhos de pesquisa resultaram em
teses de mestrado versando sobre radiografia, reconstrução de ima-
gens, dete»-ore« especiais, etc, acumulando uma tecnologia própria.
Os recentes progressos e as múltiplas aplicações da tomografia com
putadorízada, tanto em áreas médicas quanto para testes não destrti
tivos de materiais, aliados a diversos organismos e pesquisadores
que tem procurado o LINCOPPE, levaram-nos a lançar um programa de
tomograíia computadorizada.
Neste trabalho descrevemos as metodologias adotadas, as linhas 'de
pesquisa desenvolvidas e os resultados já obtidos.

Abstract

The Nuclear Instrumentation Laboratory at COPPE/UFRJ has been developing
techniques for detection and applications of nuclear radiations. A
lot of research work has been done and resulted in several M.Sc.and
D.Sc. thesis, concerning subjects like neutrongraphy, gammagraphy,
image reconstruction, special detectors, etc.
Recent progress and multiple applications of the computerized
tomography to medical and industrial non-destructive tests, pushed
the Laboratory to a vast program in this field of research.
In this paper, we report what has been done and the results obtained.
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0 projeto de Tomografia Computadorizada que veo sendo executa
tado pelo Laboratorio de Instrumentação Nuclear da COPPE/UFRJ, vi-
sa:

1 - Desenvolver toda a tecnologia 'software' de reconstrução
de imagens;

2 - Desenvolver a compreensão da tecnologia 'hardware' neces-
sária a sistemas tomográficos;

3 - Desenvolver protótipos de tomõgrafos computadorizados, com
alto índice de tecnologia nacional, suficientemente versa
teis para, mediante pequenas alterações, serem aplicados em
diversas areas;

4 - Desenvolver todas as linhas de pesquisa para se "fechar o
ciclo" da engenharia de produto dos sistemas tomográfi-
cos.

LINHAS DE PESQUISA ENVOLVIDAS

0 projeto global do sistema tomogrãfico decompoe-se em virios
subprojetos, baseados nas seguintes linhas de pesquisa:

1) Radiografia com Neutrons e com Radiação Gama/Raios X

Visa a determinação dos parâmetros radiográficos de diversos
sistemas de deteção (conversores e filmes) utilizados na obtenção
de radiografias com neutrons (neutrongrafias) , procurando definir
as condições experimentais para neuttongrafias de objetos que ne-
cessitam de testes nao-destrutivos de qualidade. Outra preocupa-
ção, é com o estudo da viabilidade de neutrongrafia em estudos bi£
lógicos do corpo humano e/ou de animais.

Dentre os trabalhos realizados, destacamos o projeto de um sis-
tema de digitalização de radiografias de raios X ou radiação gama,
inicialmente analisando os próprios filmes radiográficos em micro-
densitômetro e, posteriormente, digitalizando o sinal eletrônico de
uma câmara de TV acoplada "on-line" a uma intensificadora de ima-
gem em uma unidade radiogrãfica.-

2) Mineralogía Óssea

As investigações nesta área concentraram-se na montagem de um
sistema experimental automático, usando uma fonte radio - isotópica
de radiação gama para medidas de densidade óssea.

3) Tomografia Computadorizada com Radiação Gama

Os fundamentos de reconstrução matemática utilizados em estu-
dos tridimensionais de estrutura de objetos por meios de medidas
de projeções ungulares, usando radiação gama ou raios X, levaram-
-nos ao desenvolvimento de algoritmos visando a utilização destes
métodos para montar um sistema experimental que servirá como protó_
tipo de um tomõgrafo computadorizado.

4) Espalhamento Compton

A pesquisa do mecanismo fundamental de espalhamento de radi£
çâo gama na matéria (o efeito Compton) e viabilização da aplicação
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deste fenômeno na Indústria, a testes não-destrutivos de materi-
ais e, na medicina, à reconstrução de imagens de diversos Órgãos
do corpo humano, levou-nos à montagem de um sistema experimental
protótipo para servir como modelo de futuros aparelhos totalmente
automatizados.

5) Gama Câmara

Outro projeto em fase de estudos, visa um estudo técnico de
uma gama câmara, aparelho de importancia fundamental em Medicina
Nuclear. Este equipamento, utilizado no mapeamento de distribuição
de radio-isótopos em diversos órgãos do corpo humano, tem atingido
um alto grau de sofisticação, devido principalmente aos avanços ob_
tidos nos detetores de radiação e ao desenvolvimento do sistema com
putacional usado na aquisição e tratamento dos dados. 0 objetivo
deste projeto £ a montagem de um protótipo de uma gama camera para
obter conhecimentos dos circuitos análogos associados ao sistema
de deteção, dos circuitos de controle e de processamento de dados
que servirão para futuros aprimoramentos deste tipo de equipamet»
to.

6) Detetores de Estado Solido

Essa fase do projeto visa o desenvolvimento de detetores - de
estado sólido sensíveis ã posição, e com base em monocristais de si_
lício para emprego em equipamento de tomografia computadorizada pj»
ra medicina nuclear. Com esse objetivo foram desenvolvidos deteto-
res barrreira de superfície apartir de cristais de silício tipo p,
com 7OOÍ2cm de resistividade, e detetores multi-elementos obtidos com
a evaporação de alumínio através de máscaras metálicas, formando
tiras que permitem a determinação da intensidade do feixe de radis»
ção em função da posição no detetor. Para a obtenção de detetores
de maior espessura procuramos aplicar a estrutura de tiras metáli-
cas âs pastilhas de silício, o que permite uma melhor absorção do
feixe incidente, e melhor rendimento do sistema de obtenção e gera
ção de imagens.

INTERCÂMBIO CIENTIFICO

Devido ã multidisciplinaridade de suas atividades, o Labórate)
rio de Instrumentação Nuclear já mantém ou está iniciando intercâmbio com
pesquisadores das mais variadas instituições, tais como:

- Instituto de Engenharia Nuclear/CNEN
- Instituto de Física da UFRJ
- Instituto de Físico-Química de São Carlos/USE
- Departamento de Física - Univ.Federal de Viçosa
- Departamento de Física - Univ.Federal Paraíba(Campína Grande)
- Faculdade de Medicina - UFRJ
- Faculdade de Medicina Ribeirão Preto - USP
- Instituto do Coração SP
- Hospital dos Servidores/INAMPS - Rio de Janeiro
- CMA - Engenharia e Sistemas (Empresa Privada)

além evidentemente de interagir diretamente com os Laboratórios
dos Departamentos da Escola de Engenharia e Programas da COPPE/UFRJ.

Esta multidisciplinaridade também permite receber estudantes
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das mais variadas formações, abrindo espaços para um amplo mercado
de trabalho.

RESULTADOS

0 Laboratório de Instrumentação Nuclear já dispõe atualmente,
de um protótipo de tomógrafo funcionando, bem como domina a técn_i_
ca de reconstrução de imagens. Muitos aprimoramentos são porem nece£
sirios, e para tanto outros protótipos - para aplicações específi-
cas - estão sendo montados.

Quanto aos frutos do projeto podemos citar tanto a possível in
dustrializaçao por empresas nacionais de um equipamento de alta
tecnologia, aas de custo muito inferior aos importados, como a eli-
minação do caos (técnico e financeiro) que i o serviço manutenção
por parte das multinacionais. Oa maiores trunfos porém são a forma
ção de pessoal em tecnologia de ponta, e a interação dos grupos de
pesquisa em áreas afins entre si e com a indústria nacional, atra-
vés do objetivo final de projeto: o protótipo de um sistema torao-
grãfico integral.

- 85 -



• • • • i M • • • • • • * MCUMI

I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio do Jontiro, 17 o 20 dt Morco dt 1986

ANAIS - PROCEEDINGS

DESENVOLVIMENTO DE UM TOMÕGRAFO COMPUTADORIZADO
TIPO "FAN-BEAM"

—M.M. Junqueira, C.A.C. Santos, J.C. Borges

Laboratório de Instrumentação Nuclear
COPPE/UFRJ.

Sumário

O Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE/UFRJ, vem desen-
volvendo protótipos de tomógrafos computadorizados, visando apli-
cações em testes não destrutivos sobretudo em medicina e na índias
tria.
Neste trabalho projetamos e construimos um protótipo de sistema
tomogrãfico, baseado na técnica "FAN-BEAM" (feixe em leque), de ir
radiação do objeto a ser analisado.
Um algoritmo previamente desenvolvido para análise de feixes par£
lelos, foi modificado para utilização em geometria "FAN-BEAM".

Abtract

The Nuclear Instrumentation Laboratory, at COPPE/UFRJ, concentrates
its researches in the development of computerized tonographic systems,
looking for applications in industrial and medical non destructive
analysing techniques.
In this work we have projected and constructed a tonographic
prototype, based on the FAN-BEAM technique for irradiating the
object under analysis.
An algorithm previously developed to analyse parallel beams, was
modified and adapted to the FAN-BEAM geometry.
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Este trabalho consiste no desenvolvimento de um tomôgrafo
computadorizado tipo "FAN-BEAM" (feixe de radiação em leque), abran
gendo todas as etapas, que vão desde o projeto do protótipo até o
modelo matemático de analise de dados para reconstrução de ima-
gens.

No projeto e construção do protótipo foram considerados parâ_
metros como balanceamento do sistema, tempo de irradiação e dosi-
metría, bem como utilização de materiais e equipamentos de fabri-
cação nacional.

0 modelo matemático consiste na utilização de um algoritmo de
reconstrução de imagens já desenvolvido para feixes paralelos, que
foi adaptado a uma função peso desenvolvida especificamente para
tomografia "FAN-BEAM".

Ma coleta de dados para tomografia tipo "FAN-BEAM" o objeto
a ser tomografsdo permanece estacionario enquanto a fonte e os de_
tetores sofrem movimentos de rotação em torno do objeto. Havendo
um número suficiente de detetores estes são dispostos de forma qüe
possam coletar toda a informação fornecida pelo feixe de radiação
.em leque que intercepta o objeto.

Este protótipo foi projetado^para funcionar com apenas dois
detetores, que ocupam todas as posições mediante movimento de ro-
tação adequado, Fig. 1, fazendo as medidas por etapas. Estes de-
tetores estão fixados em um suporte (SI), Fig.l e 2, com movimen-
to de rotação em torno da fonte de radiação. Este suporte é acio-
nado por um Motor de Passo, variando as posições angulares dos àe_
tetores de maneira discreta e uniforme. Os dois detetores percor-
rem o feixe que intercepta o objeto coletando informações oue cons
tituem uma "projeção". 0 suporte dos detetores está fixado, pelo
seu eixo de rotação, a um segundo suporte (S2). Este 5 acionado por
outro Motor de Passo, que executa um movimento de rotação discre-
to e uniforme em torno do objeto.

A fonte é solidária ao suporte (S2), e a cada movimento seu
corresponde uma variação na posição angular do feixe. Cada posi-
ção angular do feixe nos dá uitfa projeção. Ao longo dos 3609 temos
todas as projeções a partir das quais reconstruimos a imagem do
objeto, mediante a aplicação do modelo matemático.

0 algoritmo de reconstrução utilizado foi o ART, adaptado a
uma função peso desenvolvida especificamente para tomografia
"FAN-BEAM". No desenvolvimento da função peso foram considerados
o tempo de processamento e espaço de memória ocupado.

0 modelo matemático de reconstrução de imagens está implan-
tado no B6700 do NCE/UFRJ onde foram feitos testes simulados de
toraografia com resultados satisfatórios.
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Sumário

Diversos algoritmos para reconstrução de objetos de suas projeções,
estão sendo estudados em nosso laboratório, para aplicações indus-
triais. Esses algoritmos são úteis em localizar a posição e forma
de diferentes tipos de materiais? no objeto. Um estudo comparativo,
de dois algoritmos i feito. Os dois algoritmos comparados são: o
MART (Técnica de Reconstrução Algébrica - Multiplicativa) e o Méto-
do de Convolução. Ás comparações são feitas sob o ponto de vista da
qualidade da imagem reconstruida, número de projeções e custo (tem-
po de processamento^.

Abstract

Several algorithms for reconstructing objects from their projections
are being studied in our laboratory, for industrial applications.
Such algorithms are useful locating the position and shapeof different

composition of materials, in the object. A Comparative study of two
algorithms is made. The two investigated algorithms are: The MART
(Multiplicative - Algebraic Reconstruction Technique) and the Convo
lution Method, The comparison are carried out from the point view
of the quality of the image reconstructed, number de views and cost.

* Dept? de Fiáiea - UFV - Viçosa - MC

** Dept9 de Física - UFPb - Campina Grande - Pb
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1. INTRODUÇÃO

O grande interesse de pesquisadores na reconstrução de ima -

gens por projeções tem levado a um aumento de pesquisas sobre so

luções matemáticas deste problema. Por tomografia axial transve£

sa computadorizada (CTAT), uma camada de um objeto tri-dimensio-

nal pode ser reconstruída de projeções, geradas perpendicularmejn

te ao eixo da camada. Diversas soluções, tem sido propostas para

o problema, ao longo dos anos.

Nas aplicações industriais, as condições experimentais poden

variar muito. Em algumas delas, só se pode avaliar um número pe-

queno de projeções, em outras as limitações influem nas dimensões

da matriz de reconstrução. Aqui, o uso de dois algoritmos, a te£

nica de reconstrução algébrica com correção multiplicativa (MART)

e o método de convoluçao (MC) são discutidos.

2. MÉTODOS

2.1. Técnicas Reconstrução Iterativa ou Algébrica

0 método de reconstrução de imagem iterativo foi proposto por

Cordon e outros, e tem sido apresentado, em novas versões, ao

longo do tempo. Nós o apresentamos*aqui, com uma modificação no

cálculo da função peso.

0 método de reconstrução algébrico pertence a classe de mét£

dos, que são implementados no domínio espacial A cada interação

as densidades são trocadas, utilizando dados de uma projeção. 0

ART multiplicativo é:

f
ij

P(K,e)

pq(K,B)

vij(K,e)

ij

onde f?. e f?. são as densidades (ou coeficientes de atenuação)

avaliados nas interações q e q+1, respectivamente, ij repre_

senta o pixel que é um elemento de raio K(0); P(K,8) éapro

jeção da densidade do raio K(6); ps(K,e) é a projeção da den

sidade do raio K(8) após a interação q e v¿j é a função do

peso do pixel ij.

0 criterio de convergência acoplado ao método, foi o da en -
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tropia maxima.

2.2. Método de Convolução

A base matemática deste método foi primeira proposta por Brji
2

cewell and Riddle. Mais tarde redescoberto por Ramachandran and

Lakahminarayanair , qae foi quem deu a ele, uma forma mais defi-

nitiva sob o ponto de vista de implementação. 0 método de convo-

lução não e iterativo, mas também trabalha no domínio espacial.

Uma forma generalizada do método e:

a .' * *Z t impar t .

para 1 < j i n> , * í K í *

onde R. v é o raio soma medido para o raio K e a projeção j; m é

o número de projeções; ai é a largura dos raios; l é o núme_

ro de raios na projeção.

3. COMPARAÇÕES E DISCUSSÕES

As comparações dos dois métodos -cima, é feita do ponto de vijs

ta experimental, devido ao fato de que sob o ponto de vista teó-

rico, os fundamentos matemáticos dos métodos são diferentes. Pa-

ra esta comparação, escolhemos um objeto que serviu como teste p¿

drão, com composição de materiais usados na indústria.

Na comparação referente a qualidade da imagem o método de con

volução (MC) tem mostrado ser melhor do que o MART quando se usa

um maior número de projeções (m > 30), acontecendo o contrário,

para poucas projeções (m < 12). Em tomografia com neutrons (neu-

trongrafias), este fato é importante, pela limitação na obtenção

das projeções. Sob o ponto de vista do custo (tempo de processa-

mento), a relação entre o MC e o MART, para uma matriz 35 x 35 e

18 projeções, i de 1 para 90.
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Sumário

A produção de aerossóis radioativos a partir
dais e ""'Tecnécio fo| conseguida através da
vo aparelho, o "Aerogama".
Este aparelho utiliza um nebulizador convencional

de substâncias coloi^
utilização de um no-

fonte de O,
sistema ventilatório com módulo inspíratório/expiratório conecta-
do por válvulas e tubos com fluxo unid irecional.
A contaminação ambiental é mínima e a blindagem a energia de 140
KeV é de 93*.
0 Aerogama tem grande utilidade em medicina nuclear como instru-
mento diagnóstico aplicado a doenças pulmonares.

Abs t raet

ft Q _.

The Tc-Aerosol was obtaneid from coloidal substances using a
new apparatus, the "Aerogama".
This equipment uses a conventional nebulyzer, an 02 source, a
respiratory system with inspiratory/expiratory compartments that
are connected by valves and tubes with a one way flow.
The environment contaminations is minimal and the K O KeV energy
rays are attenuated in about 93%.

* nuclear medicine as diagnostic toolIt*« has high*, utility
applied to some lung diseases
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PLANO GERAL

1. TlTÜLO

Desenvolvimento e utilização de um protótipo portátil de ina_
lação pulmonar com aerossóis radioativos.

2. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

— Utiliza fonte de oxigênio
— Produz aerossol radioativo com partículas de aproximadamen

te 0,1 a5 microns de diâmetro "~
— Apresenta fluxo contínuo de radio-aerossol com circulação

orientada por válvulas unidirecionais
— Alta filtragem de ar expirado, proporcionando ausência de

contaminação do ar ambiental
— Dimensões: 500 x 215 x 300 mm
— Peso: aproximadamente 13 kg
— Blindagem: 93% (para 140 KeV).

3. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM

— Mangueiras corrugadas e conectores plásticos
— Chicote alimentador de 02

— Válvula de fluxo unidirecional
— Máscara para ventilação.

4. ACESSÓRIOS OPCIONAIS

— Medidor de vazão ( 0 2 ) .

5. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SISTEMA INALATÓRIO

0 aerogama é um aparelho portátil, totalmente blindado (93%
de eficiência) ã radiação de 140 KeV, desenvolvido com o objetivo
de produzir aerossóis radioativos, para exames de ventilação pul-
monar, É constituído de dois módulos: 19) inspiratorio, responsá-
vel pela produção e decantação de aerossóis; 29) expiratório, lo-
cal de retenção do resíduo radioativo através de filtros. 0 sist£
ma é alimentado por fonte de oxigênio â vazão de 5 litros/min (n£
cessário medidor de vazão), No aparelho encontramos um chicote a-
limentador de 0 2, de 5 m de comprimento, que conectará a fonte de
02 até a entrada do aparelho. Deste local sai uma pequena mangueí_
ra íncolor que levará o 02 até o nebulizador (conexão realizada
sob pressão na sua base). 0 nebulizador deverá conter no seu inte
rior um volume de 5 a 6 ml de Tc-Fitato/DTPA ou coloide com 30mCT
de atividade; este nebulizador está conectado ã câmara de decant£
ção, que, por sua vez, está agregada a um dispositivo de bolsa aii
xiliar de látex, que serve de complacência ao sistema. Na tampa
da câmara de decantação existe uma válvula que permitirá a entra-
da de ar, sem, entretanto, deixar sair o aerossol radioativo. Os
aerossóis menores e, portanto, mais leves, serão inspirados pelo
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movimento do respiração realizado pelo paciente através de um ^
tema de tubos corrugados plásticos, válvula de fluxo aéreo unidi-
recional e máscara de fácil adaptação na região oro-nasal. A o-
rientacSo é que o paciente respira normalmente por aproximadamen-
te 7 minutos, procurando faze-lo pela boca. Uma respiração um poiî
co mais profunda que o habitual ê aconselhada, assim teremos maior
expansão pulmonar e maior probabilidade de atingirmos a periferia
pulmonar com o aerossol inspirado. A expiração não deve oferecer
dificuldades, devendo ser estimulada a liberação do ar também pe-
la boca, assim o sistema valvular desviará o fluxo para o modulo
expiratôrio que com seu filtro reterá as partículas radioativas.
A experiência tem demonstrado que existe uma pequena fração de ar
expirado que permanece em circulação dentro da caixa (que deverá
permanecer fechada durante a realização do procedimento), contam^
nando a superfície externa do nebulizador e módulo inspiratório.
Isto é importante no caso de haver necessidade de manipulação de£
tas peças(somente realizar qualquer manobra a este nível com lu-
vas de borracha); um exemplo seria a necessidade de recarregar o
nebulizador para um segundo procedimento imediatamente após o pr^
meiro.

6. UTILIDADE EM CLÍNICA MÉDICA

0 uso da inalação pulmonar através de aerossóis radioativos
constitui-se em um método diagnóstico sensível, facilmente exequ_í
vel, de baixo custo e capaz de fornecer informações valiosas so-
bre a distribuição do fluxo aéreo pulmonar (1, 2).

7. JUSTIFICATIVA DA OPORTUNIDADE

0 desenvolvimento deste protótipo foi possível através do PA-
DCT — Sub-Programa de Instrumentação.

Baixo índice de nacionalização dos componentes e aparelhos
utilizados na Medicina Nuclear no Brasil.

A especialidade não possuía padronização de procedimentos na
área de ventilação pulmonar.

Oferece condições operacionais adequadas aos princípios de pr£
teção radiológica, o que beneficia diretamente o pessoal de nível
operacional.
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1.HAYES, M. 4 TAPLIN, G.V. Improved'radioaerosoI administration
system for routine inhalation lung imaging. Rad iology,
JJM:256-8, Apr.1974.

2. ISAWA, T.; HAYES, M.; TAPLIN, G.V. Radioaerosol inhalation
lung seanning: Its role in suspected pulmonary embolism.
Journal of Nuclear Medicine, 14(8):606, 1971.

-97-



«•••••••o «nifti M i m u n mtciiaa

I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio de Janeiro, 17 a 20 da Marco de 1986

ANAIS - PROCEEDINGS

PREPARATION, PURIFICATION AND STABILITY OF HIGH

SPECIFIC ACTIVITY l 2 5I - TRIIODOTHYRONINE (T ).

Margarida Mizue Hamada, Carlos Henrique Mesquita,

Constância Pagano Gonçalves da Silva.

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN/SP

Abstract

A radioiodination of triiodothyronine (ty by modified chloramine-T method is

described. Diiodothyronine (T^ was employed as the starting material, which

yields !25l-T3 with specific activities of 110.8 • 23.6 TBq/g. Purification by

Sephadex G-25 fine column, elution with phosphate buffer in high pH has shown

to be convenient, for the separation of the desired products. Studies on the

stability oí 125I-T 3 gtored in 5OZ 80lution of p r o p y U n e glycol 8howe<j that it

is stable for at least 3 months. The T 3 labelled was analysed, using three

types of RIA: a) The PEG solution, b) the double antiserum with PEG and c) the

solid phase technics. The three RIA standard curves obtained, gave sensitive ,

precise and accurate assay.
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Introduction

The development of high quality radioinmanoassay (RIA) for thyronines as
T3 and Tu and their correlations with inlinerous pathologies make them the
most required clinical test for the RIA divisions labs^most required clinical test for the RIA divisions

Presentely a number of cl inical laboratories have already . . . achieved
economical conditions to develop their own labelled RIA products l .

In the RIA methodology the labelled radiotracer and the antiserum are
the main reagents to be obtained.

In T3 RIA methodology, good quality labelling at low cost i s the first
goal to be achieved. Labelling i s necessary in the antiserum quality control
procedures and, of course, in the ordinary RIA.

The domestic labelled T3 must be analogue to the imported one
available in the market, which i s furnished with a specific activity in the
order of 1.11 x 1012Bq/g (3OODci/g)1 ' .

In the present communication we describe and evaluate the chloramine-T
methodology for synthetizing 1 2 5 I -T 3 , using low cost procedures, i . e . , column
chromatoçraphy on Sephadex G-25 fine (25 x 0.6 cm) eluted with phosphate '
buffer pH 11.9 in the separation step. A further study relating 30
radiolabells, include specific activity determinations by self displacement,
according to Morris description, and product stabil i ty along 105 days. We
also discuss the use of T3 labelled on three types of RIA a) The PEG solution,
b) the double antiserum with PEG and c) the solid phase technics.

Methods

1. Labelling procedure: Radioiodination was made usiae the modified chloramine-
T method, described by Hunter and Greenwood et al *' ' . T2 solution was
prepared as a stock solution by dissolving 1 mg of T7 in 5 ml of 502 aqueous
propy lene glycol adding 25 ui of lM.KaOH.

The iodination was carried at room temperature in small glass tubes
(llX68mm). The reagents were added in the following order: a) 20 \il of
0-25M phosphate buffer pH 7.4, b) 1-3 ul of Na125I (37MBq), c) 5 ul of T2
(1 ug/pl), d) 10 yi. of chloramine-T, (52.5 mg/10mi phosphate buffer). After
45 sec. the reaction was stopped by adding 10 vl of sodium me tabisulphite
(105 mg/lOmi, phosphate buffer) and 50 \¡l of 50% aqueous propylene glycol.

2. Purification by sephadex G-25 fine column fi l tration:

Sephadex G-25 fine was allowed to swell in 0 .05M phosphate buffer pH 11.9
for 24 hr and packed in a 25x0.6 cm glass column. Immediately after
iodination, the reaction misture from the above labelling procedure was
applied on the column and eluted with 0.05 M phosphate buffer pH 11.9. The
flow rate was adjusted to 40 rai/hr and 2 mi. eluates fractions were
collected. One drop of 6M HCH added to each fraction to bring the pH down
at about 7.5. Fifty fraction were collected and 10 vl aliquots of each was
counted. The fractions corresponding to the labelled T3 were pooled and
stored at -209C in 50% propylene glycol so lu t ion*• .

3. Estimation of specific activity (SA): The specific activity of the 1 2 5I-T3

was estimated by the self-displacement method according Morris discriptione.'

4. 8tability:The stabil ity of the 1 2 5 I - T
3 vas analysed, every week, during 105

days by the electrophoresis technique and the immunoreactivity was verified
by radioimnunoassay.

5. Standard curves for radioimmunoassay (RIA):
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To verify the quality of the T labelled, standard curves of T, were run,
usin^: three types of separation for the antigen-antibody complex: a) the
PEG solut ion^ ' (b) the double antiserum with PEG (2,7) a nd c) the solid
phase techinics . The following RIA parameters were analysed: sensitivity,
precision and correlation betweevrr. the above three techinics.

Results and Conclusion

1- Radionation: The yield of 30 labelling procedures, expressed as the '
percentage of the total radioactivity incorporated into the thyronine ,
averaged 752 (range,69-81%) , wich 43.6% (range, 40-592) corresponds to
1 2 5I-T3 and 26-UZ (range, 21-302) to 7^.

2- Purification of the labelled T3: Fig. 1 shows a typical elution pattern on
sephadex G-25 column. In our study this method has proved to be simple ,
rapid and reliable with good separation of the fractions.

125
3- Specific activity : The estimated specific activity of the 1-T3 was

110.8 1 23.6 TBq/g (2994 - 638 Ci/g), which correspond to the addition of
(Q'9 t 0«2) l 2 5 I atom/molecule.

4- Stability: Fig 2 shows that the *25i - 73 lolutions are stable during 3
months. The specific activity, Bo/T and NSB íetnained unchanged along this
time.

5- Standard curves for RIA of T3: Fig. 3 shows typical standard curves of the
tnree types ot KIA. ine KIA parameters analysed are given in table 1. These
experimental data are in agreement with imported products , so, we can '
optimistically conclude that our primary purpose was achieved, i . e . , we
obtain a good for RIA use, with a low cost.

Table 1 - RIA of the labelled - T,

Assay

Solid phase (S.Ph)

Double Antiserum
(D.A.)

PEG

Sensitivity
ng/dl

17

14

22

PRECISION (ERROR 7.)

50
ng/dl

10

13

12

250
ng/dl

6

8

7.5

500
ng/dl

8

9

10

NSB
7.

7

5

110

Correlation
Coeficient

S.Ph^-^""'^
^ ^ PEG

^><PÍ

(r)

0.96

0.97

0.98
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Sumario

Desenvolvemos a técnica de radioiodação controlada d<? insulina de porco pelo
método de Hunter e Greenwood (método clássico da cloramina T) com as modifi-
cações sugeridas por Roth (adições de quantidades sucessivas e limitadas de
cloramina T). Obtivemos hormônio marcado com atividade específica satisfató-
ria e estudamos as características do radíoímunoensaio, baseado na competi-
ção de insulina de porco 125-1 e insulina fria para anticorpo específico.

Abstract

Stoichiometric iodination and purification of porcine insulin waB performed
to the general method of Hunter and Greenwood (classical chloramine T) with
modifications recommended by Roth (chloramine T is added in limiting amounts
in multiple small additions). Satisfactory specific activity of the labeled
hormone was obtained and the characteristics of the radioimmunoassay, based
on the competition of the 125-1 labeled porcine and cold insulin for specific
antibody were studied.
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IfiTRODUÇAO

Os radioensaios, como em todo ensaio competitivo, não exigem uma identi_
dade entre hormônio marcado e não marcado, pois a condição necessária para
a validade desta técnica ê que o hormônio marcado se ligue ao anticorpo ou
receptor específicos e que a ligação seja inibida por hormônio não marcado.
Entretanto a qualidade e características da preparação marcada são importan
tes na determinação da sensibilidade e reprodutibilidade do ensaio. O método
clássico da cloramina T para marcação de polipeptídios pode conduzir a pre-
parações marcadas com imunereatividade e estabilidade diminuídas com redu-
ção da afinidade por parte das células receptoras, e maior afinidade para
sítios não específicos "J^ presumivelmente em virtude da exposição da pro-
teína a excesso de agente oxidante, cloramina T, ou redutor roetabissulfito
de sódio, ou ainda por ter incorporado mais de um átomo de iodo (125-1) por
molécula. Para obviar estes inconvenientes utilizamos o método de Hunter e
Greenwood O com as modificações sugeridas por Roth (4), lenta e progress^
va adição de cloramina T em quantidades controladas, nas exatas proporções
das massas envolvidas e não em excesso, como convencionalmente. A fim de não
ultrapassar a quantidade estequiométrica de cloramina T acompanhamos a ciné
tica da reação através de amostragens sucessivas que permite avaliar o pro-
gredir do rendimento. A adição de uma pequena quantidade de um redutor (me-
tabissulfito de sódio) evitará qualquer ulterior reação oxidativa. Sendo a
insulina um hormônio peptídico de caráter básico e baixo peso molecular, po_
de ser adsorvida a celulose através de grupos funcionais do adsorvente e
ser eluída por eluente adequado.

Tivemos como objetivo a obtenção de insulina de porco marcada com 125-1
(125-1 - pins) com alta atividade específica e elevado grau de pureza com a
manutenção de sua atividade imunológica.

MATERIAL E MÉTODOS

Adicionamos os reagentes no tubo de iodação, ã temperatura ambiente, na
seguinte seqüência: 35 ul de Tampão Fosfato 0,3M pH 7,5, 1,1,mCi de 125-1 e
Aul de insulina de porco (Img/ml em ácido clorídrico 0,01N), 15 ul de clora
mina T (40ug/ml em Tampão Fosfato). A seguir transferimos uma pequena alí-
quota do material de marcação para um tubo contendo Iml de Tampão Fosfato e
Iml de uma solução a 102 de ácido tricloroacético (TCA), para determinarmos
após centrifugação, o percentual de radioatividade precipitado pelo TCA. Em
nossos laboratórios obtivemos nesta fase 43Z em média de incorporação de
125-1. Uma nova adição de cloramina T (lOul) foi suficiente para um rendi-
mento de reação adequado, em torno de 70Z. No total adicionamos apenas lug
de cloramina T. Após a adição de 5ul de metabissulfito de sódio (200ug/ml em
Tampão Fosfato) adicionamos lOOul de BSA 2,5Z (bovine serum albumin em Tam-
pão Fosfato).

PURIFICAÇÃO

A purificação da insulina 125-1 foi realizada pelo método de adsorção a
celulose, coluna de pó de celulose Whatmar. acondicionada em uma pipeta
Pasteur com cerca de 0,7 cm de diâmetro. Aplicamos o material marcado no t£
po da coluna e aguardamos a sua total incorporação. Lavamos a coluna 10 ve-
zes com 0,5 ml de água destilada. Exercemos certa pressão de ar (pequena p£
ra) no topo da coluna para esgotar o volume correspondente a cada uma das
eluiçôes (iodo livre e fração danificada). A insulina 125-1 foi eluída atra
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vés de 4 vezes 0,5 ml de uma solução álcool-ácido (álcool etílico: ácido
clorídrico concentrado: água destilada: 7,50: 0,15: 2,35 ml) coletando cada
fração em tubo separado e identificado. Controlamos a pureza pela precipitai
ção através do percentual de radioatividade precipitado pelo TCA 10% e a
Ímunorreatividade, reação da 125-I-p Ins. com o anticorpo específico na di-
luição de 1:20.000, pela precipitação da forma ligada ao anticorpo com po-
lietilenoglicol (PEG) 25%.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A Tabela 1 reúne os percentuais de rendimentos finais realizados em 10
marcações, avaliados pelo método do TCA. A média da atividade específica cal_
culada em cada marcação foi de 188,9mCi/mg com amplitude de 180-204. 0 tes-
te de Kruskal-Wallis aplicado, após a classificação por "scores" dos valo-
res percentuais obtidos nos testes de pureza (Tabela 2) e Ímunorreatividade
(Tabela 3), revelou diferença estatisticamente significante entre os 4 elu£
tos tanto para o teste de pureza como de Ímunorreatividade. Apesar de não
se obter diferença estatisticamente significante entre os eluatos 1 e 2 do
teste de pureza, observou-se diferença estatisticamente significante entre
os eluatos 1 e 2 do teste de Ímunorreatividade. C critério para utilização
do 2? eluato baseou-se em percentuais de pureza acima de 95Z e na melhor pe£
centagem de ligação da 125 I-p Ins. ao anticorpo específico. Demonstrou-se
também adequado para ensaios com receptores específicos em parede celular de
..•ritrõcitos (3).

TABELA 1

Rendimento de marcação da

Partida

n?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
to

TCA

7.

77
68
77
74
73
62
71
70
62
70

X .70,40
SD . 5,32
CV - 7,56

125 I-p Ins.

At. Esp.

mCi/mg

188
184
180
204
186
181
189
200
195
182

188,90
8,24
4,36
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Valores percentuais
na de celulose (TCA)
partida
n? 19

Tabela 2
de pureza nos

eluatos
29

eluatos

39

da colu

49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

98
97
96
96
97
96
95
92
97
94

97
97
97
95
96
96
96
95
98
96

95
94
94
92
94
93
91
93
96
94

91
90
90
90
90
89
89
88
91
90

Ã
SD

"scores"

- 95,
- 1,
- 284

80
75
,5

96,

o,
305

30
95

93,
1,
174

60
41
,5

89
0
,80
,92
56

Tabela 3
Percentuais da ligação da 125 I-p Ins. ao anticor-
po específico pela precipitação com PEG 25% nos
eluatos da coluna da celulose
partida eluatos

n9 19 29 39 49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

48
50
43
52
40
50
42
39
51
44

50
55
48
60
45
54
46
45
56
50

45
47
38
48
35
43
38
35
46
38

40
43
35
45
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CALCULO DE DOSE COMPROMETIDA E ANÍLISE CINÉTICA DO I 3 1 I , ADMINISTRADO A UM

PACIENTE PARA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO TIREOIDIANA
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Sumário

Uma atividade conhecida de 1 3 1 I foi administrada a um paciente para avaliação

da função t ireo idiana. Foi f e i t o o acompanhamento da incorporação de 1 3 1 I ,usan

do técnicas de b ioanã l i s e , atualmente em rotina no controle ocupacionai de tra

balhadores no IPEN-CNEN/SP. Este estudo poss ib i l i tou o acompanhamento c inét ico

do radionuclídeo, a est imativa da dose comprometida e nos forneceu subsídios

para a avaliação c r í t i c a das técnicas de monitoração interna para iodo empreg¿

das neate instituto.

Abstract

Bioassay techniques presently in routine in our laboratory (IPEN-CNEN/ SP ) ,

were used in a cynetic study of the incorporation of Iodine 131 given for

diagnostic purposes to a patient. These experimental data were used to

evaluate our monitoring techniques and i t s aplicadon in the estimative of the

dose.
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As normas Básicas de Proteção Radiológica (Resolução CNEN 6/73, publicado
D. 0. n9 180, Secção I Parte II) estabelecu o controle da contaminação inte£
na de trabalhadores com material radioativo em seus itens 3 e 5. Com a finally
dade de atender o estabelecido nestas normas, o Departamento de Proteção RadÍ£
lógica do IPEM-CNEM/SP, pesquisou, desenvolveu e atualmento utiliza no contro
le ocupacional de trabalhadores que manuseiam material radioativo, um programa
de monitoração que utiliza duas técnicas.

1 - Bioanãlise "in vivo" - que util iza um contador de corpo inteiro;

2 - Bioanálise "in vitro" - realizada em amostras de excreta.

Este programa pode ser utilizado para a maioria dos radionuclídeos conhe
cidos, porém, no presente trabalho será feita a avaliação das técnicas empreg¿
das na parte do programa desenvolvida para o controle ocupacional dos trabalha
dores que manuseiam 1 3 l I . Na análise dos resultados obtidos é empregado o mode_
Io metabólico utilizado pelo ICRP em sua publicação n9 30 (ICRP, 1979).

Com o propósito de estimar a exatidão do nosso programa ao avaliar a dose
de 1 3 l I , estudou-se a cinética deste nuclídeo em um indivíduo submetido a uma
prova cínica. Este estudo foi feito acompanhando-se a quantidade retida pela
tireóide e aquela eliminada diariamente na urina, utilizando-se para isso, as
técricas de bioanãlise já mencionadas.

Desde o 89 até o 349 dia após a ingestão de 1 3 1 I , o paciente colheu amo¿
tras de urina de 24 horas e fez monitoração ro contador de corpo inteiro. Após
o 349 dia estas colheitas e monitoraçãoes passaram a ser esporádicas.

Os resultados obtidos nas monitorações feitas no contador de corpo intei^
ro e nas analises de urina, quando aplicados ao modelo para obter-se o valor
da incorporação inicial , fornecem estimativas bem próximas do valor realmente
administrado. A coincidência é maior em todos os resultados das monitorações
faitas no contador de corpo inteiro do que para aqueles obtidos nas amostras
de urina. Este fato ocorre por serem as amostras da urina grandemente influen
ciadas pela quantidade de líquido ingerido, pela dieta alimentar e por cara¿
terísticas metabólicas individualizadas e bastantes variáveis, tais como: a
quantidade excretada cm 24 horas, a retenção na bexiga, etc. 0 fato das amo¿
tras terem sido colhidas a partir do 89 dia após a administração do Iodo, quan
do a quantidade excretada é da ordem de 10"1* da quantidade incorporada, tnrnbém
contribui para um erro maior nas avaliações feitas a partir dos dados das aaí

ses de urina.

Ao calcular o equivalente de dose comprometida utilizando o valor real da
atividade administrada o resultado obtido é de 1,8 Sv. Utilizando os dados ob
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tidos nas monitorações realizadas no contador de corpo inteiro e aqueles obti^
doa pelas análises de urina, o valor medio estinado do equivalente de dose
comprometida é de 2,0 Sv. Dessa forma conclui-se que o programa de monitora
ções utilizados no IPEN-CNEN/SP para o controle ocupacional dos trabalhadores
que manuseiam 131I fornece estimativas de dose bem próximas do valor real.
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Sumário
Partindo-se de uma preparação de hormônio de crescimento humano isolou-se por
isoeletrofocalização a sua variante integra (hGH-22K) com pH isoeletrico 5,20
e migração relativa (Rm) de 0,621 em eletroforeseem gel de poliscrilanada a
755. Realizou-se diversos testes para caracterização da variante isolada.As pn>
priedades imunológicas foram testadas por radioimunoensaio (RIE), no qual com
parou-se a sua atividade com a preparação total. As curvas dose resposta obt¿
das no RIE foram paralelas, a um nivel de significancia de P «0,01 verificado
pelo teste F. 0 paralelismo demonstra a identidade imunoqímica das duas prep£
rações e indica que o processo de isolamento desenvolvido não provoca alten»
ções nas propriedades imunológicas da variante.

Abstract
From a preparation of human growth hormone its integral variant (hGH-22K) was
isolated by isoelectric focusing, having a pi of 5,20 and relative mobility
(Rm) of 0,621 in the polyacrylamide del electrophoresis. Several experiments
for the characterization of the isolated variant were carried out. The immun£
logical properties was tested by radioimnunoassay (RIE), in which the activity
of the isolated variant and the activity of the total preparation were compared
The dose response-curves obtained by RIE were found to be considered parallels
(p < 0,01), It was checked using the F test between the slope of the two cur-
ves. The parallelism shown the iniramoehemical identity of the two preparation
and indicates that the separation process developed does not produce altera-
tions in the immunological pronarties of the variant.
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Figura 1. Curvas d* RIE obtidas para as ourificacõat de hGH total e variante

22K.
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INTRODUÇÃO

O refinamento das técnicas de análise de proteínas, permitiu verificar que

mesmo as preparações mais puras de hormônio de crescimento humano (hGH) apresen

tam heterogeneidade quanto aos aspectos físico-químicos. Varias observações in

dicam tratar-se de muiticomponentes de uma mesma molécula, sendo que o principal

é denominado íntegro ou variante 22K. (1) Entretanto, não se conhece o papel d*

variantes na fisiologia do crescimento. 0 isolamento de cada componente fornece^

ria meios para seu esclarecimento. A reação do hGH com o seu anticorpo no radio

imunoensaio (RÍE) é una forma qualitativa de verificar se ocorreram alterações

estruturais na molécula durante o isolamento da variante 22K.

0 RIE também é a única metodologia disponível que permitiria identificar e

quantificar as formas circulantes, para estabelecer os mecanismos que resultam

no amplo espectro de ações de hGH. 0 desenvolvimento de um RIE específico pode-

ria significar ainda uma evolução nos diagnósticos clínicos.

MATERIAL E MÍTODOS

0 hGH foi preparado a partir de hipõfises humanas congeladas e segundo o

método de Roos, (3). A variante hGH-22K foi isolada da preparação total por is£

eletrofocalização.

A radioiodação baseou-se no método de marcação com cloramina T (2). Obteve

se o hGH- I com uma atividade específica de 39,8 uCi/ug. 0 marcado foi utili-

zado no RIE diluído 1:200 e o anticorpo 1:250.000. As duas preparações de hGH

foram ensaiadas nas doses de 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0 e 100,0 ug/ml. Utilizou

se tampão veronal 0,025 M, pH 8,6 contendo 0,251 de soro albúmina bovina. Incu-

bou-se o ensaio por 22 horas a 59C.

A ligação inespecífica foi determinada na presença de excesso de hormônio

não marcado (10 ug/ml). Este valor foi subtraído da ligação total de cada ponto,

para o cálculo da ligação específica.

Para a separação das frações livre e ligada utilizou-se PEG 6.000 a 25% em

tampão veronal 0,025 M pH 8,6. Após a centrifugaçao (2500g, 20 minutos, 5 a 89C)

ressuspendeu-se o precipitado em cloreto de sódio 0,4N e com a solução de PEG

citada anteriormente. Segue uma nova centrifugaçao da suspensão (33OOg, 10 minu

tos, 5 a 89C). 0 sobrenadante é descartado e o precipitado é contado.

A curva padrão inicialmente relacionou B/T (ou seja, a fração de hormônio

radioativo ligado, dividido pelo total incubado) com a dose de hormônio não mar

cado adicionada. Posteriormente a escala de resposta foi ampliada tomando-se a
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relação B/Bo x 100, onde Bo é determinado na ausencia de antígeno frio.

A análise estatística foi realizada pelo programa SAS (Statistical Analy-

sis System) em um computador IBM/370 modelo 155 do IPEN-CNEN/SP.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

As ligações inespecíficas obtidas foram 3,7Z para preparação total e 3,6Z

para a variante 22K. A lavagem do precipitado, obtido após a primeira centrifu

gação, foi um procedimento decisivo para a diminuição da ligação inespecífica

do ensaio, anteriormente ao redor de 8Z.

A ligação específica máxima (Bo) foi 52Z para o hGH-total e 54Z para o

hGH 22K. As ligações específicas para as diferentes doses da curva padrão, ex

pressas como B/BQ X 100, estão representadas na Figura 1.

A análise das curvas em escala semi-log apresentou uma porção linear, en-

tre as doses de 5 a 50 ng/ml. Utilizando análise de variância e teste F demons

traaos que o modelo de regressão linear é adequado para estes dados a um nivel

de significancia de P< 0,0001, em ambas as preparações. (Tab. I e 2). As de-

clividades calculadas foram - 24.099 para o hGH - total e - 25.443 para a va-

riante 22K, sendo demonstrado o paralelismo das duas curvas através do Teste F.

(P<0,01).

0 paralelismo evidencia a identidade imunoquímica das duas preparações.

Também demonstra que a metodologia de isoeletrofocalizaçao é factível, tanto

do ponto de vista da resolução, quanto da conservação da capacidade imunológi-

ca do hormônio.
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Sumário

201.Utilizou-se para a separação de Hg e TI a técnica de cromatografía de extra-
ção. Usaram-se colunas de vidro de 5,0 cm de altura e 1,0 cm de diâmetro preen-
chidas com põ de Voltalef impregnado com TBP/ciclohexano. Percolaram-se pelas co
lunas de Voltalef, separadamente, soluções de 203Hg2+, 201Til+ e 201T13+ „,
meio nítrico 4 a 8 M e.em meio clorídrico 0,5 a 4 M. Obteve-se a separação de Hg
e 2 0 1Tl, retendo-se o TI3* na coluna durante a eluição detodo o Hg com HC1 '
2 M. Eluiu-se o 201fi3+ <ja coluna após sua redução com solução quente de clori-
drato de hidraxina.

Abstract

201.The extraction chromatography technique was used for the Hg and *V*T1 separation.
It was used glass columns of 5,0 cm height and 1,0 cm diameter filled with Volta
lef powder impregnated with TBP/cydohexane. By the Voltalef columns, solutions""
of 2°3Hg2+, 201TI1+ a na 201T13* WV€ g € p a r a t eiy p«rcolated in a nitric environ-
ment of 4 to 8 M concentration and in a hydrochloridric environment of 0,5 to '
4 H. The separation of Hg and 2O1T1 was obtained by the retention of 201xi3* in
the column during the elution of all the Hg with HC1 2 M. The 2O1T13+ was eluted
from the column after its reduction with a hot hydrazine dichloride solution.
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INTRODUÇÃO
42,43,, 81,84,,. 129,131,134nu 13M ..

Os radionuclideos K, ' Rb, * ' Cs e N-amonea tem sido
utilizados para estudos do miocardio e, recentemente, o TI(2). Entre todos,
o 201xi possui as melhores propriedades nucleares para imagem do miocardio. O
201x1 cuja meia-vida é de 73 horas, decai por captura eletrônica com a emis-
são de raios X de 69 a 83 KeV com 98% de abundância e raios gama de 135 e 167
KeV com abundância total de 10Z. _ -Q1 «03

0 método comumente usado para a preparação de TI a partir de Tl(p,
3n)201Pb —» 201xi necessita de protons incidentes com energia de cerca de
28 Mevd»2). Em virtude da energia de prótons do Ciclotrón CV-28 do IPEN-CNEN/
SP ser de 24 MeV, passou-se a estudar a preparação de 201xi por meio da re-
ação nuclear natHg(p,xn)201xi com prótons de 19 MeV ( D .

Para a separação de Hg e 201xit Os autores têm recorrido ao processo de
extração de TI com éter. Neste trabalho, utilizou-se a técnica de cromatogra-
fía de extração com base nos resultados obtidos na extração de TI**, Tl 3 + e
Hg2+ de soluções de HNO3 e HC1 com TBP/benzeno apresentados no trabalho de R.
Weinreich(3),

A técnica de cromatografía de extração baseia-se na fixação de um compos-
to orgânico líquido TBP/ciclohexano, fase estacionaria, num suporte adequado:
pó de Voltalef 300 LD (politrifluorcloroetileno). A função desse composto é
reter os elementos que devem ser separados pela percolação de ume solução de
natureza e concentração convenientes. Esta solução, fase móvel, pode ser um
ácido,

PARTE EXPERIMENTAL

201Para a separação de Hg e TI, utilizaram-se colunas de vidro de 5,0 cm
de altura e 1,0 cm de diâmetro preenchidas com pó de Voltalef impregnado com
TBP/ciclohexano. Para os experimentos iniciais usaram-se 203ggo e 2ülxici c£
mo traçadores. Quando se necessitou de 201Ti3+t a soiUção de cloreto taloso
foi oxidada com hipoclorito de sódio.

As soluções carga contendo 203Hg2+f 201xil+ e 201xi
3+

f separadamente ,
foram preparadas em meio nítrico 4 a 8 M e em meio clorídrico 0,5 a 4 M e
percoladas pela coluna de Voltalef. _n-

Çom base nos resultados obtidos, preparou-se uma solução contendo Hg
e 201j^3 em m e £ 0 clorídrico 2 M que foi percolada pela coluna de Voltalef.M que foi percolada pela coluna de Voltalef.
Eluiu-se primeiramente o Hg com cerca de 300 ml de HCl 2 M, e em seguida o
201xi1+ com cerca de 70 ml de solução quente de cloridrato de hidrazina 10%
preparada em meio NaOH 2 M.

CONTROLE DE QUALIDADE

Pureza Radioativa

As atividades das soluções influente , efluente , lavagens e eluído foram
determinadas por espectrometría gama, usando-se um detector de Ce(Li) Ortec
modelo 8001-0222, acoplado a um analisador Ortec de 7450 canais; observando-se
o fóton de 279 KeV de 203Hg e o fóton de 167 KeV de 2 O 1T1.

Pureza Radioquímica

Para diferenciar ent
tografia de papel, usando-se papel Whatmann n° 3 e como solvente acetona.Obte-

Para diferenciar entre TI * e TI +, utilizou-se a técnica de croma-
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ve-se Rf - 0,0 para Tl * e Rf « 0,9 para Tl *. 0 tempo de corrida da fî
ta foi de 30 minutos.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Verificou-se que o Hg não foi fixado em Voltalef quando percolado em solu_
ção nítrica 4 a 8 M ou em solução clorídrica 0,5 a A M. 0 Ti**,praticamen-
te, não foi retido quando utilizadas soluções de ácido nítrico ou clorídrico
nas concentrações estudadas; entretanto o 201TI3* quando percolado em solução
clorídrica 0,5 a 4 M foi totalmente fixado no pó de Voltalef. ,03 ?+

Na oerco1ação pela coluna de Voltalef da solução carga contendo Hg
e 2Olfj3+ em nci 2 M, obteve-se a separação de Hg e Tl com a fixação de
201Ti3+ no pó durante a retirada de todo o Hg com 300 ml de HC1 2 M.
0 2O1TI3* só foi eluído da coluna após sua redução a 201fll+ com 70 ml de SD
lução quente de cloridrato de hidrazina. O rendimento de eluiçao de 201JI £oj
da ordem de 95%.
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Sumario

Em humanos, o tratamento com Litio pode ocasionalmente produ-
zir bocio com ôu sem hipotereoidismo.
0 presente estudo investiga alguns parâmetros da função tireo_i
diana em ratos tratados com litio durante 1,5 a 2 meses. 0 es
tudo foi realizado em ratos machos, adultos, jovens, isogêni"
cos, Dutch-Miranda, em grupos de 3 animais, controle e experi-
mental. Os animais receberam ração comercial e solução de
12,5 mM de LiCl em água para beber e os controles água ad-libi^
tum. No final do período, receberam dose intraperitoneal de 5
a 6 uCi de 1-131, tireoidectomizados, 72 h após, e determinada
a captação do 1-131. A atividade da TPO e a percentagem de a-
minoacidos marcados foi determinada em "pool" de 3 tireóides.
Os animais tratados com LiCl apresentaram captação do 1-131
significativamente mais elevada eatividade TPO mais baixa que
os controles, porém a diferença não foi significativa.

Abstract

The present study was designed to investigate some aspects of
thyroid function in rats whose blood lithium levels were main-
tained. At therapeutic levels during 1,5 to 2 months. Adult
young male rats (isogenic Dutch-Miranda) of the same litter
were randomly distributed into paired experimental and control
groups of 3 animals. The animals were fed comercial chow and
received tap water or LiCl 12,5 mM in distiled water to drink,
ad-libitum. At the end of experimental period each animal re-
ceived an intraperitoneal tracer dosis of 1-131 (5-6 uCi), 72 h
later their thyroids were removed, weighed and counted to deter
mine thel-131 uptake. The pooled thyroids of each group w*rè"
homogeneized and supernadant and particulate fractions were se
pared by centrifugation. TPO activity was determined in the
pseudoaolubilized particulate feaction.
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INTRODUÇÃO

O uso crónico do litio, em psiquiatria, para o tratamen-
to da fase maníaca da psicose maníaco-depressiva pode ocasio-
nar aumento da glândula tireóide, acompanhado ou nao de dimi-
nuição da fução desta glándula (REISBERG & GERSHON, 1979).

Apesar de muitos estudos "in vitro" e "ia vivo" demons-
trarem que o litio é concentrado pela tireóide, causando dimi^
nuição da liberação dos hormônios tireoidianos (T3 e T4), di-
minuição da biossíntese destes hormônios e alteração no meta-
bolismo periférico do T3 e T4, ainda permanecem obscuras as e_
tapa(s) bioquímica(s) nas quais o litio pode atuar (BAGCHI
et al 1978) .

Neste estudo, investigamos alguns aspectos da função ti-
reóideana em ratos usando Cloreto de Litio (LiCl), durante
1,5 a 2 meses.

MATERIAL E MÉTODOS

Setenta e dois ratos Dutch-Miranda, isogenicos, adultos
jovens foram divididos em 2 grupos: Experimental j[N*32) e con
trole (N«32), sendo que em cada período de experiencia usáva-
mos 112 ratos (6 experimentais e 6 controles).

0 19 grupo recebeu, em água para beber, solução de 12,5
mM de LiCl durante 6, 7 ou 8 semanas, ao mesmo tempo, o 29
grupo usava água ad-libitum. Durante a experiencia, determi-
namos semanalmente o peso dos animais e suas concentrações de
litio no sangue. No final do período, os animais receberam
por via intraperitoneal, dose traçadora de iodo radioativo
(1-131),5 a 6 uCi, 72 horas antes da retirada da glândula ti-
reóide. As tireóxdes foram pesadas determinando-se a captação
do 1-131 pela glândula; cada grupo de 3 tireóides foram homo-
geneizadas em tampão TRIS-HCL-IK pH 7,2. Após centrífugação
a frio, foi determinada a atividade da Peroxidase tireoidiana
(TPO) no precipitado (a TPO e uma enzima importante na bios-
síntese dos hormônios da tireóide) e no sobrenadante foram
quantificados os aminoácidos iodados (em pércentagem) através
de cromatografía em papel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A litiemia dos animais permaneceu entre 0,5 e 1,5 mEq/1,
não sendo observados sinais de intoxicação. Durante o experi
mento os animais ganharam peso. ~

A média de peso das tireóides no grupo experimental foi
de 5,42 mg/100 gramas de peso corporal, estatisticamente não
foi diferente da dos animais controles (5,06 mg/100 g) , po-
rém, a captação do 1-131 foi mais elevada nos animais em uso
de litio (11,292) que nos animais controles (8,96%) p 0,02.

A atividade da TPO foi mais baixa nos animais experimen-
tais (72,49 U/g de tecido) que nos controles (80,42 U/g de te
cido) p 0,10.
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Em relação ã percentage* de aminoácidos iodados (MIT, DIT
T3 e T4) nota-se nas tireõides dos anisáis que usaras litio,
un aumento da proporção de MIT e diminuição da proporção de
DIT (precursores dos hormônios tireoidianos) e uma diminuição
da relação DIT/MIT.

Estas diferenças embora não significativas estatistica-
mente, são sistemáticas e, se levarmos em conta que a dimimú
ção da atividade TPO pode ser responsável pela diminuição da
concentração intratireóideana de OIT e de T3 e T4, podemos e£
pecular que isto levaria a um auaento da secreçao de TSH (hojr
mônio hipofisario estimulador da função tireoidiana) o qual
estimularia a tireóide determinando um aumento da captação
do 1-131 pela glândula como também da massa tireóideana.
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SUMÁRIO

i>

As novas investigações com a aplicação de radioisótopos tanto "ín vivo"c£
mo "in vitro", o permanente interesse na escolha de novos traçadores radioati-
vos, o aprimoramento da tecnolíga de aparelhos, a possibilidade de computoriza_
ção de dados, vem proporcionando maiores informações na medicina geral. Estes
avanços, em particular, no campo da hematologia, favoreceram os estudos de ci-
nética celular, imaginologia nuclear, autoradiografia e radioensaio que possi-
bilitaram valiosas informações na complementaçao ã investigação clinica.

Neste trabalho será comentados e apresentados resultados de nossas recen-
tes pesquisas e de vários autores em indivíduos normais e com diversas desor-
dens hematológicas.

ABSTRACT

The new investigation procedures involving application of radioactive is£
topes ar well "in vivo" as "in vitro" techniques, the continuous interest in
new radioactive tracers, the advance in the nuclear equipment technology, and
the possibility of computer data manipulation have proportionated gre* informa^
ions in the practical nuclear medicine. These advances particularly in the h^m
athology field has favoring new datas in Celular Kinetic Studies, Nuclear lmmag_
ing, Authoradiography, and Radioassay which possibil itatfd new informations to
complement the clinical investigations. This report presents results of our
more recent researches in normal as well as in those with hemathology disorders.
These results will be referred with those obtained by different authors.
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ATUALIZAÇÃO EM HEMATOLOGIA NUCLEAR

O presente trabalho tem como objetivos demonstrar e comentar resultados
de diversas pesquisas realizadas na Seção de Radiobiologia em indivíduos nor-
mais e em pacientes de nossa instituição, além disso, serão apresentados os tra
balhos de outros autores de centros de pesquisas internacionais.

Os estudos cinéticos com radiosótopos do ferro do cromo e do índio, possj_
bilitarara investigações tais como: de eritrocitos, leucocitos e plaquetas.

Estudos cintigráficos utilizando basicamente *90> Tc-pertecnetato marcando:
hemácias para visualização de baço, substâncias coloidais para visualização de
fígado, baço, medula óssea e sistema linfático, e polifostatos para cintigra —
fia óssea, tem contribuído para o esclarecimento de diversas hemopatias. Além
da obtenção de imagens estáticas o acoplamento de computação às gama-câmaras
vem possibilitando outros estudos dinâmicos.

Os radioensaios em hematologia vêm particularmente sendo utilizados para
a determinação da ferritina sérica, vitamina Bi 2, ácido fólico e folatos dan-
do importante.contribuição no diagnóstico, acompanhamento de diversas desor-
dens hematológicas, além de um valioso instrumento na seleção dos doadores.

Os estudos cinéticos, cintigráficos e de radioensaios realizados em vá-
rias patologias, tem permitido a complementaçao da investigação clínica.

COMENTARIOS £ CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no estudo da ferrocinética em pacientes com Anemia
Sideroblástica, apresentaram T. ,_, Fe59 plasmático diminuido, a percentagem de
utilização do ferro diminuida, e o aspecto das curvas de contagens da radioa-
tividade em baço e fígado evidenciaram elevada fixação de ferro. Os parâmetros
determinados caracterizaram eritropoiese ineficaz em todos os casos.

Os valores da ferrocinética obtidos nos pacientes com Metaplasia Mielóide,
mostraram T\ .„, Fe59 plasmático diminuido, a percentagem de utilização diminui_
da, e em todos os casos verificou-se que o aspecto das curvas das contagens ex
ternas em baço, fígado e medulo óssea (sacro) foi característico de eritropoie_
se extra-medular.

0 método utilizado para o estudo da cinética •*-> ferro foi a de Polly cove.

Atualmente estamos realizando o estudo da ferrocinética baseado no método
de Richetts e colaboradores que requer acesso a computador para análise dos re-
sultados.

Pesquisas com radiocrorao tem sido realizadas em pacientes com Anemias He-
molíticas, particularmente Anemia Microesferocítica, para determinação da so-
brevida de hemácias e sítios de sequestraçao de hemácias e em pacientes com Píír
pura Trobocitopênica Idiopátíca (PTI), para determinação da sobrevida de pla-
quetas e sítios de sequestraçao de plaquetas, nas fases pré e pós-esplenecto —
mia, de grande interesse para clínica hematológica.

Estudos cintigráficos utilizando hemácias marcadas com " mTc vem auxilian
do a pesquisa de baço acessório em Anemia Microesferocítica e PTI.



TABELA 1

RESULTADOS DA FERROCINETRICA E OUTROS DADOS EM METAPLASIA MIELOIDE

Caso T apSs diafc Sexo/Idade Ht Ferro Tl/2 Fe59 VP VRFP UTILIZAÇÃO DO
nóstico Sérico (min.) (ml/Kg)(mg/dia) Fe

(meses) % (ug %) % - dia

M.L.

J.C.

M.V.

A.F.

CP.

D.S.

R.C.

1

4

5

12

2

1

84

F/60a

M/50a

F/67a

F/48a

M/15a

F/53a

F/67a

36

34

25

34

25

18

38

142

• 140

112

80

135

128

144

33

38

20

43

58

37

27

57

35

54

47

46

61

48

109

110

160

49

38

120

138

60

60

25

35

50

25

84

89

109

109

99

109

89

109

TABELA 2

RESULTADOS DA FERROCINETICA E OUTROS DADOS EM ANEMIA SIDERODLASTICA

Caso

L.S

H.C.

M.E.

M.O.

A.R.

NORMAL

Sexo/Idade

M/16a

F/73a

F/28a

F/68a

M/80a

Ht

%

24

22

19

21

23

Ferro
Sérico
(ug %)

225

90

116

132

240

.12-225

T 1/2 Fe59

(min.)

30

40

184

20

52

70-120

VP
(ml/Kg)

64

72

68

66

54

40-50

VRFP
(mg/dia)

190

118

17

225

210

32-52

UTILIZAÇÃO DO
Fe59

% - dia

25

60

35

50

50

129

129

89

109

109

80-90 entrelO9
e 129
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SUMARIO

Foi feito o estudo do comportamento da tetraciclina como agente complexante, na ex-
tração dos elementos neptunio e americio, usando álcool benzi1ico como solvente orgS

* nico. "~

:, Utilizando traçadores radioativos de Np e de Am foram determinadas as percent*»
gens de extração desses elementos em função da variação de pH na ausência e na pre~
sença de vários agentes mascarantes.

Foi examinada a influência do tempo de agitação bem como o uso de diferentes tipos
de eletrõlitos na extração.

Os resultados das curvas de extração obtidas na presença de EDTA, usado como masca-
rante, mostraram que a tetraciclina pode ser eficientemente utilizada na separação
entre americio e neptunio, ficando o americio na fase aquosa e o neptunio na fase or_
gánica. ~

ABSTRACT

The behavior of tetracycline as complexing agent, in solvent extraction studies of
neptunium and americium, using benzyl alcohol as the organic phase, is presented.

By using radioactive tracers of Np and Am the extraction percent of these ele
ments were determined as a function of pH in the absence and in the presence of "
several masking agents. The influence of shaking time and the use of different types
of supporting eletrolytss upon the extraction behavior was also studied.

The extraction curves obtained using EDTA as masking agent show that tetracycline
can be used for neptunium and americium separation. In this condition neptunium is
extracted into the organic phase and americium remains in the aqueous phase.
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INTRODUÇÃO

O fato das substâncias denominadas genericamente de tetraciclina serem ex
celentes agentes complexantes para vários tons metálicos, tem d spertadõ*
interesse em muitos pesquisadores principalmente no que concerne a forma
ção e as aplicações analíticas de seus complexos.

- (1-2) - ~
Em continuação aos estudos ja realizados sobre a extração dos compos
tos formados com a tetraciclina (TC) estuda-se, neste trabalho, o compor"
tamento da tetraciclina como agente complexante dos elementos neptunio "ê
americio, usando álcool benzllico como fase orgânica.
As extrações desses elementos foram feitas utilizando os traçadores radio
ativos de 239N P e 24lAm em função dos seguintes fatores: pH do meio,tempo
de agitação, presença de agentes mascarantes e uso de diferentes tipos de
eletrólitos usados como agentes salinos ou eletrolitos suportes.

PARTE EXPERIMENTAL

Reagentes e Soluções. Os reagentes utilizados foram de grau analítico e

as soluções foram preparadas com água desionizada e em seguida destilada
em aparelho de quartzo. 0 álcool benzílico e a água foram pré- saturados
com água e álcool benzílico, respectivamente. As soluções de TC foram pre
paradas pela dissolução do cloridrato de tetraciclina (Laborterãpica Bris
tol SP) em álcool benzílico. ~
A solução traçadora de 2¿(lAm utilizada foi da procedência Amershan Inte£
national Limited, solução código AMS-1, forma nitrato. ~*
0 traçador de 239Np foi obtido irradiando U3O8 com neutrons epítérmicos,
segundo a reação; 238u(n,y)239u B ( 239j|p, Cerca de 15 mg de U3O8 irra-
diado em cápsulas de cádmio durante 8 h e sob um fluxo de neutrons de
10*2 ncm"*2s~l, foram dissolvidos com HNO3 a quente. 0 239flp foi separado
do U por meio de duas operações de extração com TC. 50 ml da solução 4,4 x
10~4M de U foi extraída com duas porções de 50 ml da solução de TC 0,010M
em álcool benzílico, em pH • 2,0 conforme descrito por Nastasi e Lima(3).
A TC presente na fase aquosa juntamente com 239jjp foi removida fazendo a
lavagem dessa fase com o álcool benzílico puro. A recuperação do ^39Np na
separação foi superior a 90%. A pureza radioquímica da solução de 239flp
foi examinada usando um multianalisador de raios gama ligado a um detetor
de Ge(Li).

Procedimento. 0 sistema para extração consistiu de 5 ml da solução de TC

0,010M em álcool benzílico e 5 ml da solução aquosa contendo traçador do
elemento em estudo e o eletrólito que constituía o agente salino. 0 pH da
fase aquosa foi ajustado pela adição de soluções diluídas de ácido ou ba_
se. Os funis foram agitados em um agitador termostatizado a 25¿0 • O,5°C7
com a freqüência de 130 agitações/min numa amplitude de agitação Te 3,75
cm. Após a separação das fases por centrífugação, alíquotas de 1 ml de ca
da uma das fases foram tomadas para a contagem em analisador monocanal de*
fabricação IPEN-CNEN/SP, ligado a um detector de Nal(TI) de 5,lcmx4,5cm.
No cálculo das porcentagens de extração (ZE) ejlas razões de distribuição
(D) foram feitas_as correções devidas a radiação de fundo e as correções
devidas ã variação de volume da fase aquosa que ocorre quando do acerto
de pH.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando as soluções de Tip e An em 0,10M de NaClO, foram agitadas com
álcool benzi1ico puro verificou-se que a extração desses elementos no in-
tervalo de pH 1,3 a 5,0 é desprezível (E < 1Z). Na extração com solução
de tetraciclina 0.010M em álcool benzílico, obteve-se para os dois elemen
tos uma curva de extração com ZE máximas de cerca de 96Z para ambos os*
elementos, indicando que 239Np e 241Am formam complexos com a TC.
Os experimentos da extração do 239jjp com TC dissolvida nos diluentes ál-
cool benzílico, clorofõrmio e butanol 1 mostraram que a extração é maior
com o diluente álcool benzílico. _ 239 ?41
Nos experimentos de extração e retroextração do Np e Am para _dife-
rentes tempos de agitação foi verificado que o equilíbrio da extração de¿
ses elementos é estabelecido muito rapidamente. (Eig. la e lb). Escolheu"
-se um tempo de agitação de 30 minutos para o estudo sistemático da extr¿
ção desses elementos. _ 230
Estudos sobre a influência de tipos de eletrõlitos na extração do Np
(Fig. 2a) mostram que os eletrõlitos NaCl, KC1 e NH4CI, formados por ca-
tions diferentes, apresentam as curvas de log D em função de pH, coinci-
dentes. Mas os estudos realizados com os eletrõlitos formados por_di£eren_
tes ãnions como NaClO^, NaN0¿, NaCl e NaSO/, apresentaram curvas não coin"
cidentes (Fig. 2b). A extração do 239Np usando esses eletróiitos segue a
seqüências E > B > E > E> E

N a C 1

Os resultados da extração do 2^^Np na presença de mascarantes (NaF 0,OQ5M,
H9O2 5Z, hidrazina 0,10M, hidroxilamina 0.10M, DTPA 0,0025M e oxalato de
sodio 0,05M) da Fig. 3 mostram que com os mascarantes NaF, H2O2, DTPA e
oxalato de sódio ha um deslocamento nas curvas de extração quando compara^
das com a curva de extração obtida na ausência do mascarante. 0 oxalato
de sódio mascara completamente a reação entre Np e TC no intervalo de pH

• * *•"• „ 239 241 ~ - •»
As curvas de extração de Np e Am com solução de TC em álcool benzí-
lico da Fig. 4 mostram que não é possível separar 239N£ do 2¿>lAm apenas
pelo controle de pH e por uma única operação de extração. Porém. usando
EDTA como mascarante pode-se separar eficientemente 239np do 2¿(1Am (Fig.
4).
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Sumario

Amostras de zinco metálico natural ou de zinco eletrodepositado em níquel fo-
ram irradiadas com protons no ciclotrón CV-28 do Instituto de Pesquisas Ener-
géticas e Nucleares - CNEN/SP. 0 tratamento químico das amostras foi feito pe
la dissolução em HC1 10 N e a solução percolada em resina catiónica. 0 °'Ga ~*
foi eluído com HC1 3,5 N levado ã secura e retomado em solução de citrato de
sodio 3,8%. Analisou-se o produto final quanto S impurezas radioativas, quími
cas e radioquímicas. ~

Abstract

Samples of natural metalic zinc or elctroplated zinc in nickel were irradiated
with protons in the Cyclotron CV-28 of the Instituto de Pesquisas Energéticas
e Nucleares - CNEN/SP. The chemical treatment was made by dissolution in 10 N
HC1 and the solution percolated through cationic resin. °?Ga was eluted with
3,5 N HC1 the solution evaporad to dryness and taken up in 3,8% sodium citrate
solution. Radioactive, chemical, radiochemistry impurities were determined.
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I.INTRODUÇÃO

Neste trabalho, apresenta-se um método de preparação de Ga, por irra-
diação com protons, de amostrasude zinco eletrodepositado sobre uma placa de
cobre previamente niquelada . 0 uso de uma camada fina de níquel é neces
sírio para impedir a fusão entre o cobre e o zinco durante a irradiação em
correntes elevadas e também para diminuir o ataque químico durante a dissolu
ção da amostra.

A irradiação de amostras de zinco metálico de diferentes espessuras foi
feita para verificar qual fornece melhores rendimentos.

II.PARTE EXPERIMENTAL

11.1 - Determinação da espessura do alvo:
Placas de zinco metálico com 99,9Z de pureza e 2cm de diâmetro, com

espessuras de 350 \im a 1220 Mm foram irradiadas no ciclotrón i;v'~28 do IPEN -
CNEN/SP com prótons de 2A MeV, corrente de 5 UA, durante 30 minutos. Após um
período de resfriamento de quatro,dias; em que o Ga apresenta uma ativida
dt inferior a 1Z da atividade do Ga, foram feitas medidas de atividade do
Ga utilizando o aparelho CARPINTEO, modelo CRC-10 BC.

11.2 - Eletrodeposiçao das amostras:
Usou-se a mesma célula eletrolítica tanto para a niquelação como para

a eletrodeposiçao do zinco. Como anodo foi usado um fio de platina colocado'
sempre em posição oposta e paralela ãs placas.

Para o filme de níquel, o eletrólito utilizado foi uma solução de uma
parte de (NtO.SO, 0,35 M_saturado comNiSO,, duas partes de NH.OH e densida
de de corrente de 6 mA/cm , com agitação moderada durante 60 minutos.

Na eletrodeposiçao do zinco usou-se como eletrólito, ZnSO,.7 11.0(8,8 g)
em 86ml de H.SO, 0,1 N. Fez-se uma agitação mecânica em baixa velocidade( em
torno de 20 rpm; com uma reversão de polaridade de 30 segundos a cada 10 mi-
nutos. A densidade de corrente foi de 30 mA/cm (1) e o tempo total do expe-
rimento de 4 horas.

11.3 - Irradiação e processamento químico das amostras:
As amostras de zinco eletrodepositado foram irradiadas durante 60 minu-

tos no ciclotrón CV-28 do IPEN com prótons de 24 MeV. Após um tempo de res -
friamente de 4 dias, as amostras foram dissolvidas em HC1 10 N, percoladas'
em resina cationica Biorad AG 50x8 (100-200 Mesh) usando uma coluna de 8 cm
de altura por 1,2 cm de diâmetro. Após a percolação fez-se a lavagem com '
30 ml de HC1 10 N para retirar o zinco remanescente da coluna r eluiu-se o
Ga com 35 mililitros de HC1 3,5 N l ' ;. Esta solução foi levada ã secura

e retomada em 1 mililitro de citrato de sódio 3,8Z.

11.4 - Verificação de impurezas:
11.4.1 - Radioativas: ,. „
As impurezas radioativas Zn e Ga, foram determinadas por espectrome

tría gama utando-se um detetor Ge(Li) ORTEC modelo 8001-0222, acoplado a umT

analisador de 7450 canais.
11.4.2 - Químicas:
A determinação de ferro e zinco foi feita por espectrofotometria de ab-

sorção atômica.
11.4.3 - Radioquímicas
Utilizou-se cromatografía ascendente em papel e solventes piridina - e-

tanol - água(na proporção de 1:2:4) ou clorofórmio - ácido acético (9:1).
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Os croMtogxaMs foram desenvolvidos en tiras de papel Whatman n9 1 de
2 x 25 ca para a piridina, e 1 x 7 cm para o clorofórmio. 0 tempo de corri-
da em qualquer dos solventes foi de 2 horas.'3)

III. RESULTADOS

As espessuras das placas de zinco que forneceram melhores rendimentos*
são aquelas compreendidas entre 780 a 850 vim.

O filme de níquel eletrodepositado foi da ordem de 7-10 um que mostrou
ser adequado, não havendo ataque químico com H d concentrado. Na eletrodepo
sição de zinco metálico obteve-se até o momento 250 mg/cnr que corresponde
a uma espessura de 350 Um. Experimentos estão sendo feitos para alcançar es
pessuras da ordem de 780 a 850 Um.

A atividade no final do bombardeamento para amostras de zinco eletrode
positadas foi da ordem de 400 uCi/ uA.h.

Encontraram-se valores de 0,9 ug/ml e 0,5 yg/ml de ferro e zinco, res-
pectivamente, (5) no produto final. 67

A análise da pureza radioquímica realizada mostrou que 97Z do Ga es-
tava na forma de citrato de gálio.
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Sumário

O sistema porta drena o sangue venoso do estômago, intestino e ba
ço para ser "filtrado" no fígado. As doenças que' causam aumento
da resistência ao fluxo portal levam ã hipertensão porta e não r¿
ro a graves hemorragias de varizes do esófago. A utilização de
um radiotraçador absorvível pelo intestino evitaria o acesso cru-
ento ao sistema, como ocorre com os métodos convencionais. A ab-
sorção do 1-131 e do Tc-99m, verificada em coelhos, apresentou o
mesmo comportamento em cães. O tempo entre a administração retal
profunda do traçador e sua chegada ao fígado (t-RF) foi determina
da por detecção externa e registro gráfico. Em animais hígidos õ~
t-RF variou de 20 a 60 segundos (média 42 segundos). Em 2 ani-
mais com ligaduras parciais da veia porta o t-RF aumentou para
110 e 120 segundos._
Por ser um método não invasivo e inócuo, poderá ser utilizado no
estudo da circulação porta em diversas condições fisiopatológicas
do fígado humano, mesmo em pacientes graves.

Abstract

The use of a radio-tracer of portal circulation through the inte¿
tine, should prevent cruel punctures in the portal-vein or spleen
as it is usually the case with traditional methods in the study
of portal-system. The absortion of 1-131 and Tc-99m, previously
checked in rabbits presented similar results in dogs. The time
of circulation between terminal large-intestine and the liver
(t-RF) was determined by external counting at hepatic level by rjs
cording radioactivity variation-time. In healthy animals thi
t-RF was from 20 to 60 seconds, with average time of 42 seconds.
In 2 animal* with partial binding of portal-vein the t-RF went up
to 110 and 120 seconds.
Being harmless and non-invading , this method can be useful in
the study of portal-circulation in several physiopathologic condi_
tions of nan's liver.

-130-



INTRODUÇÃO

Por suas características anatômicas e funcionais, o siste_
ma porta hepático é de acesso difícil, reservado tradicional-
mente a métodos cruentos e invasivos.

A veia porta é formada pela confluência das veias que dre_
nan o sangue dos intestinos - as mesentéricas -, do baço e pâii
creas e se ramifica intra-hepaticamente em troncos que vão dÍ£
tribuir o sangue de origem esplâncnica, para ser "filtrado" no
fígado.

Os processos patológicos que produzem aumento da resistêri
cia ao fluxo sangüíneo porta, como a cirrose e a esquistossonu>
se hepato-esplênica, levam ¿ aumento da pressão dentro do siŝ
tema com produção de dilatações vasculares, geralmente das vei_
as do esófago inferior (varizes de esófago). Com o aumento
progressivo da pressão, as varizes podem se romper levando a he_
morragias graves, com alto índice de mortalidade. A derivação
parcial do fluxo venoso porta para o sistema cava, que drena o
sangue diretamente para o coração, evita a ocorrência de he-
morragia das varizes do esófago, garantindo considerável aumert
to na sobrevida do paciente.

Os métodos convencionais de avaliação da circulação por-
ta, são todos de natureza invasiva ou cruenta: a esplenoporto-
grafia, realizada por punção transparietal do baço para inje-
ção de contraste radiológico (ABEATICI & CAMPI, 1951), a medi-
da da pressão do sistema porta, por punção da veia porta ou do
baço ou por cateterismo (REYNOLDS et ai., 1970) ou através de
dissecção da veia umbilical (GONÇALVES CARBALHAES, 1959).

A absorção intestinal do NaI(I-131), por administração r£
tal foi utilizada por RATZKOWSKI e colaboradores (1963) para o
diagnóstico de metãstases hepáticas. Em trabalho anterior de-
terminamos a absorção o 1-131 e do Tc-99m em coelhos e os uti-
lizamos como traçadores da circulação porta a partir da veia
mesentérica caudal que drena o sangue do intestino grosso, com
êxito tanto em animais hígidos como em submetidos ã hiperten-
são porta experimental (MALISKA, 1980) .

Por serem de natureza invasiva e apresentarem grau variá-
vel de risco, os métodos convencionais, não podem ser aplica-
dos a pacientes graves, pelo sério risco de hemorragias, agra-
vando ainda mais o quadro. Tampouco podem ser aplicados roti-
neiramente a todos os suspeitos de apresentarem alterações cir_
culatórias porta, como por exemplo, os portadores de esquistojg
somose mansónica e os cirróticos.

Este trabalho teve como objetivo contribuir para o desen-
volvimento de um método inócuo de avaliação da função circula-
tória porta utilizando radiotraçadores administrados por via
retal.

MATERIAL E MÉTODO

A absorção, por administração retal, do 1-131 edo Tc-99m,
foi determinada em 26 cães hígidos, sem raça definida, manti-
dos com ração própria e água "ad libitum". 0 estudo dinâmico
foi realizado em 28 cães, sendo 2 operados previamente.
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A quantificação da absorção dos radionuclídeos foi feita
a partir do volume de distribuição, obtido por diluição isotó-
pica e da administração do isótopo através de catéter de polÍ£
tileno e retiradas de sangue aos 15; 30 e 60 minutos. As amos_
tras foram contadas em cintilador de poço, com espectrómetro e
escallmetro associados.

0 estudo dinâmico foi realizado pela administração retal
do radiotraçador e detecção externa sobre o fígado e o cora-
ção, com sondas de cintilaçao planas, de 1,5 polegadas, as-
sociadas a conjunto de registro gráfico e em fitas (Picker Nu-
cler Multiprobe) .

RESULTADOS

0 volume de distribuição variou entre 320 e 490 ml/kg de
peso para o Tc-99m e de 380 a 466 ml/kg para o 1-131.

A absorção do 1-131 variou de 70,5 a 88% da dose adminis-
trada por via retal e a do Tc-99m variou entre 65 e 78Z da do-
se .

0 tempo reto-fígado dos 26 animais hígidos variou de 20 a
60 segundos, média 42 segundos. Os animais submetidos a liga-
dura de troncos portais apresentaram t-RF de 110 e de 120 se-
gundos (vide Tabela).

TABELA - Tempo R E T O - F I G A D O em Cães HÍgidos e em Submeti-
dos a Ligaduras Parciais da Veia Porta

Animal Radiotraçador t-RF (segundos)

C Ã E S H l G I D O S
COI a C26 Tc-99m 20 a 60 ( i « 42)

L I G A D U R A D Ó T R O N C O D I R E I T O

C28 Tc-99m 110

L I G A D U R A D O T R O N C O E S Q U E R D O

C29 Tc-99m 120

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Por sua meia vida física de 6 h e biológica de 53 h, no
homem (ANDROS et ai., 1965), o Tc-99m pode ser considerado o
traçador de escolha para a aplicação do método no homem,
o ponto de vista econômico, a utilização de doses pequenas
Tc-99m não representa despesa importante para os serviços
medicina nuclear, que utilizam em suas rotinas doses de 10
20 vezes as doses esperada* para a aplicação do método em hum£
nos .

Sob
de
de
a
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Por ser de natureza nao invasiva e inocua e irradiar me-
nos que os métodos radiológicos, poderá ser de grande valia na
avaliação de pacientes com hipertensão porta.
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Sumário

(3)Os trabalhos pioneiros de Harvey e col., w / introduziram o uso do
til fenil carbamoil metil iminodiacético (dimetil-IDA) marcado com

ido 2,6-dime-
c em diag -

nósticos do sistema hepato-biliar; desde então, outros derivados do ácido iminodia
cético foram sintetizados. Neste trabalho descrevemos a preparação química do ácî
do 4-p-n-Butil-IDA e posteriormente sua utilizaçãona preparação dé conjuntos de
reativos liofilizados destinados ã marcação com Tc em condições de serem empre-
gados em Medicina Nuclear.

Abstract

(3)Since the pioneering work of Harvey et al., w / about the synthesis of 2,6 oíj¿me~
thyl-phenyl-carbamoyl methyl iminodiacetic acid and its successful use as a Tc
complexing agent, several authors have published the preparation of others imino -
diacetic derivatives to be applied to the same purpose in Nuclear Medicine. Among
them we have choiced the 4-p-n-Butyl derivative. We have studie|gthe synthesis of
this derivative, the lyophilized kit preparation and its use as ^ T c complex a-
gent in Nuclear Medicine.
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INTRODUÇÃO

Após os trabalhos de Harvey e col., introduzindo o uso de um derivado '
do ácido iminodiacitico em radiodiagnõstico, conseguiu a Medicina Nuclear van-
tajosa substituição de alguns radiofármacos marcados com 131i como a Rosa Ben-
gala e Bromossulfaleína. 0 derivado dimetil do ácido iminodiacético(Dimetil-
IDA)marcado com 99rarc possibilitou a visualização do sistema hepato-biliar.sen
do que se podia detectar então colecistite aguda, obstrução das vias biliares"
e outras afecções correlatas, eliminando os problemas de dose de radiação que
ocorrem com radiofármacos marcados com Iodo-131.

Chiotellis(2) comparou as imagens obtidas com o uso de dimetil-IDA e Rosa
Bengala no sistema hepático concluindo que, o acúmulo do composto marcado com
99wrc na vesícula biliar era mais rápido que o acúmulo de Rosa Bengala-^li,

0 emprego do derivado 4-p-n-Butil-IDA prende-se ao fato de que este com-
posto apresenta menor excreção urinaria em comparação a outros derivados simi-
lares e resulta em melhor visualização do parênquima hepático, principalmente
em pacientes com ictericia severa(1).

Em nosso trabalho sintetizamos o 4-p-n-Butil-IDA e em seguida procedc.Tos
â preparação dos jogos de reativos liofilizados para serem marcados com 99arjc
e utilizados em Medicina Nuclear.

MATERIAIS E MÉTODOS

0 4-p-n-Butil-IDA foi preparado segundo técnica descrita por Chiotellis
& Varvarigou, modificada por Mitta e col.(4) Baseia-se na reação de 4-p- Butil^
anilina com Cloreto de Cloroacetila era meio acético obtendo-se primeiramente o
4-p-n*-Butil cloroacetanílida que após purificação é levada a reagir com o áci-
do iminodiacético, dando o 4-p-n-Butil-IDA. Este, purificado por recristaliza-
çoes no sistema etanol/água 5:1 é satisfatório quanto aos criterios de pureza
e aptorpara ser utilizado na preparação de conjuntos de reativos liofilizados.

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO SINTETIZADO

1. Determinação do ponto de fusão. Foi utilizado um aparelho automático '
Mettler FP 5 obtendo-se P.F. de 196°C.

2. Rendimento de preparação : 75%

3. Análise elementar de C, N e H realizada no Instituto de Química da Uni_
versidade de São Paulo.

Tabela 1 - Análise elementar do 4-p-n-Butil-IDA

Teórico X Experimental %

C 59,61 60,15

N 8.69 8.61

H 6,88 6,92

4. Espectros de absorção em infravermelho e ressonância nuclear protónica
realizados no Instituto de Química da Universidade de São Paulo.

infravermelho : pastilhas de KBr

Bandas principais: S ^ O O W N H ; 3.150 cm^CONHj 2.950 cm"1CH2;2.875cm"
1CH3
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2.450 cm" COOH; 1.520 cm~1CH benzinico; 1.220 cm" CO;

830 cm benzeno p-substituido.

Ressonância nuclear protónica - Solvente : Dimetilsulfóxido.

6 (ppm) 10,4 S -COOH; 7,60 D e 7,20 D H benzenico; 3,60 S N-CH.COOH;
3,50 S CO-CH,,-N; 2,60 T e 1,45 M grupo butil; 0,9 T -CH3.

S - singlete; D - duplete; T - triplete; M - multiplete.

ÍREPARAÇÃO DE CONJUNTOS DE REATIVOS LIOFILIZADOS PARA MARCAÇÃO COM

Cada lote de 40 frascos liofilizados foi preparado a partir de uma solu-
ção contendo 800 cg de 4-p-n-butil-IDA, 18 ml de NaOH 0,25 N,20mg de SnCl, ,
0,2 mi de HC1 0,25 N t 20 mi de agua bidestilada. A solução foi nitrogenada du_
rante 15 minutos e o pH levado a 5,5. Após fracionamento em alíquotas de 1 mi
e congelamento a -34°C durante 6 horas, o produto foi liofilizado em aparelho
"Edwards do Brasil" durante 18 horas.

Controle Radioquímico.

Após liofilização adicionou-se o ic elutdo estérilmente de um gerador
Mo/99mTc (IPEN-TEC). 0 rendimento de marcação em função do tempo, após adi-

ção de 99mxc, foi determinado por cromatografía em papel 3MM e os solventes:
NaCl 30Z e acetona.

Tabela 2 - Rendimento de marcação. Volume de i'c: 1 ml.
Atividade: 1 mCi.

Tempos (min.) 15 30 60 120 180
Rendimento(S) 97,8 98,1 98,2 97,8 97,6

Tabela 3 - Rendimento de marcação. Volume de ^*Tc: 1 ml
Atividade: entre 35 a 50 mCi.

Tempos (mm)
Rendimento(Z)

15
97,3

30
97,9

60
97,3

120
98,2

180
97,6

Tabela 4 - Rendimento de marcação após 30 dias de estocagem do
produto. Volume de 99mTc: 1 ml. Atvidade de 99"Tc:
1 mCi.

Tempos (min.) T5 30 60 120 ISO
Rendimento (Z) 97,8 97,8 97,6 97,8 97,3

Controle Biológico.

0 produto marcado foi injetado em Hamster e, as cintilografias registra-
das em tempos seqüenciais mostraram a captação pelo sistema hepato-biliar.

CONCLUSÃO

A preparação de 4-p-n-Butil-IDA mostrou-se viável para fins radiofarmacêu_
ticos-ou seja, na produção dos conjuntos de reativos liofilizados. A marcagao
com 99mrc mostrou que a preparação dos 'onjuntos de reativos foi satisfatória
e mantívt ¿s índices de marcação mesmo ai<õ« 30 dias de armazenamento. A cintilo^
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grafia realizada em animais também correspondeu às espectativas de radiodiagnõs
tico do sistema hepático. ~
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Sumario

Os poluentes lançados em cursos d'água sofrem dispersão pela ação
da advecçao e turbulência. Resulta disto uma diluição física, que
em alguns casos é reforçada pela inativaçao do poluente,originando
um processo natural de auto-depuração do rio. Esta capacidade a¿
similativa do corpo receptor tem uma óbvia importância ecológica e
econômica. A sua avaliação permite a otimização das estações de
tratamento de rejeitos e a observância das normas de qualidade da
água. 0 emprego de traçadores e o uso das informações com eles ot>
tidas, para a calibração de modelos matemáticos, possibilitam a pre
visão do impacto e o controle adaptativo dos efeitos das descargas
de poluentes. Este trabalho classifica os modelos apropriados p£
ra as várias situações, discute os métodos de calibração e apreseri
ta uma aplicação destas técnicas a uma situação concreta em um rio
de porte médio.

Abstract

Pollutant matter discharged into streams undergo a process of
dispersion caused by turbulence and shear dispersion. A physical
dilution ensues, to which in some cases is added the decay of the
pollutant. Hence, a natural process of self purification results
and this characteristic of the stream has a most important
ecological and economical meaning. Its evaluation allows the
optimization of effluent treatment works, at the same time ensuring
the compliance with established water quality criteria. The use
of tracers .together with the calibration of mathematical modelo and
with the information they afford, make possible the impact
assessment and the adaptive control of the effects of pollutant
disposal into streams. This paper classifies the models apropriate
for each discharge type, discusses the calibration methods and
presents an application of these techniques to a real situation of
a medium size river.
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A - INTRODUÇÃO TEÓRICA AOS MODELOS DL DILUIÇÃO

Diferentes situações resultam,dependendo da modalidade do r£
gime de descarga e da natureza do poluente lançado em um curso
d'água com fluxo unidirecional• Estas situações sao abaixo cla£
sifiçadas:

Regime da Descarga Poluente

Contínua Conservativo
Intermitente Nao conservativo

Os modelos para a avaliação da poluição resultante nos divej_
sos casos são obtidos por balanços de material,ou pelo principio
da convolução. Obtém-se:

a) Descarga contínua, poluente conservativo:

' - ̂ r co <»
b) Descarga contínua, poluente nao conservativo.

c(x) - j Q C o ] 0 h(x,t) exp(-kt) dt (2)

c) Descarga intermitente, poluente conservativo:
t

c(x,t) - Jo CQ(T)h(x,t-T) di (3)

d) Descarga intermitente, poluente nao conservativo:

c(x,t) = JQ co(t-T)h(x) exp(-kT) dT (4)

Nestas equações,c denota a concentração após misturamento
completo; q e Q as vazões da descarga e do rio, respectivamente;
CQ a concentração na descarga; h a resposta a uma injeção instan

tânea; k a constante de desaparecimento,supondo uma cinética de
primeira ordem. As variáveis independentes sao a distância x, o
tempo t, e a variável muda de integração T.

£ interessante observar que mesmo no caso de descarga contl
nua, quando o poluente nao é conservativo, torna-se importante
determinar o coeficiente de dispersão D, pois ele está embutido
na resposta h a um impulso. No caso de dispersão unidimensional
tem-se:

h(x.t) - ". exp - (x-ut)2

/4irDt l 4Dt

onde u í a velocidade média do fluxo.
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B - CALIBRAÇAO DO MODELO

Consiste em determinar os valores dos parâmetros u, D e k. A
constante de decaimento k é mais precisamente determinada por
uma injeção simultânea do poluente e de um traçador conservativo.
Isto freqüentemente nao é possível e k tem que ser determinada
separadamente em laboratório. A velocidade u pode ser medida pe_
los métodos hidráulicos convencionais. D é estimado pelo ajuste
do modelo aos dados experimentalmente obtidos com o traçador.
Dois métodos conmínente usados para o ajuste sao:

a) Método dos Momentos

D -
ux3(a2-o2)

2 1
2u2

(6)

em que o O são as variâncias da distribuição de
2

concentra

ções na entrada e na saída do trecho que se quer modelar. É um
método simples, porém sofre da imprecisão do cálculo da variâri
cia .decorrente da corrupção introduzida pelo ruído nos sinais me_
didos com os detectores do traçador;

b) Mínimos Quadrados,que trata de escolher, por um processo
de tentativa e erro, o valor de D que minimiza <p •

u exp
t.
x C(x,T)

[x-u(t.-T)2]

4D(t.-T) (7)

onde o sinal do traçador medido pelo detector, C(x,t),foi tornado
discreto por N valores. Observa-se que as equações (6) e (7) aci
mi tem um pulso arbitrário de traçador,na entrada do trecho a nio
delar. Algoritmos especiais [1] podem ser usados para se obter
uma convergência rápida deste ajuste por mínimos quadrados não
lineares. A convolução implícita na equação (7) é reduzida a
um produto pela transformada de Fourier digital, a qual pode
ser economicamente implementada pelo algoritmo da transformada
rápida de Fourier, FFT [ 2], Uma estimativa inicial aproximada
de D pode ser obtida pela maximização da correlação cruzada, en
tre os sinais de saída Y(t) e de entrada X(t)

i ( T
RXY(t) - ~Y~ j 0 X(t-T) Y(T) dT (8)

onde T é a duração máxima do sinal.

C - APLICAÇÃO

Várias determinações de coeficientes de dispersão têm sido
efetuadas pelo CDTM: rios Paraopeba, das Velhas, Serra Azul, Ar
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rudas, Sabara, Sergipe, etc., usando a metodologia acima desen_
volvida. Para exemplificai serão apresentados resultados obt¿
dos no Rio das Velhas,no trecho entre Itabirito e Rio Acima. C<>
mo traçador foi usado o Br-82. As vazões, Q, foram medidas, c£
mo um subproduto dos testes, pelo método da_contagem total. Os
dados pertinentes constam da Tabela 1, onde t designa o tempo m£
dio de passagem.

Tabela 1 - Dados Experimentais e Parâmetros Calculados

Estação

1

2

3

X
(m)

3567

23200

33233

t
(min)

115

684

952

u
(m/s)

0,52

0,57

0,58

u«

7

14

23

/s)

,0

,8

,9

10

0

D
(m2/s)

-

,4 ± 0,2

,85± 0,13

Os ajustes entre os valores medidos e previstos pelo modelo,
nas saldas das estações 2 e 3,sao mostrados na figura 1.

Figura 1 - Pulsos dos Traçadores: a) Nas Estações 1 e 2;
b) Nas Estações 2 e 3
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I

S u m á r i o

A técnica nuclear b a s e a d a na m e d i d a da radiação beta emitida pelo
r a d i o c a r b o n o é a p l i c a d a na data ç ã o g e o c r o n o l ó g i c a de a m o s t r a s or-
gân i c a s de fo g u e i r a s p r é - h i s t ó r i c a s e conc h a s de s a m b a q u i .

São d e s c r i t o s a o r i g e m do m é t o d o , a técnica usada e suas a p l i c a -
ç õ e s , os mé t o d o s de a n á l i s e , os e q u i p a m e n t o s e as e x p e r i ê n c i a s rea
1 i z a d a s .

Abst ract

The nuclear t e c h n i q u e based on the beta r a d i a t i o n m e a s u r e m e n t s
emitted by the r a d i o c a r b o n is applied an the geochronologycal dating
of organic samples of pre h i s t o r i c fires and sambaqui s h e l l s .

This paper d e s c r i b e s the origin of the m e t h o d , the t e c h n i q u e used
and its a p p l i c a t i o n s , the an a l y s i s m e t h o d , the e q u i p m e n t s and the
ex p e r i e n c e s p e r f o r m e d .
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i 1 . INTRODUÇÃO
i

• A datação pelo radiocarbono nasceu do trabalho do Físico atne-
;: ricano U. F. Libby, na década de 40, que verificou ser possível o
'. uso da técnica nuclear a serviço da arqueologia [1].
1 Toda matéria viva contém carbono proveniente do gás carbônico
; atmosférico. Uma pequena porção, na razão de um átomo de C-14 em

1012 de C-12, é emissor 8. Este carbono, produzido na atmosfera
por radiação cósmica, foi detectado em 1939 por S. Korff, ao notar
que o nitrogênio era reativo a neutrons, formando N21l(n,H3) C12 e

Ao morrer, a matéria viva perde o equilíbrio de troca com o
meio, e o carbono radioativo decresce à razão de sua meia-vida.

2. USO DA TÉCNICA DE DATAÇÃO

A técnica pode ser aplicada a toda matéria contendo carbono de
origem orgânica, como plantas, animais, solos e sedimentos oceâni-
cos .

Outras substâncias que tiveram contato com a atmosfera no pas_
sado e adquiriram carbono, podem também ser datadas. Dentre elas,

• podemos encontrar formações calcáreas de estalactites e estalagrai-
tes, água do mar e subterrânea, arçamassa de construções antigas

' (até 2000 anos) e meteoritos.
$
\ 3. MÉTODO E EQUIPAMENTO

Os métodos utilizados consistem na extração do CO2 por ataque
ácido ou por combustão do material a ser analisado e sua compara-
ção com um padrão de ácido oxálico NBS, As amostras sofrem trata-

, mentos físico-químicos de purificação, sendo então transformadas
em benzeno, para posterior contagem num detector de cintilaçào lí-

• quida. 0 limite de detecção é de 40.000 anos, para este método .
Para medidas especiais, utiliza-se a técnica de enriquecimento is£
tópico [2].

; Montado em meados de 1969, o laboratório de medidas de carbo-
i no-quatorze é constituído de uma linha de preparação e tratamento
| físico-químico, de um espectrómetro de cintilação 1íquída-TRICARB-
[ e de um detector proporcional com um sistema de anticoincidincia,

para baixa atividade. Inicialmente voltado para o campo da hidro-
geologia, passou, há alguns anos, a processar amostras arqueológi-
cas, como carvões em restos de fogueiras, ossos e conchas, além de
água subterrânea e superficial.

4. MÉTODO DE CÁLCULO

0 teor de carbono da amostra é dado por:

R \ / m \

X(%) '{-—— x — 2 _ ] x 100 (1)
RSP / l "a /

onde o erro da medida é:
1/2 (2)

°x - x
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A idade da amostra é obtida com:

1 . / 95i anos

com erro de:

Nestas relações, tem-se:

R « taxa bruta da amostra

R - taxa bruta do padrão

R. « "background"o
R - taxa líquida da amostra(cpm)

sp
taxa líquida do padrão (cpm)

5. APLICAÇÃO DO MÉTODO

m
m
a

X

X

1 ,96

(3 )

x 1,96

massa do padrão (g)

massa da amostra (g)

In2(ti, ) anos

percentagem moderna (%)

fator de Student

Numerosas datações, abrangendo as regiões de Januária e Mon-
talvãnia, do alto médio São Francisco, foram realizadas em colab£
ração com o setor de Arqueologia da UFMG, desde 1980. Dentre es-
tas regiões, podem-se especificar a«Lapa do Dragão, do Boquete ,
do Malhador dos Bichos e do Caboclo,'onde foram datados restos de
fogueiras e conchas, conforme tabela seguinte [3,4,5].

RESULTADOS DAS DATAÇÕES

Local N9 de Amostras Anos (BP)*

Abrigo do Dragão
Lapa do Boquete

Abrigo do Malhador

Sítio dos Bichos

Lapa do Caboclo

5

9

2

3

3

1
1

5

5

.000 -

.000 -

.000 -

600 -

.500 -

1 1 .000**
7.000**

8.500**

4.800**

7.500**

* BP - Before Present.

** Faixa que compreende o resultado das diversas amostras.

Algumas amostras datadas, alternativamente, pelos laborató-
rios do Centre des Faibles Radioactivités , em Gíf-sur-Yve11e,Fran
ça e pela G.Ac.L.Gakushu University, no Japão, geraram resultados
conforme a tabela seguinte [6]:
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INTERCONPARACÃO

Amostra NUCLEBRAS/CDTN Franca Japão

Carvão 2.900 ± 150 BP 3.070 ± 100 BP

Carvão 1.100 ± 100 BP 980 i 60 BP

Carvão 10.500 ± 400 BP 9.900 ± 200 BP

6. CONCLUSÃO

Datações geocronológicas de amostras orgânicas de fogueiras
pré-histórica* e conchas de sambaqui, efetuadas no Laboratório de
Carbono Quatorze do CDTN/NUCLEBRAS, têm permitido a melhor compre
ensão de sítios arqueológicos existentes no Estado de Minas Gerais.

Os resultados obtidos e a participação do CDTN_nestes estu-
dos têm diminuído o tempo de resposta das determinações até então
feitas no exterior.

7. BIBLIOGRAFIA

II] LIBBY, W.F. Radiocarbon dating. 2 ed. Chicago 111. Universi^
ty of Chicago Press, 1955.

[2] HARjNG, A.E. Oe Vries et H. De Vries. Science: 472, 1958.

[3] CKAUSSON, Y. Datação pelo carbono quatorze do sambaqui flu-
vial de Capelinha. CIENCIA E CULTURA. Reunião Anual da SBPC,
37, Belo Horizonte, 10-17 junho 1985, São Paulo, V.37 ,
p.83, m 7, Suplemento.

[4] PROUS, A.; JUNQUEIRA, P.A.; MATTA, I.M. In: Rev. Arqueológi
ca, 2 Í1): 59-72, 1984.

15] ARQUIVOS DO MUSEU DE HISTORIA NATURAL, (6/7): 275, B'Io Ho-
rizonte, UFMG. 1981/1982.

[6] PROUS, A. Comunicação pessoal.

-148-



C*IMMM* • • • « I M • • • • • ! * MtCUM

I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio de Janeiro, 17 o 20 de Morco dl 1986

ANAIS - PROCEEDINGS

TÉCNICAS NUCLEARES EM FITOPATOLOGÍA

I. CONTROLE DE DOENÇAS EM PLASTAS E FISIOLOGÍA DO PARASITISMO

José Otávio Machado Menten
1*Akihiko Ando

1*

Augusto Tulraann Neto

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ) e Centro de Ener-
gia Nuclear na Agricultura (CENA), Universidade de São Paulo (USP).

Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), Universidade de São
Io (USP).

Piracicaba - SP.

Bolsista do CNPq.

Pau

Sumário

Técnicas nucleares podem ser utilizadas em fitopatología, com vuntag?ns,
em diversas áreas. Pode-se citar a indução de mutação para resistência a
patógenos, estudos com defensivos a'grícolas (fungicidas), controle de doen
ças através da inativação de patógenos, indução de variabilidade e estiinu
lação em patógenos e em inimigos naturais, estudos de fisiología de nu
crorganismps e fisiología de planta doente, efeito da radiação gama sobre
defensivos, tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, etc.

Abstract: Nuclear Techniques in Plant Pathology I. Plant Disease Control
and Physiology of Parasitism.

Nuclear techniques are advantageously used in several areas of plant
pathology. Among them are: induction of mutation for disease resistance,
studies with pesticides, disease control through pathogen ínacti/al ion ,
induction of variability and stimulation in pathogens andnatural enemies,
studies of microorganism physiology and diseased plant physiology, effect
of gamma radiation on pesticides, technology of pesticides application,
etc.
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INTRODUÇÃO

A energia nuclear gara fins pacíficos apresenta enorme poten
ciai. Inúmeras aplicações vêm se desenvolvendo com grande rapidez
nas últimas decadas. Os radioisótopos e as radiações vem sendo
utilizados como uma ferramenta auxiliar em diversas ciências e
áreas tecnológicas. Nas ciências agrícolas e biológicas, a energia
nuclear tem sido empregada tanto na produção vegetal (VOSE, 1980) co
mo animal (IAEA, 1979; L'ANNUNZIATA e LEGG, 1984 b), além de se7
vir diversas ciências básicas como a física, química, etc. Conce£
nente a produção vegetal, existem áreas bastante desenvolvidas,
como fertilidade e física de solos, fixação de nitrogênio, conse£
vação de alimentos, melhoramento de plantas, etc.

Fitopatología é a área das ciências agrícolas que estuda as
doenças das plantas em todos os seus aspectos, como a identific£
ção dos agentes fitopatogênicos (fungos, bactérias, vírus,nemató^
des, etc.), ciclo de vida, efeitos sobre os hospedeiros, e t c ,
visando o seu controle, ou seja, tendo como objetivo a minimiza^
ção dos prejuízos causados. Embora o emprego de técnicas nuclei
res em fitopatología seja relativamente limitado (VOSE, 1980;L'AN
NUNZIATA e LEGG, 1984 a, b), elas apresentam várias vantagens em
diversas áreas (IAEA, 1966).

USO DE .SÕTOPOS E RADIAÇÃO EN FITOPATOLOGÍA

1. In»y ¿o de Mutação para Resistência a Patógenos: - Resistência
aos r f .tes causais de doenças e o método mais simples e eficier»
te d - TÍ.trole de doenças. Dentre os diversos métodos de melhora
menti- /ara atingir este objetivo, a indução de mutação pode apre
senti- /numeras vantagens; em alguns casos, trata-se de único m?
tod<. ¿í.ponível. Desde a década de 50, variedades resistentes vêm
senii- ootidas através deste método; atualmente, cerca de 100 v£
rie<i>J<:B resistentes foram obtidas, direta ou indiretamente, por
ínà\j ¿o de mutação (IAEA, 1977; Mutation Breeding Newsletter,
19 7 -1.985; TULMANN NETO e£ al., 19 79; MICKE, s/d).
2. <-studos com Defensivo* Agrícolas (Fungicidas); - Os fungicidas
po " a ser marcados com radioisótopos, apresentando as mesmas pr£
prí-i.ladei dos produtos não marcados, mas podendo ter seu comport¿
men'o acompanhado após a aplicação ao solo ou na planta. Assim,
podi-se estudar, com maior precisão, rapidez e simplicidade fenS
men. i como adsorção, lixiviagão, disponibilidade, degradação, ab_
gor,ão, transporte, acumulação, volatilização, resíduos, etc. (M£
SUMiCI et a U , 1980; 1982; 1984). Fungicidas não marcados, como
mercuriãTs, Cambem podem ter seu comportamento estudados através
da técnica de diluição isotópica subestequiométrica (FERREIRA et
a¿., 1984).
3. Controle de Doenças Através da Inativação de Patógenos: -Dívej_
sos patógenos (fungos, bactérias e vírus), podem ser ínatívados
por radíajões não ionizantes (ultra-violeta) e ionizantes (raios
X, radiação gama, alfa, neutrons térmicos e rápidos) e pela incor
poragão de radioisótopos, como o 32p, os efeitos variam muito ei
função da temperatura, umidade, idade, regime de luz, substrato,
taxa de dose, etc. (SAVULESCU, 1966), Através desta técnica é po£
sível promover a preservação de produtos de origem vegetal, aunen
tando seu período de armazenamento, pela erradicação de patógenos
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causadores de podridÕes e «ofos (L'ANNUNZIATA e LEGG, 1984 b).Tam
bém pode-se relatar a esterilizaçio de solo, eliminando inoculo
inicial de doenças. Outra aplicação e a erradicaçío de patógenos
sujeitos a quarentena, associados a produtos de importação/expo£
tação COBO é o caso de grãos e frutos (MENTEN e MARTIN, 1985).
4. Indução de Variabilidade e Estimulação em Microrganismos: - M¿
crorganismos submetidos as radiações podem apresentar maior fre_
quência de mutações e, consequentemente, maior variabilidade. E£
ta variação pode ser útil pelo aparecimento de mutantes bioquími_
cos, fisiológicos, morfológicos e, particularmente, patogênicos.
Organismos com menor patogeinicidade podem ser desenvolvidos. Mas
também novos patógenos verticais podem ser criados,antecipando-se
a variação espontânea e possibilitando o desenvolvimento de cult¿
vares resistentes a estes patógenos antes mesao dele aparecer na
natureza. Também é possível o desenvolvimento de microrganismos
mais eficientes para o controle biológico. Isolados fracos induzi_
dos de patógenos também podem ser úteis para a premunização oupro
teção cruzada (YEH e_t a_K , 1984). Fungos podem apresentar indii
ção e/ou estimulação da esporulação com radiação U.V.; estimulação
da germinação pode ser obtida com radiação X, Y e neutrons ráp£
dos.
5. Estudos de Fisiologia de Microrganismos e Fisiología da Planta
Doente: - Técnicas de traçadores radiativos podem ser usadas para
estudar a absorção de nutrientes pelos patógenos, seu papel e it»
fluencia, translocação de toxinas e de nutrientes da planta para
o patógeno. Também pode-se estudar o efeito do patógeno sobre
transporte e distribuição de solutos em plantas.-infectadas, ativi
dade de peroxidase, metabolismo de diversas substâncias, respira^
ção, lignificação, etc. Os isótopos mais utilizados são l^C, 3H,
35s, 32p, 15N, etc. (MENDGEN, 1975; MACHADO e_t. aj_. , 1976, VOSE,
1980).
6. Outras Utilizações da Tecnologia Nuclear: - Podem ocorrer inte_
rações entre diferentes métodos de controle de f itopatógenos; ajs
sim, no caso do tratamento químico seguido por tratamento com r¿
diação gama, pode ocorrer degradação, estimulação ou não altera^
ção do fungicida considerado (MENTEN e OLIVEIRA, 1984). Pode-se
também efetuar estudos referentes a metodologia de aplicação de
defensivos agrícolas. Os isótopos 204T1, 203Hg e 24Na são os mais
empregados nestes experimentos (SAVULESCU, 1966).
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Abstract

14
C dating of deep ground waters from Potiguar basin and Parana basin was

carried out to identify zones of recharge. In all 28 samples, five from PocĴ
14

guar basin and 23 from Parana basin were analyzed for C. The methods of

sample collection and analysis adopted in our laboratory are described.

The analysis consists of transforming the carbon of the sample to benzene,

through a synthesis process which involves four steps i.e. production of carbon

di-oxide, production of lithium carbide, hydrolysis to acetylene and catalytic

polymerization to benzene. The specific activity of the synthetized benzene is

measured by liquid scintillation counting. Ages up to 43000 years can be dated

using 2a criteria and about 4g of carbon in the sample. The corrections for
14

initial C content have been made by using the model of Vogel. Ground water

ages thus obtained have been interpreted from the point of view of identifying

zones of recharge and present and future exploitation.
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Introduction

Different corrective models have been proposed in literature for estimates
14of initial C contents for dating ground waters. Based on very large number

of ground water samples analyzed, the model of Vogel gives, a good average est¿
14mate of 85Z for the initial C content. In the present study deep ground

waters of Potiguar basin in Rio Grande do Norte and Paraná basin have been
14dated by C analysis using the model of Vogel with the objetive to identify

the zones of recharge in these basins.
14In the C dating laboratory of Instituto de Pesquisas Energéticas e Nu

cleares-IPEN, the carbon of the fossil and ground water samples is first tran£
formed to carbon di-oxide by thermal oxidation or acid destruction. The gas i s
converted to lithium carbide and then to acytylene by hydrolysis. Polimerizji
tion of the acytylene is then carried out using a catalyst to produce benzene.
The specific activity of the radiocarbon is measured by liquid cintillation
counting technique. The carbon of the water sample in the field is extracted
by precipitation or absorption (sodium hydroxide) techniques. Ages of about
43.000 years can be dated using 2a criteria and about 4g of carbon in the
sample. Details of the facility ?re described in literature

The age of the ground water is given by

t - y n -J-- where A « carbon - 14 specific activity (dpm/g) in the

sample, A • initial carbon - 14 specific activity (0.85 x specific activity
14.24 dpm/g of NBS - oxalic acid-Model of Vogel), A - 0.693/^/2 ( t i / 2 - 5370
years).

When two interconnected wells are concerned, the time of transit of ground
water, based on carbon-14 dating is obtained by

c l ~ C2 • 82^° l n A2^*l» w h e r e M • a8 e °f water in well 1, t£ » age of
water in well 2.

A} and fy are the respective specific activity of carbon-14.

Potiguar basin

A study of water resources in the north-eastern region of Brazil was undej_
taken in collaboration with Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, São
Paulo and Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA, Piracicaba, São
Paulo. In the work reported here some details of the work specifically carried
out by IPEN i.e extraction of carbon di-oxide in the field, analysis of carbon
-14 in the laboratory and interpretations of the ground water ages are report
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1

Artesian
i*

it

Unconfined

Tabuleiro do Norte
Colori•> Penal

Tibau

Salinas de Macau

João Câmara

13.611 ± 703

16.761 i 905

17.035 - 792

15.257 - 501

191 í 186

ed. The complete work of the geohydrological study of the region forms part
(2)of other publication .

In the Potiguar basin, in all five wells were sampled. Samples varied

from 120 to 240 litres in volume as determined from previous bicarbonate ,

carbonate analysis.

The carbon di-oxide was extracted by absorption on sodium hydroxide and

the resultant sample analyzed in the laboratory. The results are shown in

Table 1.

Table 1

No. Date Aquifer Location Age*(years)

1 Dec.80

2

3

4

5

* Based on Co - 0.85 x specific activity of NBS - oxalic acid (14.24dpm/g) -
model of Vogel; average half life 8270 years.

The conclusion drawn from the study are: 1) the region around the first

four samples has low recharge potential and the region around fifth , sample

is a zone of recharge; 2) the region around Tabuleiro do Norte, as contrary

to the assumed hypothesis, is certainly not a recharge zone; 3) There is

gradual increase of the age in the direction of samples 1,2 and 3, indicating

that the aquifer is flowing towards Tibau; 4) Regional flux from Colonia Penal

to the direction of Tibau can be confirmed and in this region the stage speed

of the deeper ground water is about 140m/y.

Potiguar basin in most of its part consists of sandstone recommending

the use of the model of Vogel. The region of sample 5 consists of carbonate

formation where the water is of recent origin. The water of this region is

not very potable, The use of isotope exchange model in this region to give

better estimate of age will not change the overall picture.

Paraná basin

In all 23 samples in the form of precipitates were collected by Departa

mentó de Águas e Energia Elétrica - DAEE and analyzed in the laboratory of

IPEN. Five ground water samples yielded recent ages which identify the zones

recharge. Four samples yielded ages from 600 to 2400 yrs indicating zones of
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mixing of deeper and shallow waters. Five samples yielded ages

around 5i)00 yrs. Of the remaining nine samples, six yielded age

around 10000 yrs, one 15000 yrs, one 19000 yrs, and one 30000 yrs

(i.e. Presidente Prudente)-showing that as waters flow from Lima,

S.Josê do Rio Preto, Fernandópolis to the direction of Presidente

Prudente, they become more and more confined. The region around

Avare and Bauru(ages between 600 and 7000 yrs) is zone of greater

influence of fresh waters of the surrounding rivers possibly through

fissures in the geological formations.

In this basin there are only stray occurrences of carbonate

formations and where they exist one could use isotope exchange model

instead of Vogel's model for slightly better estimates of ages.

Present study has been useful to indicate recharge zones by

recent ages, zones of intermixing of fresh and old waters and zones

of really confined and old waters from the point of view of present

and future exploitation of ground waters in Potiguar and Paraná

basins. For most practical purposes even the uncorrected ages are

of great value in providing information to ground water exploitation

agencies.
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SUMARIO

A exposição de materiais lignocelulósicos a irradiação por feixe de elé-
trons (EBI) causa alterações na estrutura polimérica macromolecular. A amônia
gasosa é um agente poderoso para entumecer celulose. Ambos cs tratamentos p£
dem aumentar a susceptibilidade desses materiais aos processes de conversão
enzimática. Este trabalho relata alguns dos efeitos produzidos na sacarifica-
ção de bagaço de cana e madeira de eucalipto pela combinação de irradiação e
tratamento com amônia. As amostras irradiadas a 10s Gy, 2x10- Gy e 5x10' Gy ,
num acelerador de elétrons, foram tratadas com amônia gasosa anidra. A celula_
se obtida do T. reesei foi utilizada para os ensaios de hidrólise. Foram rea
lizados análises bromatológicas e testes de digestibilidade "in vitre". A com
binaçãc de EBI e o tratamento por amônia produz um aumento no rendimento . da
sacarificação, na digestibilidade "in vitro" e nc conteúdo proteice para os
dois tipos de amostra.

ABSTRACT

Exposure of lignocelulosic materials to electron beam irradiation (EBI)
causes alterations in the macromolecular polymeric structure. Annydrous ammo_
nia is a strong swelling agent for celulose. Both treatments can increase the
susceptibility of those materials to enzymatic conversion processes.This work
reports on some of the effects produced on sugarcane bagasse and eucaliptus
wood saccharification by combining irradiation and NH3 treatment. The samples
irradiated at 105 Gy, 2xlO5 Gy end 5xlO5 Gy with an electron accelerator wfcre
treated with anhydrous gaseous ammonia. Cellulose complex from T.reesei was
used for hydrolysis assays. Bromatological analysis and "in vitro" digesti -
bility tests were performed. The combination of EBI and ammonia treatments
produced and increase in the saccharification yield, "in vitro" digestibility
and protein content for the two Kinds of sample.
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INTRODUÇÃO

Tratamentos físicos s químicos podem aumentar a susceptibilidada da celu
lose ao ataque enzimático (2). A amônia anidra é um desses agentes químicos
que age sobre as moléculas, modificando a estrutura cristalina (1). A irradia
çâo com feixe de elétrons é um tratamento físico que despolimeriza macromolé-
elas como as encontradas na estrutura fibrosa de materiais lignocelulõsicos.

No presents trabalho são apresentados os resultados de estudos de hidró-
lise enzimática e digestibilidade "in vitro" de bagaço de cana-de-açúcar e
cavaco de eucalipto submetido ao tratamento combinado de irradiação e NH3.

MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras foram irradiadas com um acelerador de elétrons industrial,ti_
po Dynamitron [RADIATION DYNAMIC Inc.. U.S.A.), em bandejas CO.45 g/cm2) a
1.5 MeV. 0 tratamento com amônia CULTRAFERTIL) foi realizado em um sistema es_
pecialmente elaborado, que permite alternar as conexões de vácuo, cilindro de
amônia e a atmosfera. As amostras previamente irradiadas foram expostas a
NH3 gasosa anidra a uma pressão de aproximadamente 300 mm. a temperatura ambi_
ente. A hidrólise enzimática foi realizada a 50°C, por lh Cbagaço), 2h (ma-
deira) e 24h, utilizando celulase, grau farmacêutico (BIOFERM). As análises
bromatológicas (5) e ensaios de digestibilidade "in vitro" C4) foram realiza-
das no laboratorio de bromatologia da ESALQ-USP. O rendimento em açúcar foi
medido pelo método do ácido dinitro-salicílico (3).

RESULTADOS

Tabela I - Influência da irradiação e NH3 sobre a digestibilidade "in
vitro" de eucalipto e bagaço

% DIGESTIBILIDAOÊ "IN VITRO"
DOSE

íx IO5 Gy) EUCALIPTO BAGAÇO
sem NH3 com NH3 sen NH3 com NH3

39,3 39,7

47,1 50,1

0

1

2

5

10.2

11.2

16.2

11,3

9.4

9,9

16,2

32,0
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Tabela II - Análise bromatologica do bagaço de cana submetido aos tra
tamentos de irradiação e NH3

Componentes

ADF
NOF
Celulose
M. mineral
Lignina
Proteína

\ MATÉRIA SECA

Natural

59.9
88.6
38.6

7,0
15.2
2.7

2xlO5 Gy

57.6
74.6
37.2

5.4
15.4
2.4

NH3

59.0
69,3
36,9

5.8
15.4
4.0

2xlO5Gy»NH3

54.9
71.7
35.0

7.4
15,0
7.0

e)

e/eetu
•/eam

9 •

t e tele>llia«

IkDJkíkíkfk

•»

• • • •

• •

•/•mlae

•/•etlae

t a Ok M«««efi«

a t4n .

«•tarai Mtural 2ilO*«y

TRATAMINTO TRATAMINTO

Fig. 1 - Produção da açúcar^redutor por hidrólise enzimática em amostras tra-
tadas por irradiação e NH3. a) eucalipto, b) bagaço de cana. Cone.
substrato 10%i celulase 30 mg/ml; temp. 50°C.
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CONCLUSÕES

- Diferentes tempos de impregnação de bagaço com ISIH3 não introduziram modifi_
cações no rendimento em açúcar.

- A combinação de irradiação e exposição a amônia trouxe um incremento no
rendimento em glicose que é dependente do tempo de incubação para ambas as
amostras.

- 0 rendimento na hidrólise enzimátice de eucalipto irradiado e tratado com
NM3 não superou os valores obtidos quando a mesma amostra irradiada foi
tratada com NaOH.

- 0 conteúdo de protefna do bagaço foi incrementado pela combinação de irra-
diação e amônia assim como a digestibilidade "in vitro".

- A digestibilidade "in vitro" do cavaco de eucalipto aumentou com o trata -
mentó combinado de irradiação e amónia.

Auxilios: International Atomic Energy Agency (IAEA)
Assessoria de Pesquisas da ULTRAFERTIL
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Ahatract

Distribution coefficients, migration velocity and dispersion coefficients for

radiocesiun and radiostrontium in soil were determined in laboratory while

simulating some field conditions.

It is to highlight that if the time scale of breakthrough curve of a non-

sorbing water tracer is multiplied by the time transformation factor of a

waste radionuclide, then the resulting curve would be the predicted breakthough

curve of the wastt radionuclide. The experimental and predicted data of

breakthrough of Cs-134 and Sr-(85*89) while using 1-131 • 0.01 N KI to

describe the hydrodynanic dispersion were in good agreement. Data of variation

of dispersion coefficient with various carrier concentration of Cs and Sr are

presented.

Similar studies in laboratory and in field for any shallow radioactive waste

disposal site arc recommended for an effective environmental control.

This work forms part of the Ph.D. thesis "Studies on Exchange and Movement

of Isotopes in Soil and Water Media" of the author, (1973). University of

Bombay, India.



THEORY

The velocity Vi of an absorbing type radionuclide without considering

dispersion relative to velocity of ground water Vw is given by

Vi/Vw - 1 / ( 1 * p/n.Kd) or ti - t ( 1 • p/n.Kd )

were p is the bulk density, n the pososity, Kd the distribution coefficient,

ti and t the travel tines of the radionuclide and water respectively. Travel

tine of a radionuclide is a constant tines the travel/arrival time of the

ground water. Thus the relative velocity factor RF can be defined as

RF • Vi/Vw • 1/(1 • o/n»Kd) which is comnonly used in chroma tography.

The general equation describing the movement of an absorbing type radionuclide

considering dispersion theory" is given by

6c/6t - -(l-n)/n.p6q/6t • ¿/¿xi (Dxióc/íxi) - 6/6xi (Vxi c) (1)

cone, in liquid phase • sorptive term • diffusive term + convective term

In other general equations, terms of fluid compression, radionuclide decay

have also been included. Considering one dimensional case the transport

equation reduces to Kf Óc/ót - D ó2c/5x2- v Óc/ôx (2)

The solution of this equation with initial and boundary conditions

c(x,0) • 0, x >0; c(o,t) • co, t >0, c(e»,t) - 0, t>0 is

c/co - 1/2 erfc ( 1 - T ) / T/P (3)

where P - V.x/AD and T> V.t/Kf,x are dimensionless and 1/4P < 0.1.

By defining Kd • q/c and time transformation ,

t - (1 • (l-n)/n . p q/c) T • (1 • (l-n)/n.o Kd) T - Kf.T

the sorptive term in equation (1) can be eliminated. Thus the transport

equation reduces to a purely hydrodynamic expression.Kf • (l-n)/n. pKd is

defined as time transformation factor. Therefore dt«Kf dt and Kf ôc/6t«óc/ÔT .

When assessment of environmental control i.e.migration of radionuclides at a

waste disposal site is made, it is obvious that idea of movement of ground

water determines the order of magnitude of the velocity of migration of the

radionuclide. The hold up capacity of the medium (soil) for the radionuclides

expressed numerically by Kd, is the second most important parameter to be

evaluated and finally the evaluation of dispersion characteristics of the

medium represented by the dispersion coefficient completes the geohydrological

study of the site. Estimation and use of an average value of Kd and dispersion

coefficient D, of a radionuclide which would best approximate field conditions,

remains the ultimate aim of any practical study.

EXPERIMENTAL PROCEDURE t, RESULTS

In this work ionic tracer iodine 1 3 11 withO.OlH carrier as KI has been
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used instead of a to describe the hydrodynaaic dispersion. If the time scale

of the breakthrough curve of 1 3 1I is multiplied by the time transformation

factor of radiocesium and radiostrontium respectively then the resulting

curves vould be predicted curves for m C s and 85+8°Sr. This approach for

predicting movement of these radionuclides has been tested experimentally

is this work.

The activity level of the radioactive solutions used was about 10 uCi/mi

and carrier concentrations of cesium and strontrium were varied from 0.01 to

0.04/0.05 N.

Estimation of 13l|Cs, 85*89Sr and 1 3 1I in solutions was carried out by

Nal(Tl) well detector at the appropriate settings of the spectrometer.

In batch experiments, Kd was determined using 5g of soil (-16*25) mesh

B.S.S., 50 ml of solutions. Column experiments were carried out using 50g of

soil in 2.2.cm 0 and 10 cm heigh bed at constant volumetric rate of 4.5ml/min

amounting to a linear velocity of 1.95 x 10 cm/s. The s- shaped breakthrough

curves were converted to straightlines using logarithmic probability graph .

The data of Kd, relative migration velocity, dispersion coefficient of

uit radionuclides are shown in Table-1. The predicted and experimental break-

through curves are shown in Fig.l.

Table 1. Absorption«migration and dispersion data of Cs-134 and

(Sr-85+89)

Sr-(85+89)
Carrier
cone.
N

Cs-134
Migration D

Kd Velocity cm/s cm/s
"'» XIO"4

Carrier
cone.

N
Kd

Migration D
Velocity cm/s cm'/s

, -2
X10

n2/

xio"

0.01
0.03
0.05

095

63.3
24.1
11.4

1.69
4.38
9.06

4.89
9.77

24.4

0.01
0.03
0.04

27.1 3.91
7.5 13.4
5.7 17.3

1.22
1.22
1.22

09

08

0.5

0.1

0.01

0.001

0.0001

: / / ;

7 //
OMERVCD

-iT0"?1?8!*:".

Fig. 1. Breakthrough of 134Cs, 8 5 + 8 9 Sr.

For computation of dispersion coefficient
series of theoretical breakthrough curves
were obtained for c/co VS.T from the
equation(3) for different set of values
of P. Calculation of c/co for various
values of T & P were done by computer
using available «rror function sub-
routine of a BSEM-6 faci l i ty. The

10
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experimental curves were matched with the theoretical ones and the appropriate

value of P»Vx/4D was found, which consequently yielded the value of D. The

data of variation of D with carrier concentration of Cs and Sr, not

published in literature so far, are also shown in Table-1.

CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS

The important discussions/conclusions of the study are as following: 1)

Migration velocity of Sr is about two times that of *Cs(while neglecting

dispersion) and the migration rates increase almost linearly with carrier(salt

concentration) concentrations; 2) Sr suffers more dispersion than Cs ( see

slopes in Fig.l and values of D Table 1); 3) The extent of dispersion of

tracer besides many factors would depend on its interaction with soil and

water and this interaction would depend upon its state-whether molecular( H_0)
131or ionic (anionic I), upon its size and charge. The hydrated size of iodine

is of the same order of magnitude as that of hydrated Cs , whereas .size of

H,0 is not comparable to that of Cs . Therefore the interaction of H,0 and
i 131

I with soil water media are going to be different; 4) The low Kd of I

(0,08) shows that it moves almost with the velocity of water. It can be used

to describe the hydrodynamic dispersion and also to predict breakthrough of

Cs and Sr. Further, the experimental and predicted data are in good

agreement; 5) Incontrast to Cs, the dispersion coefficient of Sr remains

constant in the range of carrier concentration studied, which needs further

work to explain
BIBLIOGRAPHY

1. Scheidegger.A.E., Theoretical models of porous matter, Producers Monthly,

^7, 17-23,1953.

2. Inoue,T., Kaufman,W.J., Prediction of movement of radionuclides in

solution through porous media, Health Physics, 9_, 705-715,1963.

ACKNOWLEDGEMENTS

Thanks étt due to Mr.J.S.Bist and Mr. V.Ranchandran of Bhabha Atomic

Research Centre,India for computational help and useful critical discussions.

-164-



COMIII»* •<•*! M

I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio de Janeiro, 17 o 20 de Marco de 1986

ANAIS - PROCEEDINGS

PRODUTIVIDADE E ADAPTAÇÃO DE PINUS NO LITORAL

NORTE DA BAHIA

Epaminondas Sansigolo de Barros Ferraz

Marcos A. Rezende

Seção de Radioisótopos
Centro de Energia Nuclear na Agricultura
Piracicaba - SP

- USP

Sumario

.Un estudo de produtividade e adaptação climática de duas especies
de Pinus no litoral norte do Estado da Bahía foi realizado anali^
sando-se a variabi 1 idade sazonal da densidade da madeira das árvo
res de un plantío comercial.
Para análise da variabilidade de densidade da madeira no sentido
medula-casca, foi usada a técnica de atenuação da radiação gama de
59,6 keV de urna amostra de 100 mCi de Am-241.
Os resultados mostram que a variedade Pinus caribaea hondurensis
está melhor adaptada 3 região do quo a Pinus caribaea caribaea, a_
presentando uma produtividade media superior en 26Z, aos 8 anos de
idade.

Abstract

The productivity and climatic adaptation of two species of Pinus
from the north litoral of Bahia State has been studied through
the variability of wood density in a comercial plantation.
The gamma-ray attenuation method of the 100 mCi 241-Am source,59,6
keV, vas used for density variability analysis.
The results show that Pinus caribaea hondurensis is better adapted
to the region than Pinus caribaea caribaea, with a superior mean
productivity of 26Z at 8 years.
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INTRODUÇÃO

A atividade florestal e a indústria a ela ligada representa hoje
uma parcela muito importante na economia do Brasil. Devido a sua
localização geográfica, as condições locais são muito propicias ao
desenvolvimento de florestas de rápido crescimento, onde predomi
nam duas espécies: Pinus e Eucaliptus, ambas exóticas, que se mojs
traran mais produtivas que as nativas. Existem, porém, centenas de
variedades e procedências dessas duas especies, algumas já conhed
das e adaptadas a certas regiões do país, outrasf entretanto, que
estão sendo testadas em diferentes condições de clima e solo.
0 Pinus caribaea é muito utilizado em reflore st amentos comerciais
no sul e centro-sul do Brasil, por ser pouco exigente ao tipo de
solo e nao muito exigente ao clima. Duas variedades de Pinus cari-
baea, a hondurensis e a caribaea, foram introduzidas no litoral
norte do Estado da Bahia, em condições, portanto, bem diferentes
que as do sul: solo pobre em nutrientes, baixa altitude e local de
pequena latitude.
Passados 8 anos, decidiu-se fazer uma avaliação do plantio, procu_
rando-se estimar a produtividade e adaptabilidade das espécies.
Além das técnicas dendrométricas normais de avaliação, foram reali^
zadas análises nos anéis de crescimento das árvores, levantando-se
o perfil de densidade em função do tempo, através da técnica de a_
tenuação da radiação gama (Ferraz, 1976).
Uma vez abatida a árvore, é retirado um disco de 20 mm de espessti
ra, de uma altura correspondente a 1,50 metros do solo. Essa ano£
tra, uma vez tratada e preparada, vai para um sistema de leitura
automática e contínua, obtendo-se então a variabilidade da densida_
de ao longo de um raio, no sentido medula-casca.
0 coeficiente de atenuação de massa (p) da madeira é determinado
previamente; a espessura (x), a intensidade do feixe incidente
(Ip) e a do feixe enterante (I) são medidos. Pela lei de Beer, ob_
tem-se o valor da densidade (p):

1 - I Q . exp (-ypx)

São feitas correções devido ã umidade residual da amostra e ao tem
po morto de contagem (Ferraz e Mansell, 1979).

EXPERIMENTAL

De um plantio experimental da Duratex, no município de Esplanada,
Ba, foram abatidas 120 árvores de 8 anos de idade, sendo 60 da v£
riedade caribaea e 60 da variedade hondurensis, escolhidas em 5
¿lasses de diâmetro, para maior representaiividade.
As amostra^ foram preparadas em laboratório, tratadas com solução
anti-mofo e condicionadas em local com temperatura e umidade re-
lativa controladas, até atingirem uma umidade de equilíbrio de 105!
(umidade residual: massa de água vezes 1C0, dividido pela massa
total da amostra).
As amostras preparadas foram levadas a um sistema de análise, que
consta de uma fonte de 100 mCi de Am-241, radiação gama de 59,5
keV encerrada em um colimador de chumbo, constituído por uma série
de "janelas" de seção reta retangular 1 x 4 mm, de onde flui o feí_
xe de radiação gama que atravessa a amostra de madeira. A deteção
é feita com um cintilador solido de Nal (TI) 2" x 1/4", acoplado ã
fotomultiplícadora, analísador monocanal, contador,registrador grjí
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fico e saída para microprocessador. 0 tempo de análise é em média
1 hora.por amostra.
Usa vez levantado o perfil densimctrico de todas as amostras, são
identificados os anéis de crescimento e consequentemente os anos
correspondentes. Caflcula-se então a densidade máxima, a densidade
mínima e a densidade média de cada ano. Calcula-se também a largu
ra média de cada anel anual e o acréscimo volumétrico anual (Rezcit
de, 1984).
Pelo produto da densidade pelo volume, calcula-se o incremento
anual de massas e plotando-se este contra o tempo, obtém-se a cur_
va de desenvolvimento (ritmo de crescimento) da árvore e da flore^
ta.

RESULTADOS

Os resultados mostraram que a variedade hondurensis melhor se ada£
tou a região que a variedade caribaea, mostrando uma produtividade
superior em 262. A produtividade média encontrada para a variedade
hondurensis foi em torno de 12 m3/hectare.ano de madeira semrasca,
ou 5,3 toneladas de madeira seca por hectare.ano.
A densidade média da variedade caribaea fei cerca de 6Z superior a
da variedade hondurensis. A hondurensis se mostrou mais precoce
pois atingiu o pico de produtividade aos 3,8 anos de idade enquari
to que a caribaea só atingiu aos 4,5 anos.
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Sumario

32,
Através do uso do traçador radioativo """? foram estudados alguns
aspectos da preconcentração e eluiçao do P0^~ de águas naturais,em
coluna de reina colocada sob a janela de um detector Geiger I'ül ler.
A preconcentração e eluição foram feitas por sistema de injeção em
fluxo.
Efeitos da intensidade dos fluxos na preconcentração e eluicio,con
centração do eluente e sua intensidade de fluxo, e também a ação
de vários agentes eluentes foram investigados.

Abst ract

By using radioactive tracer technique were studied some aspects of
preconcentrat ion and elución of P0¿~ of natural waters, in a resin
column placed under the window of a Geiger-Mul1er detector.
The preconcentrat ion and eJution were made by flow injection
system.
Effect of sample aspiration rate, sampling time, eluting agent
concentration, pumping rate of the sample carrier stream and
interferences were investigated.
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INTRODUÇÃO

O anión fosfato aptesenta-se cm baixas concentrações em águas n.itu
rais, geralmente a nível de ppb (ug/l)_(STEVENS, 1963; HENRIKSENT

1965) e por este motivo sua determinação quantitativa é bastante
difícil, pois está bem abaixo dos limites dos métodos colorimétH
cos convencionais.
Devido a isto se faz necessário a preconcent ração, e uma das técni_
cas c baseada no emprego de resinas de troca iónica,amplamente utj_
tizada nas análises de uma grande variedade de ions (KINGSTON,
1978; YAMAGAMI, 1980).
Utilizando-se a técnica do traçador radioativo, ou seja, adicionar!
do-se 32p as soluções aquosas contendo carregador fosfato e manten
do-se uma pequena coluna sob a janela de um Geiger-Muller, foi
possível verificar a ação de vários agentes eluentes (sem efeitos
de interferências colorimétricas) e determinar os tempos de precon
centração e eluiçao com grande precisão.

MATERIAL E MÉTODO

Equipamentos e Acessórios: As medidas de atividade do P foram
feitas em contador Nuclear Chicago modelo Estudent nÇ 1970 cora re_
lõgio eletrônico de tempo e um tubo Geiger-Muller, da Baird Atomic
modelo 908-108 com diâmetro de 2,7 cm, janela de mica com 1,4 mg/
ca? de densidade e voltagem de operação de 900V.
Na configuração do sistema de fluxo da figura I foi utilizado um
injetor tipo proporcional, construido em acrílico (BERGAMIN ej
alii, 1978), junções, tubos de Tygon de diferentes diâmetros inter;
nos para obtenção de várias intensidades de fluxo, e uma bomba pe_
ristáltica Ismatec, ip 12. Todos os tubos de conexão desse sistema
eram de polietileno com diâmetro interno de 0,08 cm.
Reagentes e Soluções: Soluções de cloreto de sódio e nitrato de a_
monio (1,00; 0,50 e 0,25 N) .
Soluções radioativas de fósforo adquiridas junto ao Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares, atividades entre 1,0 e 2,5 mCi,
livrejle carregador, forma NaH^po^.
Soluções radioativas de fósforo com atividade de 1 nCi/ml a 10 nCi/
ml contendo carregador 1 ppm PO4.
Construção das Colunas de Resina: Pesaram-se 115 mg de resina
Dowex 1-X8 (Cl~) e colocaram-se em um copo com aproximadamente 50
ml de água destilada. A seguir transferiu-se esta quantidade (com
auxílio de uma seringa) para a coluna de polietileno de 3,5 cm de
comprimento e diâmetro interno de 0,20 cm. Para evitar-se perdas
de resina durante o experimento, vedou-se ambas as extremidades da
coluna com lã de vidro.
Sistema de Fluxo para Estudo da Preconcentração e Eluiçao de P0^~ :
Montou-se o sistema mostrado na figura I onde um bomba peristalt^
ca impulsiona as soluções radioativas (A) e de eluiçao (L) através
dos tubos de Tygon ate o injetor que apresenta comutação para inj£
çao da amostra (1) e eluiçao (2), sendo a posição (2) também utiH
zaia no início do experimento onde procedeu-se o tratamento da re
•ina com ai soluções de cloreto de sódio ou nitrato de amonio por
5 minutos.
A seguir injetou-se a amostra e simultaneamente ligou-se o conju£
Co "contador-relógio-eletrônico". Apõe tempo previamente escolhido
interrompeu-se a entrada da solução radioativa na coluna (CR),colo
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cada a menor distância possível do Geiger, desligando-se a bomba
peristáltica. 0 excesso de solução que passou pela coluna foi de£
cartado (L). Por um tempo conveniente, iniciou-se a detecção do nüt
terial radioativo acumulado.
Para eluição, ajustou-se o injetor para a posição (2) e iniciou-se
a passagem do eluente pela coluna durante um tempo determinado,até
a taxa de contagem se igualar a taxa de radiação de fundo.

CONCLUSÕES

- 32
Com o uso do radioisótopo P foi viabilizado o estudo da precon
centraçao e eluição do fosfato em resina de troca iónica.
0 pH para máxima eficiência de retenção situou-se entre 6,0 e 7,0.
A medida que vazões crescentes de preconcentração foram utilizadas
houve diminuição na retenção.
Soluções eluentes como cloreto de sódio e nitrato de amônia Nforam
eficazes e, um tempo de aproximadamente 30 segundos foi suficieii
te para completa eluição.
Preconcentrando-se 10 ml de amostra com uma vazão de 10 ml/min. e
eluindo-se com 2 ml/min., obteve-se um fator de preconcentração de
aproximadamente 7 vezes.
A sensibilidade dos métodos analíticos convencionais pode ser ai»
mentada com a preconcentração de grandes volumes de amostra.
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'IGURA I - Diagrama do sistema utilizado para o estudo de
preconcentraçao e eluição do fosfato marcado
com 32p em resina de troca iónica.
A * amostra de fosfato marcado com 32p
E • eluente - NaCl
CM * detector Ge izer-Muller
CR » coluna de reftiaa
B • blindagem
L » saída para o descarte
1 " posição de injeção da amostra
2 • posição de eluiçáo da amostra (na figura)
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Sumário

Através da associação das técnicas de radioautografia e de microscopía
óptica ou eletrônica foi possível estudar: os locais de biossíntese de £
cidos nucleicos virais em tecidos de plantas e protoplastos; interação
bacteriófago e bactérias fitopatoginicas; funções biossintéticas do si^
tema Hemileia vastàfrix-cafeeiro. Pela radioautografia quantitativa foi
possível distinguir a fonte de graos de prata situados sobre duas ou mais
organelas. Através da técnica de Southevn-Blot com DNA radioativo vem
sendo estudado parentescos entre fitovírus e plasmídeos.

Abstract; Use of Radioautography in Phytopathology.

Through association of radioautography techniques and electron or optic
microscopy were studied: the sites of virus nucleic acids replication
in the tissues plants and protoplasts; interaction bacteriophage-
phytopathogenic bacteria; biological functions of Hemileia-coffee plant
system. The quantative radioautography allowed distinguish the source
of silver grains on two or more organdíes and the Southern-Blot
technique, with radioative DNA has been used to find the relationship
among viruses or plasmids.
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1. Estudos dos Locais Intracelulares de Biossínteses de Ãcidos Nu
cleicos Virais em Tecidos de Plantas e Protoplastos: - Nesta 1̂ .
nha de trabalho foram estudados os locais de biossmtese de diver_
sos fitovírus associando-se âs técnicas de radioautografia (RAG)
e microscopía eletrônica (EM). Tecidos foliares sadios ou com v£
rus, foram incubados com actinomicina D ou água e a seguir trata
dos com uridina (U-5-3H) OU timidina tritiadas (T-5-^H) e prepar£
dos pela metodologia comum para ME e RAG. As contagems de grãos
de prata das eletrofotomicrografias, serviram para identificar os
locais intracelulares de síntese do ácido nucleico dos vírus: do
anel do pimentão, do mosaico dourado do tomateiio, "vira cabeça"
do tomateiro, Y da batatinha, do mosaico comum do feijoeiro, da
faixa amarela das nervuras e latente da couve. Os protoplastos de
tecidos foliares de fumo sadios ou com vírus da necrose branca do
fumo, obtidos mediante tratamento de celulases, foram tratados
com Ü-5-3H OU T-5-3H por 5, 30, 45, 60 minutos. Os cortes finos
dos espécimes previamente preparados para ME e RAG depois de col£
ridos serão examinados ao microscópio óptico ou eletrônico visan-
do estudar diversos aspectos bioquímicos e o da identificação do
local de biossíntese do ácido nucleico viral.
2. Pesquisas da Interação Bacteriófago e Bactérias Patogênicas: -
Foram realizadosestudosdecinética deabsorção de T-5- JHpelas
bactérias em vários estágios da infecçao através de técnicas RAG
a nível de ME. Suspensões de bactérias foram centrifugadas e ao
sedimento foi adicionada uma suspensão concentrada de fago. Após
20 minutos de absorção colocou-se T-5-^H. Amostras retiradas aos
5, 30, 60, 120, 180 e 240 minutos foram preparadas segundo as téc
nicas para ME e RAG. As amostras Xanthomonas campestris infect^
das com bacteriófagos apresentaram um máximo de incorporação de
timidina após 5 minutos, quanto em que as amostras não infectadas
(controle) o máximo de incorporação ocorreu após 120 minutos de
tratamento.
3. Estudos da Incorporação de Lisina1¿>C em Cafeeiro Atacado Pela
Ferrugem: - A fim de estimar funções biossinteticas do sistema
fungo hospedeiro, peças foliares de tecidos suscetíveis ã ferrij
gem foram tratadas com Lisina^C (Lys^C) e posteriormente subine_
tidas às técnicas de preparação de espécimes, para ME e RAG. As
contagens dos grãos de prata nas eletrofotomicrografias parecem
indicar que as células do cafeeiro suscetível, no estágio inicial
da infecçao respondem por 94% da incorporação de Lysl^C. Na per¿
feria das pústulas onde a atividade do fungo é intensa a incorp£
ração de Lys^C é repartida igualmente entre as células hospedei_
ras e o patógeno. Ao que tudo indica as hifas do fungo competem
nc metabolismo da lisina com as células hospedeiras reduzindo a
incorporação desse aminoácido de 94% para 50% nas células de c£
feeiro. Na região mais central das pústulas, antes do domínio com
pleto do fungo a radioatividade é mais alta nas células do hospe_
deiro (70%), destacando-se nesta fase de atividade dos cloropla^
tos. Os resultados sugerem liberação passiva da lisina marcada do
patógeno para a célula hospedeira.
4. Radioautografia Quantitativa ao Microscópio Eletrônico Para
Distinguir a Fonte de Graos de Prata Situados Sobre Duas ou Mais
Organelas; - A RAG quantitativa tem sido recomendada para soluci£
nar problemas de interesse biológico dificilmente resolvidos pe-
las técnicas de RAG qualitativa. A RAG quantitativa tem procurado
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.K car num sistema com duas ou mais fontes de radioatividade
qual '. principal fonte produtora de grãos de prata. Na Seção de
ME e itopatologia do CENA foi aplicado o modelo matemático pro
postr por Nadler (1971) com modificações de Salpeter e_t ai. (1969)
e de .illiams (1969) para identificar os ácidos nucleicos radioji
>.ivos responsáveis pelos grãos de prata encontrados sobre as pa_r
tíci -s do vírus do anel do pimentão (VAP), e os mitocôndrios.
Cons; atou-se que apôs 5 horas de incubação com radioisótopo 787.
dos ¿rios de prata cobrindo mitocôndrios e as partículas do VAP
sao produzidos pelo RNA do vírus. Com isso concluiu-se que o RNA
vira, marcado no nucléolo, translocou-se no sentido nucleolo-mit£
cor.írio dentro de un> período de 5 horas de incubação com U-5-^H.
5. lécnicas para Análise de Hibridação de Ácidos Nucleicos Visan
do estabelecer Parentesco Entre Vírus, Seus Componentes e Entre
Plasmideos da Bacterias; - Hibridaçoes entre moléculas de ácidos
nucleicos podem ser estudados através de homologías detectadas em
uma mistura complexa de ácidos nucleicos quando segmentos de DNA
tierroforizados em gel de agarose se translocam para uma folha de
nif.rocelulose depositada sobre o referido gel. Para identifica
ções de seqüências adicionam-se segmentos de ácidos nucleicos co
nb-í.idos e marcados com radioisótopos. Após a lavagem completa dos
segmentos heterolõgos, o DNA em estudo será localizado através de
radioautografias. 0 sequenciamento dos nucleotídeos será determi^
nado pelas comparações das radioautografias e perfil eletroforéti_
co de DNA tratado com divers-is enzimas de restrição. Pesquisas de
homología entre vírus do mesmo grupo e entre componentes dos sis
tema múltiplos de fitovírus e plasmideos de bactérias fitopatoge_
nicas estão programadas em nosso laboratório.
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Abstract

The technique of reactor produced trit ium for tracing downward movement of s o i l

moisture and i t s appl icat ion for determination of ground water recharge is

described. Data of rainfall infiltration and the consequent recharge in purely
sandy sites and one clavey site of semi-arid climate are described.

Tritiated water was injected below 70-90 cm ground surface in five radially '

concentric points 10 cm appart. Sampling of soil was carried out after one year

by a hand auger, at every 10 cm depth interval. Soil samples were vacuum distH

led and tritium in distilled moisture was determined by liquid scintillation '

counting.
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Introduction

V is a unique tracer for water. It has been used to study the movement
of soil moisture in the unsaturated zone. One of the most important parameter
thus which can be studied by this technique is recharge to ground water for
water resources evaluation. With this objective i t has been used in different
climatic zones in some countries. ' ' Some empirical methods for evaluating
recharge are in use by hydrologists but they can hardly be relied as they give
the same results for all s i tes . Tritium method i s a direct method with a

typical error of - 10Z or better. In Brazil this technique was used for the
first time by IPEN in clay/sand temperate climate for ground water recharge '
measurements and also for hydrological evaluation of a radioactive waste stora
ge . i te< 4 ' 5 >.

In large scale the technique was used in the north eastern state of Rio
Grande do Norte covering an area of about 1500 km . The region of the study
forms part of semi-arid climate and most of the soils were very sandy except
one site which was purely clayey and form part the local sand dunes. This study
was part of a larger water resources evaluation project the report of which
is under preparation . The tritium levels in this region had already come
down hence artificial tritium was used. In this work only part of the data are
reported while the focus is on the technique, i t s potential and interpretation.

Experimental Details and Results

Tritiated water was injected 70 to 90 cm below ground surface using a
syringe and thin tube* which were inserted into pre-made 7 mm dia holes in
each s i te . Five such radially concentric holes, 10 cm appart formed one
mtaurement point. In each hole 2.5 ml of -lyCi/ml of tritiated water was

injected in the form of cross Tt is considered better than patterns adopted by
various other investigators because infiltration of tritium is more uniform.
After one year soil samples at the point of measurement were taken at every 10
cm depth interval using a hand operated auger. Soil samples were vacuum '
distilled to extract the moisture. Tritium in the disti l led moisture was
determined by liquid scintillation counting. Bulk density D, of the soil was
measured in the field while moisture content m, of each sample was determined
in laboratory. Recharge of ground water was calculated from the expression:

2
weight of water/cm (recharge) - m.D.x/d+m), where x-diiplaceraent of centre
of gravity of tritium concentration (cm). The data of soil moisture infiltra-
tion and ground water recharge are shown in Table-1.
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Table 1- Data oí soil moisture penetration and recharge

* Profile above depth of injection not considered for C.G. but depth of C.C.
referenced to ground level.

Site

3

4

6

7

8

9

Depth of
injection
of -H,

cm

70

70

90

70

70

90

Centre of
gravi ty-C .G
of 3H Profi-
le.»

cm

112.8
259.3

316.9
327.6
299.6

160.0

Displa-
cement.

cm

42.8
189.3
226.9
257.6

229.6
70.0

Average moisture
co:tent (frost point
of injection-centre
of gravity)

7 wt

18.7

8.1

10.2
8.9

10.6
5.6

Bulk
density

g/cm3

1.8

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

"Recharge'

cm

11.9
26.8

39.8
39.9
41.7

7.1

Discussions

Sand dunes with coarser grains let the rain water infiltrate to considera
ble depth owing to their low field capacity. In regions with annual precipita-
tions < 100 mm there are s t i l l appreciable quantities of soil moisture in dune
sand profiles. It i s surprising but is a proven fact in Saudi Arabia,Kalahari
desert. The region studied in this work is not desert but is purely sandy on
top and there exit clay lenses which separate the deeper aquifer in many places
in both confined and unconfined conditions. The mechanism of recharge, leakages
mcroBê the clay lenses becomes very clear. Recharge takes place as and when
only there are heavy (sometimes torrental) rains. Aquifer finally discharges to
see,a virtual loss of high quality ground water resource.

Almost at all the sites the tritium penetrated more than the depths sanpled
by the unsophisticated sandier used, surprisingly even at site 3 which is very
clayey. The maximun depth sampled and the corresponding moisture (wt.%) are -
2.2m, 17.6Z-sit« 3; 5m, 8.6% - s ite 4;5.5m, 9.3% - site6;5.5m, 7,5%- site 7;5

• 9.9Z'Site-8;2.5m, 22.7%-site 9 .Moisture content at these depths and

t ie Id capacity*correlations 'may* indicate that these moisture may not be '
reaching the water table at a l l . During sampling no hole caved in (except at
site 9-due to shallow water table) but maneuvering the sampler for every 10
cm nampie was not an easy job, although care, known by previous experiences,
was always taken. The sampler could have homogenized the tritium profiles. The
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solution evidently l ies in advanced tangling techniques.

The data of s ite 3 is believable recharge but i t is a clayey s i t e , which

forces water to spread horizontally than ver t ical ly , only to appear at surfa-

ce at a slight topographical depression observed some 200 m away. The data of

site 9 is not valid as i t was at a higher topographical plateau and in the
recharge zone (water table - 1.5 m). Tritium labelling technique for recharge
does not function where water table is too shallow.

In this sandy and coastal region where potential evapotranspirations is
larger than precipitation» one should not expect a well defined peak because
of upward and downward cycles (day and night) of moisture movement. Even then
an excellent peak with near background tails was noted at site 7. The tritium

and moisture.profiles are being interpreted and remain to be published.

There are criterias for injecting the 'right ' concentration of ¿ritiuo

( i . e . detection limit and based on diffusion/dispersion) but i t is more a
question of intuition and previous experience. 12.5 ml of - lyCi/ml and the

pattern of injection adopted in this study proved resonably good. Undue high

concentrations and volumes should always be avoided because of inherent '

Problems.
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Sumario

Estudos da química dos átomos dopantes slCr(IlI) em compostos crista-
linas de Cr(VI) se iniciaram a partir do campo geral da química dos átomos
quentes nestes mesmos compostos. Neste trabalho, pretendemos revisar as
experiências feitas na tentativa de utilizar átomos dopantes de cromo-51
como substituto dos átomos de recuo em estudos de reações no estado sólido,
uma vez que os átomos dopantes estão presentes em sólidos livres dos danos
relacionados ao processo de recuo. Os átomos dopantes mostram comportamen
to muito similar ao dos átomos de recuo de alta energia. Esta similarida-
de indica que estudos dos átomos de recuo não levaram a informações especí
ficas sobre as espécies resultantes da alta energia do recuo. ~

Por outro lado, resultados recentes indicam que pelo menos uma parte
do Cr<IlI) está presente numa fase sólida heterogênea com relação ao
K2Cr0i,. Partículas de 51Cr(OH)3 monodispenp misturadas com K?Cr0M puro
mostraratn-se'muítas reativas. 0 estudo deste fenômeno ainda pouco conheci
do deve fornecer subsídios para futuros trabalhos na área da química do e¥
tado sólido. ~

Abstract

The study of the chemistry of "dopant" 51Cr(IIl) atoms in crystalline
Cr(VI) compounds began as a sub-field of Hot Atom Chemistry. We shall re-
view the attempts to use "dopant" chromium-51 atoms as surrogate chromium
recoil atoms with the special property of having a low-energy, recoil-dam-
age-free history. These dopant atoms have shown behaviors very similar to
those of high energy recoil 51Cr atoms, thus offering little hope of learn-
ing about special damage site structures and reactions by behavioral differ
enees. ~

Recent work has shown that at least some of the "dopant" 51Cr(llI) is
present as a second, non-chromate solid phase in "dopi-d crystal" experi-
ments. Monodisperse 51Cr(0H)i particles mixed with pure K?CrOi, are very
reactive. These results on heterogencously doped crystals show promise of
being important to future solid state chemistry studies of chromates.



' A irradiação de K-CrO, em um reator nuclear produz crorno-51 pela reação
; 50 51

• Cr(n.y) Cr. A alta energia de recuo desta reação faz com que os átomos

. de crorno-51 sofra ruptura de suas ligações iniciais, resultando em várias eŝ

i pêcies reduzidas do mesmo, assim como Cr(VI). Apesar das estruturas des

i espécies contendo cramo-51 no estado sólido não terem sido determinadas pe ios

i' métodos físicos disponíveis até agora, estas tem sido amplamente discutidos

| em termos de formas precursoras "monomérica" (um átomo de cromo), "dimérica"

; (dois átomos de cromo) e "polimerica" (mais de dois átomos de cromo). Estas

: formas produzem, depois da dissolução da amostra irradiada, as formas monõme

: ra, dímera e polímera aquosas de Cr(III) [1].

: Reações de recozimento térmico destas espécies reduzidas ocorrem a tem-

i peraturas elevadas, acima de 100 C, alterando a distribuição do cromo-51 en-

j tre as várias espécies possíveis [1]. Estas reações rem sido discutidas em

• termos de reações das espécies ie fragmentação, contendo átomos de cromo-51,

¡ outros fragmentos do evento de recuo de alta energia e outras espécies de

! fragmentação ou defeitos causados pela exposição das amostras a raios gama

\ de alta energia dentro do reator. A presença conhecida de uma grande popula

\ ção de fragmentos ou defeitos produzidos pelos raios gama na matriz de î CrQ̂

é vista como uma servera limitação para estudos significativos da química do

. estado sólido envolvendo átomos de recuo de cromo-51.

, Portanto, é necessário descobrir sobre a química das formas reduzidas

: de cromo-51 em K-CrO, na ausência (ou na presença de quantidades controladas)

' de defeitos produzidos pelos raios gama. Para isto, muitos estudos tem sido
• 5j
i realizados introduzindo Cr(III), como espécie dopante, em amostras de
I K,CrO,, através de soluções aquosas (durante a formação do cristal), sem
l .

i qualquer exposisao a raios gama que possa produzir especies fragmentadas ou

| outros defeitos.

0 recozimento térmico dos cristais assim dopados mostra variações quaH

tativamente similares na produção das espécies monomérica, dimérica e polim£

rica encontradas em solução aquosa. Quando K.CrO, dopado com Cr(III) é

irradiado com raios gama, as similaridades entre as reações de recozimento do

átomo dopante e o de recuo são maiores. Sob condições idênticas de dose de

raios gama, não há essentialmente nenhuma diferença observável entre o com-

portamento dos dois tipos de cristal [2]. Estes resultados são tomados como

evidência de que a maneira pela qual cromo-51 entra na matriz cristalina não

é importante e que o comportamento químico observado é controlado por pro-

. 1 "n...



cessos no estado sólido envolvendo as espécies fragüentadas ou defeitos pro-r

duzidos pela radiação gama [3].

Assim, a espectiva inicial de aprender algo acerca da estrutura e da

química dos átomos de cromo-51 recuados de diferentes altas energias, por

meio de reações térmicas»e dissolução química parece agora ter sido perdida.

Entretanto, temos sido levados a acreditar que estruturas exóticas de

cromo-51 recuados de alta energia possam existir, mas estas são niveladas a

algum conjunto de estruturas mais simples através de tratemenfcos térmicos ou

por irradiação.

Mudamos nossas focalização para a direção da química dos átomos dopantes

radioativos em amostras sólidos, como parte de uma área interessante e muito

pouco estudada que é a da química do estado sólido. Um dos aspectos deste

program» tem sido o desenvolvimento de técnicas novas de dopagem de cristais,

para se obter material dopado com predominância da forma monomérica ou da di-

mérica do dopante Cr(III). Os resultados destas experiências poderiam nos

levar a um melhor entendimento das reações que ocorrem no estado sólido.

Forem, durante estas experiências ocorrerem alguns resultados supreenden

tes que nos força uma vez mais a mudar nossas interpretações dos experimentos

anteriores e também nosso enfoque para os estudos futuros. Em um estudo en-

volvendo a preparção de PbCrO, dopado com Cr(III), observamos que muito do

cromo-51 está presente como uma forma independentemente filtrável, que apare_

ce depois de poucos segundos em solução sob condições de dopagem. Isto pode

indicar que algum ou talvez todo o "dopante" Cr(III) está presente como

uma fase separada (hidróxido ou similar) e não apenas como um átomo carregado

positivamente no cristal dopado.

Se esta interpretação está correta, muito do trabalho extensivo sobre

a química de dopantes envolvendo o sistema Cr(III)/Cr(VI) deve ser completa

mente reconsiderado. Entity o alto nível de correspondência entre o comporta-

mento do recozimento dos átomos de recuo de cromo-51 (formados com alta ener-

gia e produzidos de forma homogênea no cristal de KjCrO ) e dos átomos de

cromoT51 em uma fase independente (heterogênea com relação ao hospedeiro

l^CrO^ como um. todo) deve ser considerado por enquanto como um fenômeno muito

interessante, mais ainda não explicado.

Estamos agora abordando este problema da seguinte forma: estudar uma

mistura heterogênea bem definido de duas fases, consistindo de partículas mo-

nodíspersas de Cr(OH). e cristais de KjCrO, puros. Os experimentos mostram

que, na verdade, este é um sistema muito reativo. Quando a mistura é subtnet^

-181-



da a pressões altas (pastilharaento) ou a temperaturas moderadas (M60°C), va

riações drásticas na distribuição das espécies de Cr(lII) ocorrem e que

ainda há formação de Cr(VI>.

Estes resultados reforçam o ponto de vista que não é importante a mane_i_

ra pela qual o crorno-51 entra no sólido. Parece que existem caminhos alta-

aente eficientes que permitem os átomos dé crotno(III) presentes em pequenas

partículas de uma fase sólida (tal como Cr(OH) ) entram na matriz do K.CrO,

para participar em processos controlados pela química deste sólido.
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Resumo

Foi avaliada a sensibilidade de detecção de radioisótopos emissores
de positron (Na-22) ou de raios gama em cascata (Co-60, Se-75) por
espectrometría gama simples e de coincidência garoa-gama, empregar.do-
se cristais cintiladores de Nal (TI), de 3x3", tipos plano e poço .
A sensibilidade foi avaliada em termos de atividade específica mini
ma detectãvel para se ter um coeficiente de variação de 10% em amos"
tras aquosas de 25 e 50ml , utilizando-se tempos de 100 e 1000 ininu"
tos na detecção da radiação de fundo.

Abstract; Common and gamma-gamma coincidence spectrometry for detec
tion of radioisotopes positron or cascade gamma-rays e~
mitters .

The detection sensitivity was evaluated for detection of radioisot£
pes positron or cascade gamma-rays emitters by common (without coin_
cidence) and gamma-gamma coincidence spectrometry, employing 3 x 3"
plane and well types Nal (TI) scintillation crystals. The sensiti-
vity was estimated as the minimum detectable specific activity to
reach 107. standard deviation in the measurement the radioactivity ,
using 100 and 1000 minutes for background detection.
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INTRODUÇÃO

Normalmente • detecção de radioisótopos traçadores emissores de
positron ou raios gama é feita por espectrometría (ama simples, com
cristal de Nal(Tl), tipo poço. Algumas vezes, devido a baixa ativi-
dade apresentada pela amostra (ao nível da radiação de fundo) não se
consegue uma precisão adequada na medida e a falta de dados quantita
tivos pode levar a perda parcial ou total de um experimento.

A técnica de coincidência gama-gama tem a vantagem de reduzir
sensivelmente a taxa de radiação de fundo e pode ser empregada quan-
do o radioisótopo se desintegra com emissão de positron (e consequen
te emissão de dois raios gama de aniquilação em sentidos opostos) ou
com emissão de dois raios gama em cascata. Devido a necessidade de
se detectar simultaneamente dois raios gama por esta técnica, a efi-
ciência de detecção também diminui, principalmente para os raios ga-
ma em cascata.

Desse modo, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar a sensi-
bilidade de detecção pela técnica tradicional de espectrometría gama
simples (sem coincidência) com cristal cintilador de Nal(TI), tipos
poço e plano, e pela técnica de espectrometría gama de coincidência,
com dois cristais cintiladores planos de 3 x 3" para os radioisóto-
pos Na-22 (emissor de positron), Co-60 e Se-75 (emissores de raios
gama de alta e baixa energia em cascata, respectivamente), em amos -
tras aquosas de 25 e 50 ml.

EXPERIMENTAL

Foram utilizados cristais cintiladores de Nal(Tl), de 3 x 3", t¿
pos plano e poços (1" diâmetro x 2 3/64" profundidade), e válvulas
fotomultiplicedoras RCA 8054, formando conjuntos selados e comercia-
lizados pela Harshaw Chemical Co., sob modelos n?s 12S12/3 e 12SW12-
W4/3. Na parte eletrônica foram utilizados fonte de alta tensão, ba
se/ pré-amplificador, amplificador e analisador mono canal, fabrica -
dos pela Ortec, e analisador multicanal Northern (mod. NS-633), com
saída acoplada ã impressora.

Foi construída uma blindagem para a espectrometría gama simples,
que basicamente consta de um cilindro de Fe de 50cm de altura, 46 cm
de diâmetro externo e lOcm de espessura, fechado na parte inferior
com uma tampa fixa de 10cm e na parte superior por outra móvel de 26
cm de espessura e mesmo diâmetro externo (NASCIMENTO, 1983; SARTI e
NASCIMENTO, 1983)

Para a espectrometría gama de coincidência foi construída outra
blindagem, com o formato de paralelepípedo, com as dimensões exter -
nas de 125cm de comprimento, 48cm de largura e 40cm de altura, com
um espaço vazio interno de 15xl5cm em toda a extensão. Na superior
dessa blindagem de ferro, ha uma abertura de 15xl5cm, para permitir
a colocação da amostra entre cs detectores, e esta abertura pode ser
fechada por uma tampa móvel de 14,5cm de ferro e 5,5cm de chumbo.

Os radioisótopos Na-22, Co-60 e Se-75 foram adquiridos da New
England Nuclear e após padronização comparativa com fontes seladas
(New England Nuclear, Gamma Reference Rad Source Set, catálogo ní' NES
- 100S), foram feitas soluções aquosas com atividades adequadas; 25
ml dessas soluções foram colocados em tubos de ensaio de vidro (fun-
do chato) de 2,2 cm de diâmetro interno, 8,4cm de altura e l,2mm de
espessura, e 50ml em placas de Petri de plástico, de 6cm de diâmetro
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interno, 2cm de altura e 1 mm de espessura.

Ka espectrometría gama simples, os Cubos de ensaio foram coloca^
dos dentro do poço' do cristal cintilador e posteriormente o mais pro
ximo possível da Cace do cristal cintilador plano; nesta última geo-
metria também foram utilizadas placas de Petri. Na espectrometría
gama de coincidência, os cristais cintiladores planos foram coloca-
dos 2,5 cm face a face, e as amostras entre eles.

Para o Na-22 a detecção foi feita no fotopico aniquilaçao
(0,51 MeV) na técnica sem e com coincidência, utilizando também este
foto-pico como disparador na coincidência.

No caso do Co-60, por emitir dois raios gama de alta energia (1,
17 e 1,33 MeV), pode-se utilizar varias regiões ou modos de detecção.
Na espectrometría S/C foram feitos três modos: (a) foto-pico de 1,17
MeV, (b) fotopico de 1,33 MeV e (c) fotopico de 1,17 + 1,33 MeV. Na
espectrometría C/C também foram escolhidos 3 modos: (a) fotopico de
1,33 MeV disparado pelo raio gama de 1,17 MeV, (b) inverso ao ante-
rior e (c) fotopicos de 1,17 • 1,33 MeV, disparado tanto com os rai-
os gama de 1,17 como os de 1,33 MeV.

0 Se-75 emite 2 raios gama de 0,121 MeV (172) e 0,280 MeV (25Z)
em cascata, e outros dois raios gama de 0,136 MeV (57%) e 0,265 MeV
(60%) também em cascata, além do raio gama de 0,401 MeV (12%). Dev¿
do a alta ocorrência do pico-soma 0,121 • 0,280 MeV e 0,136 + C.265
MeV na espectromecria gama S/C com cristal poço, foi somente utiliza^
do o fotopico de 0,401 MeV e com o cristal plano os modos: (a) foto-
pico devido aos raios gama de 0,121 e 0,136 MeV, (b) fotopico devido
aos raios gama de 0,265 e 0,280 MeV e (c) região dos fotopicos de
0,121 a 0,280 MeV. Na espectromecria C/C também foram utilizados 3
modos de detecção: (a) fotopico dos raios 0,265 e 0,280 disparado com
os raios gama de 0,12i ou 0,136 MeV; (b) inverso ao anterior e (c) a
região dos fotopicos de 0,121 a 0,280 MeV, disparado com os raios g£
ma de 0,121 - 0,126 - 0,265 ou 0,280 MeV.

Nestas geometrías e modos de detecção foram determinadas as ef¿
ciências de detecção (contagem integral) e taxas de radiação de fun-
do. A atividade especifica mínima detectâvel (a, dpm/ml) foi então
calculada pela equação:

a - 1 * Vl • 4 . CV¿ . CB . V 1 + V V (1)

2 . V . E . CV2 . t_
o

onde V representa o volume (ml) da amostra, E eficiência de detecção
(fração), R taxa da radiação de fundo (cpm), £V coeficiente de van
ação (frajlo), t_ e c_ os tempos de detecção (minutos) da amostra e
da radiação de fundoTSARTI e NASCIMENTO, 1983). Quando se destaca
a amostra e a radiação de fundo portempos iguais (t_ - tF - t) e ad_
mitindo-se um coeficiente de variação de 10%, o valor encontrado cor
responde ao "limite de determinação quantitativa", adotado por CURRIE
(1968).

CONCLUSÕES

Para o Na-22 (emissor de positron) deve ser utilizada a técnica
de coincidência para amostras de 25ml com atividade especifica abai-
xo de 4 ou 2,5 dpm/ml, caso a radiação de fundo seja detectada por
100 ou 1000 minutos. Para este tipo de amostra, a técnica menos acor»
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selhada seria a de espectrometría gama S/C com cristal tipo plano ou
poço. Para amostras de 50 ml disponíveis, a técnica de coincidencia
deve ser utilizada para aquelas com atividade especifica menor que 2
ou 1,5 dpm/ml, utilizando-se os tempos de 100 ou 1000 minutos para a
detecção da radiação de fundo. Para estas amostras de maior volume,
a 2. opção mais aconselhada seria também a espectrometría gama com
cristal tipo plano S/C e a útliraa opção seria a com cristal tipo po-
ço.

A técnica tradicional de espectrometría gama simples, sem coin-
cidência, com cristal cintilador de Nal(TI), de 3 x 3", tipo poço,
tem maior sensibilidade de detecção para o Co-60 (emissor de raios
gama de alta energia em cascata) do que a técnica de espectrometría
gama de coincidência com dois cristais planos de 3 x 3" para amos
tras aquosas de 25ml, colocada em tubo de ensaio. Havendo a disponi_
bilidade de maior volume (50ml), esta técnica continua sendo ainda a
mais indicada, apesar de utilizar somente 25ml. A opção de espectro
metria gama de coincidência com dois cristais cintiladores seria a
técnica menos recomendada, preferindo-se a sem coincidência com cris_
tal tipo plano, caso nao se disponha de um cristal tipo poço.

Ma detecção do Se-75, emissor de raios gama de1baixa energia em
cascata, a técnica sem coincidência com cristal tipo poço mostrou ser
de maior sensibilidade para amostras principalmente quando a ativida_
de específica for menor que 1,5 e 0,6 dpm/ml, caso se detecte a ra -
diação de fundo por 100 e 1000 minutos, respectivamente. Para amos-
tras de 50ml, com atividade específica acima de 1 dpm/ml, a melhor
escolha seria espectrometría gama simples (S/C) com cristal tipo plâ
no, seguida com cristal pojo e finalmente com cristais planos em co-
incidência, sendo a radiação de fundo detectada por 100 minutos. P¿
ra amostras com atividade específica menor que 1 dpm/ml, seria indi-
cada a técnica com coincidência, seguida da coincidência com cristal
plano e poço. Aumentando-se o tempo de detecção da radiação de fun-
do para 1000 minutos, a escolha seria a mesma, mas a atividade espe-
cífica utilizada como referência passaria de 1,0 para 0,3 dpm/ml.
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Sumário

A vinhaça ou vinhoto, sub-produto da produção de álcool etílico a
partir da fermentação do caldo ou melaço da cana-de-açúcar, tem sî
do incorporado ao solo como fertilizante, pois apresenta um teor
elevado de matéria orgânica (2-67), potássio (0,1-0,5?), sulfato
(0,1-0,52) e outros nutrientes.
Utilizando a técnica da atenuação da radiação gama (241 Am;59,5keV,
100 mCi) foi estudada a influência da vinhaça na movimentação da
água no solo em condições de laboratório. Para isto, foi montado
um sistema automático para aquisição e manipulação de dados, empr£
gando-se um analisador multicanal, operando em modo "multi-
scaling", acoplado a um microcomputador e registrador gráfico, Mes^
mo para pequena profundidade (6 cm) foi observado que a vinhaça
diminui a velocidade de infiltração da água no solo.

Abstract: Influence of the vinass» on water movement in the soil,
employing an automatic acquisition and handling data
system.

The vinasse, by-product of ethylic alcohol industry from the sugar
cane juice or molasses yeast fermentation, has been incorporated
in the soil as fertilizer, due to the its high organic matter (2-
6Z), potassium and sulphate (0,1-0,5%) and other nutrient contents .
By employing monoenergetic gamma-ray beam attenuation technique
(24lAm; 59,5 keV; 10O, mCi) the influence of vinasse on the water
movement in the soil was studied. For this, an automatic
acquisition and handling data system was used, based in multi-
channel analyser, multi-scaling mode operated, coupled to a
personal microcomputer and plotter. Despite the smalldepth studied
(6 cm), ic was observed that vinasse decreases the water
infiltration velocity in the soil.
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INTRODUÇÃO

Ds estudos da dinâmica da água em colunas de solos (sob condições
de laboratório) tem sido feitos através do uso da técnica de at£
auação da radiação gama (FERRAZ, 1974; ZUCCHI e NASC1MENTO> 1982,
1984). Medindo-se as intensidades dos feixes emergentes em solo
seco (Iss) c úmido (Isu) no ponto de interesse, 4 umidade do solo
(6, gramas/cm ) pode ser estimada pela equação:

0 . In (Iss/Isu) >jj

onde x • espessura de solo, ou diâmetro da coluna (cm) e u " coefj_
ciente de atenuação de massa da água (cm^/g).
Apesar deste método ser praticamente pontual, rápido e não destrvi
tivo, é algumas vezes tedioso, pois se houver necessidade de se d£
terminar a umidade do solo um dado ponto de 15 em 15 segundos, por
um tempo de 2 horas, deve-se anotar 240 dados e depois manipulá-
los .
Em vista disso, este trabalho teve por objetivo estabelecer um si¿
tema de aquisição e manipulação automática de dados, utilizando um
espectrómetro multicanal (funcionando no modo "muiti-scaling"), aco
piado a um. microcomputador, impressora e registrador gráfico. A
lém disso, o sistema foi utilizado no estudo da influencia da vi
nhaça (sub-produto da indústria'alcooleira) na movimentação da a_
gua no solo

EXPERIMENTAL

Foram preparadas 3 colunas de 10 cm de altura, por 5,85 cm de di£
metro interno (x) contendo solo Latossolo Vermelho Amarelo, fase
Sertaozinho (franco arenoso), com densidade média de 1,4 g/cm^. tJ
tilizou-se a fonte radioativa colimada de Am-241, de 100 mCi, emis_
sora de raios gama de 59,5 keV (FliRKAZ, 1974) e um detector cinti^
lador sólido de Nal (TI), de 3 x 3", tipo plano, acoplado a fonte
de alta tensão, divisor de tensao/pré-amplificador, amplificador,
analisador de pulsos e a um multicanal (Ortec, mod. 6240), operan
do no modo "multi-scaling".
Tratamento 1: a coluna recebeu inicialmente 10 mm de água destiljt
da; passados 6,5 minutos a coluna de solo foi colocada próxima a
uma bureta Mariotte, passando a receber água cm uma taxa contínua
de 24 mm/hora. Após 2 minutos do início da infiltração contínua,
começou a tomada de dados da intensidade de feixe emergente a uma
profundidade de 6 cm,estando ainda seco o solo nesse ponto. 0 tem
po de cada medida foi de 8,4 segundos, e durante 58 minutos foi
possível a medida de 416 valores de intensidade dofeixe emergente.
Automaticamente, estes dados foram transferidos para um microcomptj
tador TK-85 e fornecendo a este os valores da espessun do solo
(x • 5,85 cm) e do coeficiente de atenuação de massa da água (/Ja_"
0,2002 cn)2/g), foi possível o calculo da umidade do solo (equação
1) e a obtenção do registro gráfico da curva de tempo de infiltr£
ção vs umidade do solo.
Tratamento 2: idêntico ao anterior, somente que a coluna recebeu
inicialmente 10 mm de vinhaça (100 m3/ha) no lugar de água destíl£
da. Os teores de potássio e sulfato na vinhaça, determinados por
vi* química, foram de 0,29 e 0,32?, respectivamente.
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Tratamento 3: idêntico ao tratamento 1, substituindo-se totalmente
a agua destilada por vinhaça.

CONCLUSÕES

a) é perfeitamente viável o uso de um analisador multicanal, ope_
rando em modo "multi-scaling"» acoplado a um microcomputador, P£
ra o estudo da movimentação da água em coluna de solo, etnpregando-
se a técnica da atenuação gama, mesmo para pequenas profundidades
(6 cm).
b) para o solo começar a ter sua umidade alterada a 6 cm de profun
didade demorou 9,2 minutos quando recebeu água destilada (tracamen.
to 1), 11,8 minutos quando recebeu inicialmente vinhaça e depois
ãgua destilada (tratamento 2 ) , e 13,0 minutos quando recebeu sem
pre vinhaça (tratamento 3). Para atingir a umidade de 20%, demorou
17,7, 19,4 e 21,9 minutos, respectivamente.
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Fig. 1 - Umidade do solo em função do tempo de i n f i l -

t ração para os t r ê s t ra tamentos , para a pro-

fundidade de 6 cm.

• tratamento 1 (agua/agua)

• tratamento 2 (vinh/água)

•• tratamento 3 (vinh/vinh)

10 20 30 40 50 60 70

tempo de infiltração (min)
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SUMARIO

Através do método de confinamento estudou-se os efeitos da ra

diação gaira CO, com dose de 50 Gy, sobre amostras de grãos de fei

jão Pha8eolus vulgavis (L.) e insetos adultos de Zabrotee eubfaeoiatue,

conjuntamente. Foi possível verificar influência sobre a fertili-

dade, reduzindo a população emergente, diminuindo, consequentemen

te, o dano, a perda de peso e da germinação. Houve indução de plân

tulas anormais, com aparecimento de deformações morfológicas va -

riáveis. Não se constatou influência sobre o vigor e a germinação

das sementes irradiadas.

ABSTRACT

Influence of gamma radiation on Zabrotee eubfaBoiatue (Boh,

1833)(Coleóptera Bruchidae) and the beans Phaeeolue vulgarie (L.)

Store effects of CO gamma radiation, 50 Gy, on both Phaeeolue

vulgarie (L.) seedbeans and adults of Zabrotee eubfaeaiatue were

studied using the no free choise method. Radiation decreased in-

sect fertility hence insect population and it damage loss of wei-
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ght and germination of seedbeans. Hawever, radiation resulted in re

suited in abnamal seedlings, showing various degrees of morphologi-

cal malformation, although there was no effect on germination rates

or seedling vigor.

INTRODUÇÃO

0 feijão constitui um dos elementos básicos da alimentação do

povo brasileiro, independendo do seu poder aquisitivo ou classe so-

cial. A oferta de alimento e a produtividade poderia ser aumentada

se os problemas ligados à cultura fossem minimizados, entre esses,

a incidêndia de pragas de grãos armazenados, tais como, o caruncho

Zabrotee eubfasoiatu8t uma das mais importantes no Estado de Pernam

buco. 0 uso da radiação na desinfestação e conservação de grãos ê

uma técnica moderna considerada promissora e eficiente, tal como as_

sinala SING e LILES (1972) •

0 objetivo foi estudar os efeitos de uma dose de 50 Gy de radia

ção gama do CO sobre amostras de grãos de feijão P. vulgaris ata-

cados por Z. 8ubfasciatuB visando-se a desinfestação para armazena-

mento em escala comercial, permitindo-se verificar: a) influência

na fertilidade e no período de desenvolvimento dos insetos; b) di-

mensionamento das perdas de peso e da germinação do feijão; c) in-

fluência na qualidade fisiológica das sementes (vigor e germinação)

quando forem armazenadas; d) aparecimento de plántulas anormais.

MATERIAL E MÉTODO

Instalou-se um experimento em delineamento inteiramente casuaU

zado em arranjo fatorial de 2x8 com 16 tratamentos e 4 repetições

com testemunha como padrão de comparação. Utilizou-se o teste de

HOTEL GLORIA - 17 - 20/03/1966
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confinamento. Cada parcela foi constituida de amostras de 40g de grãos,

acondicionadas em caixinhas plásticas. Sobre cada amostra foram confi

j nados 15 casais de Z. subfaaciatue, por um período de 03 dias para

oviposição. Em seguida cada amostra foi submetida ã radiação do CO,

com dose de 50 Gy, e mantidas em condições de laboratório com tempera

tura de 27 + 29C e umidade relativa do ar de 75 + 5%, registradas em

termo hygrografo. 0 teor de umidade dos grãos variou de 12+1%, d e -

terminado pelo método da estufa a 1059C. Os tratamentos usados foram

os cultivares IPA-1, IPA-5, IPA-7419, Mulato, Lagoinha, Peixe n'água,

IPA-Caruarü e Costa Rica todos pertencentes ao Projeto Cereais da Em-

presa IPA. Os efeitos foram medidos mediante os seguintes parâmetros

biológicos. 1. número de ovos; 2. período de desenvolvimento da in-

festação a emergência dos I9s. insetos; 3. população emergente; 4.

perdas de peso e da germinação; 5. porcentagem de grãos furados para

avaliação dos danos; 6.. vigor e germinação das sementes irradiadas;

7. modificações morfológicas das plántulas, provinientes das semen -

tes irradiadas.

RESULTADOS

Os resultados obtidos foram: a influencia na fertilidade do Z.

8ubfcx8ciatu8 causando subterilidade com diminuição do número de ovos

e da população emergente; alongamento do periodo de desenvolvimento

e diminuição do número de adultos; redução dos danos com diminuição

da perda de peso e da germinação; indução do aparecimento de plántu-

las anormais, com deformações morfológicas variáveis. Não constatou-

se influência no vigor e germinação das sementes irradiadas.
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Sumario

Neste trabalho propoe-se um método para a determinação de micro-
quantidades de urânio (30-220 yg) em presença de agentes comple-
xantes fortes, tais como: ácido alfa hidroxiisobutírico (a-HIBA)
e ácido nitrilotriacético (NTA). 0 método está baseado na adsor-
ção do complexo U(VI)-quiualizarina sobre o precipitado do Ion de
um metal com o mesmo reagente (quinalizarina)* • ,..

Be e Al foram testa-
reagente (quinai

Diferentes Ions como Cu++, Fe + +, Ga++

dos como agentes precipitantes. A influenciada competição entre
os mecanismos de complexação e precipitação é também abordado. 0
uranio foi determinado por fluorescencia de raios-x, mando-se a
técnica da camada delgada^1"3) .

Abstract

A method for determination of microquantities of uranium(30-220yg)
in presence of complexants agents (a-HIBA, NTA) by adsorption of
the complex quinalizarin-U(VI) on the M++-quinalizarin precipitate
is described?1). + + + + + + + + + + +

Several ions of metals as Cu , Fe , Ga , Be and Al were
tested as precipitant agents. The influence of the complex
competition in the mechanism of precipitation is also commented.
The uranium was determinated by x-ray fluorescence analysis using
the thin film technique(l~3K
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INTRODUÇÃO

O urânio (VI) já foi determinado em solução aquosa fracamen-
te acida ou neutra em quantidades menores que 20 Pg > por fluo
rescencia de raios-x, usando a técnica da camada delgada. ~

Carvalho e co-autores ( 2 ̂  determinaram microcjuantidades de
U(VI), concentrando a amostra, através da adsorçao do complexo
U(VI)-quinalizarina sobre o precipitado formado entre o Cu + +-qui-
nalizarina. 0 precipitado era então filtrado em membrana tipo "nú_
lipore" de modo a obter uma área relativamente grande e uma peque
ntssima espessura.

Neste trabalho tenta-se obter as melhores condições de adsojr
ção do complexo U(VI)-quinal i zarina sobre um precipitado do tipo
M++-quinalizarina, em presença de ligantes que têm alta afinididji
de pelo U, como os ácidos a-HIBA e NTA. Foram testados os tons
Cu + +, Fe + +, Ga++, Be +* e A l + + , que dão reação de precipitação com
a quinalizar ina' "*' » baseado também na estabilidade dos complexos
de tais íons com os ligantes em estudo*5'6'.

EXPERIMENTAL

Todos os reagentes usados eram de grau P..A. e as soluções fc>
ram preparadas com água bídestilada e deionizada. As soluções de
urânio foram preparadas em a-HIBA 5,0 x 10~2M e em NTA ?,3 x 10~3M
e padronizadas por fluorimetria, tendo para a concentração de ura
nio o valor: 62,0 - 2,0 ppro. A solução de quinal i zarina, bem como
a preparação das amostras já fora descrita em outra publicação*1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig. 1 mostra os espectros de raios-x para o U em presença
dos tons precipitantes testados. Observa-se que apenas os tons
Cu + + e Fe + + são adequados para este trabalho.

0 comportamento diferenciado dos Ions Cu + + e Fe + + quando em
presença dos ligantes está relacionado com a formação de complexo
entre eles. 0 Fe + +, p.ex., forma um complexo bem menos estável
que o Cu + + em meio NTA (log 6¡(Cu) = 12,68^ log (Jj (FeJ • 8,84) _ *
Este fato altera o mecanismo de precipitação devido ã competição
metal-ligante-quinalizarina. Comportamento semelhante porén inve£
so, deve ocorrer quando o ligante 2 o a-HIBA (Fig.l). Deve-se de£
Cacar ainda a competição U(VI) x ligante x quina li zarina, que tam
bem interfere no método.

Como o mecanismo de complexaçao tem influencia direta do meio
onde ocorre' ', fez-se uma inversão na ordem de adição do precip^_
Cante, que passou a ser adicionado, após a adição da quinalizari-
na, seguido de neutralização do meio, até desenvolvimento da cor
vermelho-castanho caracterizado pelo excesso de quinalizarina; só
então e adicionado o precipitante.

Os resultados melhoraram sensivelmente e o Cu + + pode ser usa
do satisfatoriamente e melhor, como precipitante para o urânio
(Fig. 2 ) . A curva de calibração foi traçada, usando alíquotas com
31, 62, 93, 124, 155, 186, 217 ug U, tanto em meio a-HIBA quanto
em meio NTA e é mostrada na Fig. 3. Os resultados são concordan-
tes, o que atesta a utilização do método.
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Fig. 1. Espectro de raio-x do U(VI), 100 ug de UO2 , quando
co-precipitado com as ions: Fe + 2 , Cu + 2, Ca + 2, Be*2 e
AJt , sera neutralização; (a) em meio a-HIBA 5,0 x 10~2M,
(b) em meio N*A 3,3 x 10~3M.

¡
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Fig. 2. Espectro de raio-x da co-precípitação do U(VI), com
neutralização do ligante antes da adição do co-precipi-
tante; (a) a-HIBA 5,0 x 10~2M e (b) NTA 3,3 x 10"3M.
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Sumár io

Todas as instalações que extraem, m a n i p u l a m , produzem, ou utili-
zam materiais radioativos para diversos f i n s , geram resíduos e
rejeitos que devem ser tratados antes de serem l i b e r a d o s , ou de-
po s i t a d o s , por longo t e m p o , em locais onde nao possam contaminar
pessoas ou o ambiente.
Os rejeitos variam geralmente nas suas c a r a c t e r í s t i c a s , devendo
ser s e l e c i o n a d o s , para t r a t a m e n t o , levando-se em conta sua natu-
reza, sua ati v i d a d e , seu estado f í s i c o , e outras características
físicas e qu í m i c a s , p a r a , em con s e q ü ê n c i a , se determinarem as l_î
nhas de tratamento a serem utilizadas para os me s m o s , baseadas
nos princípios de contenção o u d i l u i ç ã o . Os processos utilizados
nesse tratamento sao apresentados em forma resumida.

Abs t rae t

All the research or industrial institutions that require
e x t r a c t i o n , production or utilization of radioactive materials
produce wastes that must be treated, before discarding to the
environment , or final disposal in sites specially chosen to
minimize the possible contamination of pe r s o n n a l , materials or
envi r o n m e n t . The radiowastes show a large variety, according to
their physical and chemical c h a r a c t e r i s t i c s , and must be select-
ed for treatment. Each group of similar properties will suffer
different t r e a t m e n t s , according to the physical s t a t e , taking in
account two main principles of contai n m e n t , or d i l u t i o n . The
processes used for this are presented in res u m e T form.

-201-



1. PRINCIPIOS GERAIS

Todos os rejeitos radioativos gerados nas diferentes instala
çoes nucleares devem ser tratados antes de serem liberados ao ~
meio ambiente, de tal forma que o nivel de atividade apresentado
fique abaixo dos limites de segurança estabelecidos na legislação
sobre o assunto.

Cada tipo de rejeito deve ser tratado de maneira especifica,
dentro dos principios de diluiçao ou de contenção, isto é, o ni-
vel de radioatividade pode ser baixado se o material for dissemi-
nado em material inerte (principio da diluição) ou, se não for
possVvel, o material deve ser concentrado, levado 5 forma que
aprésente menor probabilidade de tuga ou disseminação, e em segui_
da oolocadc em recibientes blindados para deposição provisória ou
final.

Em principio, todo residuo deve, sempre que possível, ser 1¿
vad i ao estado sólido, por processos físicos ou químicos, para re_
dução de volume e facilidade de contc-nçao e retenção.

2. TIPOS DE INSTALAÇÕES GERADORAS DE REJEITOS

As principais origens de rejeitos sao:

2»1. Instalações de pesquisa (Laboratorios de Química, Física ou
Medicina Nucleares).

2.2. Instalações do ciclo de combustíveis (mineração, tratamento
de minérios, conversão, enriquecimento, reatores, e, especi-
almente, usinas de reprocessamento)

2.3. Instai •.c.ões de utilização de radionuclldeos (industriais, de
aplicações de radioisótopos, etc.).

3U TRATAMENTO DE RESÍDUOS GASOSOS, POEIRAS E AEROSSÓIS

As instalações nucleares de qualquer tipo, nas quais possa
haver escapamento de resíduos gasosos devem ser providas de sist£
mas de ventilação ou exaustão para diluir e encaminhar aos locais
de tratamento, os gases, poeiras e aerosõis liberados.

As instalações em que haja possibilidade de fugas de gases
com alta radioatividade, devera ser projetadas de modo a que os vi
rios ambientes constituam conjuntos concéntricos, colocados gra-
dualmente em depressão atmosférica, na direção dos pontos prová-
veis de escape dos gases.

Os gases arrastados pelo sistema de exaustão devem ser condij
zidos a filtros mecânicos (papel, fibras, lã de vidro, telas meta
licas, material poroso, e t c ) , impregnados com material adsorven-
te (ou absorvente), e finalmente, a equipamentos de lavagem (água
ou reagentes) ou de fixação.

Os filtros mecânicos fixarão as partículas sólidas ou as go-
tlculas arrastadas.

Os equipamentos de lavagem se destinam a retirar dos gases
em exaustão, partículas sólidas ou líquidas em suspensão; são
constituídas por chuveiros, tanques de borbulhamento, torres de
enchimento ou de pratos, etc.
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O líquido de lavagem, geralmente agua, podendo conter algum
reagente químico, é circulado até chegar a certo grau de contami-
nação e em seguida retirado e tratado como resíduo líquido.

Os equipamentos de fixação por reações químicas permitem,
apôs conhecimento da composição dos gases em exaustão, retirar de
les certos produtos químicos.

Após passar por tratamento, os gases não fixados poderão ser
comprimidos ou liqüefeitos por abaixamento de temperatura (crios-
copia) e estocados em garrafas ou recipientes, sob pressão.

Os gases nobres, especialmente o criptonio, sao absorvidos
pelos compostos orgânicos fluorados, como o freon, sob pressão.

Conforme as condições de localização da usina, e meteorology
cas, os gases restantes poderão ser levados a chaminés altas e di_
luidos na atmosfera.

4.. TRATAMENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS E SUSPENSÕES

0 tratamento dos resíduos líquidos consiste em absorve-los,
pelos métodos possíveis, em material sólido, ou pelo menos redu-
zir cté o limite da saturação, o seu volume.

Os principais tratamentos usados são:

4^1 Precipitação por um reagente não específico

Sabendo-se que certos ânions formam em geral, compostos insc)
lúveis, com grande numero de elementos, costuma-se tentar solidi-
ficar, simultaneamente, um grande número deles provocando a rea-
ção de carbonatos, hidróxidos ou fosfatos alcalinos. Esse trata-
mento elimina da solução, por precipitação, grande número de ele-
mentos, tais como: Kg, Ca, Ba, Si, Fe, Mn, ...

4 2. Precipitação por reagente específico

Nos casos em que é possível fazer a análise da solução, ou
quando o número de solutos presentes é pequeno, obtém-se um me-
lhor resultado adotando um reagente precipitante específico para
cada soluto, ou utilizando um que tenha ação sobre o maior número
deles.

4.3. Concentração e cristalização

A concentração pode ser feita pela diminuição de volume, rea
lízada por aquecimento e destilação do solvente. 0 líquido rema-
nescente vai se concentrando e, a ^artir do ponto de saturarão,
começam a se formar cristais, que precipitam. A cristalização po-
de, também, ser provocada pelo abaixamento de temperatura, o que
prococa a saturação

4.4. Fixação do concentrado

0 líquido concentrado, remanescente de um dos métodos cita-
dos acima e, após separação da Case sólida, deve ser transformado,
por absorção ou impregnação em materiais sólidos inertes ou reat_i_
vos .

Os principais agentes solidificantes sao: concreto, plásti-
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cos e betune, A concretagem consiste em fazer uma mistura de ci-
mento, areia, bentonita ou outros sólidos e fabricar a massa usan
do a solução concentrada como fornecedor da água necessária à rea
çac. 0 concreto endurece e fixa o concentrado.

A betumizaçao consiste em aquecer até o ponto de amolecimen-
to os compostos orgânicos tais como bet ume, asfalto ou pixe, e
adicionar, aos poucos, com agitação, o concentrado a fixar. Pelo
resfriamento, a massa sólida formada retém, disseminado, o mate-
rial tratado,

5. TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

5.1. Eles podem ser grupados em varias classes, como por exemplo:
- resíduos insoluveis de ataques químicos;
- peças, instrumentos, roupas, etc., contaminados;
- precipitados, resinas, cristais, etc.

5.2C Os métodos de tratamento, simples ou combinados, sao:
- incineraçao: para materiais combustíveis (produtos orgâni-

cos) ;
- calcinaçao : para materiais que sofrem decomposição térmi-

ca (carbonatos, etc.);
- compressão : para materiais que podem ter seu volume redu-

zido (papéis, caixas, tecidos, armações,etc.);
- impregnação: para material pulverulento proveniente de tra_

tamentos anteriores. Os principais processos
são concretagem e vitrificaçao (incorporação).

6. TRANSPORTE

Nenhum rejeito poderá ser transportado em estado líquido, eti
tre o local de sua produção e o de armazenagem.

Os resíduos, tratados pelos métodos examinados acima, devem,
para transporte até o local de deposição, ser preparados conveni-
entemente pela colocação em recipientes blindados e, em alguns c£
sos, em veículos especiais.

Durante seu transporte várias medidas de segurança ;'o toma-
das, dependendo do nível radioativo, quanto ã escolha de itinera-
rios, horários de deslocamento, proteção policial, disciplina de
tráfego, rotas alternativas, e t c , visando a evitar acidentes, ou
interrupções no deslocamento, que possam danificar os recipientes,
liberar material radioativo.
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Sumário

O presente trabalho propõe-se a analisar os vários méto-
dos de tratamento de rejeitos radioativos, tanto sólidos como
líquidos, provenientes de usinas nucleares, levando-se em conta
gerenciamento e transporte, bem como segurança e atendimento aos
regulamentos vigentes de estocagem final

Atenção especial ê dada ao tratamento de solid ificação por
beturne no extrusor-evaporador e ao sistema de solidificação por
cimento adotados para Angra 2 e Angra 1, respectivamente.

Abstract

The present study is concerned with the methods by wich
the radioactive vastes (solid and liquid) arising from Nuclear
Power Plants can be treated, taking into account the management,
transportation as well as safety and compliance with the prevail^
ing requirements for final storage.

Special attention is given to the Bitumen Solidification
Treatment in extruder-evaporator and the Cement Solidification
systems adopted for Angra 2 and Angra 1 respectively.
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I- TRATAMENTO DE REJEITOS LÍQUIDOS

Jâ é exigido em muitos países (USA.RFA,etc.) , pelos órgãos 1JL_
ceneiadores, que os rejeitos de baixa radioatividade sejam solidi-
ficados na usina em forma de blocos monolíticos estáveis, livres de
umidade e só então liberados para transporte e disposição final.

Para atingir este objetivo, foram desenvolvidos três processos
de solidificação:

1- SOLIDIFICAÇÃO SEM REDUÇÃO DE VOLUME

a) Uso de cimento como fixador(solidificação tipo termofixa).

0 sistema de solidificação por cimento, idealizado para
tratamento apenas de resinas, usa pó de cimento do tipo Port_
land misturado ã resina que é despejada sobre o mersmo ao
mesmo tempo em que água ê adicionada â mistura para evitar
formação de pó altamente radioativo.
Testes pré-operacionais mostraram que o sistema de solidi-
ficação por cimento funciona adequadamente, entretanto os
produtos solidificados não são estáveis em contato com à-
gua .

b) Uso de Formaldeído de Uréia (UF) como fixador:

Esse tipo de fixador, também termofixo, normalmente forma
água como produto paralelo que é usada na reação de poli-
merização. Apesar da contração da matriz de. UF, devido ã
expulsão da água, este sistema não é considerado como redu_
ção de volume, uma vez que os índices são pequenos.

2- REDUÇÃO DE VOLUME SEM FIXAÇÃO

a) Incineração e Calcinação,

0 incinerador e/ou calcinador têm como vantagem a redução
de volume que chega a ser de 70 a 80 vezes do volume ini-
cial, dependendo do tipo de rejeito.
As desvantagens desses sistemas são: a necessidade de com
plicado sistema de gás de exaustão; acréscimo de blindagem
radiológica devido à alta concentração de radiação; inter-
face com sistemas de solidificação; aumento da complexida-
de do sistema de tratamento de rejeito.

b) Cristalização.

Precipitação e remoção de rejeitos radioativos sólidos de
uma solução saturada contendo água e sólidos dissolvidos.
As desvantagens são: a impossibilidade de tratar líquidos
voláteis e o fato da operação ser mais sensível a erro do
operador do que um evaporador convencional.
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3- REDUÇÃO DE VOLUME E SOLIDIFICAÇÃO SIMULTANEAS

Existem 2 sistemas básicos que usam asfalto ou be turne como fi-
xador e baseiam-se mais no conceito mecânico do que no químico, os
quais são:

a) Evaporadores de Filme.

Este sistema tem.como vantagens: alto coeficiente de troca
de calor; curto período de processamento e possibiliade de opera-
ção em batelada ou continuamente.

As desvantagens desse sistema são : superfícies limitadas
de troca térmica; grande tendência de contaminação dos mancáis e
selos mecânicos com conseqüente exposição radiológica para opessoal
de manutenção; alto desgaste das palhetas do rotor;questionavel ca
capacidade para tratar partículas de maior tamanho, tais como grãos
de resina.

b) Extrusor Evaporador

Em operação, o asfalto ou be turne e os líquidos radioativos
são alimentados simultaneamente, mas separadamente no extrusor pa-
ra começar um processo não químico de redução de volume de um esta
gio. ~

Durante o processo, a água dos rejeitos é evaporada nas ca_r
caças duplas e dirigida a uma carcaça cilíndrica, onde é condensa-
da por serpentinas externas, A água condensada ê coletada pelo sis
tema de tratamento de rejeitos e circulada.

Os sais radioativos secos são reduzidos em tamanho para20u
e cada partícula é misturada e coberta com asfalto ou betume pelos
eixos helicoidais.

0 produto final é, então, descarregado em um recip ien te( tatn
,bor) sem uso de catalizadores.

As características do sistema são:

- Redução de volume: 2 - para resinas
20 - demais tipos de rejeitos

pH recomendado - 7 a 11 em operação normal (embora c/pH extremo
ainda resulta em produto sólido e estável).

0 óleo na alimentação (não tolerado nos sistemas químicos)
pode chegar a 2% do total de alimentação do Extrusor sem afetar o
produto final.

0 betume(ou asfalto), como agente de solidificação.oferece
as seguintes vantagens sobre o cimento:

- Sempre forma sólido após resfriamento independente das
propriedades químicas do rejeito,

- A resistência à lixiviação para produtos do asfalto e",
aproximadamente, 100 vezes maior do que para o cimento.

- 0 produto não contém água ( a umidade é da ordem de 17.
por peso) ,

- São conseguidas reduções de volume significativas em re
lação ao cimento resultando em reduções de custo de armazenamento.

- 0 carregamento de resíduos é maior para o asfalto do que
para o cimento, sendo que, para resinas, o carregamento por peso
conseguido com asfalto pode chegar ã ordem de 50%.

Além disso, o asfalto atende às seguintes exigências do r«
gulamento Europeu para estocagem final:
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- Todo líquido, resina ou lama radioativa deve ser solidificada.
- 0 produto solidificado deve ser homogêneo e não conter vazios.
- A quantidade de resíduos incorporada deve ser limitada se o

material matriz (ex.: polímeros orgánicos) mostrar estabili-
dade reduzida ã radiação.

- 0 produto solidificado deve ser ã prova d'água , ou seja, de-
sintegração em contato com água não é permitida.

- 0 produto solidificado deve ser ã prova de lixiviação,

II- TRATAMENTO DE REJEITOS SÓLIDOS

Os rejeitos sólidos provêm da descontaminação de componentes
eu prédios em forma de papel, materiais plásticos, roupas de prote-
ção, bem como elementos filtrantes de ventilação da área controlada
(saturados e contaminados com poeiras e partículas em suspensão).

Peças a serem reparadas e ferramentas são descontaminadas ou
consideradas como sucatas.

Os seguintes métodos são usados para redução de volume de sóli^
dos em função da redução desejada e tipo de material:

1- INCINERAÇAO

Aplicável a materiais de celulose (papel,made ira, etc . )plásticos
e borracha.

A redução de volume nesse processo pode chegar a 1:80.
A atividade predomina nas cinzas sendo, portanto, fáceis de fixa_

ção. As desvantagens desse método são os altos investimentos iniciais,
altos custos de oepração e necessidade de sistema adicional para os
gases desprendidos no processo.

2- COMPACTAÇÃO

Aplicáveis a rejeitos solides não combustíveis, como filtros,v^
dros e pequenas peças metálicas contaminadas,

Esse processo pode ser também aplicado a rejeitos combustíveis
quando a quantidade for pequena, por ser mais barato do que a incine_
ração,

A redução de volume conseguida pode variar entre 3 e 7,para pre£
soes variando entre 50kg/cm e HOkg/cm .

3- FRAGMENTAÇÃO

Aplicada a peças grandes que devam ser reduzidas em tamanho e m£
teriais contendo componentes altamente contaminados que devam ser se
parados do restante do rejeito sólido. Ex, : tanques, trocadores de
calor, coifas, compressores, etc. .

A fragmentação pode ser efetuada por aparelhos fixos(máquinas de
cortar, guilhotina) ou portáteis (tesouras, serras, cortadores de a£
co elétrico ou oxiacetileno) .
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SUMARIO

Na fissão do urânio formam-se muitos produtos de fissão, que por apresentarem deter-
minadas características nucleares, tais como meia vida longa e alto rendimento de
fissão, são importantes do ponto de vista de disposição de rejeitos radioativos ou
para serem utilizados como fontes de radiação. Um dos produtos de fissão que apre-
sentam essas características é o 13?Cs

Com o objetivo de colaborar para a solução dos problemas de_disposição de rejeitos
redioativos, estão descritas no presente trabalho as condições de solidificação de
soluções radioativas de 13?Cs, convertendo o césio em ura_compos to sólido, que servi-
rá de material de partida para uso como fontes de radiação gama.

Vários métodos foram aqui estudados para a solidificação de 13 Cs, asaber: evapor£
ção, vitrificação, adsorção em trocadores inorgânicos e coprecipitação.

ABSTRACT

Of the many fission-products formed in the fission of uranium, some ere of
sufficiently long half-life and formed in sufficient yield to be of major importance
from the standpoint of long-term waste disposal or retention, or for recovery for
utilization as radiation sources. One of the most important fission-products is "'Cs.

This paper describes some processes such as, evaporation, vitrification, adsorption
on inorganic ion exchangers and coprecipitation, which were employed for the solidifi
cation of 137cs, as a step in a waste treatment program.

The purpose of this work wes to convert cesium into a solid compound (137Cs pellet)
for use a» a gamma radiation source.
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Introdução

Um dos maiores problemas no campo da energia nuclear se refere a disposi^
ção de rejeitos radioativos. ~

Rejeitos radioativos coa atividade suficientemente baixa podem ser des-
carregados diretamente no ambiente. Se a atividade do rejeito estiver em
nival superior ao permisstvel este deve ser estocado de modo seguro
fim de evitar qualquer possibilidade de contaminação do ambiente ou sera
submetido a tratamento químico para concentrar e solidificar os radionu
elídeos. "~

A recuperação de produtos de fissão, particularmente a remoção de Cs
e 90Sr de rejeitos radioativos, pode ser considerada no tratamento de
rejeito.

0 conceito comum é que se esses radioisótopos de meias vidas longas são
retirados do rejeito, este pode ser facilmente disposto depois de um pe_
ríodo de estocagem relativamente curto durante o qual outros radioisõtõj
pos de meias vidas curtas decaem para níveis permissíveis de atividade ê"
também reduzem os problemas de disposição de rejeitos radioativos em re
lação a geração de calor. ~

Vários pesquisadores têm desenvolvido métodos para a separação de Cs
de rejeitos radioativos, obtendo-o em uma forma adequada para a produção
de fontes de césio.

íl) -
Enomoto e colaboradores descrevem a preparação de uma fonte de césio
usando um zeõlito sintético. 0 trocador é prensado para formar uma p s ^
lha, a qual é impregnada com solução de 13'Cs e aquecida em alta temper?
tura (1100°C) para formar uma fonte cerámica. ~
Smit e colaboradores* têm utilizado o fosfomolibdato de amonio (AMP)co
mo trocador catiônico efetivo para a remoção e solidificação de césio dê*
soluções radioativas.
Para a produção de fontes seladas de Cs, Jones evapora a solução
radioativa contendo o césio até a secura com a formação de CsCl(pó). 0ç
pó de cloreto de césio é comprimido para formar as pastilhas de Cs
que são a seguir encapsuladas¿ Empregando a mesua^técnica, Warner(*) pr¿
cede a transferência de soluções radioativas de césio para um evaporado?
a a solução é concentrada ate um determinado volume. 0 líquido concentra^
do é transferido para formas individuais de platina e levado i secura pôr
ação de raios infra-vermelhos.
Para o desenvolvimento de uma fonte vitrea de césio, Ottinger e colabora^
dores(5) procedam i precipitação de césio com tetrafenilborato de sõdioT
0 precipitado e calcinado e misturado com silica a temperaturas elevadas
(12GCPC) para produzir o boroaailicato de césio. Nesta etapa ocorrem eva
poração, denitração, sínterizsção e formação da fonte vitrea.

Na Xrea d* Radioquímica do IPEN-CKEN/SP vem sendo desenvolvida uma linha
da pesquisas que tan COBO objetivo a recuperação de produtos de fissão
de rejeitos radioativos.

Cunha e Andrada a Silva* ' apresentas um procedimento radioquímico para
a separação de 13?Cs da soluções simuladas do processo Purcx, com o
prego dos trocadoras inorgânicos silica gel e fosfato de circonio.

Dando prosseguimento a essa linha da estudos, fora» definidas no presen
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te trabalho as condições de solidificação do 1 3 /Cs, recuperados de solu
çoes de rejeitos radioativos, convertendo o césio em um conposto sólidoT
que servirá de material de partida para uso como fontes de radiação ga-
ma.

Várias técnicas foram estudadas, preliminarmente para a solidificação de
soluções d e ^ ' C s , a saber: evaporação, vitrificação, adsorção em troca-
dores inorgânicos e coprecipitação.

Parte Experimental

A solução simulada do processo Purex contendo urânio e os produtos de
fissão 1 3 7Cs, 9 0Sr, 9 52r, 95Nb, 1 Q 6 R U e U 4 C e é percolada por uma coluna
de sllicagel onde ficam adsorvidos os elementos zircônio e niobio. Para
a separaçao^do césio dos demais produtos de fissão a solução efluente da
coluna de silica gel é percolada pela coluna de fosfato de zircônio, que
é_um trocador seletivo para césio. 0 césio é eluido da coluna com solu-
ção de ácido nítrico 6M.

0 Cs recuperado_de soluções simuladas do Processo Purex está presente
em 500 ml de solução 6M em ácido nítrico e sua concentração é 10~5M.

Pensou-se inicialmente que o método mais simples de solidificação do
13'Cs seria a evaporação da solução, por ação de raios infra-vermelhos ,
obtendo um_produto seco e sólido. Porém, os resultados mostraram que o
processo não é viável, uma vez que as perdas de césio variaram de 40 a
60Z.

Baseando-se no trabalho do Ottinger e colaboradores^5^, foram feitos vá-
rios experimentos com o objetivo de produzir fontes vitreas de césio. Os
resultados experimentais foram positivos em relação ã obtenção do vidro
de borossilicato de césio, porém há dificuldades práticas que devem ser
consideradas ao se adotar esta técnica para a solidificação do césio. A
fusão do precipitado de tetrafenilborato de césio com a silica tern que
ser feita em formas individuais de platina a temperatura de 1150°C. Con
siderando a produção de fontes de césio de A mm de diâmetro por 4,5 mm
de altura, há dificuldade na transferência de pequenas porções de massa
(50 mg) para cada forma, que são de elevado custo e não recuperáveis. Ou
tro aspecto a ser considerado, é que para ocorrer a formação do precipi"
tado de tetrafenilborato de césio há necessidade de diminuir a acidez da
solução contendo o césio de 6 Molar para 0,1 Molar, o que cificulta a
precipitação do césio por estar presente em quantidade muito pequena.

Para o estudo da adsorção do Cs em trocadores inorgânicos, foram uti-
lizados o fosfato de zircônio (ZP), o pentóxido de antimonio hidratado
(HAP), e o fosfomolibdato de amonio (AMP).

Os trocadores inorgânicos foram usados sob a forma de pó(experimentos em
"batch") e sob a forma de pastilhas que foram obtidas prensando-se o tro
cartor com vários aglomerantes (teflon, PVA, silica e alumina). As condir

ções experimentais de impregnação de soluções de 13?Cs em pastilhas fo-
ram baseadas no trabalho de Enomoto e colaboradoresW ,

Foi estudada a influência da composição da solução e das condições de
produção das pastilhas (natureza e quantidade do aglomerante, temperatu-
ra de sinterização) na adsorção do césio. Os resultados obtidos mostra-
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ram que este método não ê viável para a solidificação de
que a adsorção do césio foi muito baixa.

137Cs, uma vez

137,No estudo da solidificação de iJ/Cs por meio da técnica de coprecipita-
ção, foi escolhido como coprecipitante do césio o AMP. Na solução conten
do 137cs procedeu-se ã síntese do AMP como descrito por Terada e colabo"
radores*7', e a coprecipitação obtida para o césio foi de 90%. Após a cõ~
precipitação, o AMP contendo 137Cs e misturado com o teflon (1:1) e com
o emprego de uma prensa hidráulica obtém-se pastilhas de 137cs.

Discussão

Levando-se em consideração o rendimento de recuperação obtido para o
137cs e a simplicidade das operações químicas, a coprecipitação do césio
com o AMP mostrou ser utr. método eficaz para a solidificação de 137Cs.

A aplicação deste métod" para a solidificação de 137Cs é útil na disposi
ção de rejeitos de alta atividade, uma vez que elimina um produto de fi7
são de meia vida longa, simplificando a disposição dos constituintes re
manescentes do rejeito. 0 césio solidificado com o AMP na forma de pastT
lhas, constitui o material de partida para a produção de fontes de 137cŝ

Referências Bibliográficas

1. Enomoto, S.: Maeda, S.; Senoo, M._A simplified method for prepa-
ration of 137cs pollucite Y~ray source. Inter.J.Appl.Radiat.Isot.,
32:595, 1981.

2. Srait, J.Van R.; Robb, W.; Jacobs, J.J. - AMP-Effective ion exchanger
for treating fission waste. Nucleonics, 17:116, 1959.

3. Jones, J.A.—Fabrication of
(ORNL-3675).

137

4. Warner, B.F. _La fabrication de sources de
Energie Nucl., 1:161, 1967.

Cs sources. Oak-Ridge, ORNL, 1964

137,
Cs d'un Kilocurie.

5. Ottinger, C.L.; Pierre, E.E.; Schaich, R.W. -Preparation of a cesium
(137çg) Borosilicato glass power source. Oak-Ridge, ORNL-3669.

6. Cunha, I.I.L.; Andrade e Silva, L.G.—Estabelecimento de um Método
Radioquímico para a Separação de 137çg ¿e Misturas de Produtos de
Fissão. XVI Congresso Latino-Americano de Química, Rio de Janeiro.
19fl

7. Terada, K.; Hayakawa, H.; Sawada, K.; Kiba, T. .Silica gel as support
for inorganic ion exchangers for the determination of ceaium-137 in
natural waters. T.tlanta, 17; 955 , 1970.

-212-



¡ *

CtUtMI» • • • • I M • » • • • • • mKUU

I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio de Joneiro, 17 o 20 de Marco dt 1986

ANAIS - PROCEEDINGS

hSTUDOS DAS CONSEQÜÊNCIAS QUÍMICAS DA REAÇÃO (n.-y)NO N-BENZOIL-

FENILHIDROXILANINA DE COBRE.

Casuê Nakanishi
Constancia Pagano Gonçalves da Silva

Departamento de Processamento
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - CNEN/SP
São Paulo - SP

Sumario

Estuda-se,neste trabalho a viabilidade de se usar a N-benzoilfenildroxilamina
de cobre para preparação de Cu de alta atividade específica.
Sintetizou-se e caracterizou-se o composto com relação^ao seu comportamento
térmico e a influência da radiação y de uma fonte de Co.
A fim de verificar a influência do tempo e da temperatura de aquecimento na
retenção, amostras pré-aquecidas em diversos tempos e temperaturas e não aque
cidas foram irradiadas com neutrons térmicos no Reator IEA-R

Abstract

In this paper the feasibility of applying copper N-benzoylphenylhydroxylamine
for the preparation of high specific activity Cu is studied.
The compound was synthetized and characterized vitb regard to its thermal
behaviour and the effects of Y radiation from a Co source.
With the aim of establishing the influence of time and isothermal annealings,
pre-heated samples at several temperatures and at different time intervals, as
well as, non annealed samples, were irradiated with thermal neutrons inside the
IEA-R , reactor.
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INTRODUÇÃO

64
O Cu pode ser obtido em reatores nucleares por meio da reação:

Cu(n,Y ) Cu.

Em fluxos baixos de neutrons as atividades específicas obtidas pela

reação (n,y ) na maioria das vezes não são adequadas para determinados estu-

dos, podendo-se utilizar o processo de enriquecimento Szilard-Chalmers quan-

do se deseja atividade específica alta.

Neste trabalho, apresentamos um estudo do comportamento químico da N-

benzoilfenilhidroxilamina de cobre quando irradiada com neutrons térmicos nc

reator nuclear IEA-R , visando a utilização deste composto para preparação de

Cu com atividade especifica alta.

0 composto apresenta algumas vantagens para o estudo proposto, a saber:

complexo neutro ; boa estabilidade térmica e constante estabilidade alta.

PARTE EXPERIMENTAL

Sintese e Caracterização do Composto

Sintetizou-se a N-benzoilfenilhidroxilamina de cobre a partir do ácido

N-benzoilfenilhidroxâmico e sulfato de cobre, conforme o método proposto por

Shome e caracterizou-se o composto por análise dos espectros infravermelho.

Realizaram-se análises térmicas do composto sintetizado, traçando-se as

curvas termogravimétricas (TG), termogravimétrica diferencial (DTG) e calorime

trica exploratória diferencial (DSC) em atmosfera de nitrogênio com razão de

aquecimento de 5 C/min, até 700 C.

Radiólise da N-Benzoilfenilhidroxilamina de Cobre

Estudou-se o efeito da radiação gama irradiando amostra no estado sóli-

do com raios Y de uma fonte de Co, com doses variando de 0,5 a 30 Mrad.

Fez-se a analise da degradação do composto traçando-se o espectro de

absorção do composto dissolvido em clorofórmio no intervalo de 250-500 nm.

Decomposição Térmica

o
Aqueceram-se as amostras, em banho de oleo, em temperatura de 130 C,

140 C, 150 C, 160 C e 170 C por uma hora e também a 140 C e 150 C por diferen

tes tempos de aquecimento.

Determinou-se a decomposição do composto peia técnica de extração por

solvente verificando-se o teor de cobre na fase aquosa, utilizando-se o método

espectrofotométrico usando o dietilditiocarbamato de sódio como agente comple

xante.

Influência do Pré-Aquecimento sobre a Retenção de Cobre

Realizaram-se dois tipos de experimentos:
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1. pre-aquecimento do composto por 1 hora em diferentes temperaturas.

2. pré-aquecimento do composto em temperatura constante (130 C, 140 C
O -

150 C) tempos de aquecimento variáveis.

foram irradiadas com neutrons térmicos no reator IEA R

iónica
emAs amostras

fluxo de 10 n/cm .seg por uma hora e fêz-se a separação da fração

com tempo de espera de uma hora, utilizando-se a técnica de extração por solven-

te usando clorofórmio e água (pH =5,6). Mediu-se a atividade de Cu na fração

aquosa e orgânica no espectrómetro de raios Y associado a um detector de

Nal(TI) tipo poço.

Determinou-se a retenção pela relação entre a atividade total da fase

orgânica e atividade total da fase orgânica mais a atividade total da fase a-

quosa multiplicada por 100.

-1

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Na sintese da N-benzoilfenilhidroxilamina de cobre obteve-se um precipi-
o

tado verde amarelo com ponto de fusão 198, 3 C com decomposição.

A analise elementar dos elementos carbono, hidrogênio, nitrogênio e co-

bre mostrou a formula (C H 0 N ) Cu para o composto preparado.

0 espectro infravermelho fpastilha de KBr) no intervalo de 200-4000

cm do agente complexante e do complexo de cobre sintetizado mostrara que o me-

tal deslocou o hidrogênio da hidroxilamina e que o oxigênio da carbonila esta

coordenado ao metal.

Os espectros de absorção no visível da solução 10 M do composto em clo-

rofórmio mostra que ele absorve em 348 nm e que o valor de X se desloca
» max

para comprimentos de onda menores quando a concentração diminue.
Na analise do comportamento térmico do composto sintetizado verificou-

se que ele se decompõe a partir de 190 C.

No estudo da radiolise, quando se irradiam as amostras com doses de 0,5

a 30 Mrad não se verificou danos na molécula.

0 resultado do estudo da decomposição térmica apresenta-se na TABELA 1:

TABELA 1

DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA EM DIFERENTES TEMPERATURAS E TEMPO DE AQUECIMENTO

'v. Tempera

N. tura

Tempo de^s^
aquecimçn ^v,.

to

1:00 h

2:00 h

3:00 h

4:00 h

5:00 h

6:00 h

7:00 h

130°C

0,02

140°C

*

C.00

0,13

0,40

0,65

1,32

150°C

0,00

0,23

0,85

2.13

3,87

7,26

160°C

0,67

170°C

7,03
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Quando se irradiaram amostras pre-aquecidas por 1:00 hora verificou-se

que em temperaturas de 130 C, 140 C e 150 C, não houve variações na retenção.

No caso de amostras pré-aquecidas em temperatura constante por tempos
* o <« « »

variáveis verificou-se que: a 130 Ca retenção nao variou ate 6:00 horas; a
o - — o

140 C a variação de retenção (1,15%) a partir de 6:00 horas e a 150 C a va-

riação na retenção foi de 6% a partir de 4:00 horas.
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Sumário

A autoradiólise do Ca^COs prciíu~ alguns compostos orgânicos de baixa
massa molecular que são separados e identificados, após dissolução do só-
lido, por cromatografía líquida de partição-exclusão de ions, no caso de
sólido preparado em alta atividade específica de carbono-14 e amarzenado
por um período de tempo suficiente. Recozimentos térmicos posteriores mo-
dificam a distribuição aos congostos observados, demostrando que são indu-
zidas reações químicas das espécies precursores na matriz sólida do
Call(CO3.

Especificamente, foram observados como produtos da autoradiólise até
5 MGy, os compostos metanol, formaIdeido e os ácidos fórmico, oxálico, gli£
xílico, glicôlico e acético. Os rendimentos (valor G) estão na faixa àt
5x10" a 2xt0~3. 0 recozimento isocrónico até 500°C modificou significati-
vamente os rendimentos dot ácidos fórmico e acético mas apresentaram menor
efeito nos rendimentos dos outros ácidos radiomarcados. Este indica a pre-
sença de vários precursores no sólido que sofreu a autoradiólise.

Abstract

Autoradiolysis of Ca1>*CO3 produces several different low molecular
mass organic compounds which can be conveniently observed after ion exclu-
sion-partition chromatographic separation of the dissolved sample, pro-
vided that the solid was prepared with high specific activity carbon-14 and
has been stored for a sufficiently long period. Subsequent thermal anneal*
ing changes the distribution of these observed compounds, demonstrating
that chemical reactions of the precursor species take place in the salid
Ca1>>CO3 matrix.

Specifically, the following products were observed after an autoradio-
lytic dose of 5 MGy: methanol, formaldehyde, formic acid, oxalic acid, gly-
oxylic acid, glycolic acid and acetic acid, with G-values ranging from
5x10~6 to 2x10 . Isochronal annealing to 500°C markedly changes the
yields of carbon-14 labelled formic and acetic acids but has lesser effects
on the other acidic products. This indicates that several different pre-
cursor species are present in the autoradiolyzed solid.
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As interações primárias da radiação ionizante con carbonates sólidos

produzem varias especies, tais cono COI, CO?" e COI [1-A]. As interações

secondárias geralmente envolveu reações de reconbinação destas especies

primarias en tenperaturas ambiente ou elevadas, nas quais são originados

diferentes produtos radiolit icos estáveis. Recentes estudos da autora-
tAdiolise de Ba CCL indicaram a formação de acides carboxilicos [5]. No

14presente trabalho este estudo foi extendido para o Ca CO,.
tA 1A

0 Ca 00. foi sintetizado a partir de Ba 00. [6,7] e apresentou uma

atividade específica de ti,2 MBq/mg. 0 sólido foi armazenado por 23mises

no escuro. Para a análise por via úmida, porções de 1 mg foram dissolvi-

das na presença de 5 mg de resina de troca catiônica [8] e 100 ul de uma

solução de carregadores. Os carregadores usados foram os ácidos carboxi-

licos e outras moléculas contendo um e dois átomos de carbono que pode-

riam ser formadas nos processos primários e secondários de autoradiólise.

Uma vez dissolvido o carbonato, 30 pi da solução foram injetados no cro-

matógrafo líquido para serem separados os produtos radiolíticos. A se-

paração foi feita com uma coluna de I • x ^ mm, empacotada com a resi-

na AG50Wxt2 (Bio-Rad, malha <400), usando como fase móvel uma solução a-
—A

quosa de H,SO,, 5x10 mol/1. As frações separadas foram coletadas se-

gundo os sinais (obtidos no registrador acoplado ao detector de índice

de refração) que corresponde às substâncias que compõem a solução de cajr

regadores. Apôs a coleta, os volumes foram igualados e cada tubo recebeu

10 ml de una solução cintiladora [9]. A radioatividade do carbono-14 de

cada tubo foi determinada por cintilação líquida e OB valores obtidos fo

ram usados para calcular o valor G (rendimento radioquímico) de cada com

posto. Os resultados apresentados na Tabela 1 indicam que um aIdeido,

um álcool e cinco ácidos são produzidos durante a autoradiólise de
14Ca CO. ate uma dose de 5 HBq. Nenhuma radioatividade foi encontrada nos

tubos contendo os carregadores etanol, glioxal, acetaldeído, etilene gl¿

col e forniato de netila, indicando que estes possíveis produtos não são

forcado* na autoradiólise.

Porções do Ca* CO. foram submetidas a um recozimento isocrónico de

una hojra na* temperaturas de 100 a 500 °C. Os rendimentos dos ácidos

oxálico, glioxílico e glicolice não mostras mudanças significativas até

AOO°C. Por outro lado, o rendimento de ácido fórmico sefre uma queda

brusca iniciando em 275°C, enquanto o rendimento do ácido acético aumen-



14TÁPELA t: Produtos de autoradiolise de Ca CO.

Produto

ácido oxálico

ácido glioxílico

ácido glicólico

ácido fórmico

ácido acético

forma Ideido

metanol

Rendimento (Z)

11,70

2,90

0,52

81,53

2,35

0,77

0,22

vale1*

2,56 x

6,36 x

1,14 x

1,79 x

5,16 x

1,69 x

4,93 x

G

IO"4

IO"5

IO"5

to"3

IO"5

to"5

IO"6

ta nesta mesma faixa de temperatura. Esta variação no comportamento indi-

ca que existe mais do que urna especie precursora no sólido após a autora-

diolise e que estas especies entram em diversas reações durante o recozi-
14mentó do Ca CO..
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Sumário

O método para a determinação simultânea de urânio e tório por neu-
trons retardados, implantado no reator TRICA IPR-R1, é baseado na
discrimina-lo destes elementos, pela diferença entre relações de
fluxo de neutrons rápidos e térmicos,
Este método foi testado na determinação dos teores de U 30 8 e ThO2

em amostras da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que
foram irradiadas em diferentes posições de fluxo de neutrons, em-
pregando cadmio como filtro de neutrons térmico*.

Abstract

The uranium and thorium simultaneous determination method by
delayed neutrons, established in TRIGA IPR-R1 reactor, is based in
the discrimination of the elements by the difference between fast
and thermal neutron flux relations.
This method was tested in the determination of U3O9 and ThO2 con-
tents in IAEA samples, which were irradiated in different neutron
flux positions and cadmium was used as thermal neutron filter.
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1. INTRODUÇÃO

A presença de uranio e torio em minérios e rochas, bem como
os projetos para a utilização de combustíveis alternativos en rea-
tores do tipo PWR tornaram necessário o desenvolvimento de métodos
analíticos para a determinação simultanea de urânio e torio.

A análise por contagem dos neutrons retardados de fissão é
particularmente utilizada, devido ã sua elevada eficiencia e nivel
de automação.

0 processo implantado no reator TRIGA IPR-R1 emprega dois
terminais pneumáticos, nos quais a discriminação entre o urânio e
o torio é feita pela diferença entre as relações de fluxos de neu-
trons rápidos/térmicos, acentuada pela utilização de cadmio como
filtro.

2. PRINCIPIO DO MÉTODO

Devido ao espectro de energia dos neutrons em um reator de
pesquisa, pode-se afirmar que, entre os nuclídeos naturais, apenas
o U-23S, o U-238 e o Th-232 são passíveis de sofrer fissão nuclear.

A análise de urânio e tôrio por neutrons retardados baseia-se
na contagem destes neutrons de fissão. Como o número de fissões
para um alvo é função, tanto da composição, quanto da energia do
nêutron incidente, é necessário discriminar o urânio do tório.

0 Th-232 e o U-238 são bastante semelhantes tanto em seção de
choque, quanto em limiar de reação. Entretanto, em se tratando de
urânio natural, (composição isotópica constante entre U-235 e
U-238), a discriminação poderá ser feita com base na maior seção
de choque do U-235, na região térmica e na maior seção de choque
do U-238 e do Th-232, na região dos neutrons rápidos (1,2).

Irradiando-se a amostra em condições diferentes de relação de
neutrons térmicos/rápidos, a determinação de urânio e tório pode
ser feita resolvendo-se um sistema de equações, em funçãc das con-
tagens dos neutrons retardados.

Quanto maior for a diferença entre as relações de fluxo, mais
eficiente será o sistema.

No reator IPR-R1, a diferença entre as relações de neutrons
rápidos e térmicos é obtida nos terminais pneumáticos (TP-1 e
TP-2). 0 TP-1 está localizado no interior do núcleo, local onde a
relação de neutrons rápidos/térmicos é maior, e o TP-2, na camada
refletora, onde a relação é menor.

0 cádmio é o filtro utilizado para a blindagem dos neutrons
térmicos (1,3).

3. CONCLUSÃO

0 método foi aplicado na determinação simultânea de U^Og e
ThO,, nas amostras da Agência Internacional de Energia Atômica
(AltA). 0 tempo de análise é de 2 minutos por amostra.

As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados obtidos para as a-
mostras analisadas.

Por estes dados, conclui-se que o método para diferentes re-
lações de neutrons térmicos/rápidos (terminais pneumáticos 1 e 2),
utilizando cádmio como filtro, é rápido, preciso e econômico.

Para se evitar interferência mútua entre U e Th, a relação en
tre as concentrações destes elementos não deve exceder a 100, o
que impossibilitaria a determinação do menor constituinte.
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Os limites de detecção encontrados são de 50 wg para ThO? e
1 ug para U^Og.
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TABELA 1

RESULTADOS DE

Amostras

S-14
S-15
S-16

Teor de U30g (ug)
A.I.E.A.

29
85

445

Teor de U30g (ug)
obtido

30
85

440

TABELA 2

RESULTADOS DE ThO,

Aaostras

S-14
S-15
S-16

Teor de ThO2 (Z)

A.I.E.A.

0,061

0,363

1,68

Teor de ThO2 (Z)

obtido

0,064
0,40
1.91
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Sumário

As alternativas para a gestão do combustível irradiado se situam entre reproces-
samento, recuperando-se o material físsil remanescente e o gerado, para uso na
refabricação de combustíveis nucleares, e a estocagem do combustível irradiado.
Esta pode ser definitiva, ou planejada por tempo determinado. Neste caso, é uma
etapa que precede o reprocessamento, ou um expediente para adiar a decisão so-
bre 9 problema.
Atualmente existem instalações comerciais em operação na França e na Grã-Breta -
nha. Nos Estados Unidos, a política anti-reprocessamento adotada a partir de
1977 foi modificada em 1981, quando o reprocessanento comercial recebeu novamen-
te aprovação política, sendo designado o setor privado para proporcionar estes
serviços. Pequenas unidades de reprocessamento estão operando atualmente na fn-
dia, Itália, Japão e Alemanha Ocidental. A Espanha, Paquistão e Argentina estão
planejando usinas piloto para combustível LWR.
Após una visão do panorama mundial, analisa-se a situação nacional, levando - se
em conta alguns critérios de implantação de centrais e o interesse pela autono -
mia em todo o ciclo do combustível nuclear.

Abstract

A review or the spent fuel management concepts generally adopted in several coun
tries is presented, including an analysis of the brazilian situation. The alter"
natives are the reprocessing, the interim storage and the final disposal in a re
poaitory after appropriate conditioning. The commercial operating reprocessing ~
facilities in the Western World arc located in France and in the United Kingdom.
In the USA the anti-reprocessing policy from 1977 changed in 1981, when the go-
vernment supported the resumption of commercial reprocessing and designated the
private sector as responsible for providing these services. Small scale facili -
ties are operating in India, Italy, Japan and West Germany. Pilot plants for LWR
fuel are being planned by Spain, Pakistan and Argentina.
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GESTÃO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR IRRADIADO:

REPROCESSAMENTO OU ESTOCAGEM DIRETA

A decisão quanto ã gestão do combustível irradiado, adotan-

do o reprocessamento ou a estocagem, tem sido encarada de manei-

ras diversas nos vários países que utilizam a energia nuclear.Pe_

Io reprocessamento, o combustível é tratado com o objetivo de r£

cuperar os materiais físsil e fértil para serem reutilizados na

fabricação de novos combustíveis. Os produtos de fissão e outros

rejeitos são então separados e acondicionados adequadamente para

uma posterior disposição segura.

A estocagem tem de ser considerada como uma etapa no ciclo

do combustível, que precede o reprocessamento e subsequente uso

do .material físsil gerado e residual, ou a disposição definitiva

do combustível irradiado.

A escolha entre as alternativas de reprocessamento, estoca

gem provisória ou estocagem definitiva é feita por uma política

global, em que são considerados fatores econômicos, questões li-

gadas à não proliferação e também razões técnicas.

A indústria do reprocessamento surgiu há mais de 40 anos nos

Estados Unidos, como conseqüência do Projeto Manhattan. Atualmen

te, milhares de toneladas de combustíveis para produção de plutõ

nio e provenientes de reatores de potência já foram reprocessa-

dos no mundo, em número limitado de instalações industriais. A

indústria de reprocessamento atingiu assim um nível de experiên-

cia incontestável e universalmente reconhecido. Entretanto, esta

experiência não alcançou o mesmo estágio em todos os paites, ou

em cada usina de reprocessamento. Ela varia principalmente com o

':• tipo e a composição do combustível irradiado.

Atualmente, as únicas instalações comerciais de reprocessa-

mento em operação no mundo ocidental estão localizadas na França

I e na Grã-Bretanha. Esta instalações têm contratos internacionals

para reprocessar mais de 9000 t de combustível irradiado, além

de sua demanda doméstica. A Finlandia e os países do COMECON (co

munistas) têm reprocessado combustível usado na União Soviética.

A capacidade planejada de reprocessamento de combustível LWR no

mundo ocidental atinge 5000 tU/a para o ano 2000. Por outro lado,
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nesta época as estimativas de quantidades de combustível irradia-

do LWR alcançam 8900 tU/a.

Nos Estados Unidos, o reprocessamento eiu escala industrial de

combustíveis irradiados provenientes da geração comercial de ener

gia nuclear foi adiado indefinidamente em 1977, mas em 1981 rece-

beu novamente aprovação política.

Todos os fatores técnicos e econômicos têm de ser analisados

no cálculo do tempo ótimo de estocagem antes do reprocessamento ,

ou da disposição do combustível irradiado. Não há incentivos téc-

nicos ou econômicos adicionais para estocagem além desses tempos

ótimos. 0 período de estocagem intermediária é uma medida que po-

de proporcionar flexibilidade na seleção das operações futuras do

ciclo do combustível.

No Brasil previa-se a instalação de uma usina piloto de re-

processamento de combustível irradiado, com capacidade para tra-

tar cerca de 2 tU/ano. Esta decisão entretanto foi revista,

em face das modificações por que está passando o programa nuclear

brasileiro. Neste contexto, analisa-se a situação nacional, levan

do-se em conta alguns cenários de implantação de centrais no Bra-

sil e o interesse pela autonomia em todo o ciclo do combustível nu_

clear.
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USINAS DE REPROCESSAMENTO

COMBUSTÍVEIS PARA PRODUÇÃO DE PLUTONIO, COM URÂNIO ALTAMENTE ENRIQUECIDO E DE REATORES DE POTÊNCIA

Kl

T

País

Estados Unidos

Grã-Bretanha

OECD *

Franca

Alemanha Ocidental

Japão

índia

Local

Hanford
Savannah River
Idaho
West Valley
Morris
Barnwell

Windscale 1
Windscale 2
Dounreay

Mol

Marcoule (UP1)
La Hague (UP2)

Karlsruhe

Tokai-Mura

Tarapur

Capacidade (300 dias)t

LWK

300
(350)

(1500)

300

60

400

35

210

GCR

1500

800
800

HWR

100

FBR

10

Total
de combustível
reprocessado

Mais de 200 000 t
em Hanford e
Savannah

Vários milhares
de toneladas
era Windscale

Mais de lOOOOt
em Marcoule

Início de
operação

1944
(a) 1948/-1950

-1950
1966

(b) 1952/1964
1969

1966

(b) 1958/1976
19£6
1976
1979

1971

1977

1981

Desliga-
mento

1972

1973

1974

* Organization for Economic Co-operation and Development

(a) A primeira data se refere ao reprocessamento de combustíveis para a produção de plutonio e a segunda ao re-
processamento de combustíveis de urânio altamente enriquecido

(b) A primeira data se refere ao reprocessamento de combustíveis para produção de plutonio e a segundo ao repro_
cessamento de combustíveis para a geração de eletricidade
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Sumário

Mo* diverso* laboratórios do CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA
NUCLEAR - NUCLEBRAS (CDTN), onde há manuseio de materiais radioati-
vos, tão gerados rejeitos líquidos e sólidos de baixa atividade. Em
conseqüência do aumento de volume dos rejeitos gerados nos últimos
anos, devido ao crescimento das atividades do CDTN, verificou-se a
necessidade de implantação de um Programa de Gestão de Rejeitos Ra-
dioativos que sistematizasse as diversas atividades desta Gestão,des_
de a coleta dos rejeitos *té o transporte para a disposição final.
Os rejeitos sólidos e líquidos são coletados separadamente em recip¿
entes apropriados e armazenados para posterior tratamento através dõs
processos disponíveis ou em desenvolvimento no Centro.

Abstract

Low level liquid and solid vastes are produced in several labora-
tories of the NUCLEAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTER (CDTN) -NUCLEBRÍS,
In the last years, the intensification of technical activities at the
Center ha% increased the radioactive vaste volumes. Therefore, the
implementation of a Radioactive Vast* Management Program has begun.
This Program includes the systematic of activities from the waste
collection to the transportation for the final disposal. The liquid
and solid vast* are -collected separately in proper containers and
stored for later treatment according to the processes available or
under development at the Center.
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1. INTRODUÇÃO

Nos diversos laboratórios do CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA
TECNOLOGIA NUCLEAR (CDTN), onde há manuseio de materiais radioat¿
vos, são gerados rejeitos líquidos e sólidos de baixa atividade.

Em conseqüência do aumento de volume dos rejeitos gerados nos
últimos anos, devido ao crescimento das atividades do CDTN, veri-
ficou-se a necessidade da implantação de um Programa de Gestão de
Rejeitos Radioativos, que sistematizasse as diversas atividades
desta Gestão, desde a coleta dos rejeitos até o transporte para a
disposição final do produto obtido, de acordo com os requisitos de
segurança [l].

Este Programa envolve a participação de diversas áreas do Cen
tro, cabendo à Divisão de Tratamento de Rejeitos Radioativos(DITRR .
PD), entre outras atividades, o desenvolvimento de processos de
tratamento e de embalagens para transporte e armazenagem dos re-
jeitos .

São descritas as principais etapas em andamento deste Programa.

2. COLETA E ARMAZENAGEM DOS REJEITOS

Os rejeitos líquidos gerados no Centro são constituídos priri
cipalmente de soluções aquosas e orgânicas e de efluentes de lav¿
gem de materiais de laboratório, contendo Th e U naturais, Ra, a-
lém de outros elementos.

Cs rejeitos sólidos gerados consistem principalmente de oat£
riais contaminados como luvas, tecidos, papéis, estopas, frascos
de irradiação e peças de equipamentos.

Com o objetivo de minimizar o volume de rejeitos radioativos
e facilitar seu posterior tratamento, as soluções possivelmente
contaminadas sao coletadas em bombonas (aço inox, polietileno, vi_
dr.o, e t c ) , as águas de lavagem de materiais de laboratório em
tanques e os resíduos sólidos em recipientes apropriados (lixei-
ras, sacos plásticos, tambores, e t c ) . Os rejeitos coletados são
identificados quanto ã procedência, volume, conteúdo e atividade,
e os recipientes de coleta são monitorados antes do transporte a-
té o local de armazenagem da DITRR.PD.

3. TRATAMENTO DOS REJEITOS

3.1 REJEITOS LÍQUIDOS

São previstos dois processos para o tratamento dos rejeitos
líquidos radioativos: tratamento químico/filtração e evaporação.
Eventualmente poderá ser feita a diluição, nos tanques de coleta,
dos efluentes gerados durante a lavagem dos materiais de laborat£
rios, quando estes apresentarem nível de atividade próximos ãque"
les permissíveis para liberação.

3.1.1 SISTEMA DE PRECIPITAÇÃO/FILTRAÇÃO

0 tratamento químico consiste basicamente em ajustar o pH da
solução-rejeito, de modo a favorecer as condições de precipitação/
co-precigitação dos poluentes químicos e radioativos, e também

se condições de filtração, utilizando-se vários reagentes.
As amostras de cada tipode rejeito são submetidas a testes de la-
boratório, para a definição dos parâmetros de precipitação e fil-
tração [2, 3 ] .
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O sistema de precipitaçao/filtração desenvolvido pela Divisão
consiste de um tanque de mistura/decantação (300 £), um filtro a vá_
cuo e um tanque para coleta e controle do fi 1trado(lOOOf). Foram
projetados e construidos dois tipos de filtro, que poderão ser usa
dos dependendo das características da solução. Os rejeitos líqui^
dos e os reagentes químicos são colocados no tanque de mistura/de-
cantação e homogeneizados com um agitador mecânico. Após um período
de decantação, o sobrenadante e filtrado e a lama precipitada é eri
viada ao sistema de solidificação. 0 filtrado após análise é libe-
rado [4 ].

3.1.2 SISTEMA DE EVAPORAÇÃO

0 sistema de evaporação em desenvolvimento é constituído bas^_
camente de três subsistemas: (a) - Processo (tanques de recebimen-
to e de ajuste da alimentação, unidade de evaporação, tanques de co
leta de condensado e de concentrado), vb) - Sistemas Complementa -
res (tanque de reagentes, sistema de geração de vapor, tanque de
solução de descontaminação, sistema de refrigeração do condensador) ,
e (c) - Sistemas de Amostragem (amostragem da alimentação do con -
densado e do concentrado). A unidade de evaporação é composta de
trocador de calor, separador de vapor, ciclone e condensador. O
evaporador é" do tipo termossifão, com capacidade de alimentação de
48 kg/h a 25°C e um fator de redução de volume de 30:1.
O regime de operação é em batelada, o condensado é enviado ao tan-
que de controle e liberado de acordo com as normas. 0 concentrado
é enviado para a solidificação [ 5 ] .

3.2 REJEITOS SOLIDOS

Para o tratamento dos rejeitos sólidos optou-se pela prensa -
gem dos rejeitos compressíveis, incorporação em concreto dos não
compressíveis e o corte de frascos plásticos contaminados para sua
posterior incorporação em matriz.

O Laboratório de Compactação de Rejeitos dispõe atualmente de
uma prensa vertical com capacidade de 16t, que efetua a prensagem
dentro de um tambor de 2001. Este laboratório inclui uma área para
armazenagem dos rejeitos não tratados, um "box" para descontamina-
ção e monitoração dos tambores após a compactação e um local para
instalação do sistema de corte dos frascos plástiios.
Para avaliação da atividade liberada durante a prensagem, a prensa
é adaptada nos testes de compactação a um sistema de exaustão e fi_l_
tração.

Para o tratamento dos frascas plásticos contaminados foi ad-
quirido um moinho de corte comercial, que está sendo adaptado para
este fim.

3.3 SOLIDIFICAÇÃO

As lamas de fíltração e os concentrados do evaporador poderão
ser incorporados em cimento ou be lume.

Para se definir os parâmetros do processo de cimentaçao, são
feitos testes de laboratório qur visam obter um produto que atenda
os requisitos de segurança. Os principais testes realizados em coj_
pos-de-prova contendo cinento/rejei to/adi ti vo sao: medidas de tempo de
pega e de viscosidade, ensaios de resistência à compressão, testes
de lixiviação.

Estão sendo desenvolvidos uois sistemas de cimentaçao, cuja
principal diferença consísle em efcuar a mistura cimento/rejeito fora ou
dentro do tambor de 200^. 0 primeiro está ligado ao sis-
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tema de precipitação/filtração e se encontra em fase de testes [*]•
0 outro, com mistura dentro do tambor, está em construção.

Para a betumizaçao, sao previstos ensaios de laboratorio para
a seleção do betune nacional e testes com o extrusor piloto com c£
pacidade de evaporação de 3-4kg/h e uma taxa de produção de lkg/h.

4. ARMAZENAGEM INTERMEDIARIA

Antes de serem enviados para a disposição final, os tambores
de 2001, contendo os rejeitos acondicionados, ficarão armazenados
temporariamente no CDTN.

Para estudar o processo de corrosão dos tambores durante a a£
mazenagem intermediaria foi implantado um Programa de Controle de
Corrosão, que visa obter subsidios para avaliação de alguns tipos
de tambores comerciais disponíveis no mercado [b] .

5. COMENTARIOS FINAIS

A partir da experiencia obtida através de trabalhos realiza -
dos en laboratorio e instalações experimentais, foi feito um proj£
to conceituai de uma Unidade Tratamento de Rejeitos Radioativos do
Centro, que inclui sistemas de precipitação/f i 1 tração, evaporação,
cimentação, betumizaçao, corte e prensagem de rejeitos sólidos,tan-
ques de coleta de efluentes, lavanderia, descontaminaçao de tambo-
res , etc. [7 ].
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Sumário

A jazida de Itataia/Ceará, uma ocorrência de fósforo e urânio associa_
dos, está localizada 170 km Sudoeste de Fortaleza e apresenta reser-
va de 142.000 t U3Og e 14 milhões t V2°5'
A NUCLEBRAS, através do Centro dc Desenvolvimento da Tecnologia Nu-
clear, desenvolveu o processo para tratamento deste minério, estabe-
lecendo o fluxograma básico para recuperação dos dois produtos : con-
centrado da urânio e ácido fosfórico.
0 processo desenvolvido contempla as etapas de concentração física, a_
bertura química a extração por solvente e apresentou, nas escalas de
laboratório e piloto, níveis de recuperação que garantem a viabilida-
de técnico-económica do projeto.

Abstract

The phosphoro-uraniferous ore body of Itataia/Ceará is located 170 km
far from Fortaleza and has resources of 142,000 t U,0a and 14 000 000
t F 0 3 8

NUCLEBRAS studied and developed processes for the ore treatment at
"Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear-CDTN" and
established conditions for process flowsheets to recover uranium (as
a concentrate) and phosphoric acid.
The developed processes include: physical concentration, leaching
and solvent extraction. Laboratory and pilot plant investigation
showed that the percentage recovery obtained guarantees the
technical-economic feasibility of the project.
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1. INTRODUÇÃO

Para a viabilidade técnico-económica da jazida de Itataia,

urânio associado a fosfato com reserva de 142.000 t U.Ofi e 14 mi-

lhões t P»0,, a NUCLEBRÃS concluiu estudos básicos, em escalas de

laboratorio e piloto, estabelecendo o Fluxograma de Processo para

recuperação dos dois bens minerais.

As diversas fases do processo exigiram desenvolvimentos espe-

cíficos, em função de duas particularidades significativas apresen^

tadas pelo minério de Itataia:

Teor de urânio - o minério de Itataia apresenta um teor de

urânio 10 vezes maior do que os teores usualmente presentes em ro-

chas fosfãticas. Isto exigiu o desenvolvimento de tecnologia espe-

cífica para a separação de urânio de ácido fosfórico, pela técnica

de Extração por Solvente.

Composição do Minério - o minério de Itataia é basicamente

composto de fosfato e carbonato, o que implica em sérias dificulda_

des técnicas para a concentração de fosfato. Após estudos exausti-

vos, a NUCLEBRÁS chegou a um processo específico, com flotação re-

versa, que permitiu a obtenção de níveis excepcionais de teor e re_

cuperação.

Para o desenvolvimento e consolidação do fluxograma foram

estudadas, em escalas de laboratório e piloto, amostras de superH

cie, trincheiras e galerias, o que confere excelente nível de con-

fiabilidade ã comprovada viabilidade técnico-económica do projeto.

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

0 processo desenvolvido para o Projeto Itataia envolve três

unidades básicas:

i. Tratamento físico por flotação, para concentração da apatita

contendo urânio.

íi. Abertura química do concentrado urânio-fosfático, para produ-

ção do ácido fosfórico contendo urânio.

iii. Extração por Solvente do urânio contido no ácido fosfórico,

levando aos produtos: concentrado de urânio e ácido fosfórico íse£

to de urânio. A figura 1 apresenta o fluxograma esquemático do Pro
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cesso.

As etapas de tratamento físico e abertura química foram estu-

dadas em escala piloto compatível com a geração de parâmetros para

implantação de unidade industrial. A etapa de Extração por Solven-

te foi estudada em escala miní-piloto, onde foi possível estudar

toda a química do processo. Contudo, para alguns parâmetros da

Engenharia do Processo de Extração por Solvente, faz-se necessária

a operação de uma Unidade Piloto de maior porte.

Em função disto, acha-se em fase de implantação uma Unidade Piloto

para levantamento destes parâmetros de Engenharia, permitindo

então que o Projeto tenha implantação industrial.

3. CONCLUSÕES

A NUCLEBRÁS, possuindo uma reserva de grande valor econômico

com urânio e fósforo associados, desenvolveu processo de comprova-

da viabilidade técnico-econômica, para recuperação destes bens mi-

nerais.

A implantação deste Projeto contribuirá, de forma direta, pa-

ra o atendimento ã demanda de concentrado de urânio e para a dimi-

nuição de uma possível importação de ácido fosfórico e, de forma

indireta, para o crescimento da produção agrícola do Nordeste, em

conseqüência da produção de fertilizantes na região.

4. BIBLIOGRAFIA

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR, Divisão de Proce»

sos, Belo Horizonte. Coletãnia de Trabalhos e Eventos Realizados

pela Divisão de Processos - Projeto Itat.aia. Belo Horizonte, CDTN,

1985.
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Sumario

O atendimento Is necessidades de concentrado de uranio do programa
nuclear brasileiro exige a implantação de um novo complexo minero-
industrial nos primeiros anos da década de 90. Urna das alternativas
para a implantação desse complexo é a jazida de Lagoa RealnaBahia.
Os estudos de desenvolvimento de processos, realizados pela Nucle_
brás com minério de Lagoa Real, levaram ã definição de um processo
de lixiviação ácida, com solubi1izaçao do urânio em solução de ãc^
do sulfúrico na presença de oxidante, seguida de filtraçao, clar¿
ficação, extração por solventes e precipitação final na forma de
diuranato de amonio.
0 processo definido permite uma recuperação de urânio superior a90%.

Abstract

The demand for uranium concentrate, as defined in the Brasilian
nuclear program, requires the construction of a new industrial
plant in the beginning of the nineties. One of the alternatives for
that new industrial plant is the Lagoa Real uranium ore deposit in
Bahia.
The process development studies carried out by Nuclebras, using La
goa Real ore samples, led to the definition of an acid leaching
process, with uranium solubilization into a sulphuric acidsolution
in the presence of an oxidant, followed by filtration,clarification,
solvent extration and ammonium diuranate precipitation.
An uranium recovery of over 90% is possible with this process.
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; l. INTRODUÇÃO

A desaceleração verificada nos últimos anos, no desenvolvimento industrial
no Brasil levou a rever as projeções de demanda de energia elétrica, permitindo
reduzir o ritmo de implantação de centrais nucleares em relação ãs previsões
iniciais do programa nuclear brasileiro.

De acordo com as previsões atuais, o Complexo Industrial do Planalto de Po
ços de Caldas tem condições de atender a demanda de concentrado de urânio nos
próximos sete anos, havendo depois a necessidade de entrada em operação de no
vos complexos minero-industriáis para garantir a produção do concentrado de ura

•. nio necessário ã operação das novas centrais nucleares.
Os esforços desenvolvidos pela Nuclebrás na área de prospecçao e pesquisa

mineral definiram duas jazidas - Lagoa Real na Bahia e Itataia no Ceará - como
alternativas para a implantação do próximo complexo minero-industrial.

A área de desenvolvimento de processos, atuando em paralelo com a área de
prospecçao e pesquisa, definiu os fluxogramas de processo para os dois tipos de
minério, permitindo que a decisão para escolha do proximo complexo a implantar
fique dependente, apenas, dos estudos de avaliação econômica e financeira.

Neste trabalho apresentam-se, resumidamente, os estudos de desenvolvimen
to de processos executados para a definição do fluxograma de tratamento do mine"
rio de Lagoa Real, que garante, para todo o minério da jazida, uma recuperação"
de urânio superior a 90Z.

2. ESTUDOS REALIZADOS

Os estudos de caracterização mineralógica mostraram que o minério é basica_
mente um albitito mineralizado, tendo a albita e piroxenios como os principais
componentes, e a uraninita como principal mineral de urânio.

Os estudos de processo seguiram a sistemática adotada pela Nuclebrás, acora
panhando a evolução dos trabalhos de prospecçao e pesquisa.

Inicialmente, com pequenas amostras de superfície, foram feitos os testes
exploratórios em que se avaliou a eficiencia de vários reagentes para a solubi
lização do uranio. Ficou evidenciada a possibilidade de se usar uma lixiviaçao

¡- convencional com ácido sulfúrico, permitindo uma elevada solubilização do ura
í nio.

Seguiu-se a fase de estudos de desenvolvimento, para os quais foram coleta
: das amostras de maior porte, que permitiram um estudo sistemático de todas as

operações unitárias, desde a moagera do minério ate ao tratamento de efluentes.
í Além da linha básica do processo em torno da lixiviaçao ácida convencional, fo_
í ram testadas diversas alternativas, salientando-se, entre estas, a cura ácida,
i que permanece ainda como alternativa de processo viável para este tipo de min£
$ rio.

Na extração com solventes, entre as aminas terciarias comerciais, a Alamina
336 apresentou um bom desempenho e na reextraçlo foram estudados os sistemas
cloreto de sódio e amônia/sulfato de amonio, optando-se por este último, que
exige menor consumo de reagentes. A precipitação com amônia é a mais indicada
para o sistema selecionado e conduz a um produto final com todos os eler.ientos
dentro dos limites das especificações comerciais.

Estudos posteriores, efetuados sobre amostras de testemunhos de sondagem,
representando todos os tipos de minério conhecidos na jazida, permitiram deli_
mitar a faixa de variação dos parâmetros de processo em função da variação das
características do minério. Estes estudos mostraram que o processo permite, para
todas as amostras estudadas, uma elevada solubilização de urânio, variando na
faixa de 90 a 96%. Finalmente, um teste piloto com amostra de minério de supe_r
fície confirmou o processo, que se mostrou adequado para o tipo de minério estu_
dado.
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A título de ilustração, apresenta-se na tabela 1 uma análise parcial de
tras do minério, do produto final e do efluente líquido.

TABELA 1 - ANÍLISE DE MINÉRIO, DIURANATO DE AMONIO E EFLUENTE LÍQUIDO

amos

COMPONENTES

U
Ca
Mg
Fe
Ti
Zr
PO4
SiO2

MINÉRIO
(Z)

0,3
3,2
0,3
2,5
0,3
0,1
0,1
60

CONCENTRADO
DE DUA (Z)

70
0,01

<0,01
0,02

< 0,01
0,01
0,01
0,15

EFLUENTE
LÍQUIDO (mg/l)

<0,l
600
10
<0.1
<0,l
<0,l
1,0
0,5

3. FLUXOGRAMA DE PROCESSO

Os resultados obtidos permitiram definir o fluxograma de processo que se
apresenta, de forma simplificada, na figura 1.

Após uma cominuição do minério com britagem e moagem até uma granulóme
tria inferior a 0,6 mm, o minério, em polpa, é submetido a lixiviaçao agitada
com adição controlada de ácido e oxidante, de modo a garantir a solubilizaçlo
máxima do urânio. A separação sólido/líquido é efetuada em filtro com lavagem
em contracorrente e a lixivia assim obtida é submetida a clarificaçao para e U
minação dos finos em suspensão. A lixivia clarificada, contendo o urânio solubi^
1izado, passa então pela operação de extração com solvente e reextraçao com
amônia/sulfato de amonio para purificação e concentração. A precipitação e fei
ta por adição controlada de araônia sobre o reextrato e o produto final, na fo£
ma de diuranato de amonio, é submetido a espessamento, filtraçao e secagem.

A neutralização de efluentes é convencional, com adição de carbonato de cál̂
cio e cal em dois estágios. 0 efluente líquido, decantado em barragem de rejei
tos, é ainda tratado com cloreto de bário, para precipitar o rádio, evitando-se
assim qualquer poluição radioativa no meio ambiente.

4 . BIBLIOGRAFIA

BRUNO, J.; ANTAKI, A. - Anteprojeto de processo (An 03 e 06) de Lagoa Real.
Relatório de Etapa - Nuclebrãs, Fev

de proc
. 1983.

BRITO, J.; BRUNO, J; CONCEIÇÃO, E. - Comparação entre os sistemas amônia/
sulfato de amonio e cloreto de sódio na reextraçao de uranio em projetos hi
drotnetalürgicos. In: X Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Hidro
metalurgia^ Mai. 1984.

MERRIT, R. C. - The extractive metallurgy of uranium. Golden,
School of Mines, Research Institute, 19

gy
71.
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FIG.1-FLUX0GRAMA DE PROCESSO SIMPLIFICADO
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Sumario

A N u c l e b r á s v e m e s t u d a n d o desde 1976 o m i n é r i o f ó s f o r o - u r a n í f e r o de
I t a t a i a no C e a r a . As g r a n d e s r e s e r v a s e x i s t e n t e s , b e m como os a l t o s
n í v e i s de r e c u p e r a ç ã o de P9O5 e do ti^Og, a s s o c i a d o s â n e c e s s i d a d e de
a t e n d i m e n t o ao m e r c a d o n a c i o n a l de ác i d o f o s f ó r i c o , g a r a n t i r a m a atra
t i v í d a d e e c o n ô m i c a do p r o j e t o i n d u s t r i a l .
A N u c l e b r ã s a s s i n o u c o n v ê n i o com a P e t r o f é r t i l para a c o n s t r u ç ã o de
uma usina p i l o t o , que terá por o b j e t i v o o l e v a n t a m e n t o dos p a r â m e t r o s
de e n g e n h a r i a n e c e s s á r i o s para a e x e c u ç ã o do p r o j e t o da u n i d a d e de
r e c u p e r a ç ã o de u r â n i o da p l a n t a c o m e r c i a l .
Foi e s t a b e l e c i d o o c r o n o g r a m a de i m p l a n t a ç ã o e o p e r a ç ã o da usina p i l o
to, i n t e g r a d o ao da i m p l a n t a ç ã o da usina c o m e r c i a l .

A b s t r a c t

I t a t a i a ' s p h o s p h o r o - u r a n i f e r o u s ore has b e e n s t u d i e d s i n c e 1976 by
N u c l e b r i s . The large ore r e s e r v e s , as well as the high V,¿0r and U 3 O g
r e c o v e r i e s , a s s o c i a t e d w i t h the n e c e s s i t y of s u p p l y i n g the B r a z i l i a n
p h o s - a c i d m a r k e t h a v e a s s u r e d the e c o n o m i c a l a t t r a c t i v i t y of I t a t a i a
Proj e c t .
N u c l e b r á s j o i n e d P e t r o f é r t i l for the e r e c t i o n of a pi l o t p l a n t , in
o r d e r to o b t a i n engineer-'ng data for the basic p r o j e c t of the f u l l -
s c a l e p l a n t of the u r a n i u m r e c o v e r y u n i t .
The e r e c t i o n and o p e r a t i o n of this pilot plant are s c h e d u l e d to
m a t c h the m a s t e r plan for the c o m e r c i a l p l a n t .
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1. INTRODUÇÃO

O estudo de pré-viabilidade técnico-económica realizado pela

Nuclebrãs teve por base os trabalhos de prospecção e pesquisa mi-

neral que identificam reservas da ordem de 142 mil toneladas de

U.Og e 14 milhões de toneladas de P2°5 ~ ° 1
u e s e constitui na

maior reserva de urânio do país, e uma importante reserva de fo£

fato em termos nacionais - c nos trabalhos de desenvolvimento ' de

processos para o estabelecimento do fluxograma básico para a recu

petaçao dos dois produtos: concentrado natural de urânio ("yellow-

cake") e ácido fosfórico.

A consolidação desses estudos, bem como as informações e

subsídios colhidos poi uma missão técnica da Nuclebrás ao exte-

rior, onde foram visitadas as principais usinas industriais e pi

loto da América do Norte e Europa que utilizam diferentes procejs

sos para a recuperação do urânio do ácido fosfórico, conduziram

â decisão de implantar uma usina piloto de extração por solventes

com 40 l/min de capacidade. Esta capacidade é considerada a mínji

ma necessária ã obtenção ¿e parâmetros confiáveis >para a execução

do projeto de engenharia da unidade de recuperação de uranio do

complexo mínero-industrial.

Serão também implantadas duas unidades piloto em complement^

ção â de extração por solventes: uma unidade de abertura quími-

ca, que produzirá o ácido fosfórico contendo urânio, e uma unidla

de de beneficiamento físico, qué fornecerá o concentrado urano-

. fosfático. Estas duas unidades terão por finalidade única a ger¿

; çao de materia-prima para a unidade de recuperação de uranio, urna

•: vez que estas etapas do processo não necessitam de pilotagem em

| escala tão grande.

2. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES PILOTO

A Usina Piloto de Itataia terá uma capacidade nominal de

50 t/a de UjOg e 7.500 t/a de ácido fosfórico grau fertilizante

(expresso eu P2°5^ '
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A unidade de beneficiamento físico processará cerca de 300

t/dia de minério bruto de mina. 0 tratamento se baseia na utili

zaçao da técnica de flotaç-to por espuma, realizada após adequada

cominuição e deslamagem cio minério. Tal procedimento visa a con

centraçao dos minerais de fosfato que contêm a quase totalidade

do uranio, de modo a elevar o teor de P00. a níveis adequados.

A unidade de abertura química tem por objetivo a solubiliza

ção do ?2^5 a t r a v^ s de ataque sulfúrico, produzindo, desta forma,

o acido fosfórico contendo uranio, também solubilizado nestas con

dições. A capacidade desta unidade é de 22 t/d de P?0,.

A unidade de recuperação de urânio por extração por solven-

tes visa a separação do U,Og do P2°5' liberando o acido fosfórico

para a produção de fertilizantes. Esta unidade tem capacidade pa

ra processar 40 1/min de licor fosfórico.

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

As fases de implantação e operaçãc da unidade piloto, junta-

mente com o estudo de viabilidade técnico-económica, compõem a

engenharia conceituai para a unidade comercial.

A implantação da usina piloto esta prevista para ser realiza^

da em 2 anos, e a sua operação deverá durar 1' ano e nove meses,

tempo suficiente para a realização de todos os testes e obtenção

dos parâmetros de engenharia desejados. O estudo de viabilidade

deverá ser realizado paralelamente ao último ano de operação e

deverá se estender por mais três meses após o seu término.

A implantação da unidade industrial deverá ser realizada em

4 anos, com capacidade a definir após a engenharia conceituai.

4. BIBLIOGRAFIA
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Sumár io

A espectrofotometria de absorção atômica com atomização eletrotérm^
ca foi usada para a determinação de Al, Cd, Cr, Fe, Mn e Ni en pa-
drões de óxido de urânio. As analisei foram feitas sem dissolução
e sem separação química prévia do uranio. Para os elementos mencio
nados, a técnica atende perfeitamente ãs especificações nucleares
para qualificação do urânio nuclearmente puro.

Abst ract

Atomic absorption spectrometry, with electrothermal atomization, has
been used for the determination of Al, Cd, Cr, Fe, Mn and Ni in
uranium oxide standards. The analysis were performed without sample
dissolution and without uranium chemical separation. This technique
is adequate for the qualification of uranium of nuclear purity ac-
cording to the standard specifications.
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1. INTRODUÇÃO

£ considerado nuclearmente puro o urânio, ou seus compostos,

cuja absorção de neutrons térmicos pelas impurezas seja inferior

a 0,0872 da absorção pelo urânio, isto é, cujo equivalente em boro

seja inferior a 4ppn (partes por milhão) em relação ao urânio [1].

£ necessária a determinação de elementos que possam estar presen-

tes com seções de choque macroscópicas próximas a este valor-limite.

A demanda por maior sensibilidade, a necessidade do uso mais

econômico de amostras e as limitações que ocorrem com os proces-

sos de atomização por chama levaram ao desenvolvimento de vários

atomizadores eletrotermicos, como alternativa mais eficaz. Esses

atomizadores têm sido amplamente usados, para a determinação de tra

ços de elementos metálicos nas mais diversas matrizes.

2. CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO [2]

O sistema de atomização eletrotérmica substitui o queimador

no sistema convencional de absorção atômica por chama. Este aces_

sório é comandado por um módulo de programação temperatura /tempo,

para três estágios de tratamento da amostra: secagem, calcinação e

atomização. A potência elétrica máxima (10V e 500 mA) permite que

sejam alcançadas temperaturas de 25OO°C em apenas 5 segundos na e-

tapa de atomização. Nessa temperatura, há dissociação da amostra,

formando uma densa população atômica dentro do forno. Com essa téc

nica, o limite de detecção é aumentado de 101* a 10s vezes, em re-

lação ao processo de chama.

3. PARTE EXPERIMENTAL

A amostragem sólida (0,1 a lOmg) é feita usando uma barqueta

de tántalo para pesagem e colocação da amostra no centro do atom

zador. Quando esta é atomizada, se o elemento de interesse estiver

presente, será registrado um pico, que comparado a uma curva de ca_

libração Mg/ml versus absorbencia, dará a concentração deste, na

amostra. A determinação dura mais ou menos 3 horas por elemento,

'pois cada ciclo de atomização leva de 3 a A minutos e são feitas nor
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malmente 10 amostragens, aléa dft curvas de adições de padrões.

4. CONCLUSÃO

I 0 método analítico proposto pode ser usado para determinações

I quantitativas de Al, Cd, Cr, Fe, Mn e Mi em óxidos de urânio.

i Além do aumento de sensibilidade, que reduz a necessidade de

I concentração prévia de amostras, outras vantagens dessa técnica

são: capacidade de dosagem com pequenos volumes de amostra, poss^.

í bilidade de análise direta de amostras sólidas e produção de bai-
ii

xo nível de ruído de fundo. Quando se trabalha com combustível nii

clear, o manuseio e as quantidades de amostras para trabalho são

bastante crít icos.

PRECISÃO E EXATIDÃO DA ANALISE DE OXIDO DE URÂNIO

Quantidade Quantidade Desvio N9 de re_ H°de pontos

rtifiçada encontr
*

(ppm) (ppm)

Elemento certificada encontrada padrão petições da curva tabelado calculado

Al

Cd

Cr

Fe

Ni

Mn

6,6

< 0,2

3,0

13,0

3,1

1.1

6,76

0,014

2,9

12,52

3,5

1,15

1,31

0,003

0,56

1,00

0,44

0,22

8

10

9

7

6

10

7

12

14

9

10

10

+

2,37

2,26

2,31

2,45

2,26

2,26

-

-

*

0,34

0,73

0,54

1,27

2,23

0,73

* Reference Material N9 18 e Rv 114 New Brunswick Laboratory
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Sumário

As reservas brasileiras de urânio totalizam hoje 301.490 toneladas
métricas de U30g, vinte e sete vezes maior do que o valor conheci-
do quando da criação da NUCLEBRAS, em fins de 1974. Na avaliação
dessas reservas, foi considerável a contribuição dada pelo reator
nuclear de pesquisa IPR-R1. Esse reator vem sendo utilizado desde
1960 em pesquisa, tecnologia, produção de radionuclídeos e treina -
mento. Os dispositivos de irradiação incorporados ao reator perini
tea o uso de técnicas de ativação com neutrons, para a caracteriza^
çào de urânio, tendo sido analisadas até o presente cerca de
330.000 amostras de minério de urânio.

Abstract

The Brazilian uranium ore resources reach an amount of 301,490 me-
tric tons of U3O9, twenty-seven times more than the known value
when NUCLEBRAS was founded, at the end of 1974. In evaluating this
reserve, the IPR-R1 research nuclear reactor has given a signifi -
cant contribution. This reactor has been in operation since 1960
for research, technology, radionuclide production and training pujr
posei. The available irradiation facilities allow the use of neu -
tron-activation to determine uranium contents. Up to now, a total
of 330,000 mineral sample analyses were carried out.
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1 . INTRODUÇÃO

A pesquisa sistemática de uranio no pais ê, relativamente,
recente [1]. A definição do Programa Nuclear Brasileiro e a cria
cão da NUCLEBRÃS em 1974 para implementá-lo, modificaram essencT
almente o panorama existente. Decorridos esses dez anos, o traba
lho desenvolvido em pesquisa e prospecção de urânio pela Empresa
posicionou o Brasil como detentor da quinta reserva mundial, com
301.490 toneladas de U3O3.

Amostras recolhidas no território nacional são remetidas pa_
ra análise de laboratório, no Centro de Desenvolvimento da Tecno
logia Nuclear - CDTN, da NUCLEBRÁS, com objetivo de determina -
ção dos teores de urânio e outros elementos químicos rastreado-
res [2]. Para atendimento a essa demanda, técnicas analíticas f£
ram desenvolvidas, utilizando-se o reator nuclear de pesquisa
IPR-R1. Neste trabalho é particularmente abordada, a técnica de
neutrons retardados.

2. UTILIZAÇÃO DO REATOR IPR-R1

0 IPR-R1 é um reator nuclear de pesquisa do tipo TRIGA MARK
I [3], que opera na potência máxima de 100 kw, ã qual correspon-
de um fluxo de neutrons térmicos, na região central do núcleo,de
4,3 x IO12 n.cm-2.8-1.

Para o uso normal do reator como ferramenta de irradiação,
são empregados quatro locais: tubo central, mesa giratória, pos_i
ções interna e externa ao núcleo. Na mesa que gira em torno do
eixo do núcleo, no interior do refletor cilíndrico de grafita,com
quarenta receptáculos, permite-se irradiação a fluxos uniformes.
Nas posições interna e externa ao núcleo, é facultada a irradia-
ção a fluxos de neutrons com diferentes razões entre térmicos e
rápidos. Na posição exterior predominam, naturalmente, os neu-
trons térmicos. Estes dois últimos locais de irradiação de amos-
tras são alcançados por sistemas pneumáticos, que permitem inse£
ção e retirada dos espécimes em tempos controlados automat icameii
te.

3. TÉCNICAS ANALÍTICAS NUCLEARES

0 uso dos métodos nucleares nas análises químicas é de grain
de importancia, por permitirem determinações rápidas e simultã -
neas de diversos elementos presentes em uma matriz, com elevadas
precisão e sensibilidade, a baixo custo e, na maioria das vezes,
sem destruição da amostra. Em se dispondo de um reator nuclear
como fonte de neutrons, torna-se oportuna a adoção de técnicas
baseada* em reações nucleares provocadas por este tipo de partí-
cula. As reações nucleares dependem, essencialmente, da energia
dos neutrons e de características dos materiais irradiados. A
reação nêutron-fissão será comentada a seguir, por constituir a
base da técnica de análise por neutrons retardados.

4. ANALISE POR NEUTRON RETARDADOS

No caso de substancias irradiadas no reator, contendo ele -
mentos com urânio e tõrio, estes poderão sofrer reações de fis -
são nuclear, e em decorrência haverá emissão de neutrons reta£
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dados, originados dos seis grupos considerados de nuclídeos pre-
cursores. Em seguida, ocorrerá o decaimento aos fragmentos típi-
cos de fissão. A intensidade da contagem dos neutrons retardados
emitidos permite a determinação do teor desses elementos na amos
tra analisada [4].

Para a aplicação deste método, as irradiações são realiza -
das nos locais cujo acesso ê possibilitado pelos sistemas pneumâ
ticos, incluindo-se os padrões, que permitem avaliar e eliminar
a influência de interferentes ãs medidas. Os neutrons retardados
são termalizados em parafina e contados no terminal de recepção
das amostras, com detectores proporcionais do tipo BF3.

A implantação deste método de análise por neutrons retarda-
dos no IPR-R1 é devida a TUPYNAMBÁ [5], em 1969. Desde então, a
técnica foi aperfeiçoada paulatinamente, no que se refere â auto
inação dos processos mecânicos de transferência das amostras, das
medidas efetuadas e do processamento de dados. Este método se
aplica a amostras sólidas COM teores, de urânio compreendidos ein
tre 1 a 7.000 Ug por grama de minério. Para as medidas acima de
80 Ug/g, a precisão do método é de 5% e exatidão de 95Z. A
capacidade de análise do sistema é de 48 amostras/hora.

5. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÃO

Na última década, desde a criação da NUCLEBRÁS, foram irra-
diadas no IPR-R1, cerca de 360.000 amostras, dentre as quais
330.000 de minérios de urânio, provenientes das diversas jazidas
do País. As evoluções do numero de irradiações de amostras, da
energia gerada/acumulada pelo reator e dos recursos de urânio em
termos de L^Og, ao longo desses anos, permitiram caracterizar um
crescimento paralelo, comparado entre os três parâmetros, que
evidencia o apoio prestado pelo reator IPR-R1, no levantamento
das reservas brasileiras de urânio.
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Sumario

£ sugerido um novo modelo matemático baseado em equações empíricas
para calcular os coeficientes de distribuição dos'actínrdeos, ura-
nio (U-VI e U-IV), plutonio fPu III e Pu-IV) e Neptunio íNp- IV, Vi-V
e Np-VI) em solução aquosa de ácido nítrico, com ou sem hidrazinâ,
na extração com TBP ou em misturas com diluentes alifáticos.

Abstract

A new mathematic model for the calculation of the distribution
ratios of act in ide elements uranium (U-VI, U-IV), plutonium
(Pu-III, Pu-IV) and neptunium (Np-IV, Np-V, Np-VI) in nitric
acid solutions, also in the presence of hidrazin or not, from
the extraction with TBP or mixed aliphatic diluent is suggested
based on empirical equations.
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1. INTRODUÇÃO

O processo Purex para o reprocessamento de combustíveis nu
cleares irradiados inclue várias operações de extração por sol-
vente, em que o uranio e o plutonio são separados mutuamente dos
produtos de fissão e do neptunio. A corrente orgánica é consti-
tuida de uma solução de TBP em um diiiiente alifático e as cor-
rentes aquosas contém U, Pu, Np e produtos de fissão em diferen-
tes estados de oxidação. Apesar de existir um volume considará-
vel de dados experimentais de distribuição sobre este sistema ,
se desconhece a influencia de vários fatores que afetam o equil_I
brio, já que não houve ainda nenhum progresso na química teóri-
ca desse sistema, que pudesse prever, com relativa certeza, as
curvas de distribuição, que são de grande importância na modela
gem do processo Purex. Todos os modelos existentes na literatura
/3-6/ ou são empíricos ou semi empíricos e apresentam a desvanta
gem de nao serem bem correlacionados, de serem válidos somente
numa faixa de concentração e temperatura e alguns tem limitada
precisão devido ao insuficiente número de dados de distribuição
utilizado. Para obtenção do modelo deste trabalho foi utilizado
cerca de 8000 resultados experimentais, dos coeficientes de dis-
tribuição, existentes na literatura do processo Purex ¡21. Lma
forma não linear foi idealizada para as equações do modelo, e um
nrocedimento de sucessivas otimizações foi utilizado em conjunto
com um método interativo para a determinação dos parâmetros das
equações.

- . BAiE DO MODELO

0 modelo é baseado em equações derivadas das reações de «.-
quilíbrio, em que o TBP forma complexos relativamente estáveis
con. os sais de actinídeos e o ácido nítrico, de acordo com a se-
guinte reação:

Me* «• z N0~ • qS ~^_ Me(N0~) z qS (1)

onde S é a molécula do TBP, q o número de solvatação e z a carga
do ion. 0 coeficiente de distribuição pode ser calculado pela
constante de equilíbrio termodinámica se todas as variáveis que
fazem parte da reação (1) forem conhecidas. Entretanto, nao se
conhece completamente os coeficientes de atividade. Definindoque
o produto dos coeficientes de atividade pela constante de equiljí
brio termodinâmica k, seja uma constante de equilíbrio k', então
os coeficientes de distribuição dos componentes U-VI, U-IV ,
Pu-Ill, Pu-IV, Np-V, Np-VI, e HNOj c o m o u s e m hidrazina pode ser
calculado pelas equações:

(2)

NS ( 3 )

ZÍX, (4)
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e devido a evidência dos complexos 1:1 e 2:1 do TBP com o ácido
nítrico /I/, o coeficiente de distribuição do HNO» é" determinado
pela relação:

sendo a concentração do TBP livre |s| definido por:
I q
1 q . K • A.|O| + |S| — 5 " U (6)

onde Dj é o coeficiente d« distribuição do componente i, N í a
concentração do Ion nitrato, S i a concentração inicial do TBP
en moles/I, X. são as concentrações em equilibrio dos componen-
tes na fase aquosa ent molas/1 e i o número de componentes. Deter
minando-se os valores de K- e resolvendo a equação (6), os coefT
cientes dedistribuição são então calculados diretamente se as
concentrações dos componentes em equilíbrio na fase aquosa são
conhecidas.

3. DETERMINAÇÃO DAS FUNÇÕES

Se considerarmos que K.. "
i d l d K

podemos determinar de manei-
éra aproximada os valores de K. através dos resultados experimen

tais dos valores de D. e X.. Os valores de K. mostram uma certa
dependência com as concentrações de N principalmente em baixa
concentração. Entretanto, em torno de 0.5 M de N e em diante ,
existe um espalhamento de pontos que pode ser indício de famí-
lias de curvas correspondente a influência dos componentes. Par-
tindo dessa suposição, foi idealizada uma equação empírica para
K- em função das concentrações dos componentes na fase aquosa
em equilíbrio, temperatura e concentração inicial de TBP de aco_r
do com a equação que 5 apresentada de forma simplificada.

_ . li.

I I
-1 j-k i n-k

2.i NS ) To )

sendo que:

AT 1/TC - 1/298

0,9124So - 1

(8)

(9)

onde Tc é a temperatura em graus Kelvin e a, B, 0, y são parâme-
tros a determinar. Substituindo a equação (7) em (6), (2) e (5)
c resolvendo (6) e colocando em (2) e (5) vamos obter a função

- f(X
1 2,

X£, AT To) (10)
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Os parâmetros embutidos na equação (10) foram determinados
pelo método dos mínimos quadrados modificado por Marquart para
equações não lineares 111. A forma final das equações de 0- foi
estabelecida por sucessivos procedimentos de otimização que pu-
desse representar um compromisso de uma boa correlação entre os
valores de D¿ experimental e teórico e também diminuir a quanti-
dade dos parâmetros S. . jâ que a química do sistema permite al-
gumas simplificações. 'Por exemplo, como o Pu-IV nao pode exis
tir em equilíbrio com o U-IV os parâmetros 6̂  : relacionado ao
produto desses dois componentes não são calculados. Uma vantagem
de modelo i que não se correlaciona diretamente os Ri, mas o Di,
o que evita a determinação do TBP livre.

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES

A Tabela I apresenta como ilustração os valores dos parâ-
metros obtidos para determinar D(U-VI) e D(HN(K) em presença de
dois componentes. Nesta correlação foram utilizados cerca de
3200 dados de distribuição selecionados após um procedimento pa
ra detectar dados de distribuição errados. Se obttv* depois dê*
sucessivas otimizações dos parâmetros das equações um desvio re-
lativo, que serviu para medir o critério da qualidade do "Fit" ,
para os coeficientes de distribuições do urânio c(U-VI)- 0.0801
e pata o HNO, ü(HNO-j)" 0.1370 que foi definido por:

,1/2
E(l-Di(exp)/Di(cal))

(11)
N

Ao julgar os valores de o podemos concluir que estas equa-
ções podem ser u t i l izadas com bastante precisão na simulação des_
ses dois componentes nos extratores de vários estágios e com i s -
so otimizar as condições operacionais de um processo em contra
corrente de purificação de urânio pelo TBP.

Tabela I - Valores dos Parâmetros da Equação (7) Correlacionados
com í • 2, n - 1 para o HNÔ  e n = 2 para o U-VI.

K

K

K

lh

2h

U-VI

0

0

6

«1

.1062

.1413

.0183

0

1

1

a2

.4301

.0663

.4215

0

-0

0

V
.3730

.0898

.7755

6

-0.

-1.

-0.

0067

0977

5103

6

-0.

-2.

0.

2f2

8714

9253

2612

Gl

-115

3666

1895

.6

.4

.3

Q2

-138

-187

20.

.5

.2

8

Y

0.

0.

-0.

1

0672

0979

6382

y

-0.

-0.

-0.

2

0187

1676

0401

BIBLIOGRAFIA

III ROZEN, A.M.; ANDRUTSKII, L.C.; SHAPOVALOV, M.P.; A new mathematical mo-
del of tl» ex t ' ac t ion of n i t r i c acid by t r ibu ty l phosphate in d i luentes .
In: Russian J . Inorg. Chem. 27 (8) : 1162-5, 1982.

-257-



Ill CUNHA, J.W.S.D.; Compilação dos dados de distribuição do processo Purex.
CNEN, a ser publicado.

Ill RICHARDSON, G.L.; Effect of high solvent irradiation exposures on TBP
reprocessing of spent LMFBR fuels. Handford Engineering Development
Laboratory, HEDL.jun. 1973. (HEDL-TME-73-51).

/4/ BAUMGXRTEL, G.; OCHSENFELD, W.; SCHMIEDER, H.; The distribution of
metal nitrates in the system Pu(N03>4 - 1102(1*03)2 - HNO3 TBP dodecane.

KfK 680, 1967.

15/ HORNER, D.E.; A mathematical model and a computer program for estimating
distribution coefficients for plutonium, uranium, and nitric acid in
extraction with tri-n-butyl phosphate. Oak Ridge, ORXL, Feb. 1973.
(ORML-TM-2711).

' Jbl VERESHCHAGIN, V.E.; SHEVCHENKO, V.B.; RENARD, Ê*.V.; The coextration
;' of macroquantities of plutonium (IV) and Uranium (VI) into tri-n-butyl
<: phosphate in the region of high saturation of extraction reagent.
• Radiokhimya 27 (5): 766-771, Sep. 1975.

S I'll MARQL'ARDT, D.W.; An Algorithm for least-squares of nonlinear parameters.
I J. Soc. Ind. Appl. Math. 11: 431, 1968.

-258-



(•Mimo «in* i M •••••i* metia*

I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio d* Janeiro, 17 o 20 dt Marco de 1986

ANA'S - PROCEEDINGS

ESTUDO PRELIMINAR PARA O PROJETO DE CASCOS PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL
IRRADIADO EM REATORES PWR (ANGRA-1).

José Rubens Maiorino
Arlindo Gilson Mendonça

Divisão de Física de Reatores
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - CNEN-SP
São Paulo - SP

SUMARIO

Um estudo preliminar para o dimensionamento de cascos para transporte de
combustíveis irradiados em reatores PWR do tipo Angra-1 é apresentado. O progra
ma "MYRA-Çalcuiation of Shipping Costs and Cask Design for Irradiated Fuel
Elements"'1^ é utilizado para a determinação do número de elementos combustí-
veis a ser transportado por casco em função do tempo de resfriamento mínimo que
estes combustíveis devem ser estocados "At the Reactor" antes do transporte pa-
ra seu destino final (depósito "Away from Reactor" ou Reprocessamento), e pelo
máximo peso do casco a ser transportado. Os cálculos foram realizados tendo co-
mo vínculos a máxima taxa de dose permissível externamente- ao casco e, que o
calor gerado pelo decaimento dos produtos de fissão fosse adequadamente removi-
do sem exceder uma temperatura permissível para as varetas combustíveis. Final-
mente, são apresentados um pré-dimensionamento de possíveis cascos e compa ados
com cascos com existencia comercial.

SUMMARY

A preliminary study of cask design for irradiated fuel elements of PWR type
used in Angra-I is made. A computer code MYRA ''' is used to find the number of
fuel elements to be shipped per cask. It is used as constraints the minimum
cooling time for storage of the spent fuel elements at the reactor before
shipping to the final storage (away from reactor or reprocessing) and the
maximum cask weight. Moreover, the calculations were made using a fixed
external maximum permissible dose, and that the fission products decay heat is
removed without exceeding a permissible fuel rod temperature. Finally, a
preliminary cask design parameters is shown and compared with comercial casks.
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1. INTRODUÇÃO

O combustível irradiado nos atuais reatores em uso comercial tem, de uma
maneira geral» sido estocados em piscinas de água localizadas em edificações
adjacentes ao edifício do reator (caso 1e Angra 1], ou mesmo internamente ao
prédio de contenção do reator (caso de Angra 21. Entretanto, estas piscinas
tem uma capacidade de estocagem menor que o tempo de vida previsto para a ins-
talação nuclear, e desta forma, apgs um tempo de decaimento adequado, os ele -
mentos combustíveis estocados nestas piscinas deverão ser transportados para
um destino final.

Devido o perigo potencial envolvido no transporte, vários fatores influen-
ciam o dimení.ionamento dos cascos. Assim, a queima, o tempo de decaimento e os
limites de dose determinam a blindagem biológica, o dimensionamento dos cascos
devem garantir a não ocorrincia de criticalidade acidental (Keff < 0.95], e a
remoção do calor gerado pelo decaimento radioativo deve garantir que a tempera
tura no encamisamento não ultrapasse limites que comprometam a integridade do
combustível. Além desses parâmetros, o projeto dos cascos devem garantir a sua
integridade física, em condições de acidentes severos. Assim estes cascos de-
vem ser projetadas para suportar testes, tais como: D testes de queda sobre
superfícies lisas e pontiagudas, ii) teste de resitencia térmica, equivalente
ã exposição por 30 min a um ambiente de 600°C sem refrigeração artificial até
que tenha se passacio 3 horas, e iii) um teste de imersão, equivalente a pres-
são de 15 m de coluna de água por 8 horas. Finalmente, os custos de capital e
transporte associado com tais cascos são um item importante no projeto e na
estratégia a ser utilizada no transporte de combustível irradiado, na medida
em que estes custos constituem-se de 5% a 10% do custo total do ciclo do com-
bustível nuclear.

Neste trabalho, é realizado um estudo preliminar para o pré-dimensionamen-
to de possíveis cascos a serem utilizados no transporte de combustível irradia
do de reatores PWR do tipo atualmente em operação no país (Angra 1), sem cons^
deração ã aspectos econômicos. Tal estudo é justificado, levando-se em conta
que a atual piscina de estocagem de combustível irradiados de Angra-1 foi pro-
jetada para estocar 363 elementos combustíveis , o que levaria a um esgota-
mento da capacidade de estocagem de 9 anos, e portanto será necessário a curto
prazo o início do projeto de cascos para transporte de combustível irradiado.

2. ANALISE

ri)
Para a realização do estudo utilizou-se o programa MYRA . Neste programa

o inventário físsil é calculado pelo subprograma PHOEBE, a partir de dados so-
bre a história de potência e tempo de resfriamento, para calcular a intensida-
de da fonte e'a taxa de geração de calor de decaimento. 0 projeto do casco é
realizado através de dois cálculos principais: i) a determinação da espessura
de blindagem, e ii) a verificação que o calor é adequadamente removido sem ex-
ceder temperaturas máximas permíssíveis no encamisamento do elemento combustí-
vel. Nos cálculos de Dlindagem, os fluxos gamas e as doses são calculadas atra
vés do método do núcleo puntual com correção de "Build-up" em 12 grupos de e-
nergia. Cálculos de custos de transporte podem ser realizados fornecendo-se os
parâmetros econômicos adequados como entrada. Os resultados fornecidos são: pe
so, diâmetro externo, interno e altura do casco¡ a espessura das placas divis£
rias» potência de decaimento por unidade de massa de material referência; tem-
peratura superficial do elemento mais quente e as temperaturas internas e ex-
ternas do cascoj intensidade da fonte, e custo de manipulação, seguro e trans-
porte. Todos os cálculos são limitados pelo máximo peso do casco, pela máxima
taxa de dose permitida, e pelos tempos mínimos e máximos de estocagem anterior
dos elementos combustíveis. Além disso, o programa assume que externamente o
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rasco possue aletas de 6 polegas espaçadas de 2 polegadas centro a centro, en-
tão que a troca de calor com o meio ambiente (assumido a 37.8°C) é por convec-
ção e radiação, de maneira que o que o coeficiente de transferência de calor
(h) é dado por 1.5 Btu.ft"2.°F"l. Na figura 1 ilustra-se esquemáticamente um
corte transversal de um casco projetado pelo MYRA.

Na tabela i, os dados de entrada necessários para simular un PWR do tipo
Angra 1, são mostradas '*'.

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Na Figura 2 é ilustrado a variação do peso do casco em função do mínimo
tempo de resfriamento para estocagem mantendo como parâmetro o número de ele -
mentos a serem transportados. Foram selecionados dois casos como sendo prelimi
narmente, os mais adequados técnicamente para o PWR tipo Angra-1. e na tabela
2 resumem-se as principais características destes cascos (1 e 2), comparando -
se com os cascos com existência comercial. Na figura 1 ilustra-S2 esquemática-
mente uma seção transversal do casco 2 com dados de projeto.

TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS DE CASCOS PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL t 2 > 3 )

Casco
.Peso, Capacidade-..- Fluido, Geracap., Comprimento/diâmetro
(ton.) elementos.PWR cavidade calor,Ksn/ cavidade ínternaTcmi

Excellox-4*

Excellox-3*

TN-8

Casco 1

Casco 2

91

72

35.7

58,8

70

7

5

3

5

7

HO

H2°
Ar

Ar

Ar

40

30

35.5

46

65

489/92

468/67

427/170

415/67

415/80

* Os Excellox são projetados para transportar combustível com características
semelhantes a Angra-1 e com um tempo mínimo de resfriamento de 180 dias.
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TABELA 1 - DAÜÜS Uf LNTRADA PARA U CASO ESTUDADO

VARIÁVEL

MW

VALOR

REATRR
Potência Térmica,
gueima, MWD/Ton.
Potência Específica, MW/Ton u
Fator de Carga

ELEMENTO COMBUSTÍVEL
Comprimento Total, Lm
Comprimento Ativn, cm
Peso, Kg/cm
Area Superficial, cm2

KR mat. Ref/alemento (U)
N9 v-irntas/elurnento
Diâmetro externo, Vareta, cm
Espaçamento entre varetas, cm
Máxima Temp. Superficial, °C

CASCO
Espessura do encamisainento cm (aço)
Oensirlade do mat. encamisamento, f,/crn3

Placas Divisórias (cobrei
Densidade, g/cm3

Cond. Térmica» W/cmAc
Espaçamento*, cm

Densidade da Blindagem, g/cm3

DOSE
Máxima Permiüsível, mR/hr
Distância ria Superfície, cm

("ATOR Dí. PICO
Máxima Kxp./F.xp. Média

1 B7G
23n.no
37,7':,

.36r3,fl

2.6x10^
411
235

0,9?
1,23

638

2.S4
7,83

",91
3.R3

20,32
11,37

10
100

1.4

* Cálculos de Críticalidade não são incluídos, deve ser
assumido que esta pode ser prevenida utilizando-se vj2
neno permanente no metal das placas divisórias. ~

trrtw* ..jw*t
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SEPARAÇÃO DO Vo e 'Te POR MEIO DE TIOURÉIA COW AGENTE

COMPLEXANTE.APLICAÇÃO X SEPARAÇÃO 00 "íto DOS PRODUTOS DE

FISSÃO.

Sônia A.C. Mestnik

Constancia P. G. da Silva

Departamento de Processamento
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - CNEX/SP
São Paulo - SP

Sumario

TDesenvolveu-se um método radioquímico para a separação do '^Mo de Te obtidos
na fissão do^235U que se baseia na complexação do telurio com tiouréia, em meio
acido. Otelúrio forma complexo catiônico com a tiouréia, enquanto que, o moli-
bdênio não apresenta esta característica.
Resultados obtidos mostraram que a retenção do complexo telúrio-tiouréia en» re-
sina catiônica é (98,3 - 1,1) %, enquanto que, o 99Mo sai no efluente.

Abstract

99.A radiochemical method has been developed to separate "Mo from *""Te
d d i h f i i "

132,
both

produced in the fission of -"r. The method is based on the formation of a
cationic complex of tellurium with thiourea in acid medium which is retained on
the cationic exchange resin (Dowex 5OW-X8, 100-200 mesh) while the molybdenum
does not form such complex and passes through.
The experimental results show that the retention of Te-thiourea complex on the
resin is (98,3 * 1,1) 1.
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I. INTRODUÇÃO:

Entre os virios nuclídeos de meia-vida curta produzidos na fissão do
U está o " M O (t 1/2 « 66,7 h) que por decaimento radioativo gera o '""

(t 1/2 * 6 h). Este é importante em Medicina Nuclear por ser amplamente ¿
zado em diagnósticos médicos. _« -.

0 9°Mo pode ser produzido em reator nuclear pela reação Mo(n,>) Mo ou
também como resultado da fissão do 235JJ.

Para a produção de geradores de 99n<Tc, c interessante que o * Mo seja '
obtido a partir da fissão do 23^U porque se forma livre de carregador, com al̂
ta atividade específica. 0 "Mo ê então adsorvido em pequenas colunas de alu~
nina, que darão origem a solução de 99JJJC c o n alta concentração radioativa.

Neste trabalho, irradia-se óxido de uranio e após a dissolução deste em
ácido nítrico, percola-se a solução em alumina onde são retidos "^MO e ^^Te.
Apôs a eluição destes nuclídeos com hidróxido de sódio procede-se ã separação
do par, complexando íons telurio com tiouréia'*), em meio ácido.

0 complexo formado, de origem catiõnica, é fixado em resina catiõnica^)
e 9 99MC é recolhido no efluente por não se complexar com tiouréia. Estudam-
se as condições ideais para esta separação.

II. PARTE EXPERIMENTAL:

— — 123m_
d l i i l i ( com car

50
con granulómetria de 100-200 Mesh. Procedeu-se do mesmo modo para o Mo.

II.1 CONDICIONAMENTO DAS COLUNAS:

— — 123m_
Estudou-se o comportamento de complexos tioureia-telurio ( Te co

regador e ^2ft livre de carregador) em resina catiõnica forte, Dowex.50 W-X8~,
con granulómetria de 100200 Mesh Procedeu-se do mesmo modo para o Mo

Adicionou-se 5 ml de resina em coluna de vidro de 9 ram de diâmetro.Lavou-
se com 25 ml de HC1 IN e eliminou-se o excesso de ácido com H2O destilada.

II.2 PREPARAÇÃO DO COMPLEXO:

A uma alíquota de 5 ml de ácido telúrico- "Ve (0,01 mg Te/ntl) adiciona-
ram- se 20 mg de cloreto de hidroxilamina e completou-se o volume a 10 ml. Adi-
cionou -se a seguir 0,5 mi de H2SO4 concentrado e aqueceu-se a solução a 70-
80°C durante 5 minutos.

Adicionou-se 0,5 g de touréia e continuou-se o aquecimento por mais 5 mi-
nutos. 0 pH final da solução manteve-se ao redor de 1,0,

Após 30 minutos percolou-se uma alíquota do complexo pela resina, conser-
vando utn fluxo de 2-3 mi /minuto.

Lavou-se a coluna com 25 ml de H2O en pH semelhante ã solução carga. As
soluções carga , efluente e lavagem foram analisadas utilizando-se detetor Ge
(Li) Ortec modelo 8001-0222, acoplado a um analisador de 7450 canais, Ortec. A
seguir determinou-se a retenção do complexo na resina. ...

0 mesmo procedimento foi realizado com o nuclídeo Te(livre de carrega-
dor) e " M O (livre de carregador).

III. RESULTADOS:

Os resultados obcídos mostraram que a retenção do complexo telúrio-tiouré
ia en resina catiõnica foi : (98,6* 0,8) 7. quando se usou l23mre (com carrega"
dor) e (98,0* 1,4) % quando se usou Í32xe (livre de carregador). Os experítnen
tes realizados mostraram também que o 99MO nao forma complexo com tiouréia T

saindo no efluente.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS NUCLEARES PARA DETERMINAR

PARÂMETROS FLUIDODINAMICOS EM REATORES DE CRAQUEAMENTO

* Valdemir Alexandre dos Santos - DEN/UFPE

** Carlos Costa Dantas - DEN/UFPE

Sumário

Parâmetros de escoamento de leito fluidizado circulante num reator
de FCC (Fluid Catalyst Cracking) foram investigados por meio de mé_
todos nucleares num modelo experimental. Os parâmetros determina
dos foram: densidade, distribuição radial, tempo de residência, iñ
ventario e tempo de circulação, para o catalisador; tempo de resi-
dencia, para a fase gasosa. Foram utilizados os métodos do traça
dor radioativo e da atenuação-!. Foram desenvolvidas duas técnica¥
de^marcação, uma para o catalisador, com o 59Fe como traçador in
trinseco e outra para a fase gasosa com a produção do CH3 2Br. São
descritas as técnicas de medidas para cada parâmetro investigado.
Alguns parâmetros foram medidos por meio da combinação dos dois mé
todos. Os resultados e os dados nucleares são apresentados em umí
tabela.

Abs tract

Flow parameters of circulating fluidized bed in a simulated Fluid
Catalyst Cracking reactor were determined by means of nuclear
methods. The parameters were: residence time, density, inventory,
circulation rate and radial distribution, for the catalyst;
residence time for the gaseous phase. The nuclear methods where
the gamma attenuation and the radiotracer. Two tracer techniques
were developed, one for tagging of the catalyst by the 5 9Fe as
intrinsic tracer and another for tagging of the gaseous phase by
the CH 3

8 2Br as tracer. A detailed description of each measuring
thechnique for all the investigated parameters is included. To
carry out the determination for some of parameters a combination
of the two methods was also applied. The results and the nuclear
data are given in a table.

* Bolsista do PRONUCLEAR/CNEN
** Bolsista do CNPq
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1. INTRODUÇÃO

Na investigação de parâmetros de escoamento em unidades de

craqueamento catalítico fluido V.FCCU) , os métodos nucleares têm

desempenhado um importante papel. Neste trabalho, parâmetros da

fluidodinamica, em um modelo experimental simplificado de FCCU ,

foram determinados com auxílio de técnicas de traçador radioati_

vo e atenuação- -y. Um estudo detalhado sobre a obtenção de traç£

dores culminou com a preparação de um traçador intrínseco para

marcar o catalisador e com a produção de um traçador gasoso, o

CH3
82Br.

Em alguns casos a metodologia de trabalho incluiu a combina

ção das duas técnicas, a do traçador e a da atenuação-y. Foram

utilizados detectores de cintilação Nal(Tl), num arranjo instru-

mental bem simples, na maioria dos casos. Foi construído um reló_

gio eletrônico para medir velocidade, o qual proporciona a opção
(2)

mais simplificada do arranjo instrumental .

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Técnicas de Medidas

Tempo de Residência. Experimentalmente o tempo de residên-

cia pode ser determinado por meio de jedidas de tempo de trãns^

to de um traçador. A velocidade de escoamento das fases sólida e

gasosa, marcadas com traçador radioativo, foi medida por meio de

dois detectores colocados no "riser" do MES. Foram obtidos dois

picos representados pela concentração do traçador em função do

tempo. Conhecida a distância sobre a abscissa entre dois pontos

característicos dos picos, calculou-se o tempo de trânsito do

traçador.

Densidade do Catalisador. A atenuação sofrida por um feixe

de radiação- y ao atravessar uma seção do MES, estando o catalisa^

dor em circulação, forneceu a densidade média do catalisador no

intevvalo de medidas, através da expressão:

>

onde d é o diâme.ro da seção, a é o coeficiente de absorção má£

síco do catalisador e Iv e If, as intensidades dos feixes de r¿
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i
I diação emergentes, nas condições de vazio e de fluxo, respectiva^

| mente.

i Distribuição Radial de Catalisador no Riser. 0 diâmetro, d,

• na equação (1) foi substituído por diversos comprimentos de cor

\ da da mesma seção reta; com este procedimento as medidas de den-

i sidade forneceram dados para mapear a distribuição radial do ca-

| talisador.

Inventário de Catalisador. Medidas de densidade por meio de

atenuação-> foram utilizadas para determinar o volume de catali-

sador. 0 somatório das massas de catalisador em circulação, dis_

tribuidas pelos diferentes pontos do MES, forneceu o inventário.

Tempo de Circulação do CatalisaJor. Pode ser calculado pela

expressão:
m . t

onde, m é o inventário de catalisador, t é o tempo de trânsito,

| p e a densidade de catalisador, A é a área e l è o comprimento

do intervalo de medidas.

2.2. Instrumental

Nas medidas, duas linhas de contagem-"y com detectores de

Nal(Tl) foram utilizadas alternativamente com o relógio elétron^

co e contador de pulsos ou analisador multicanal.

2.3. Traçador Radioativo e Fonte->

0 catalisador foi marcado pela técnica do traçador intríns£
58 59co, o qual foi produzido por meio da reação Fe(n,>) Fe, indii

zida nó catalisador em cuja composição há um percentual de 0,3 %

em ferro.
82

Para obtenção do CH, Br foi induzida uma atividade de

54 mCi numa massa de 2,6 g de brometo de metila, com um fluxo de
1ft13 -2 -1
10 n.cm ,s

1U tA escolha do Am como fonte-Y foi feita em função da ener

gia da emissão gama mais importante que é de 60 KeV; o que aten

de ao requisito de sensibilidade do método.

-268-



RESULTADOS

Parâmetros F lu idod inâmicos do MES e Dados Sobre a s T é c n i c a s

Utilizadas

PARÂMETROS DADOS NUCLEARES

Tempo de residência

do catalisador no

riser
2,0 s

Cataiis£
dor-59Fe 1,23 MeV 44,6 d

Tempo da residência

do gás(ar) no riser

Inventário de cata

lisador

Densidade de catali

sador no riser

Tempo de circulação

do catalisador

2,2 s

516 g

0,042 g/cm3

454 s

CH3
82Br

-

-

Catalisa

dor-59Fe

-

24lAm

241Am

241Am

0,554 MeV

0,06 MeV

0,06 MeV

1,23 MeV

0,06 MeV

35,34 b

432 a

432 a

44,6 d

432 a

Distribuição radial

de catalisador no

riser

Homogênea* 241Am 0,06 MeV 432 a

* Valores obtidos caracterizam a distribuição homogênea.
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"úZTC.:ir.lZ.\rl0 TJE REJEITOS STUT-ADOS PE rEATOn TIPO Pv.'R, LA'iAS DE EVAPCP-\n)« •; PE
SINAS '>E TROCA IÓNICA, REALIZADOS KA CNdX/SP, UTILIZANDO EE7l»VES MSl'ONlVKlS CO-

ENTE NO MERCADO BRASILEIRO - RESULTADOS E C

CARLOS EDGARD GSOSCHE FILHO

'-•"LSK CÍ!A,N¡)Í1A

I;KPARTA."E¡;TO DE ^EGUPANCA NUCLEAR - CO-'ISSAO NACIONAL DE EI-íRCIA '-'I'CLÍTAP.-CNEN/SP

ni: SUMO

Os pr in-? i ros resultados do estudo sobre a bctunir.i zaçao de rejeitei r3''inati
vos tipicamente jersens er, reatores tipo P'.'R, lanas de evatioraior (bor.i'as) e re-
sinas de troca iónica (OH", ii+) , e cinza de rejeitos sólidos conbust'veis, são
aqui relnLndos e discutidos.

O trabalho visou ensaiar anostras representativas de betunes comercializados
no rriercacio hrasileiro fazendo a caracterização destes e dos produtos obti'íos na
irobilizaçao dos rejeitos variando sua porcentajes nássica no produto final, pe-
los testes padronizados (ABNT e ASTH) para: Ponto de Fulgor, Ponto de Anolecinen-
to, Penetração, Dados conplenentares sobre teor de resinas e asfáltenos para os

betunes ensaiados tu-bér foran obtidos.
Para estudo de lixiviação foi utilizado produto de betune e resina de troca

iónica marcados eos *•* Cs. Ó netodo seguido foi o sugerido pela norma ISO.
Realizou-se ainda a simulação do processo industrial enpregando una Txtruso-

ra-Evaporadora típica para trabalho com plásticos cedida pela Industria de '!aquí-
nas wiotto Ltda, de Sao Bernardo do Campo-SP.

ABSTRACT

The first results of the study of bituninization of simulated PWR wastes,
boric evaporator 'cottons and spent ion-exclange resins (0H~, H+) and incinerated
nsh-wates are presented and discussed.

The study consisted of characterization oí the commercial bitumen, locally
available and bitu-.en t;astes products of varying vbight compositions. The
characterization was carried out using standard analysis nethods of ABNT and
AST*!, and included peasure-ent of, penetration, softening point and flash point .
In addition, the bitu-en samples were analized for their resin and asphaltene
contents. _

For leaching sturlies, wastes products of bitumen and resin loaded with Cs
vere utilized. The net'iod used •;as according to the ISO nornr.

The simulation of the industrial process was carried out using an extruder-
c-vapcrator typically used in the plastic Industries offered by Industria de "'aqui
n3S Giotto Ltda., £ao iiernardo do Ca~po - SP,
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IKTRODUÇAO

O condicionamento de rejeitos radioativos de baixo e médio nível transforman-
do-os nun produto adequado para o transporte estocaren e colocação nun repositó-
rio final é* uma tarefa fundamental dentro de um programa nuclear. Seguindo una da
da filosofia de gerenciamento de rejeitos são várias as opções de tipo de nateri-
al de matriz para se proceder a imobilização dos rejeitos. Dentre esses nateriais
temos os betumes que se destacam pela redução do volume no produto final e pela
alta resistência à lixiviação.

Sendo uma alternativa para a inobilizaçao de rejeitos gerados en instalações
nucleares de potência tipo P'«R - brasileiras iniciou-se um estudo sobre o proces-
so de betuminização de rejeitos radioativos o qual descrevenos e discutirlos aqui.

OBJETIVO

A meta deste trabalho é avaliar betumes disponíveis no mercado nacional cono
natriz de imobilizaçao de rejeitos radioativos de baixo e nédio nível dividindo o
estudo em duas etapas: Laboratório e Simulação Industrial.

ETAPA DE LABORATORIO

Para a caracterização de betunes nacionais, quatro tipos de betunes, dois des
tilados e dois oxidados, foram estudados. Suas propriedades físicas foran determi
nadas seguindo as normas nacionais e internacionais (ABNT/AST!) sendo os ensaios:
Penetração 5 25°C (0,1 nm); de Aiaolecitnento (°C); Ponto de Fulgor (°C).

'.'O preparo de misturas com composições variadas foram usados rejeitos inati-
vos (resina de troca iónica, lamas e cinzas). 0 tipo de resina foi IRií 150 de
",rau nuclear, (H+, 0H~), e a lama apresentando a seguinte formulação:

NaOH (116 g), H BO (720 g ) , íla.SO (120 cç), Na.lirO (20 S ) , NaCl (20 g ) ,
Fe2(SO )3(20 g)?

 3 2 A 2 A

Tipos de mistura:
a) Betume/Resina, com a percentagem em peso de resina seca sendo, 30, 40, 50,

60 e 70.
b) Betume/Latna, com a percentagem en peso de lama seca, 30, 40, 50 e 60.
c) Betume/Resina/Aditivo, com 50% de resina seca, em peso, e 2" de aditivo,

sobre o peso de betume.
d) Betume/Lama/Argila/Aditivo, con 40^ em peso de lama seca, 2t de aditivo so

bre o peso de betume, 3 e 6% de argila sobre o peso de lama seca,
e) Betume/Cinzas, com 40, 50 e 60% en peso de cinza seca.

TESTES DE LIXIVIAÇÃO

Para a avaliação da lixiviação de radionuclídeos imobilizados en betune, se-
guiu-se a norma ISO. Para os mesmos corpos de prova cilíndricos con dimensões de
d • 5 cm e l m 10 cm foram preparados, com os quatro tipos de betune e resina de
troca iónica mar cads, com Cs ^ .

0 teor de resina seca na amostra foi de 30, 40, 50 e 60",
Cada amostra foi colocada para lixiviar em frascos de polietileno, contendo

1,6 i de água deionísada e sustentado por uma rede de naylon, de nodo que, prati-
camente, nao reduziu a área exposta ao meio lixiviante e manteve a amostra total-
mente imersa, sen entrar en contato con as paredes do frasco.

ETAPA DE srrULAÇÃO INDUSTRIAL

A finalidade desta etapa é de observar o conportancnto da nistura durante n
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extrusão para definição dos parâmetros de projeto, visando a concentração técnica
para uma unidade piloto.

0 equipamento utilizado foi uma extrusora do tipo dupla rosca, não acoplada
e sen desgaseificação, modelo convencional de aplicação na indústria plástica.

Nos ensaios, foram similadas misturas entre betune e rejeitos (Resina e La-
ma); o teor de sólidos no produto final entre 40 e 50? era peso.

Para melhor avaliação do processo, o rejeito entrou com diferentes conteúdos
de água e foran variadas, a rotação e a distribuição de temperaturas ao longo da
extrusora.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DOS BETÜMES E'IPREGADOS

CARACTERÍSTICAS

TIPO CARACTE- PONTO DE PONTO DE AMOLECIMENTO °C PENETRAÇÃO
RlSTICAS FULGOR °C (0.1 nm)

B
E
T
U
M
E
S

M

I

S

T

U

R

A

S

TORO

DESTILADO ^ ^

85/100

TORO

OXIDADO V I
7 ^ £ A

B65

LABORATORIO

BETUME/RESINA (50%)

BETUME/LAMA (40%)

BETUME/RESINA (50%)
ADITIVO

ÜETUME/LAMA (40%)
ARCILA/ADITIVO

BETUME/CINZAS

SIltULAÇÃO INDUSTRIAL

BETUME/LAMA (40%)

BETUME/RESINA

284 52

250 46

254 82

234 72

220 90

258 88

188 62

195 77

287 105

285 70

302 77

54

93

26

25

20

13

40

22

8

33

16

OBS.: - Aditivo - tipo Policlinp,, na fração de 2% en peso de betume
- Argila - tipo "Montmonilonita", na fração de 3Z em peso de betune
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RESULTADOS DE LIXIVIAÇÃO (DECORRIDOS 250 DIAS)

TIPO DE BETCIE

TORO

DESTILADO 5 0 / 6°
VITORIA
35/100

TORO

OXIDADO 7 5 / 2 S

VITORIA
265

RAZÃO ENTRE ATIVIDADE TOTAL LIBELADA
VERSUS ATIVIDADE INCORPORADA . 10~3

5

4,5

TAXA DE LIXIVIACÃO

(crri)

-10"8

-10~3

DISCUSSÃO

Justifica-se ura trabalho de betuminizaçao, visto que, embora o processo seja
relativamente simples, onde a solidificação I alcançada pelo resfriamento da mis-
tura, dificuldades são experimentadas no manuseio c preparação de certos rejei-
tos, indicando a necessidade de ensaios para adquirir experiência que pernita jul
gar, quais os parâmetros operacionais para se obter un produto final satisfató-
rio.

Durante as etapas experimentais, o betune destilado (mole) mostrou-se mais
adequado para manuseio, mais fácil de misturar-se com o rejeito, embora tanto o
destilado como oxidado, tenham dado produtos homogêneos. Nenhum perigo de fogo,
foi encontrado nas condições de trabalho das fases de laboratório e industrial.

Sendo um termoplãstico, tende a fluir con o aumento da temperatura, porén es-
te será un inconveniente em termos de estocasen ou disposição final, porén o pro-
duto obtido é facilemente colocado em um container (ou tambor) que evita este in-
conveniente, dando suficiente estabilidade mecânica e resistência a corrosão para
o período de estocagem, sem perda de integridade.

Para o entendimento da lixivíação, a ocorrência de aumento do volume da amos-
tra (swelling), e deformação da amostra, vem a aunentar a área exposta, portanto
a disponibilidade â lixiviação.

Devido^ a grande abrangência de dados e correlações entre eles, as conclusões
finais estão sendo elaboradas, assim como ten se buscado informações nais detalha
das na literatura para efeito de comparação,

Na etapa de simulação industrial, obtivemos com os ensaios, un resultado sa-
tisfatório para o nosso objetivo de levantar parâmetros operacionais para defini-
ção do projeto básico de uma planta piloto. Podemos citar, por exemplo, a relação
de conteúdo de água na entrada e umidade final, problemas de descontinuidade de
fluxo, por causa de encrustamento no vão da rosca, devido a geometria dos file-
tes, entre outros "¡ue contribuíram para a conceituação fo projeto básico.

BIBLIOGRAFIA

1. "BETUMINI2ATI0N OF RADIOACTIVE WASTES"; TECHNICAL REPORTS SLIUES N9 116 ;
VIENNA, 1970".

2. NORMA ISO, ISO/DIS 6961 - "LONG-TERM LEACH TESTING OF "J\DIOACTIVE WASTE
SOLIDIFICATION PRODUCTS".

-273-



AGRADECIMENTO

Agradécenos a inestimável cooperação para a realização deste trabalho ã:
- Indústria de Maquinas Miotto Ltda.
- Sr. Ruy Sardinha Lopes

-274-



I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio d* Janeiro, 17 o 20 de Morco dt 1966

ANAIS - PROCEEDINGS

tEVIEV OF CRITERIAS FOR SHALLOW BURIAL SITES AND GEOHYDROLOCICAL EVALUATION

AROUND THK ST TE OF TEMPORARY STORAGE OF LOW-LEVEL SOLID RADIOACTIVE WASTES

OF IPEN-CNIN/SP.

Umesh Chandra, Sergio Marcelino
Diviaão d* Monitoração Ambiental
I n s t i t u t o d* Pesquisas E n e r g e t i c s e Nucleares
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN/SP

Abstract

Some comments about norms of pollutants ralease from nuclear and other

industrias are made. For radioactive discharges, the strictly implemented natio

nal norms/criteria», are much more advanced technically than those existing for

other pollutants.

Basad on the criterias of site selection and site evaluations, the site of

IPEN for temporary storage of low level solid radioactive wastes has bean eva

luated geohydrologically. Rainfall infiltration rate (297 cm/y) was determined

by tritium labelling technique. Ground water velocity (max. 46.1 cm/d) and

direction (to north) was determined by various radioactive (Br-82. 1-131, Cr-51)

tracers using singla well techniques. The earliest arrival time of ground water

to Pinheiro canal from the sits is about 1209 days 0.3 yrs.). There is no po-

table usa of ground water in the vicinity. The superficial water also is not po

table up to about 20 kst . The hydrologic studies show that it is highly im

probable that radionuclidcs could arrive to man in harmful concentrations

through the aquatic pathway.

The safety margins (even not including absorption on area soils) via aqua-

tic pathway ara quita high. The site is under frequent environmental monitoring

and has various ground water monitoring wells in and around it.
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• Introduction
Like any industry, nuclear industry also generates a bye product which

after treatment is liberated in the environment in such a way that surrounding
public or population in general does not receive any harmful effects. When we
have definite benefits from nuclear energy why cannot we accept a safe amount
of radioactivity in our environment?

The primary nuclear fuel (U,Th) is already dilutely deposited on the *
earth's crust, we only concentrate i t and use in the nuclear reactors. As a
bye product, some solid wastes of low level radioactivity are naturally gene-

[ rated which are returned to environment in a technically safe manner, using
• the cannon philosophy of concentration/immobilization and storage.similarly so
\ me volumes of low level liquid radioactive effluentes are discharged to water

bodies using the principle of dilution and dispersion. These discharges are '
' practised while obeying well thought.deliberated norms. The norms and limits '
: of releases of radioactive pollutants in air, water or ground are much more

stringent than for conventional pollutnats. Methodologies, criterias in case
of radioactive pollution are much more advanced than those for conventional '
pollution and serve as examples for chemical pollutants control also.

The safe limits in case of nuclear industry have long been established by
International Commission of Radiological Protection (ICRP) and have been im-
plemented strictly by i l l the nuclear countries, many using even additional sa
fety factors to take care of 'unknown'uncertainties about environmental "*"
process, linear or threshold effects.

Regarding disposal of radioactive wastes many national and international
;; criterias and norms have been built up so far, namely among them are criteria
5 of International Atomic Energy Agency (IAEA) for site selection (1) and crite-
> ria of Nuclear Regulatory Commission (NRC) of USA for site evaluation (2).

Analysing the criterias of site evaluation and site selection, i t should
be said that suitability of a particular site established by steps of final
selection need not eliminate the useful sites but discriminate not-useful s i -

? tes . Further, detailed site characterization should be done in the final fase
of selection, only in characterization fase appear conditions of suitability
and unsuitability and this characterization should be done for more than one
s i t e .

A study of site selection/evaluation involves area examination, prelimi-
nary selection, site confirmation and deciding factors are supported by mini-
mum requirements, related to geohydrology, ecology, socio-econnnic, polit ic-

ly al factors. These technical requirements need study of detailed characteriza-
l tion, modelling, safety/risk analysis and monitoring (pre and post).
| In the present study, national guidelines of Comissão Nacional de Ener-
| gia Nuclear adopted from international guidelines, have been used to evaluate
1 the s ite for temporary storage of low level solid radioactive wastes generated

in IPEN.
The site has been analyzed in detail with respect to its geographical, me

teorological, geological and hydro logical characteristics. The investigations
were carried out as part of studies required to license the site which in turn
form part of the regulations of CNEN.

The vital parameters of the unsaturated zone, i . e . , rats of infiltration
of rain/soil moisture at the site of IPEN was studied by the newly adopted '
technique of labelling the soil moisture by tritium, while the determination
of flev of ground water and is direction in and around the site were made by
using radioactive tracers like bromine-82, iodint-131, chronium-51, through
single well techniques (3,4,5,6,7). It is woth mentioning that the first '
applications of these techniques for practical studies of disposal site and
vater resources evaluation were made in IPEN and by IPEN. They were used in
IPEN-USP campus (3,4,5) in north east of Brazil (6) and in Araxi" (7).
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In this work only sane results (Table-1 * 2) are presented while the
focus is on the evaluation of the site based on the large volume of data
obtained during the last few years.

Table-1 Ground Water Velocity, Vf data, cm/d

IPT

4.61

iodine-131

4.65

bromine-82

(10/80)

Ground

IB j

20.8

(2/82)

9.3

(6/83)

31.7*

(12/84)

i —

water

2C

46.1

(2/82)

15.9

(5/83)

20.0

(6/83)

monitoring

_j
AC

8.6

(6/83)

31.4*

(12/84)

well (4"

DC

6.9

(6/83)

int. dia)

CE

9.38*

(3/85)

IP-PU

17 .73*

(3/85)

Obs. Variations of Vf values>where noted,is due to, variation in depth of
inejection; seasonal variations and different (months)/(years) of measure
ments. Equipment malfunctioning not considered to be contributing se~
riously to relative count rate situation.

* Internal reports of TE/IPEN to NP/IPEN, Dec. 84 and April 35

Table-2 Data of Soil Moisture Movement

Date
of '

Sampling

Centre of
Gravity of
3H profile*

cm

(A) Measurements 300

24.08.79
28.11.79
25.02.80
28.05.80

75
112
135
140

Displa-
cement
of Soil
moistu-
re

cm

away from <

5
42
65
70

Average Moisture
content (pt. of
injection to cen_
tre of gravity

I wt

Soil bulk
density

g/cm3

che site. Date of injection 24.

21.0
19.3
20.4
19.1

1.73
1.70
1.76
1.68

Recharge

cm

5.79

2
12
19
19

(8) Measurements within Che site. Date of injection 26.8.81**

30.11.81
03.03.82
08.07.82
27.08.82

135
241
233
297

65
171
163
227

28.7
23.6
22.8
18.7

1.42
1.78
1.78
1.78

21
58
54
64

* Profile for centre of gravity considered from the point of injection
depth of C.G. referenced to ground level.

** Report of TE/IPEN to NP/IPEN, Peb. 82

but
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The local direction of ground water flow measured by 5ICrCl3 is towards
north and appears towards NP, reactor and finally towards the main entry of
I PEN.

Results and Discussion

Site,is well locked topographically, has low permeability; water table
is not too shallow, it is well protected, population of 200.000 habitants '
withim 3 kin radius is not large. Sub-surface water finally flows to Pinheiros
river 1860 n away. River discharge itself is 70 m3/s. Annual precipitation '
is almost equal to evapotranspiration. Soil moisture penetrates only 297cm/y.
Apparent recharge is less than 64 cm/y. The site has more than 20 m of clay
fine sand.The maximum Vf of 46.1 cm/d amounting to a stage speed of 153.8
ctn/d yields the most early ground water arrival time of 1209 days (3.3 '
years to river. There is no potable use of ground water. Surface water in '
the vicinity (20 km) also has no potable use. As per safety and operational
procedures adopted at the site, it is highly improbable that radionuclides
could arrive in river water in concentration harmful to man. These prelimina
ry hydrologic calculations itselt show that safety margin via aquatic path-
way are quite high. The absorption in the area soils also has not been consi_
dered. Site is under frequent radiological supervision, fiscalization and
has ground water monitoring piezometers in and around it.
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SUMARIO:

Foram determinados os radioisótopos, produzidos nos testes de
bombas nucleares, pela monitoração do ar, na cidade do Rio de
Janeiro, nos anos de 1974 e 1975, através de espectrometría ga-
ma e de contagens alfa total e betai total.
Foram detetados os seguintes radioisótopos:

.131 RU106- Rh 1 0 6, Nd 1 4 7 Zr95" Nb 9 5, Ce 1 4 1, Ba 1 3 3- La 1 4 0

ABSTRACT:

The radioisotopes, produced in nuclear weapons tests (fallout),
were determined by the air monitoring, in the Rio de Janeiro
City, during the years of 1974 and 1975, using gamma spectrometry
alpha couting and beta counting. The following radioisótopos
were determined:

I 1 3 1, 6- Rh 1 0 6, Nd 1 4 7 Zr95- Nb95, Ce 1 4 1, Ba 1 3 3- La140-
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i

I I. INTRODUÇÃO

I A fim de realizar a monitoração radioativa do ar, na cidade do
i Rio de Janeiro, foi realizado um trabalho em cooperação com a Fun
l daçao Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA).

l II. MÉTODO EMPREGADO
í
i 0 método empregado é o recomendado pela "International Atomic
| Energy Agency" (1967): aspiração de ar através de filtro, ã vazão
| conhecida e num período d?terminado de tempo. 0 filtro de ar ficou
i entre l,50m a l,80m acima do nível do solo, a fie de situar-se na
1 altura de aspiração do homem medio padrão. A radioatividade dos
\ filtros poude então ser avaliada e determinada *a atividade por unî
• dade de volume de ar.

I
< A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, com suas
i estações situadas no Méier, Sao Cristóvão, Maracanã, Centro, Ilha

do Governador, Copacabana e Penha, realizou o trabalho de coleta
de amostras de filtros de ar.

;• 0 sistema coletor de ar empregado i o modelo GMWL 2.000 ("Gene
', ral Metal Works Inc."). 0 mesmo e projetado para uma monitoração
\ continua de 24 horas.

; 0 filtro empregado é de fibra de vidro, Gelman, com área ef£
1 tiva de 406 cm2, testado para reter 99,95% DOP para uma velocidade

na superfície de 5cm/seg. Sua espessura é de 450 mp.

Para a avaliação beta total empregou-se um Geiger Mtlller, em
anti-coincidência.

Na contagem alfa total empregou-se um cintilador de ZnS(Ag) ,
associado a uma f otomul t ipl icadora acoplada a um sistema de contji
gem.

Para a análise espectral, empregou-se um cristal de poço 3"x3"
de Nal (TI) associado a uma fotomultiplicadora acoplada a um anal£
sador Didac 4.000.

III. RESULTADOS E CONCLUSÕES

0 presente trabalho apresenta os resultados concernentes aos
valores encontrados nos anos de 1974 e 1975 e um estudo comparati-
vo de contaminação beta total nos anos de 197¿ à 1975.

Durante o período de 1974, a AMD (Atividade Mínima Detetãvel)
apresentada pelo sistema de contagem beta total foi de 132,70x10""
pCi/cm3 para uma amostra média de 2.1OOm3 de ar. Os valores de atj_
vídade menores que a AMD foram igualados a AMD para o propósito de
média. Em Copacabana registrou-se a maior atividade beta total:
15.746,92 x 10"9pCi/cm3, durante o mes de Julho.

No decorrer do mesmo ano, a AMD apresentada pelo sistema de
contagem alfa total foi de 0,74 x 10"' pCi/cm^ para uma amostra m£
dia de 2.100m3 de ar. Também aqui os valores de atividade menores
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do que a AMD foram igualados a AMD para o propósito de media.

Através de espectrometría gama, os filtros analisados a partir
oe Julho de 1974, apresentaram produtos de fissão em várias combi
nações de ll31, RU106 - RhlOò, N d

U 7 , Zr95 - Nb9*, Ce 1 5 1, Ba 1 3 3- ~
Lal40 entre outros que não puderam ser identificados devido ã reso
lução do sistema.

Em 1975, a AMD apresentada pelo sistema beta total foi de
49,43 x 10~9 pCi/cm3 para uma amostra media de 2.650m3 de ar. Em-
pregou-se a mesma sistemática do ano anterior para a obtenção dos
valores médios mensais. A maior atividade beta total ocorreu no
mes de Junho, no Centro, sendo igual a 170,07+^ 36,97 x 10~9pCi/cm3.

No computo geral, variações de duas a três ordens de grandezas,
para as atividades encontradas, verificam-se durante um mesmo mes,
nas diferentes estações. Esses gradientes de concentrações em re
laçao ao tempo e localização, é uma característica dos aerosõis
radioativos, devido a sua propriedade de difusão e de formar cor-
rentes. Deve-se considerar também a qualidade do trabalho e o equ].
pamento empregado para a coleta de amostras, a natureza do contro-
le e outros fatores. Em relação âs variações mensais de concentra
çoes deve-se ãs estações do ano com suas diferentes condições me-
teorológicas e também ãs explosões de bombas nucleares atmosféri^
cas em Julho de 1974 e em outras datas anteriores.

No estudo comparativo entre os resultados encontrados de radi£
atividade beta total referentes ao período decorrido entre Agosto
de 1973 a Setembro de 1975, constata-se que os níveis radioativos
mantiveram-se aproximadamente constantes, em torno de 100 x IO"9

pCi/cm3, até o mês de Junho de 1974. Em Julho de 1974, ocorreram
explosões de artefatos nucleares franceses no Pacífico Sul, na at-
mosfera, o que provocou um súbito aumento da contaminação radioati
va no meio ambiente, obtendo-se valores médios de 3.521 x 10"9pCi7
cm3 (em Julho) « 4.519 x 10~9pCí/cm3 (em Agosto) no mesmo ano, de-
caindo então para cerca de 430 x 10~9pCi/cm3 nos meses de Setembro
e Outubro devido ao decaimento dos produtos de fissão de meia-vida
curta. Em 1975, a poluição radioativa atmosférica decresce e osci_
Ia no nível de 50 x IO"9 pCi/cm3.
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ABSTRACT:

The comparison between the spectrum from the Frega and the tele
therapy equipment is described.
It is possible a good estimation of dose distribution only with
a knowledge of the irradiation beam spectral distribution as
well as the measuring device exact response.
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Radiations beams from Co-60 sources are widely used for instru_
merit calibration, research and industrial irradiation and for ra-
diotherapy .

Generally these sources of higher activity are not used without
shielding and adequate housing, so, the influences of material
around the source, as well as the beam defining devices, WJ.11
altérate the beam. Because of the volume and limited specific activity
the size of the source itself will also influence the quantity and quality of
the beam (energy fluence, dose rate, as well as in the spectral composition).

The subject has been treated recently in a report issued by
the International Comission on Radiation Units and Measurements.

Nevertheless the significance of some source activity statements
are still open to discussion;

1. true value of acitivity
2. "contained activity" (determined by output measurements in some

standard equipment, as a low scatter cell)
3. output exposure under some standard geometry.

The energy necessary in producing an ion-pair in air is appr£
ximately 33,7 eV, then when a dose of 1 Roentgen is given to 1 gm
of air the energy absorbed will be:

1 ion-pair x j__e_su x
 3 3 - 7 e V x1 • 6xlO~12erg . g 6 > 8 7 8 _erg ( J )

4.8xl0"10esu O.OO1293gm ion-pair 1 eV gm-air
of dry air
at STP

Furthemore the energy fluence per Roentgen, E,, is given:

. 86,878 |

(^/P) m

where ( a /P) . is the mass energy absorption coefficient for air.

Ef has been plotted in Fig. 1. From the energy flux per exposure
unit we calculate the number of photons per square centimeter re-
quired per Roentgen. We know that each photon carries an energy hv,
hence E f- N (h\>) x hv (III).

N ( h v) - 86.878 x - ? - (IV)

(ua/p),r h v
sir

N (hv) has been plotted in Fig. 1

Using the N (h.<) curve we can estimate the low photons dose
in some Co-60 spectra.

As an example we studied the epectrum n9 I - fig. n° 4 from
FREGA {?.). We must compare the area below the photopics in the
energy of 1.17 MeV and 1.33 MeV with the correspondent values to
these energies in the N (hv) curve as well as for energies smaller
than J.MeV.

From our study, it results that the relation between D^ (1.17
MeV photopic dose) plus D» (1.33 MeV photopic dose) and p^ (dose
in energies 3maller than 'lMeV) is:
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D • D
— - ' 20.2 (V)

D3

That means we have about 5Z of the dose generated by photons
with low energy.

FIG. 1

10.000 t =10 1 1

ENERGY FLUX / R ' «
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• r Ojf, HO
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fe z ^ as
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PHOTON ENERGY (MeV)

Fig. 1. Energy flux per roentgen as a function of photon energy. Calculated
from the true absorption coefficients for air. In the calculations we have
assumed that the energy required to produce an ion pair in air is 33,7 eV.
This yields 86.878 erg/gm-r. The photon flux per roentgen i s also shown.

Since for Co-60 measurements a build-up cap i s normally used
to f u l l f i l l e l e c t r o n i c s equil ibrium c o n d i t i o n s , the low energy
photons would be attenuated and an underestimation of the true do-
se w i l l be the r e s u l t , even with a instrument in good condi t ions
(systematic error).

When we determine the depth dose, in therapy, which is one of
our objectives, we have to consider that mass-energy attenuation
and mass-energy absorption coefficients are energy dependent.

That point out that depth dose percentage will depend on the
amount of low energies photons and their influence and also varies
with tissue depth at greater dephts. The influence of collimation
effects is smaller.

The same above conclusions we have at the depth dose percentage:
we underestimate the true dose in all cases.

It should be pointed out that this comparison is based upon
the assumption that pulse hight distribution corrected for e f f i -
ciency is equal to spectral distribution. Therefore this i s only a
rough evaluation of data and gives the upper limits of the contn
bution of lower energy photon to the dose.
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Similar calculations were carried out for teletherapy sources

On table I we used Dj + D- + D. « 1.

T A B L E I

D O S E

Dl + D2

D3
(D1 + D 2)/D.

FREGA 1 (2)

.953

.047

20.2

TELE I

.906

.094

9.6

TELE II

.813

.169

4.9

Calculated values in air for the Frega and for teletherapy source
with a bare source (Tele I) and the source (sith sleeve) in head
(Tele II).

Within this comparison it turns out that radiation quality is
in any case rather different for the standard and field equipment.

CONCLUSIONS:

Radiation quality from teletherapy equipments can be considered
only in first approximation to have a spectrum equal to the spectrum
of the isotope in question.

The exposure determination as well as dose distribution are
influenced by the scattered geometry of the equipment.

tor a better aproach in dosimetry the spectral distribution of
the i.rradiator beam as well as the exact spectral response of the
measuring device should be known.

Only with this knowledge an estimation of dose distribution is
possible.
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RESUMO

Foi desenvolvido um método de análise seqüencial para determinação de U-23&,

U-234, Th-232, Th-230, Th-228, Ra-226 e Ra-228 em amostras ambientais, sendo o

mesmo aplicado em analise de aguas minerais do planalto de Poços de Caldas. Os

valores máximos observados correspondiam às amostras provenientes de Águas da

Prata que continham ate 63 pCi de Ra-226/1. As atividades mínimas detectaveis

foram menores do que 0,1 pCi/l para isótopos de uranio e torio e cerca de 0,5

pCi/l e 2 pCi/l para Ra-226 e Ra-228 respectivamente.

ABSTRACT

A method of sequential analysis was developed aiming to determine U-238,

U-234, Th-232, Th-230, Th-228, Ra-226 and Ra-228 in environmental samples, and

was applied to the analysis of mineral waters from the Poços de Caldas Plateau.

The highest values were found in samples from Águas da Prata city, which had up

to 63 pCi Ra-226/l. The minimum detectable activities were lower than 0,1 pCi/l

for uranium and thorium isotopes and about 0,5 pCi/l and 2pCi/l for Ra-226 and

Ra-228, respectively.
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Os radionuclideos sao encontrados geralmente em nicroquantidades em

amostras ambientais. Os métodos usuais de medida direta possuem baixa sensi_

bilidade e portanto, sao inadequados para medi-los. Desta forma, torna-se

necessário o desenvolvimento de métodos analíticos com a mais alta sensibi

lidade, precisão e exatidão possíveis e que ao mesmo tempo não sejam muito

trabalhosos e dispendiosos. Baseado nisto, desenvolveu-se um método de

análise para determinação dos radionuclideos U-238, U-234, Th-232, Th-

228, Th-230, Ra-226 e Ra-228 em amostras ambientais, e estudou-se a

sua aplicação em amostras de água.

UP litro da amostra e acidificado com acido nítrico ate a concentração

de um molar. A solução de alimentação e percolada através de uma coluna

de 2,5 cm de altura contendo silica gel silanisada impregnada com oxido

de tri-n-octil fosfina (TOPO). (1). Nesta coluna encontram-se torio e

urânio separado.; dos demais constituintes da amostra. Após a lavagem da

coluna com HNO3 1M torio e urânio são eluidos com H2SO4 0,3 M e NH4F

1 M , nesta ordem. 0 rádio, contido no residuo da solução de alimentação

combinado com a solução de lavagem, e coprecipitado com (Ba,Pb)S04 .

Os isótopos de tório são determinados por espectrometría alfa, apôs

uma micro co-precipitaçao com fluoreto de lantanio. (2). 0 uranio tamben

é determinado por espectrometría alfa, após extração com TOPO contido em

uma membrana polimerica depositada sobre um disco de aço inoxidável (3)«

0 Ra-226 e determinado pela técnica de emanação de radonio, apôs a

dissolução do precipitado (Ba,Pb)S04 em acido etileno diamintetracetico

(EDTA) (4). A determinação do Ra-228 e feita através do seu produto de

decaimento radioativo, o Ac-228 , pela técnica de coincidência

apôs a reprecipitação do sulfato de bario (5)-

De modo a corrigir variações na recuperação química foram usados traça

dores Th-234, U-232 e Ba-133 para tório, urânio e rádio, respectiva-

mente. A exatidão do método foi testada com uma amostra de referência ,

sendo observado desvio menor do que 2% . Os fatores de descontaminaçao

para Ra, V, Po e Th foram determinados e encontram-se entre 30 (Po/Th) e

IO4 (Po/Ü).
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O aétodo foi aplicado em 24 aaostras de águas ainerais da região

do Planalto de Poços de Caldas, coa uaa recuperação quíaica aédia de 70Í

para torio e uranio e 80Ü para radio. Os valores aáxiaos observados nas

águas, correspondiaa à aaostras provenientes de Águas da Prata que conti-

nhas até 63 pCi de Ra-226/l .

As atividades aíniaas detect¿veis obtidas coa o aétodo desenvolvido

foraa aenores que 0,1 pCi/l para isptopos de uranio e torio e cerca de

0,5 pCi/l e 2 pCi/l para Ra-226 e Ra-228 respectivaaente.

Sendo a separação processada ea colunas, a análise simultánea de até

4 aaostras é possível. Tal fato peraite a análise de pelo aenos 16 aaos-

tras/seaana, ou seja, 64 análises/seaana.

A extensão do aetodo estudado a outros tipos de aaostras aabientais,

bea COBO a inclusão do Pb-210 na seqüência de radionuclideos possíveis

de serea deterainados vea sendo investigadas.
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RESUMO

A determinação dos elementos Cr, Cs, Fe e Co em peixe e camarão
foi realizada na baía de Piraquara de Dentro, próximo a Usina NucLe
ar de Angra. ~"

Foi empregado o método de análise por ativação neutrônica ins_
frumental.

Os valores obtidos para Cs e Cr estão na mesma ordem do limite
de deteção, enquanto que, os de Fe estão entre 20 yg/g e 60 pg/g pa
ra peixe e 67 ug/g e 411 yg/g para camarão. As concentrações de Co
estão entre 0,026 - 0,35 ug/g para peixe e 0,074 - 0,24 ug/g para ca
marão.

ABSTRACT

The determination of the elements Cr, Cs, Fe and Co in fish and
shrimp was performed in Piraquara de Dentro bay in the vicinity of
Angra Nuclear Power Plant.

The method used was instrumental neutron activation analysis.

The values obtained from Cs and Cr are in the same detection
limit order.while the results for Fe range from 20 pg/g to 60 ug/g
for fish and from 67 ug/g and 411 ug/g for shrimp.The concentrations
of the element Co are between 0,026 - 0,35 ug/g for fish and
0,074 - 0,24 ug/g for shrimp.
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Toda atividade industrial produz efluentes e estes sao lib£

rados, após tratamento, para o meio ambiente. Uma usina nuclear

também libera efluentes, com uma particularidade, que i a liberjt

cío de isótopos radioativos.

Durante a operação do reator são produzidos pela fissão do u

rânio, elementos que ficam retidos pelos envoltorios dos ciernen

tos combustíveis. Caso haja uma rutura destes elementos haverá a

contaminação do refrigerante. Entretanto, alguns neutrons inter£

gem com as impurezas do refrigerante, com o vaso do reator e ota

tros materiais estruturais. Esses produtos da ativação pelos neu

trons são as maiores fontes de materiais radioativos na operação

de um reator.

Estes efluentes estão sob a forma líquida e gasosa e podem

ser liberados, sob controle, para o meio ambiente, após tratatnen

to e levando-se em consideração a diluição no meio que os rece

bem, isto para garantir uma concentração sempre inferior ao lim^

te derivado. Este material radioativo liberado na atmosfera ou

nas águas de superfície podem ser incorporados pelos seres vivos

podendo atingir o homem através da cadeia alimentar. Um dos modos

de se prever a possível bio-atumulação de radionuclídeos pelas es_

pécies aquáticas é a determinação de seus análogos estáveis nos

diversos compartimentos da biota aquática.

Visando este conhecimento decidiu-se estudar a acumulação

dos elementos Cr, Cs, Fe e Co em corvina e camarão nas proximida

des da Usina Nuclear de Angra (Piraquara de Dentro).

0 método empregado para a determinação dos elementos - traço

Cr, Cs, Fe e Co em peixe e camarão foi o de análise por ativação

com neutrons térmicos, determinando-se a concentração dos mesmos

pelas atividades induzidas por reações (n,y).

Os valores obtidos para Cs e Cr tanto em peixes como em catna

rões encontravam-se na mesma ordem do limite de deteção.ou sejam,

0,02 ug/g e 0,3 Mg/g respectivamente.
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As concentrações de Fe determinadas em peixes situavam-se ei»

tre 20 ug/g e 60 ug/g, enquanto que as em camarões estavam entre

67 ug/g e 411 ug/g. As concentrações de Co em peixes e camarões

encontravam-se na faixa de 0,026 - 0,35 ug/g e 0,074-0,24 ug/g»

respectivamente.
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RESUMO

Foi estudada a determinação espectrofotometrica do torio com

arsenazo III ( 1,8 dihidroxinaftaleno - 3t6 - acido sulfánico - 2,7

bis (azo-2) - acidofenil arzonico ). De modo a isolar o torio de

possíveis interferentes, foi empregada uma coprecipitaçao com LaF^

seguida de extração com 0,2 M TTA (Tenoil-trifluor-acetona)/benzeno.

0 método estudado foi empregado na determinação de torio em amostras

ambientais. Os resultados mostraram uma boa concordancia com aqueles

obtidos por meio da espectrometría alfa, bem como com aqueles citados

em amostras de referencia.

ABSTRACT

A spectrophotonetric determination of thorium with Arsenaso III

(1,8 dihidroxyr.aphtlaline - 3,6 sulfanic acid - 2.7 bis (azo-2) -

phenil arzonic acid) was carried out aiming to analyse this element

in environmental samples. In order to .eliminate possible interferences,

a copreci pitation with lantanium fluoride was used followed by an

extration with 0,2 M TTA ( tenoil - trifluor-aceton )/Benzen. The re-

sults showed good agreement with the ones obtained by alfa-spectrometry.
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Embora a concentração de torio em amostras ambientais seja normalmente

baixa, a sua determinação em amostras provenientes de regiões que contenham

concentrações de torio naturalmente altas (por ex. Morro do Ferro, M.G.) e

importante do ponto de vista de radioproteção.

Um dos métodos mais amplamente difundidos na determinação de torio é

a espectrofotometria utilizando-se arsenazo III. Entretanto, o arsenazo

III não e um reagente seletivo para torio, tornando-se necessária a sepa-

ração deste eK-vento dos interferentes existentes na amostra. Nas condições

normalmente empregadas na determinação de tório. 6 M HC1 e presença de

"2^2"4 • ° m a i ° r destes interferentes e o uranio (1-5). A coprecipitação

do torio com LaF^ . seguida de uma extração com TTA/Benzeno, foi empregada

anteriormente com sucesso na separação Th/U (4). Ambas as etapas servem

a separação, ja que o U0t nao e co-precipitado com LaF^ e o pHjo para

o U0¡+ é 2,0 (4,6).

Numa primeira etapa (6)? na qual o método estudado é apresentado com

detalhes, foram estudadas diversas de suas características tais como: Repro

dutibi'idade. Rendimento quimico. Fator de descontaminação Th/U e Liaite

de det ção.

Subseqüentemente o mesmo método foi aplicado na analise de diversos

tipos de amostras ambientais, cujos teores de Th-232 eram conhecidos ou

foram determinados adicionalmente por espectrometria alfa. Os resultados

obtidos, apresentados na Tabela 1, comprovam a aplicabilidade do método

estudado a amostras ambientais em geral.

TABELA 1 •. Valores de concentração de torio em amostras ambientais obtidos
com arsenazo III e por espectrometria alfa.

Amostra

Agua 1
Agua 2
Agua 3
Batata doce
Batata
Feijão*»
Solo (IAEA Soil 5)
"Fly-ash" NBS Ió33a

Arsenazo III*

2,5 ug/litro
14.0 ug/litro
47,8 |tg/litro
0.7 (ig/Kg
0,36 Mg/Kg
1,75 ug/Kg
10.4 ug/g
25,2 ug/g

Radioquímica

(2,6 + 1,7) Mg/litro
(12,1 • 3,7) Mg/litro
(46,7 + 9,1) Mg/litro
(0.82 ~ 0,07) Hg/Kg
(0.40 ~ 0,05) Hí/Kg
(2,60 f 0,040) Mg/Kg
(11,3 + 0.7) u*/e
(24,7 • 0,3) ng/e,

* erro estimado em St
•- analisado tres alíquotas
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SUMARIO

Diferentes tipos de materiais radioativos são transportados anual-
mente pelo Brasil, particularmente aqueles associados ao ciclo do
combustível nuclear e ao uso na medicina, industria, agricultura e
pesquisa.

Considerando o número expressivo de recipientes transportados por
via aerea e rodoviária, i apresentado um estudo objetivando avali-
ar alguns aspectos radiológicos envolvidos nestas atividades.

Para tanto são fornecidos dados acerca dos radioisótopos mais re-
presentativos, incluindo-se suas atividades e doses resultantes.

ABSTRACT

Many different types of radioactive materials are transported
annually throughout the country, mainly those related with the
nuclear fuel cycle and with the use in medicine, industry,
agriculture and research fields.

Considering the high number of packages that are transported by
air and road; a study is presented in order to assess their
radiological aspects. For this purpose, data concerning the moat
significant radioisotopes are pointed out, including their
activities and doses incurred by workers.
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1. INTRODUÇÃO

; O transporta de materiais radioativos é uma parte in-

. tegrante de todas as atividades envolvidas no uso da ener-

gía nuclear, como a medicina, agricultura, industria, pes-

r quisa e geração nucleoelétrica.

- 0 objetivo deste trabalho ê apresentar, de forma glo-

bal, dados sobre o universo que rege a movimentação de ma-

teriais radioativos no Brasil e doses resultantes.

Para o desenvolvimento deste trabalho, tornou-se como

base os dados obtidos no período de 1984,

í 2. 0 TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOATIVOS NO BRASIL
f

Í

;• No Brasil, como em muitos países do mundo, um grande

número de recipientes contendo materiais radioativos vem

sendo normalmente transportado por via área e rodoviária.

Deste modo, vários tipos de materiais radioativos, em di-

ferentes formas e volumes, podem ser mencionados.

Para uma melhor compreensão deste universo, a movi-

mentação dos materiais radioativos pode ser classificada

em 2 grupos distintos: 1) transporte dentro do ciclo do

\ combustível nuclear e 2) transporte relacionado com o uso

\ de materiais radioativos na medicina, indústria e pesqui-

f sa>

i'
t 2.1- TRANSPORTE NO CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

0 ciclo do combustível nuclear, etn nosso país, está

restrito ãs unidades de Lavra e Beneficiamento Químico do

Minério (CIPC), Fabricação dos Elementos Combustíveis (FEC)

e ã Usina Nuclear de Angra 1 (CNAAA-1). Assim, não temos

em operação, até a presente data, unidades de conversão,

enriquecimento e reprocessamento.

Os materiais radioativos que poden ser considerados

neste caso se resumem no Diuranato de Amônia (DUA), pas-

tilhas de VOj, conjuntos de elementos combustíveis não

irradiados e o rejeito radioativo gerado nas diversas ins-
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talações. Em 1984, apenas o Dianurato de Amônia foi

transportado. Esta movimentação envolveu 1250 recipien-

tes acondicionados em "containers", Para tanto, foram

formados 4 comboios, com 4 a 6 veículos cada, em um per-

curso que exigiu tempo de viagem ao redor de 9 horas.

0 transporte dos conjuntos de elementos combustí-

veis nao irradiados está programado para 1965, tendo- se

em vista a primeira recarga da CNAAA-1, a ser efetuada

no início de 1986.

0 rejeito radioativo gerado, de modo geral, encon-

tra-se armazenado provisoriamente nas instalações acima

referidas, não sendo portanto objeto de transporte para

outro local.

2.2- TRANSPORTE RELACIONADO COM 0 USO DE MATERIAIS RADIOATI-

VOS NA MEDICINA, INDÚSTRIA E PESQUISA

Comparativamente, sob qualquer ponto de vista, o

transporte de radioisótopos para uso na medicina, indús_

tria e pesquisa, trata-se do segmento mais representati-

vo no que tange ao aspecto radiológico envolvido.

Dentrcestes campos de aplicação, a ãrea médica iso-

ladamente é responsável por r.erca de 70% dos radioisóto-

pos consumidos.

Embora o país esteja aumentando sua produção de ra-

dioisótopos, de forma a minimizar sua dependência em re-

lação aos produtos importados, a contribuição destes ain

da é elevada. Conseqüentemente, temos a movimentação

dos recipientes vindos do exterior, diretamente ao usuá-

rio, ou ainda até o local de preparação para posterior

envio.

Para efeito de avaliação do número total de moviroen

tações que são efetuadas, devemos também ter em mente o

transporte das fontes que decaíram,do rejeito gerado

nas atividades acima referidas.

No Brasil, o Instituto de Pesquisas Energéticas e

Nucleares - IPEN-CNEN/SP S o principal responsável pela

contínua preparação, acondicionamehto e/ou distribuição
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[ de uma enorme variedade de radioisótopos. Entre outros,

' podemos aínda citar, o Instituto de Radioproteção e Dosi-

metría - IRD/CNEN, o Instituto de Engenharia Nuclear - IEN

CNEN- e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Tecno-

logía Nuclear, como locais de importancia no uso de mate-

•. riais radioativos. Por uma questão de disponibilidade

' de dados estatísticos, vamos nos ater neste trabalho ape-

> nas ãs atividades desenvolvidas no IPEN e IRD.

3. RADIOISÓTOPOS PARA APLICAÇÕES EM AREAS MEDICAS, INDUSTRI-
AIS E DE PESQUISA

Os mais representativos radioisótopos, de um total

de 309.623 Ci,são os seguintes:

Mo/Te99ln (1386CÍ), I131(131CÍ), TI 2 0 1 (2 , 86CÍ) , Ga67(2,66Ci)

Ir- (14.771CÍ) e Co (293.82O)Ci).
3 85

• Pela atividade envolvida,podemos ainda citar H , Kr

• e Cs , entre outros.

0 número total de recipientes destinados ao acondici£

namento e transporte daqueles radioisótopos em 1984, este

ve em torno de 13.000, sendo para tanto utilizados os di-

versos tipos disponíveis: isentos, Tipo A e Tipo B.

Até aquela data, a CNEN havia cadastrado, na área

médica, 1090 instituições que utilizam fontes de radiação

sendo que deste total 36,83 encontram-se em São Paulo.

\ Tendo-se em vista as localidades e distâncias a se-

f ren percorridas para a entrega dos radioisótopos, sua dis

f tribuição, a não ser em casos especiais, não é efetuada

por companhias especializadas. Assim, os usuários que

se encontram na cidade de São Paulo ou cercanias, diri-

gem-se diretamente ao IPEN. Aqueles que se encontram em

pontos mais distantes, podem recebê-los por via aérea

ou rodoviária. No primeiro caso, o IPEN realiza a movi*

mentação até o aeroporto da cidade, de onde é despachado

para os usuários. No segundo caso, uma empresa comum,

selecionada, se responsabiliza pela entrega.

-302-



O 1RD recebe radioisótopos e fontes, tanto do IPEN

quanto do exterior, para o desenvolvimento de pesquisas

nos Laboratórios de Análise Mineral, Processos, Biologia

e Efluentes .

Nestas áreas, são mais freqüentemente utilizados os

85
radioisótopos Cd e Co e as fontes de Cs , Co e

Sr

Outra atividade relevante diz respeito à preparação

e acondicionamento de fontes distribuidas a usuarios ex-

ternos, entre elas, Cs , Fe , Co e outras de menor
. . . . . 241 _ 90 210

atividade como Am , Sr e Po

4. DOSES PARA TRABALHADORES ENVOLVIDOS NO TRANSPORTE

0 transporte efetuado em 1984, no ciclo do combustí-

vel nuclear, resumiu-se na movimentação do Diuranato de

Amônia (DUA), como acima mencionado. Por tratar-se de

um material radioativo de baixa atividade especifica ,

transportado na modalidade de "carga total" e consideran-

do-se as baixas taxas de dose associadas, podemos con-

cluir, nesta situação, que as doses resultantes para os

trabalhos envolvidos, nao são significativas.

Para tal constatação, podemos acrescentar que:

. taxa de dose na superfície do "container": 2 rarem/h

. taxa de dose na cabine do veículo: 0,10 tnrem/h

. tempo de viagem: 9 horas

A dose resultante da movimentação de radioisótopos,

para finalidades médico-industriáis, pode ser avaliada d£

mando-se como referência os dados obtidos junto a e empre_

sas, que foram responsáveis, de certa forma, pela distrí-
1 Q 7 99 201 fí 7

buição do Ir , Tc , TI e Ga . Assim temos:

. dose individual média: 0,31 rem

. dose individual máxima: 2,7rem

. dose coletiva total: 8,48 homem rem

Como os radioisótopos e fontes empregados no IRD são

de baixa atividade, variando naqueles de SnCi a 13,3Ci e

nessas de 2,7nCi a lOmCi, a entrada e saída do material

radioativo, necessário ao cumprimento das pesquisas,regis
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trou pequenos valores de índice de transporte (0,1 a 1,0)

e taxas de dose situadas na faixa de 0,1 a 25mrem/h. Even-

tualmente podem aparecer valores de taxa de dose mais

elevados, como os casos de 50 e 190 mrem/h observados em

84.

Considerando-se os valores de atividade, índice de

transporte e taxa de dose vistos acima, o tempo de trans

porte, a distância das embalagens ã cabine do veículo, as

doses recebidas pelos indivíduos que fazem a movimentação

do material radioativo no Brasil são pouco representativas

do ponto de vista radiológico, tomadas em relação aos

limites máximos permissíveis, estabelecidos nas Normas

Básicas de Proteção Radiológica adotadas no País,
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DEVELOPMENT OF PLASTIC SCINTILLATORS FOR USE IN THE FIELD OF RADIOPROTECTION AND

ENVIRONMENTAL MONITORING
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Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN/SP

Abstract

Development of plastic scintillator detector based on locally available knou how,

for various applications i . e . radiological protection - whole body counting ,

continuous monitoring of air and measurement of low level alpha and beta

radioactivity in environmental samples is described. Results of method of

preparation of the plastic scintillator using styrene monomer and PPO

( s c i n t i l l a t o r ) , POPOP (wave lenght s h i f t e r ) are d e s c r i b e d . For measurement of

gamma radia t ion p o i n t sources of *°Co, 1>7Cs and 1 Z S I were used and detec ted with

plastic scintillator detectors prepared with various concentrations (Z by weight)

of PPO. The data of relative pulse heights are presented. For measurement of

alpha and beta radioactivity in environmental samples, thin discs of plastic

detector were machined and polished. Other aspects i . e . range of ct,f particles ,

thickness of light guide, reflector, geometry, distance between sample and

detector and detector to photomultiphier distance are being analyzed from

theorical considerations. Necessary experimental data are being generated to

optimize various parameters of synthesis fo styrene polymer and the above

mentioned detector parameters.
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INTRODUCTION

Plastic scintillator detectors are used in radioactivity measurement
because, they can be manufactured in large volumes at low cost ¡ offer great
transparency to the luminescent radiation and can be machined/polished without
difficulty. (*)» The plastic scintillator detector is specially useful for the
whole body counting, low level environmental measurements (a,B activity and low
y energies). Although they yield only approximately a quarter of the light
output of conventional Nal(Tl) crystal, on the other hand, they aren't
hygroscopic and can be assembled with thiner protective shield.

Its preparation bas been described since 1950 (*), however, paradoxically
i ts epllication doesn't seen to be widely exploited.

In this work, some preliminary results of preparation of a plastic
scintillatior detector for, routine whole body counting and measurement of low
level o , 6 radioactity in environmental samples are presented.

EXPERIMENTAL

The mater ia l s used were as f o l l o w i n g i ) s tyrene monomer (Cia B r a s i l e i r a de

Estireno) with l e s s than 0,5X of impurity with 15 to 20 ppm T.B.C. i n h i b i t o r

i i ) PP6 (Sigma) and i i i ) POPOP (Amershan S e a r l e j .

The p l a s t i c was prepared as f o l o w i n g s : O,1Z or IX or 5X by weight of PPO

and 0,05Z by weight of POPOP were added t o s tyrene i n a g l a s s v i a l . To al low for

thermal expansion of the s o l u t e during the p o l i m e r i s a t i o n , the volume of t h i s

v i a l was made about 15Z grather than t h a t of the s o l u t i o n t o be polymerized. By

means of a mechanical pump a i r i s exhausted from the v i a l . Al ternate f reez ing

and thawing of the monomer during t h i s pumping process may be used t o f a c i l i t e

removal of d i s s o l v e d a i r . The v i a l was then s e a l e d under vacuum and p laced i n a

thermosta t i ca l ly c o n t r o l l e d o i l bath at 1109C. When the sample had a t t a i n e d

the temperature of the bath , the v i a l was be removed momentarily and shaken

vigorous ly to ensure complete s o l u t i o n and mixing of the f l u o r . The t t y r e n e -

s o l u t i o n was polymerised at 110°C for a per iod of 3-4 days . No c a t a l y s t was

used to a id po lymer izat ion .

At the end of po lymerisat ion p e r i o d , the v i a l was removed from the o i l

bath , and coo led . After c o o l i n g the s c i n t i l l a t o r was removed from g l a s s v i a l

by breaking and machined i n the des i red form. The machined product was given a

polished finish before using as a ordinary detector.

Three point sources ("Co, 1>TCs, >2SI ) were used to determine pulse
height using a plastic scintillator detector with varying (O,1Z, l,0Z, 5,OX by
wt) of PPO.
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Pulse height of three different PPO concentration vas compared using a
conventional liquid scintillation system (LSS) Beckoan nodal LS-150 assenbled
with two RCA bialkali 12-Stage head-on type of photomultiplier tubes. In
addition a multi-channel pulse height analyser (TMC model 401) was coupled to
LSS device via "AW OUT" signal from the amplifier PC-board localized at rear
of the LSS device.

The results are presented in figures 1, 2 and 3. In the fig 4 are
summarized the relative pulse height.

The range of concentration of PPO studied indicate an optimun pulse height
between 0,5 to 2,OX by weight, wich i s in agreement with results of other
investigators (*).

For measurement of activity, the recommended disc thickness 5jim to Ian and
for £ activity i s 0,1 to Is*. Work of preparations (machining/polishing ) of
discs of various thicknesses was carried out to be used on with the
photomultipler which forms part of a ZnS(Ag) scintillation counter. Lucite
light guides of diferent thickinesses ware also prepared. In addition conical
light reflector i s also being elaborated. The variation of pulse height in
function of sample thickness mg/ca*, detector thickness, thickness of light
guide, distance between sample and detector, and detector to photomultiphier
distance i s being studied to assemble a detector for comparison with similar
detectors described in the literature.

BIBLIOGRAPHY

1 - MICHEL, W.S.; BROWKELL, G.L.; MZALEY, J r , J . - Designing Sens i t ive P l a s t i c .

Nucleonics: 14: 96-100, 1956.

2 - BRECK, W.L. ft SWANK, R.K. - Preparation and performance of e f f i c i e n t

plastic scintillators. Nucleonics: 11: 48-53, 1953.
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RESUMO

Foi feito um estudo crítico das fiscalizações realizadas, no período de 1984/1985,

em instalações industriais que operam com fontes de radiação, de forma a avaliar as de

ficiências observadas no que diz respeito à Proteção Radiológica. Foram vistoriadas 54

indústrias, sendo 46 no Estado de São Paulo e 8 em Minas Gerais. Foi observado que as

condições de segurança radiológica no Estado de São Paulo eram melhores, coincidindo

com um grau de informação maior, talvez por estar perto de um Instituto da CNEN. Em ge

ral, na maioria dos locais visitados, verificou-se a falta de levantamento radiometría

co, de fichas e registro de dose, da existência de um plano de proteção radiológica

constantemente atualizado e preparo por parte do supervisor, quando existe, para atuar

em um caso de emergência. Neste trabalho é feita uma análise de cada uma destas falhas

e apresentadas sugestões para otimizar a proteção radiológica das instalações.

ABSTRACT

A critical study of the performed inspections in the period 1984/1985 in industry
al installations which work with radiation sources was made to evaluate the observed
deficiencies in Health Physics. 54 industries were inspected, 46 in São Paulo State
and 8 in Minas Gerais State. It was observed that the radiological safety conditions
in São Paulo were better than those of Minas Gerais State, agreeing with a better in
formation degree, perhaps because of their localization near a CNEN Institute. In

general, in most of the visited places it was verified the absence of a monitoring
plan, with dose dossier and register, a radiological protection plan constantly actual_
ized and a superviser training for emergency cases. In the present work an analysis
of each of these faults is made and suggestions for otiraizing the Health Physics cori
ditions of the installations are given.
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INTRODUÇÃO

O Grupo de Fiscalização do IPEN-CNEN/SP inspecionou, no período de 198¿/1985,

54 instalações onde são feitas gamagrafias, radiografias industriais e medições

de n í r t í , com a finalidade de verificar a observância do solicitado na Resolução

CNEN 06/73 . Destas, 24 situam-se na Capital, 22 no interior do Estado de São

Paulo e 8 em Minas Gerais, com um total de 138 equipamentos, a saber:

- Raios-X - 68

- Fontes para Gamagrafias - 66

- Medidores de Nível - 4.

Neste trabalho foi feita uma análise das irregularidades observadas durante

as fiscalizações e apresentadas sugestões para otimizar a proteção radiológica

dessas instalações.

IRREGULARIDADES OBSERVADAS

Na tabela I são mostradas as principais irregularidades encontradas, de acor_

do com o número de firmas fiscalizadas na Capital e no interior do Estado de São

Paulo e em Minas Gerais. Nesta tabela é mostrada também a distribuição percentual

das irregularidades com relação a cada região e ao total.

CONCLUSÃO E SUGESTÕES

Por uma simples vista geral das colunas 3, 4 e 5, vimos que a distribuição

percentual das irregularidades aumentam ã medida que nos afastamos de um centro

físcalizador da CNEN, o que nos leva a concluir que é necessário uma maior int£

ração da CNEN nestes locais.

Nos ateremos a comentar e dar sugestões para os casos mais críticos observa

dos, conforme segue:

- Ensaios de fuga: Observa-se um número muito grande de firmas que não se

preocupam com este tipo de ensaio, denotando falta de conhecimento do sii

pervísor no que se refere a importância dos ensaios de fuga, dados nas No£
(2)

mas da Agencia Internacional de Energia Atômica (AIEA) para evitar aciden

tes.

- Levantamento radiómetrico: Num grande número de locais inspecionados não

são feitos levantamentos radiométricos ou não possuem os seus resultados

assentados, o que vai contri as Normas Nacionais e Internacionais.
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Tabela I - Irregularidades observadas nas indústrias fiscalizadas

Requisitos

Supervisor

Arquivo de
dose

Ficha indi
vidual de

dose

Exame médico

Ensaios de
fuga

Calibração de
detectores

Plano de Pr£
teção Radio-
lógica

Material de
Emergência

Transporte de
material ra
dioativo

Levantamento
radiométrico

Treinamento
de Proteção
Radiológica

Irregularidades

não credenciado

não tem

não tem

não tem

desatualizada

nao tem

não está ar
qu ivado

não tem

não tem

não aprovado

não existe

não possuem

irregular

não é feito
não está as_

sentado

não é feito
não está re
gistrado

Indústrias da
Capical

N9 %

1 4,2

2 8,3

3 12,5

10 41,7

2 8,3

6 25,0

24 100

5 20,8

5 20,8

1 4,2

7 29,2

9 37,5

4 16,7

26 66,7

7 29,2

4 16,7

Indústrias do
Interior/SP

N9 %

-

1 4,5

*

2 9,1

4 18,2

2 9,1

2 9,1

8 36,4

5 22,7

2 9,1

5 22,7

6 27,3

2 9,1

6 27,3

4 18,2

4 18,2

Indústrias de
Minas Gerais
N9 %

1 12,5

3 37,5

1 12,5

5 62,5

7 87,5

4 30

8 100

2 100

2 25

3 37,5

6 75

6 75

3 37,5

7 87,5

3 37,5

3 37,5

Total

7

6,7

5,6

7,4

18,5

38,9

7,4

22,2

74,1

33,3

16,7

7,4

33,3

38,9

16,7

53,7

25,9

20,4

- Transporte de material radioativo: Os supervisores em diferentes locais
mostraram falta de '''.formação no que diz respeito às Normas a serem segiú

(2)das, talvez pelo fato da CNEN adotar Normas da AIEA e nao te-las tradu^

zido.

- Ficha individual de dose: A desatualizaçao destas fichas pode acarretar um

problema sério para o supervisor no caso da ocorrência de um acidente, onde

se torna necessária uma consulta rápida para poder selecionar o pessoal que

deverá participar da situação de emergência.
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- Calibração de detectores: 0 que se observa em geral é que para o supervisor

não está muito clara a diferença entre calibraçlo de um detector e sua af£

rição, daí o fato de se encontrar tantos detectores apenas aferidos. Além

disso, ê importante esclarecer o supervisor de que ele deve possuir sempre

detectores sobressalentes para serem utilizados quando os em uso apresenta

retn falhas. Desta maneira, evita-se a falta de monitorações, necessárias ã

segurança do trabalhador

- Material de emergência: Observou-se que muitos locais, entre eles as fren

tes móveis, não possuem o material de emergência. Em locais fechados e blin

dados esta falta não ê muito problemática, mas nas frentes moveis onde se

exige uma ação imediata para evitar que o acidente tome maiores proporções,

ela pode se tornar problemática. Isto anula a afirmativa, dada freqllentemern

te, de que o supervisor é comunicado imediatamente na sede da empresa e que

ele providenciará o material necessário.

As nossas sugestões para diminuir o .íúmero de irregularidades observadas são:

a) Ministrar cursos de reciclagem para os supervisores já credenciados, tno£

trando os tipos de ac.iii.ntes que estas irregularidades podem gerar e, se

possível, citar acidentes já ocorridos.

b) Promover encontros científico, de classe, onde possam ser discutidos pr£

blemas práticos surgidos durante suas atividades e suas soluções.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Sumário

O local da usina Angra 1 apresenta uma topografia extremamente com-
plexa, dificultando as estimativas do impacto ambiental, tanto sob
o ponto de vista do transporte atmosférico, quanto sob o ponto de
vista da difusão atmosférica.
A combinação de três complicadores, a topografia complexa, a alta
rugosidade e a situação costeira geram comportamentos muito especí-
ficos no local, não permitindo que a utilização de parâmetros deri-
vados de outros locais produzam resultados confiáveis. Dessa forma,
tanto quanto a viabilidade técnica e econômica permitir. deve-se
procurar determinar as características locais, fenômenos específi-
cos ali existentes, abandonando a postura cômoda, porém arriscada,
da utilização de padrões estranhos ao local.
Alguns aspectos são particularmente importantes, e dentre eles, são
apresentados a elevação da pluma, a altura crítica, o fluxo de dre-
nagem e a influência dos coeficientes de dispersão atmosférica.

Abstract

The Angra 1 plant is located in a very complex terrain, what makes
the environmental impact assessment very difficult, regarding to
the atmospheric transport problem as well as to the diffusion
problem.
Three main characteristics are responsible for that situation: the
location at the shoreline, the complex topography, and the high
roughness of the terrain. Those characteristics generate specific
phenomena and utilization of parameters from other sites are not
convenient.
Considering financial and technical viabilities, we must look for
the local parameters, disregarding the easy, although risky ,
attitude of applying parameters and models incovenient to the Angra
site.
Some of those aspects are more important, and among them we will
discuss the Plume Rise, the Critical Height, the Drainage Flow and
the Atmospheric Dispersion Coefficients.
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1. OBJETIVOS E CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho é mostrar que, em um local de
alta complexidade topográfica como o da CNAAA, existem diversos
fenômenos micrometeorológicos que tornam o local não caracterís_
tico para o transporte atmosférico de poluentes. Isto signifi-
ca que modelos simplificados de quantificação das concentrações
dos poluentes no meio ambiente podem não ser convenientes para
o local, e, também, que a aplicação de parâmetros medidos em
outros locais podem resultar em conclusões errôneas acerca do
impacto ambiental das usinas Angra 1, 2 e 3 pela via atmosféri-
ca. Como conseqüência, recomenda-se que, tanto quanto possível
determine-se as características físico-meteorológicas específi-
cas da CNAAA, em detrimento da adoção de padrões estranhos ao
local.

2. CARACTERÍSTICAS MICROMETEOROLÕGICAS DO LOCAL

A usina de Angra 1, pertencente ao complexo denominado Cen-
tral Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), situa-se a sudo-
este do Rio de Janeiro no município de Angra dos Reis, na Baía
da Ilha Grande, Praia de Itaorna. A região além de costeira,
apresenta uma topografia bastante complexa, com uma cobertura
nas encostas de floresta tropical, consequentemente de alta
rugosidade.
Observa-se dois fluxos principais: brisa terrestre durante a
noite, notadamente num fluxo de drenagem noturno nas camadas
próximas ao solo, e brisa marinha durante o dia. Os ventos são
predominantemente fracos, isto em parte devido ã pouca diferen-
ça de temperatura entre a água do mar e a temperatura do ar
sobre a terra, provocando um diferencial de pressão fraco.
0 local é cercado por morros por todos os lados, e pelo mar a
sul e sudoeste. A presença de uma montanha de 700m de altura a
NNW de Angra 1 faz com que os ventos na direção da terra sejam
todos defletidos por aquela montanha, passando a leste desta cm
direção ã NE (Vila do Frade).
A temperatura do ar não varia muito durante o ano, mantendo-se
na maior parte do tempo entre 20 e 30°C. A estabilidade atmos-
férica, determinada pelo diferencial de temperatura medido na
torre principal, mostra uma alta freqüência de classes estáveis,
notadamente classes D e E (neutra e moderadamente estável).
A precipitação é freqüente no verão e menos freqüente no inver-
no. Em média, chove cerca de 10% do tempo no local, sendo as
chuvas em geral de curta duração.

3. ELEVAÇÃO DA PLUMA

A elevação da pluma, ao sair da chaminé, até atingir a altii
ra de equilíbrio com o fluxo de ar circundante, é um fator que
assume grande importância no local de Angra. Esta elevação de_
pende de vários fatores: velocidade de escape, temperatura de
saída da chaminé, velocidade do vento e estabilidade atmosféri-
ca. É influenciada ainda pela geometria da chaminé em relação
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aos prédios adjacentes, que, dependendo da relação entre velo-
cidade do vento e velocidade de escape, pode sugar a pluma para
dentro da esteira dos prédios. Interessante ressaltar que, mes-
mo considerando condições de máxima elevação (pode chegar a
mais de 300m de altura), no caso de vento do mar para a terra,
sempre haverá áreas nos morros em volta que sofrerão impacto do
efluente em suas encostas.
Outro ponto importante relacionado com uma alta elevação de
pluma ê que, nesse caso, não há o risco de, mesmo com ocorrên-
cia de classes estáveis, a pluma ficar aprisionada dentro de
Itaorna, causando uma grande concentração naquela área, pois
ela passará por cima dos morros em volta indo em direção às
áreas populosas além, tais como Praia 3rava, Frade e Angra dos
Reis. Nos casos de plumas baixas, esse transporte pode ser bas-
tante minimizado. Mais detalhes sobre isso na próxima seção.

4. ALTURA CRÍTICA

Altura Crítica aqui refere-se a altura máxima que um morro
pode ter, para que uma pluma loc«movendo-se em sua direção,
tenha energia cinética suficiente para galgá-lo e passar por
cima dele. Isto pode ser quantificado pelo número de Froude do
morro, definido por:

F Ñh (1)

onde:

F « número de Froude, adimensional.
U • velocidade do vento, m/s. .
N « freqüência de Brunt-Vaisala, s~ .
h - altura do morro, m.

Con.0 H - I fc |f] 1/2 (2)

onde: g - aceleração da gravidade, m/s .

To » temperatura média. °K.

^-= • gradiente de temperatura potencial, °K/m.

Em termos físicos, o número de Froude do morro é a relação entre
a inércia do fluxo e a forca de empuxo que suprime o movimento
na vertical. Um número de froude do morro (NFM) menor do que 1
(um) implica que uma unidade de volume de ar no pé do morro não
terá energia cinética suficiente para subir até o topo do morro,
sendo forcado a contorná-lo.

No local de Angra, onde o local é completamente cercado por mor-
ros, exceto na direção do mar, uma pluma locotnovendo-se na dire-
ção dos morros com um NFM menor do que 1 (um) tenderá a permane-
cer circulando no local com pouca fuga para fora de Itaorna.
Isto causaria uma enorme concentração de poluentes no local.
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5. FLUXO DE DRENAGEM

O fluxo de drenagem noturno caracteriza-se por um esfriamen
to da encosta dos morros mais rápido do que o ar em volta no
inicio da noite. Isso provoca um fluxo de ar frio descendo os
morros por conseqüência na direção do mar, podendo as camadas
acima permanecerem em direção à terra. Podemos ter então duas
camadas de ar distintas, uma soprando em direção ao mar com
uma espessura de algumas dezenas de metros, e outra acima,
soprando em direção a terra. Caso o poluente, dependendo da
sua elevação inicial, escape do fluxo terral, ele poderá diri-
gir-se aos morros, encontrar o fluxo de drenagem, penetrar nes-
te, e ser arrastado de volta para a usina, provocando uma peri-
gosa recirculação. Por este motivo, e também pela importância
de conhecer as características gerais de transporte no local,
é importante que o fluxo de drenagem noturno possa ser qualifi-
cado e quantificado devidamente.

6. INFLUENCIA DOS COEFICIENTES DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA

Os coeficientes de disperslo atmosférica são os parâmetros
que dão o grau de dispersão da pluma, considerando-se o modelo
Gaussiano. Atualmente utiliza-se, para o cálculo da dispersão
atmosférica em Angra, os coeficientes de Pasquil-Gifford (PG),
recomendados pela CNEN e pela U.S. NRC. Estes coeficientes são
derivados de experimentos realizados sobre terreno desértico,de
baixa rugosidade e plano. Como o local de Angra e montanhoso •
de alta rugosidade, é de se esperar que tal aplicação não seja
conveniente, considerando-se que estudos anteriores mostram uma
sensível discrepância entre os resultados gerados com as curvas
PG e aqueles observados em terreno complexo.
Uma experiência para determinação dos coeficientes locais apre-
sentava-se, até a pouco tempo, inviável sob o ponto de vista e-
conômico, já que exigia um enorme número de pessoas, equipamen-
to, organização, infraestrutura e materiais. Com o surgimento
nos EUA de técnicas de foto-análise, onde bastam fotografias de
plumas de fumaça e um analisador de imagem, a determinação dos
coeficientes de dispersão para o modelo gaussiano tornou-se mais
viável, tanto técnica quanto economicamente.
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Sumario

Foram determinados os campos de radiação de duas fontes de 6"Co utilizando - se

filmes dosimétricos. O mesmo estudo foi feito com câmaras de ionização no ar e

utilizando-se um fantoma de lucite, variandor-se sua posição de 1 em 1 cm, o que

facilitou o seu posicionamento no feixe de radiação. Foram obtidos valores rela_

tivos da taxa de exposição para cada fonte a uma certa distância entre fonte e

detector, no centro do feixe de radiação e nas direções horizontal e vertical

num plano perpendicular ao feixe. Os resultados mostraram que a uniformidade

é maior do que 90Z para um campo de 10 x 10 cm2 . Estes valores estão dentro

dos limites aceitáveis.

Abstract

The radiation fields of two 60Co sources have been determined by utilizing

dosimetric films. The same study has been done with ionization chambers in air

and inside a lucite phantom by varying its position every 1 cm, making its

positioning in the radiation beam easier. Relative values of exposure rate have

been obtained for each source at a certain source to detector distance, at the

radiation bean center and in the horizontal and vertical directions in a plane

perpendicular to the beam. The results have shown that the uniformity is

greater than 90? for a 10 x 10 cm2 field size. These values are within

acceptable limits.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é estabelecer caapos de radiação padrões para

'; fontes de 60Co, que são utilizados na calibração de filmes dosimétricos e de

dosímetros clínicos, e na irradiação de anostras en geral. Foras utilizados

tres métodos na determinação dos campos : filmes dosimétricos, cámara de ioni-

; zaçao no ar e um fantoma de lucite. É importante determinar-se a geometria e

> uniformidade do campo de radiação (1,2) principalmente quando dosímetros ou

•• amostras ocuparem uma área relativamente grande desse campo.

MÍTODOS EXPERIMENTAIS

I Foram determinados os campos de radiação de duas fontes de 60Co de ativida

des 6,30 x IO11 Bq (17 Ci) - fonte I e 2,15 x IO13 Bq ( 580 Ci) - fonte II .

As distâncias utilizadas no caso da fonte I foras 50 e 200 cm e para a fonte

II, 85 cm. Filmes dosimétricos forem irradiados com ambas a» fontes, distri -

buidos simétricamente em torno do centro do feixe de radiação, e eatre placas

de lucite para equilíbrio eletrônico. Utilizou-se uma câmara de ionizaçâo

tipo dedal, 0.6 cm3, Nuclear Enterprises, para aa medidas com a fonte II. 0

v fantoma de lucite permite 11 posições pera a cámara, espaçada» de 1 cm, faci -

litando o seu posicionamento no feixe de radiação. Foram obtidos valores da

taxa de exposição relativos ao valor no centro do feixe de radiação, para aa

direções horizontal e vertical num plano perpendicular ao feixe. O alinhamento

foi feito com um sistema de raios laser de He-We e uma lâmpada comum colimada

perpendicular ã direção do feixe de raios laser.

' RESULTADOS
í

' A figura 1 mostra a uniformidade do campo de radiação da fonte I, onde a

' densidade óptica líquida relativa dos filmes dosimétricos está representada em

l função da distância do centro do feixe na direção horizontal. Ma corva a, o

l plano dos filmes está a 50 cm da fonte de *°Co, e na b, a 200 cm. Observa-se

| que as curvas são simétrica* em relação ao centro do feixe, e que a uniformi-

dade é maior para 200 cm, aproximadamente 100Z num intetvalo de 30 cm. A 50 cm

da fonte, a uniformidade é de 90X num intervalo de aproximadamente 8 cm e de

502 num intervalo de cerca de 14 cm,

A figura 2 aostra a uniformidade do campo de radiação da fonte II, obtida

com filme* dosimttricos a com a câmara de ionixação no ar, ã distância de

85 cm da fonte . Observa-** que a uniformidade é de 100Z num intervalo de

6 cm, diminuindo num intervalo de 10 cm para ÚUI, m»dindo-ss com os filme*, e

80X, com a câmara d* ionisação. A concordância entre o* dois métodos í satis-
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fatõria.

A figura 3 mostra a uniformidade do campo de radiação da fonte II, obtida

com a câmara de ionização dentro do fantoma. Variou-se a posição da câmara nas

direções horizontal e vertical. A uniformidade é de 84Z na horizontal e de 892

na vertical, para um campo de 10 x 10 cm2.

CONCLUSÕES

No caso da fonte I, em que a taxa de exposição ê muito baixa para ser medi_

da pela câmara de ionização de 0.6 cm3, utiliza-se o método de determinação do

campo de radiação com filmes dosimétricos. A uniformidade dessa fonte, para

fins de irradiação de filmes, atinge uma região pequena para a distância de

50 cm da fonte, sendo recomendado utilizar-se distâncias maiores.

De acordo com a recomendação citada na referencia (1), a uniformidade deve

ser de 90Z a uma distância de 1,5 cm da borda do campo de radiação de

10 x 10 cm2. Isso é verificado no caso da fonte II, como visto nas figuras 2 e

3, utilizando-se os três métodos de determinação de campo. O método com fanto-

ma facilita muito o posicionamento da câmara.
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Fig. 1 - Uniformidad* do campo de radiação da font* I, na direção horizontal,
com film*» dosimítrieos. Distancia da font*: a) 50 cm

b)200 cm
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Fig. 2 - Uniformidade do canço de radiação da fonte II , na direção horizontal,
a 85 cm da fonte,
(x) - filmes dosimétricos
(0) - cámara de ionização
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Fig. 3 - Uniformidade do campo de radiação da fonte II, com cámara de

ção no fantoma, a 85 cm da fonte,

(x) - direção vertical

(0) - direção horizontal
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RESUMO

Foi desenvolvido no IPEN um sistema para a padronização de radionuclídeos emissçj

res alfa-gama. Dois detectores de barreira de superfície são acoplados a dois cristais

de Nal(TI), de janela fina, adequados para a detecção de radiação gama de baixa ene£

gia. O desempenho do sistema foi verificado por meio da padronização de uma solução de

Am-241. A atividade absoluta foi obtida utilizando o método de extrapolação, aplicado

à técnica de coincidência Aira-y. A eficiência alfa foi variada pelo colocação de absor_

vedores sobre a fonte ou pela variação da distância fonte-detector. Os resultados fo

ram comparados com os obtidos pelo método de extrapolação linear, utilizando um conta

dor proporcional a gás fluente. O acordo entre os resultados foi de 99,5%.

ABSTRACT

A system for the standardization of alpha-gamma radionuclides has been developed

at IPEN. Two surface barrier detectors are coupled to two thin-window Nal(Tl) crystals,

suitable for low energy gamma ray detection. The performance of the system has been

verified by means of the standardization of a Am-241 solution. The absolute activity

has been obtained using the extrapolation method applied to the 4ra-Y coincidence tecih

nique. The alpha efficiency was varied by placing absorbers ober the source or by

changing the source to detector distance. The results were compared to those obtained

by the linear extrapolation method, using a flow-gas ATT proportional counter. The

agreement between the results were around 99.5%.
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INTRODUÇÃO

O método mais e x a t o para determinação da a t i v i d a d e a b s o l u t a de r a d i o n u c l í d e o s ,

é o método de c o i n c i d ê n c i a 4TaBX-y, que permite a lcançar e x a t i d õ e s da ordem de

99,9%, uma vez que a a t i v i d a d e medida depende apenas das contagens observadas . E_s

se método e a p l i c á v e l a r a d i o n u c l í d e o s que se des integram por emissão de rad iações

s imultâneas e de natureza d i f e r e n t e , t a i s como ot-y, S -y , RX-y, sendo que para de_

tectar essas radiações são empregados dois tipos de detectores, urna para cada via

de desintegração.

No Laboratório de Metrologia Nuclear(LMN) do Instituto de Pesquisas Energéti^

cas e Nucleares, há dois sistemas de coincidência que utilizam detector propor_

cional a gás fluente, para a detecção da radiação beta e R-X e detector de c in t i la

ção Nal(TI) para a detecção da radiação gama. No caso da padronização pelo método

de coincidência de nuclídeos a-y emissores, sendo o gama em geral de baixa energia,

o detector proporcional do LMN, torna-se inadequado por causa da grande atenuação

dos gamas nas paredes do detector. Visando portanto a padronização desse f'po de

radionuclídeos, foi desenvolvido um sistema de coincidência 4TTOI-Y que u t i l i za de_

tectores de barreira de superfície para detecção alfa e detectores de cintilação

Nal(TI) de janela fina para detecção de gamas de baixa energia.

PARTE EXPERIMENTAL

0 sistema de co inc idênc ia 4ira-y do LMN u t i l i z a d o i s d e t e c t o r e s de barreira de

s u p e r f í c i e do t i p o transmissão , modelo TR-022-2OO-1OO0-S marca ORTEC com 200mtn de

área a t i va e lOOOum de espessura de depleçâo , para a detecção de p a r t í c u l a s a l f a

em geometria próxima a 4TT e dois c r i s t a i s de Nal(TI) de 2" x Iram com jane la de alu

minio de 0,025mm de e spes sura , para a detecção da radiação gama. 0 sistema eletrô_

nico u t i l i z a d o é o convencional para e s se t i p o de medida.

0 desempenho do s istema f o i v e r i f i c a d o pe la medida da a t iv idade de uma solução

de Am-241. As fontes r a d i o a t i v a s foram preparadas pe la deposição de a l íquotas c £

nhecídas da solução em suportes de COLLODIUM, de 30ug/cm de modo a permitir a de_

tecção das partículas alfa pelos dois detectores de barreira de modo igual.

A taxa absoluta de desintegração foi determinada pela técnica de extrapola^
(2 3)çao ' , sendo que o parâmetro de ef iciência Nc/Ny foi variado de dois modos d i s

t in tos , permit indo-nos verificar a consistência das nossas medidas. 0 19 método

consistiu na variação do parâmetro Nc/Ny pelo uso de absorvedores externos. Como

absorvedores foram uti l izados filmes de Makrofol com espessura variável de 3 a

17um, permitindo uma variação no parâmetro de ef ic iência no intervalo de 70 a 30%.

0 29 método consistiu da variação da distância fonte-detector a l fa , sendo que a dijs
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tãncia maxima foi de lcm, de modo a manter a eficiência gama constante. A variação

do parâmetro de eficiência foi na faixa de 70 a 30%. Nesse segundo método, a vari£

ção é devida a variação da eficiência geométrica sofrendo no entanto o espectro aj_

fa uma degradação uniforme de modo que as condições do método de coincidencia S£

jam satisfeitas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

NaNY - - - 1'Nc/N>
As curvas de em função do parâmetro de ineficiência ( — ,—) obtidas ex

c - c'N>

perimentalmente pelos dois métodos, podem ser vistas nas figuras 1 e 2. Podemos no

tar que os valores extrapolados são concordantes dentro do erro experimental,assim

como os coeficientes das curvas, o que demonstra que os dois métodos sao equivaleri

tes para o caso do Am-241. Uma vez calculados os coeficientes das curvas, foi de_

terminada a atividade específica da solução de Am-241 pela medida de várias fontes.

Uma comparação desses resultados com a atividade específica da mesma solução deter_

minada pela medida de algumas dessas fontes pelo método de extrapolação linear de

espectro alfa total, utilizando um detector proporcional a gás fluente pode ser

vista na tabela 1.
Tabela 1

Radionuclídeo

Am-241

Método

4TTBS(ct-y)A
4TTBS(OI-Y)D
4TTPS a

Ativ . Esp.(KBq/g)

150,58 - 0,12
150,57 i 0,12
149,83 i 0,08

Analisando esses resultados podemos notar que enquanto os resultados obtidos

com o sistema 4TTBSOI-Y são concordantes, há uma discrepância sistemática da ordem

de 0,5% em relação aos resultados obtidos com o detector proporcional. Essa discre_

pãncia pode ser explicada pelo fato da eficiência para partículas alfa do dete£

tor proporcional não ser exatamente 100%, provavelmente devido a fatores ligados â

autoabsorção dos alfas na própria fonte, ou a distorções no campo elétrico na re_

gião próxima a fonte. Estes resultados podem ser considerados bastante satisf?>£Õ

i rios e demonstra que o sistema do presente trabalho pode ser usado com sucesso na

•• padronização de outros radionuclídeos, esepcialmente na região dos actinídeos.

ir
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Sumario

Um novo modelo matemático da região da cabeça de um ser humano adulto fo i desen

volvido de urna forma mais r e a l í s t i c a que os modelos j é e x i s t e n t e s . As frações ab

sorvidas e s p e c í f i c a s foram obtidas por meio de programa "ALGAM: a computerprogram

for es t imat ing in terna l dose from gamma-ray sources in a man phantom", que fo i mo

di f i cado para i n c l u i r o modelo proposto nes t e trabalho. 0 novo programa fo i pr£

cessado para dois órgãos fonte: t i r e ó i d e e cerebro e para 12 energias d i s t i n t a s

do fótom inc idente d i s tr ibu ídas « o in t erva lo de 0 ,010 a 4 ,0 MeV. Os resul tados ob_

t i d o s , quando comparados aos de Snyder e c o i s . , mostram que a razão entre as f ra

ções absorvidas e s p e c í f i c a s nos órgãos comuns ao modelo proposto nes te trabalho e

ao modelo de Snyder apresenta uma var iação , para os dois órgãos fonte considera

dos de 0,0543 a 1 3 , 2 , sendo a d i s t r i b u i ç ã o da razão, nesse i n t e r v a l o , praticamen-

te uniforme entre os dois extremos.

Abstract

A new mathematical model representing the head region of the adult man had been

developed i n a more r e a l i s t i c fashion than the e x i s t i n g models i n order to

achieve an improvement in the accuracy of the in terna l dose c a l c u l a t i o n s . The

s p e c i f i c absorbed frac t ions hat been obtained by program "ALGAM: a computer

program for es t imat ing internal dose from gamma-ray sources in a man phantom" ,

which had been modified to include the model proposed i n t h i s work. The new

program had been processed for two source organs: thyroid and brain and for 12

inc ident photon energ ies ranging from 0,010 to 4 , 0 MeV. The obtained resul ts ,when

compared with the Snyder's one, show that the r a t i o of the s p e c i f i c absorbed

frac t ions i n the common organs of the model proposed in thi« work r e l a t i v e to the

Snyder'* model, ranged froa 0,0543 to 13,2 for Che two source organs considered ;

th* ratio distribution along this interval i s practically uniform between the
above valuci-.



Para se estimar a dose absorvida resultante da incorporação de substan
, cias radioativas, é necessário o conhecimento de algumas característcas do r¿

dionuclídeo incorporado e de alguns dados físicos, químicos e biológicos do in
divíduo contaminado.

Cono há uma variação considerável desses dados de indivíduo para indiv£
duo, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica ' (ICRP) apresentou na

• sua publicação ICRP-23, vários dados físicos e biológicos de um ser humano que

• são de maior interesse em dosimetría interna. Com base nesses dados, Snyder e
cols . (2 ' desenvolveram um simulador matemático heterogêneo representando um
ser humano adulto.

Como a dose nos órgãos internos e no corpo todo defende muito da distri^
buição de energia espalhada no seu interior, a forma do espalhador e a distân
cia entre os órgãos têm um papel prepoderante nas estimativas de dose absoj_
vida por estes órgãos.

Tendo isso em mente um novo modelo matemático da região da cabeça de um
ser humano adulto foi desenvolvido de uma forma mais realística que os modelos
jâ existentes (figura 1).

• As frações absorvidas específicas nos órgãos alvo selecionados foram obtî

das por meio do programa "ALGAM: a computer program for estimating internal
dose from gamma-ray sources in a man phantom''^3), que foi modificado para in
cluir o modelo proposto neste trabalho.

0 novo programa foi processado para dois órgãos fonte: tireóide e cérebro
e para 12 energias distintas do fóton incidente distribuidas no intervalo de
0,010 a 4,0 MeV.

A comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os obtidos por
Snyder foi feita calculando-se a razão entre as frações absorvidas específicas
obtidas considerando-se o modelo proposto neste trabalho e o modelo ríe Snyder
e c o l s / 2 ) nos órgãos o-? são comuns aos dois modelos, para cads energia e p¿
ra cada órgão fonte.

• Para o caso da tireóide como órgão fonte verificou-se que os órgãos alvo
; ; que apresentaram razão inferior a 1 foram o cérebro,a rnedula óssea do crânio e
i j

[ os ossos da cabeça. Essa diferença foi ocasionada pela completa modificação na
forma dos ossos da cabeça e a introdução do pescoço.

Entretanto, para a medula óssea da mandíbula c para a da região cervical
essa razão foi bem maior que 1 (chagando a 11,1) devido ao fato de que no mode
lo proposto neste trabalho a tereóide encontra-se mais próxima da mandíbula e
da região cervical que no modelo de S.iyder * <-ols.(2).

Para o caso do cérebro como órgão fo.it* ,-.uteve-«e um fator 0,0543 cor-
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crânio —

-globo ocular.
cristalino

cavidade ocular
fossa nasal
glând. parótida

arcada dentaria sup

arcada dentaria inf
glând. sublingual

glând. submandibular
mandíbula

tireóide

reg. cervical da coluna vertebral

glând. hipófise

Figura 1 - Vista frontal e lateral do esqueleto e dos órgãos internos da re-

gião que representa a cabeça e o pescoço de um ser humano adulto.



respondente ã razão entre as frações absorvidas específicas na medula óssea da

;' mandíbula. A diferença apresentada entre os dois modelos deve-se ao fato de

' que no modelo de Snyder a região designada para representar a medula óssea da

mandíbula e a parte inferior da camada elipsoidal que envolve o cérebro, fican

do assim em contato direto com o mesmo, que nesse caso é o órgão fonte.

Para a medula Óssea da região cervical , a razão entre as frações absorvi^

das específicas variou de 1,22 a 8,40 e i s t o se deve ao fato de o crânio ser

mais espesso na parte inferior no modelo de Snyder, fomando assim uma espécie

de blindagem para a região cervical .

Assim, conclui-se que, em ambos os casos simulados, o modelo de Snyder e

cois .* 2 ) subestima a dose em alguns órgãos alvo, como é o caso da medula óssea

da região cervical, e superestima em outros, como na medula óssea da mandíbula

para o cerebro como órgão fonte.
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Sumário

Os dosímetros termoluminescentes de LiF, LiF com grafite, CaF2:>tn, CaF2:Dy e os

de espessura ultra-fina, em suporte metálico, de BeO:Lí, Li_B,O^:Ag,Cu e

CaSO,:Tm foram estudados quanto ã dependência angular (entre O e 180 ) e energé

tica quando expostos ã radiação beta de 90Sr+90Y, 20>tn e 11<7Pm. A dependência

angular apresentou-se marcante. Entre todas as amostras termoluminescentes

testadas, as de CaS0,:Tm mostraram a menor dependência com a energia. Apenas os

detectores de emissão exoeletrônica térmicamente estimulada de BeO ( espessura

Í.OOOX) apresentaram o comportamento ideal, ou seja, independência com a ener -

gia em todo o intervalo considerado. A influência da espessura da amostra ficou

claramente visível neste estudo.

Abstract

The thermoluminescent dosemeters of LiF, graphite-mixed LiF, CaF2:Mn, CaF2:Dy

and ultra-thin BeO:Li, LijB^O :Ag,Cu and CaSO^Tm were studied as to their

angular (between 0 and 180°) and energy dependence when exposed to 90Sr • 90Y ,
20l*Tl and ll*7Pm beta radiation. A strong angular dependence was observed. Among

al l tested samples, the CaSO.iTm dosemeters showed the lowest energy dependence.

Only the thermally stimulate^ exoelectron emission detectors of BeO (thickness

lOOOX) showed the ideal behaviour of energy independence. The sample thickness

influence was clearly vinible from this study.
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INTRODUÇÃO

A dosimetría da radiação beta tem sido um problema importante para a Prote

ção Radiológica há muito tempo. 0 espectro complexo e a penetrabilidade relati

vãmente baixa tornam a monitoração da radiação beta a qualquer profundidade do

tecido extremamente difícil. Esta dosimetría vem merecendo cada vez mais a

atenção dos pesquisadores'1 '.

No presente trabalho a dosimetría beta foi estudada quanto às caracterfs -

ticas de dependência angular e energética de diferentes detectores, utilizan -

do-se as técnicas da termoluminescência (TL) e emissão exoeletrônica térmica -

mente estimulada (TSEE). A concentração no estudo das vantagens e desvantagens

tende a desviar a atenção das diferenças importantes entre os dois métodos, o

que permite o uso da técnica de TSEE em circunstâncias onde a TL nao pode ser

empregada com eficiência. Uma das mais importantes destas diferenças está na

espessura necessária do elemento dosimétrico. Os dosímetros TL muito finos po-

dem ser preparados por vários métodos, mas como a TL é um efeito de volume,

eles levan a uma inevitável e muitas vezes inaceitável perda da sensibilidade.

A emissão exoeletrônica e', por outro lado, um fenômeno principalmente superfi-

cial. Este fato e o de o alcance da radiação beta ser pequeno na matéria cons-

tituem os motivos que tornam um detector de TSEE promissor para a dosimetría

do tipo da radiação em questão.

PARTE EXPERIMENTAL

Foram estudados os dosímetros TL de LiF, LiF com grafite (mistura homogênea);

CaF,:Mn, CaF.:Dy e os de espessura ultra-fina, em suporte metálico, de

BeO:Li, Li-B.O.iAg.Cu e CaSO,:Tm, além dos detectores de TSEE de BeO, de espes^

sura 1.000 X , em suporte de quartzo e de Al-0,, em suporte de grafite. As

amostras foram expostas ã radiação beta das fontes de 90Sr • 9 0Y, 20i*Tl elk7?m

do sistema padrão secundário do Institut fiir Strahlenschutz, utilizando-se por

ta-anostras especiais de lucite. Uma folha plástica Hostaphan com densidade

superficial equivalente a tecido de 0,32 mg/cm2 serviu para cobrir as amostras.

As amostras TL foram submetidas a pré-recozimentos de 400 C durante 5 min.

(3 min, no caso dos dosímetros ultra-finos) e a pós-recozimentos de 100 C du-

rante 15 min . 0 resfriamento foi sempre lento, em placas de aníanto duran-

te aproximadamente 10 min. N'o caso das amostras de TSEE, elas foram sampre tra

tadas térmicamente no próprio sistema de detecção.

Quanto ãs experiências da dependência angular, os dosímetros foram expos -

tos ã radiação beta, variando-se o angulo de incidência da radiação entre 0 e

180°.
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IS
; RESULTADOS E CONCLUSÕES

A reprodutibilidade média de cada tipo de amostra TL foi excelente, com

desvio padrão relativo máximo de 4Z. No caso dos detectores de TSEE, este des -

vio foi de IX. Quanto ao comportamento da resposta em função da dose absorvida,

todas as amostras TL apresentaram linearidade entre cerca de 0,8 e 400 mGy e

as de TSEE, entre 2,6 e 60 mGy.

Na Fig.l pode-se observar a resposta TL em função do angulo de incidência

de dosímetros ultra-finos de CaSO :Tm (espessura 70 um). Notou-se para a maio-

ria dos materiais estudados a ocorrência de uma simetria aproximada nas curvas,

em relação ao ângulo de incidência de 90 . A opacidade de algumas amostras é a

responsável fundamental pela falta da simetria, observada principalmente nos

casos de LiF com grafite e nas amostras de suporte metálico, para a radiação

de ll*7Pm. A espessura das amostras desempenha naturalmente neste caso papel im

portante. Tomando-se a diferença entre os valores TL para 0 e 90 , em relação

ao valor para 0 , pode-se dividir os detectores em dois grupos: amostras TL

normais e amostras TL com suporte metálico. Enquanto que no primeiro grupo as

diferenças variaram entre 45 e 762, 72 e 85%, 75 e 80% para respectivamente

radiação de ll47Pm, Z0l*Ti e 90Sr-90Y/no segundo grupo as variações se apresenta

ram entre 82 e 89Z, 59 e 76Z, 61 e 707.. Portanto, a dependência angular mos

trou-se marcante.

A Fig. 2 apresenta os resultados obtidos da resposta TL e TSEE em função

da energia média da radiação beta para as amostras de LiF normal e com grafite,

Li2B4O?:Ag,Cu, CaSO^Tm (70pm) , CaSO^Tm (60um) , aS-Al,03 e BeO (1000 8). No -

ta-se desta figura que quanto menor a espessura da amostra, menos dependente

com a energia da radiação e'a sua resposta. Apenas os detectores de TSEE de

BeO mostraram o comportamento ideal, ou seja, independencia total com a ener -

gia em todo o intervalo considerado. A influência da espessura da amostra fi-

cou claramente visível neste estudo.

Em conclusão, os detectores TL de CaS0,:Tm (60um) em suporte metálico e as

amostras de TSEE de BeO em suporte de quartzo mostraram-se os mais apropriados

para a dosimetría beta.
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S T M A R I O

A s p r o p r i e d a d e s t e r m o l u m i n e s c e n t e s ( T L ) d o p o r c e l a n a s d e r e s -
t a u r a ç õ e s d e n t a r i a s f o r a m e s t u d a d a s c o m o o b j e t i v o d e t e s t a r a
p o s s i b i l i d a d e d e u t i l i z a ç ã o d e s t e m a t e r i a l c o m o d o s í m e t r o t e r m o l u
m í n e s e e n t e p a r a e s t i m a r a l t a s d o s e s , e m c a s o s d e a c i d e n t e s r a d i o -
l ó g i c o s . A s i r r a d i a ç õ e s f o r a m f e i t a s u s a n d o - s e u m a f o n t e d e " C o
e r a i o s X d e e n e r g i a s e f e t i v a s e n t r e 2 0 e l* 5 k e V . O 1 i n i t e d e d e
t e ç a o d a s a m o s t r a s e d a o r d e m d e 5 0 R e s u a re p r o d u t i b i 1 i d a d e m e -
l h o r q u e 1 5 T' • c o m r e s p o s t a T L 1 i n e a r. e m f u n ç ã o d a e x p o s i ç ã o , e n t r e
5 0 a í O O O O R .

ABSTRACT

T h e t h e r m o 1 u m i n e s c e n c e ( T L ) p r o p e r t i e s o f d e n t a i r e s t o r a t i v e
p o r c e l a i n w e r e i n v e s t i g a t e d w i t h t h e a i m o f u s i n s t h i s n a t e r i a l a s
a T L d o s e m e t e r t o e s t i m a t e h i e h d o s e s i n r a d i o l o g i c a l a c c i d e n t s .
T h e i r r a d i a t i o n s w e r e c a r r i e d o u t w i t h a " " C o g a m m a s o u r e r a n d \
r a y s w i t h e f f e c t i v e e n e r g i e s f r o m 1 0 t o 9 S k e V . T h e s a m p l e s h <i v e
a l i m i t o f d e t e c t i o n a t a b o u t 5 O R a n d t h e i r r e p r o d u c i b i I i t y i s
b e t t e r t h a n I S * * . L i n e a r i t y w a s o b s e r v e d f r o m í 0 t o í O O O O R .
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INTROIH ÇAO

I'm m é t o d o de a v a l i a ç ã o d e d o s e s r e c e b i d a s p or p e s s o a s a c i d e n -
t a l m e n t e i r r a d i a d a s , e q u e n a o u t i l i z e m d o s i m e t r o s c o n v e n c i o n a i s .
v' ¡:iuito i m p o r t a n t e . M e s m o q u a n d o a s p e s s o a s e x p o s t a s sao m o n i t o r a
d a s , p o d e s e r ú t i l c o n f i r m a r a l t a s d o s e s r e c e b i d a s , p or m é t o d o s ai
t e r n a t i v o s . P o r e s t a r a z ã o , v a r i o s e s t u d o s tem s i d o f e i t o s u t i l i -
z a n d o - s e t e c i d o s b i o l ó g i c o s e / o u o u t r o s m a t e r i a i s n o r m a l m e n t e u s a -
d o s p e l a s p e s s o a s c o m o d o s i m e t r o s a l t e r n a t i v o s. 1 • * • •>

M u i t o s b r a s i l e i r o s u s a m r e s t a u r a ç õ e s d e n t a r i a s d e c e r á m i c a s e
e s t a s p o d e m s e r , s e n e c e s s á r i o , r e t i r a d a s f á c i l e r a p i d a m e n t e . E
s a b i d o t a m b é m , q u e e s t e t i p o d e c e r â m i c a t e m p r o p r i e d a d e s terrnolu-
mi n e s c e n t e s . "* E n t ã o , d e c i d i u - s e p e s q u i s a r a s p r o p r i e d a d e s T L d a s
p o r c e l a n a s d e n t a r i a s c o m o o b j e t i v o d e u t i l i z a - l a s c o n o d o s i m e t r o s
de e m e r g e n c i a .

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

As a m o s t r a s foram feitas com c e r â m i c a d e n t a r i a da marca
A c h a t i t , na forma de di s c o s de 6mm de d i â m e t r o o lmm de es p e s s u r a
( 6 0 m g ) . As irradiações das a m o s t r a s foram feitas em fonte de 6 0 ç 0

e raios X com energias e f e t i v a s de 2 9 . 59 e 0 5 k e V e estas foi-am a
valiadas em um leitor TL H a r s h a w 2 0 0 0 A + B . com taxa de a q u e c i m e n t o
c o n s t a n t e de 2^C/s até 320?C

As a m o s t r a s foram a r m a z e n a d a s no la b o r a t o r i o em c o n d i ç õ e s n o r -
mais de temperatura ( 2 5 ? C ) e i l u m i n a ç ã o .

RESULTADOS

A c u r v a de e m i s s ã o da p o r c e l a n a d e n t a r i a a p r e s e n t a 3 p i c o s a -
p r o x i m a d a m e n t e a 1 2 0 , 1 9 0 e 2 7 O ^ C ( F i g u r a 1 ) . 0 p r i m e i r o p i c o d e -
cai m u i t o r a p i d a m e n t e , d e s v a n e s c e n d o c o m p l e t a m e n t e a p ô s 5 h o r a s de
a r m a z e n a g e m em c o n d i ç õ e s n o r m a i s . 0 s e g u n d o e o t e r c e i r o , n a s n o s
ma s c o n d i ç õ e s , s a o m a i s e s t á v e i s . T o d o s os r e s u l t a d o s f o r a m o b t i -
d o s u s a n d o - s e a a l t u r a d o s e g u n d o p i c o . d e v i d o a sua m a i o r s e n s i b j
l i d a d e .

A p o r c e l a n a e m u i t o s e n s i v e l a l u z i n c a n d e s c e n t e e s o l a r . S ua
r e s p o s t a T L s a t u r a a p ô s a l g u n s m i n u t o s d e i l u m i n a ç ã o , e c o r r e s p o n -
de a u m a e x p o s i ç ã o d e 80R d e " " C o . E s t e s i n a l p o d e s e r . e n t à o .
c o n s i d e r a d o c o m o l e i t u r a d e d o s e z e r o da a m o s t r a .

As a m o s t r a s a p r e s e n t a r a m u ma r e p r o d u t i b i 1 i d a d e m e l h o r q u e 15'
p a r a v a l o r e s de e x p o s i ç ã o m a i o r e s q u e 2 0 0 R . 0 l i m i t e de d e t e ç à o o
a p r o x i m a d a m e n t e d e 5 0 R '
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Nao foram observados efeitos triboluminescentes, apesar das a-

mostras terem sido manuseadas varias vezes P mesmo arranhadas com

pinças.
Também não foram observados efeitos ' uumidade, quando as a-

mostras ficaram imersas em agua por ai . s horas.
A resposta TL da porcelana apres. <«i comportamento linear para

exposições entre 50 e 50000R (Figy:i 2).
A dependência energética da .-posta TL da porcelana dentaria,

normalizada para a energia méd: do 60co e, respectivamente, de
2,3; 3,9 e 4,8 para raios X •••• .-nergias efetivas de 95, 59 e 2ÇkeV.

0 desvanescimento do s' • NJo pico e da ordem de 20$ nos prime_i
ros 5 dias e de 50$ após .dês. 0 fator de sensibilização da por
celana, definido como a izão entre o sinal TL da amostra pre-irra
diada e o sinal TL da mostra sem pré-irradiação, cresce com a
pré-exposição recebida, sendo importante a partir de 500R. Para
50000R, este fator é de 2,33-

10'

10 100 200 300
TEMPERATURA (?C)

Fig. 1 - Curva de emissão TL da
porcelana dentaria

10'

5 1021

10

101

Fig. 2 -

IO2 103 104

EXPOSIÇÃO (R)
IO3

Linear idade da respoís
ta TL da porce1 ana
d e n t a r i a par.a

DISCUC5À0 E CONCLUSÕES

A resposta TL da porcelana usada em restaurações dentarias a-

presenta comportamento linear para exposições entre 50 e 50000R.

Apesar cie seu alto limite de deteção, sua linearidade possibilita

avaliatão de exposições, con precisão melhor que 15$, mesmo em ca-

sos de acidentes não letais. Sua reprodutibilidade nao e tac bo;¡

quan'.o a dos dosímetros TL comerciais, mas esta e suficiente ?;ira

un dosímetro alternativo de acidentes.
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Tina ve: que pretende-se visar a porcelana dentaria so no caso

de acidentes, seu grande desvánescimento nao e um fator limitante,

ao contrario,, e útil pois elimina sinais devidos a itradiaçoes an-

teriores e, de qualquer forma, a amostra deve ser aviliada o mais

rápido possível.

A ausencia de efeitos triboluminescentes e muito importante pa

ra a aplicação das porcelanas dentarias como dosimetros alternati-

vos, ja que as restaurações serão friccionadas e quebradas quando

removidas da beca da vitima. Mesmo pequenas peças de porcelana

saio suficientes para uma boa leitura TL (!>g).

Todos os resultados confirmam a possibilidade de uso de restau

rações de cerámicas dentarias como dosimetros TL alternativos em

dosimetria de acidentes envolvendo altas exposições gama de corpo

inteiro. Para maiores detalhes consultar referencia 5.
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Sumario

Com o. desenvolvimento do programa nuclear bras i l e i ro , tornou-se necessário a ampliação
das monitorações ambiental e pessoal jã ex i s t entes . Os sistemas de dosimetría mais fre_
quentemente empregados são os filmes fotográficos e dosímetros termoluminescentes, prin
cipalmente o LiF, sendo arabos importados., Com o objetivo de economizar divisas e toj_
nar-se auto-suficien£e nesse campo, foram desenvolvidas no IPEN pastilhas dosimétricas
üe CaSO :̂ Dy + Teflon. O fósforo termoluminescente escolhido foi o CaSO :̂ Dy, crescido
no Laboratorio de Produção de Materiais Dosimétrieos, devido ã a l ta sensibilidade ã Í£
cilidade de obtenção e ao comparativamente baixo custo. As pastilhas foram obtidas pe
Ia prenssagem a frio e a sinterização de uma mistura de CaSO :̂ Dy • Teflon, ambos sob ~ã
forma de pó. Um estudo detalhado das propriedades dos í met ri cas foi realizado, com o obje_
t ivo de introduzir as pastilhas em uso rotineiro de monitoração. Uma combinação esp£
cia i de f i l t ros foi desenvolvida, para a obtenção de uma resposta independente da ener-
gia entre 20 keV e 1,25 MeV. 0 dosímetro consiste de tres pastilhas seladas em filme f i
no de p lá s t i co , sob f i l t ros de p lás t i co e chumbo. A combinação desses três f i l t ros permT
te- a determinação da exposição bem como da energia da radiação incidente. Os testes de
campo efetuados con esses dosímetros tem mostrado excelentes resultados.

Abstract

With the development of the nuclear programme in Brazil , the need of environmental and
personnel monitoring becomes imperative. The present dos i me try system in use employs
the photographic film and thernoluminescente (TL) dosemeters (LiF extruded ribbons)both
of which are commercially available but imported. In view of saving foreign currency
and becoming se l f suff icient in this f i e l d , a pe l l e t dosemeter of CaSO :̂ Dy «• Teflon was
developed at IPEN. CaSO¿: Dy thermoluminescent phosphor, grown in the Dosin»trie Mate
r ia ls Production Laboratory was chosen, due to i t s high s e n s i t i v i t y , ease of preparation
and comparative]/low cost . Pel lets vere produced by cold pressing and sintering a mix tu
re of CaSO :̂ Dy and Teflon powders. Extensive work was done to study in detai l a l l CaSO :̂
Dy p e l l e t s characteristics from the point of view of dos i me try with the purpose of intro
ducing i t in the routine use. A f i l t e r combination providing an energy independent respon
se from 20 keV to 1,25 MeV was obtained. The dosemeter consists of three pe l l e t s sealed
between two thin p laUic sheets and placed under p la s t i c and lead f i l t e r s . The combing
tion of these tree f i l t er s allows the exposure as well as the energy determination of an
unknown source. Field tr ia l s of this dosetneter have shown very good resu l t s .

-337-



Introdução

Nos últimos cinco anos o Departamento de Proteção Radiológica do Insti-
tuto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) vem produzindo e vendendo '
aos Serviços de Monitoração Pessoal pastilhas dosimétricas de CaSO.:Dy util i

(1) "~
zando o NaCl como agregante . Todas as etapas, desde o crescimento do cris_
tal ate a distribuição dos dosímetros, foram realizadas no IPEN, com tecnolo
gia própria.

As pastilhas de CaSO,:Dy apresentam duas grandes vantagens em relação '
aos materiais importados existentes no mercado: alta sensibilidade e baixo
custo. 0 único inconveniente, a higroscopicidade do agregante, í evitado se-
lando-se as pastilhas em filme fino de plástico.

Com o objetivo de eliminar esse inconveniente e visando facilitar a uti
lizaçao das pastilhas na dosimetria ambiental, desenvolveu-se um método de
produção de pastilhas dosimétricas de CaSO,:Dy utilizando-se o Teflon na for
ma de pó como agregante. As características desse novo material foram estuda
das e são apresentados neste trabalho alguns resultados.
Experimental

Os cristais de CASO,:Dy são obtidos pelo método de evaporação lenta em
(2) -

um sistema seladoN , desenvolvido nos laboratorios do IPEN*. Esse método peĵ
mi te o controle da cristalização, podendo-se obter cristais de dimensões e
sensibilidade favoráveis também a outras utilizações.

Os cristais passam por um rigoroso controle de qualidade antes de serem
selecionados na granulaçao adequada para a compactação na forma de pastilhas.

As pastilhas são obtidas pela prensagem a frio e pela sinterização de
uma mistura de CaSO,:Dy + Teflon , ambos sob a forma de po.

As propriedades dosimétricas das pastilhas foram estudadas utilizando-
se um Leitor Termoluminescsnte Harshaw Modelo 2000 A-B. A velocidade de aque_
cimento constante foi de 99C/s. 0 intervalo de integração da luz emitida foi
de 220 a 3509C. O tratamento térmico padrão para reutilização é de 3009C du_
rante 3 horas. Todas as medidas foram efetuadas 24 horas após a irradiação.
Cada valor determinado corresponde à oédia de cinco medidas.
Resultados

Curva de Emissão Termoluminescent» (TL) - A Fig.l mostra a curva de emissão

* Patente junto ao INPI n° 8.106.943
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das pastilhas de CaSÔ rDy • Teflon obtida sob as condições descritas aciaa.
0 pico principal aparece e una temperatura de 2509C Us outro -pico pode ser
observado ea 1409C. A sensibilidade medie, expressa COBO a razão da intensi,
dede de lua producida por 2,58 x 10 C/kg (IR) de exposição ea 1 ag de mate_
rial , é de l,30nC R mg e e razão entre a altura do pico dosimétrico e o
de aais baixa temperatura é 4,5.

Decaiaanto Térmico - Após um período de armazenamento de 30 dies na tempe-
ratura ambiente foi observada uma diminuição no sinal de aproximadamente 5Z.

Exposição MÍniaa Datactãvel - Foi determinada considerando-se X • 7 • 3o on

de Y í a madia do sinal TL de amostras não expostas ã radiação a o, o dea
* — — «• -» — — 7 — 1 ™*

vio padrão da aãdia. A exposição minias detsctãvel é de 2,58 x 10 Ckg
( l a R ) .

Dependencia coa a Taxa de Exposição -Não foi observada qualquer dependência
da reposta TL das pastilhas coa a taxa de exposição entre 2,58 x 10 Ckg
ain."1 (10 aR ain "*) e 5,28 x IO*3 Ckg"1 ain."1 (20,5 R.ain "*).

Resposta ea função da Exposição - A resposta TL ea função da exposição ã ra
dUçio gama do Co foi medida entre 2,58 x 10"7 Ckg"1 (1 aR) e 1,032 C k g ^
(4 x 103R) e é mostrada na Fig. 2. Verifica-se que aciaa de 2,58 x IO"1 '
C.kg" (lOTt) a resposta torna-se supralinear.

Reutilização - Os sstudos efetuados mostraram que apõe '20 ciclos de irradi±
çio, leitura TL a tratamento térmico, o desvio padrão aixiao é de 3,9Z. Isso
indica que •» pastilhas podea ser utilizadas 20 vasas sea nova calibração.

Porta-dosíaatro - Da porta-dosíaatro coa tris fi ltros (3made plástico,1 ma
de chumbo * 0,8 ma de chumbo coa furo central de 2 ma de diámetro) foi deseii
volvido especialmente pera as pastilhas ds CaSO^Dy. A combinação da respos-
ta TL das pastilhas sob asses filtros permite a determinação da exposição bem
com» da energia da radiação incidente no intarvalo de energias entre 25 keV a
1,25 MsV.

Conclusão - Os resultados obtidos mostram qus as pastilhas de CaSÔ :Dy • Te-
flon apresentam todos os requisitos necessários para se rea uti Usados tanto
na aonitoração pessoal COBO ambiental.



< F i g . l Curva de Eaissão TL das pastilhas de CaSO.d>
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SUMARIO

Otiaizou-se ua aétodo que pe mite a análise seletiva de isóto-
pos de torio e uranio. As modificações introduzidas nos métodos
convencionais, proporcionaram ao método desenvolvido uma eficien-
cia radioquímica elevada, o que consequentemente reduziu o limite
de detecção. Esta redução permitirá um melhor acompanhamento da
excreção destes radionuclídeos incorporados em trabalhadores ocupa
cionalmente expostos. ~

ABSTRACT

A selective analysis method was performed for thorium and
uranium isotopes. Modifications were added to the conventional
methods in order t; improve the chemical yield and to reduce the
detection limit. This reduction improve the assessment of internal
contamination in ocuppationally exposed workers.
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RESUMO

Qualquer radionuclideo que por inalação ou ingestão penetre
ao corpo humano, poderá incorporar-se e irradiar os tecidos até
que seja excretado por algun processo biológico ou se transióme
-nua isótopo estável através do decaimento radioativo.

0 radionuclideo sera aetabolizado de acordo coa suas proprie-
dades físicas e químicas. A taxa de excreção coa a qual o radio-
nuclídeo deixa o corpo é denoainada aeia vida biológica e usual-
•ente expressa por uaa função exponencial ou de potência, que po
dea ser usadas para calcular a quantidade incorporada ou para es-
tiaar a dose acuaulada nua teapo qualquer. Eabora a avaliação da
dose através da bioanálise não forneça resultados de alta preci-
são, este e o único aetodo disponível para os casos de incorpora-
ção de emissores alfa e beta de baixa energia.

No Instituto de Radioproteção e Dosiaetria/CNEN, amostras de
fezes, e urina de trabalhadores ocupacionalaente expostos, têa si-
do analisadas para uranio (aineração e ciclo do combustível) e tó
rio (ciclo da aonazita).

A experiência comprovou que aetodos radioquíaicos já publica-
dos, nea seapre aostravaa-se satisfatórios. Por isso tornou-se
necessário aperfeiçoar estes aétodos ajustando parâmetros críti-
cos que comprometiam a reprodutibilidade das análises, uaa vez
que a coaposicao quiaica das amostras biológicas e bastante varia
•ei.

O aetodo ea questão consiste das seguintes etapas:
a) Coleta - Foraa coletadas aaostras de pessoas ocupacionalaente

expostas a torio e urânio. Foraa utilizados frascos plásticos
descartáveis e as amostras conservadas ea freezer até serem
processadas.

b) Oxidaçao da aatéria orgânica - Urina: A aaostra e transferida
para ua becher no qual é adicionado S0% do seá volume de aci-
do nítrico concentrado e os traçadores U-232 e Tb-229- A solu
cão e aquecida a 100*C e levada quase à secura quando saio adi-
cionadas alguaas gotas de peridrol 30Í para que se obtenha um
resíduo claro. 0 resíduo é transferido para tubo de centrífu-
ga coa 30al de ácido nítrico 0.01 M.
Fezes: A aaostra é transferida para cápsula do quartzo onde é
seca e calcinada a 400*C por 24h. Os traçadore» são adiciona-
dos às cinzas. Seguè-se ataque exaustivo coa HNO3 cone. e
82^2 30% a quente. Leva-se à secura e adiciona-se 5»1 de KNO3
8 ti. Caso a aaostra apresente uaa grande quantidade de resídu
o insolúvel, separa-se a fração solúvel e ataca-se o resíduo
coa HF. Adiciona-se 5al de HWO, 8 M e não havendo dissolução
a aaostra é levada à secura, e segue-se fusão alcalina coa ai¿
tura 3:1 de LÍ2B4O7 e LiBC>2« Após resfriaaento o produto da
fusão i dissolvido a quente coa 5*1 de HNO3 0.01 H.

-343-



I c) Coprecipitação - No tubo de centrifuga e adicionado NH.OH conc.
i até que o pH se eleve a 6. Apôs centrifugação descarta-se o
¡ sobrenadante e dissolve-se o precipitado en 3ml de HNO3 S M.
i á", Sxtração por solvente - A solução e transferida para funil de
I separação com 10ml de solução 2:8 N de AMMO*)-?. Adiciona-sc
* 13«1 de solução 10$ p/v de alamina en xilol. Agita-se por
• 5«in e repete-se a extração com a fase aquosa em outro funil.
í Descarta-se a fase aquosa e reune-se as fases orgânicas no mes

•o funil.
A reextração é feita duas veses com HC1 7 M para tório e HNO-j
0.1 N para urânio.

e) Deposição - As soluções obtidas na reextração são evaporadas e
o resíduo dissolvido em 3nl de KN07 1 M. Transfere-sc para cé
lula de deposição contendo plaqueta de aço inox recoberta cam
filme topo/vinol. Deposita-se por 01.*30h e calcina-se o filme
a 400SC por lh.

f) Contagem - Depois de resfriadas a temperatura ambiente os radi
onuclídeos são contados em um sistema de espectrometría alfa
com detetor tipo barreira de superficie.

RESULTADOS

Os resultados experimentais mostraram que este método possui
uma efeiciencia media de 80», o que contribuiu para que a ativida-
de minima detectavel (limite de confiança de 99& para lOOmin de
contagem) fosse reduzida de 0.6 F-i/g para 0.1 pCi/g de cinzas ou
0.1 pCi/1 de urina. Esta redução permitirá uma avaliação mais a-
purada das exposições internas em trabalhadores ocupacionalmente
expostos.
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0 objetivo do trabalho foi p de investigar os mecanismos de lixivi£
ção e transporte de radio do Morro do Ferro (M.G.) e estimar a taxa de mob_i
lização de 228Ra durante o regime basal (sem chuvas). Analisaram-se águas
subterrâneas, de superfície e suas partículas em suspensão. Ra-226 foi d£
terminado pelo método de emanação de radonio. Ra-228 foi analisado por ^e£
pectrometria das emissões 8-y em coincidencia do 228Ac. Em águas subterrane
as do depósito de tório a razão 228Ra/226Ra alcança valores de até 450. Nas
condições basais o transporte e feito predominantemente na fração solúvel.
A concentração de 228Ra solúvel variou de 1-120 m Bq. l"1. No principal co£
rego que drena a bacia a concentração média é de 63 •_ 10 mBq.l"1 e no ̂ cov_
rego controle é de 12 ̂  4 m Bq.l"1. A taxa de mobilização de 228Ra solúvel
foi estimada como da ordem de 10~7 ano"1.

ABSTRACT

The aim of this work was to investigate the mechanisms of radium
leaching and transport at the morro do Ferro and to estimate the 228Ra
mobilization rate, under conditions of no rainfall(baseflow regime). Radium
was analyzed in solution and in suspended solids, in surface and ground
waters at the Morro do Ferro general basin. Ra-226 was determined by the
classical radon emanation method. Ra-228 was analyzed by radiometric method
which is based on the radiometry of 8-y 228Ac coincidence transitions. At
Morro do Ferro, the ratio 228Ra/226Ra reaches up to 450 in groundwater
inside the ore body. Under the condition of no rainfall the radium transport
occurs predominantly in the soluble form. In surface waters of the general
Morro do Ferro basin the concentration ranges from 1 to 120 mBq.l^.In the
main stream draining Morro do Ferro,the average concentration was 63 ̂  10
m Bq.l"1 whereas it was 12 *_ 4 m Bq.l"1 'n a control stream in an opposite
hill. The estimated mobilization rate by 228Ra solubization is of the order
of 10"7 a"1.
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O deposito de minério do Morro do Ferro (Poços de Caldas.

MG), contendo cerca de 30.000 t de Th e 10Q t de U, constituiu

se num laboratório natural para estudos radioecológicos.

Esta tese teve por finalidade investigar os mecanismos de

lixiviação e transporte de rádio do Morro do Ferro e estimar a

taxa de mobilização de 228Ra durante o regime basal(sem chuvas).

Uma pesquisa complementar referente ao regime de enxurradas já

se encontra em andamento.

Analisaram-se águas subterrâneas, águas de superfície e su

as partículas em suspensão, coletadas na bacia do Morro do Fe£

ro.

Ra-226 foi determinado pelo tradicional método de emanação

de radônio; 228Ra foi analisado através de seu descendente dir£

to, o 228Ac.

0 procedimento radioquímico de análise de 228Ra (Kamath et

alii, 1964), utiliza BaSd, para coprecipitar o rádio, LaF3 para

isolar o actinio e contagem de sua atividade beta ,conduzindo-se

pela premissa de que o comportamento entre actinio e lantânio

era semelhante em todas as etapas. Todavia, os problemas encon

trados exigiram um estudo acurado de cada fase do processo, V£

rificando-se não ser verdadeira tal proposição.

Nas condições de trabalho, observou-se que, durante a et£

pa de separação rádio-actínio, perde-se em média 18ZLa e 48%Ac

no precipitado de BaS04. Foi necessário, então ,determinar-se um

fator de correção que considerasse essa diferença de comporta^

meneo entre os dois elementos.

Durante a última fase do trabalho, optou-se pelo método r£

diométrico descrito por McCurdy & Mellor (1979), que se baseia

na espectrometría das emissões S-y em coincidência do 228Ac. A

principal vantagem da técnica é a redução do background que pe£

mite atingir-se uma sensibilidade muito maior do que a obtida

pela espectrometría gama convencional.
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Eu-águas subterrâneas do depósito do Morro do Ferro,a razão
228Ra/226Ra alcança valores de até 450 naquelas amostras coletj»

das dentro do corpo de minério. A razão decresce nos demais pon

tos de amostragem. As analises realizadas demonstram que apesar

de ser consideravelmente lixiviado pela água que percola o corpo

do minério no seu trânsito subterrâneo para fora do depósito, o

rádio é fortemente retido. Este processo natural de retenção con

tribuí para reduzir a descarga de rádio no meio ambiente a val£

res muito pequenos.

Nas condições basais (sem chuva), o transporte de rádio é

feito predominantemente na fração solúvel, e a concentração de
228Ra solúvel em águas de superfície da região do depósito de m¿

nério variou de 1 - 120 mBq.l"1. No principal córrego que drena

a bacia do Morro do Ferro (Córrego Sul) a concentração média é

de 63 *_ 10 mBq.l"1 e, no Córrego Controle, é de 12 M mBq.l"1.

Considerando a diferença entre as duas concentrações como a

contribuição do depósito de minério, a taxa de mobilização de
228Ra solúvel pode ser estimada como da ordem de 10~7 ano"1.
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DETERMINAÇÃO DE Fe, Cr, Co e Cs MACROALGAS DA REGIÃO DA CENTRAL NUCLE

AR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, ANGRA DOS REIS, RJ, BRASIL - ESCOLHA DE

UM BIO-INDICADOR

I.Nícoli e J.M. Godoy
Departamento de Proteção Radiológica Ambiental
Instituto de Radioproteçao e Dosimetría
Comissão Nacional de Energia Nuclear
C.Postal 37025 - CEP 22602
Rio de Janeiro - RJ - Brasil

RESUMO

De modo a selecionar um bio-indicador para Cs-137, Co-58, Co-60,
Cr-51 e Fe-59, radionuclídeos presentes nos efluentes líquidos de uma
central nuclear foram determinadas as concentrações de Fe, Cr, Co e
Cs em diversas algas da região da baía de Piraquara de Fora, onde são
lançados os efluentes líquidos da unidade-1 da Central Nuclear Almi
rante Alvaro Alberto (CNAAA-1). -

Os resultados demonstraram que as espécies de algas estudadas po
dem ser empregadas como monitore» em liberações de rotina ou aciden
tais. —

ABSTRACT

The concentration of Cs, Fe, Cr, and Co in macroalgae locally
abundant in the Piraquara de Fora bay - Angra dos Reis, Nuclear Power
Plant Region, R.J. Brazil was been determined using neutron activation
analysis.

The results demonstrated that the studied species of macroalgaes
can be employed as useful monitors for routine or accidental radio
nuclides releases. -

HOTEL GLORIA - 17-20/03/1986
SECRETARIA: RUA GENERAL SEVERIAN0.90 « / 2 0 t

BOTAFOOO -.CEP- 22294 - RIO DE JANEIRO
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A primeira central nuclear brasileira esta situada em Angra

dos Reis entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A unidji

de 1 é um reator do tipo PWR, Westinghouse em operação ã uma p£

tência de 683 HWe.

A Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto está localizada

na praia de Itaorna e os efluentes líquidos slo descarregados por

um canal na Baia da Ribeira. Esta baia tem aproximadamente uma ã

rea de 112 km2, uma profundidade de lOm e a temperatura da água

representa uma variação tipicamente tropical (21-29 9C). A saH

nidade varia normalmente entre 28 - 36% e a agua está em pertna

nente circulação.

Como a região apresenta um hidrodinamismo moderado e um

substrato abundante foi possível estudar especies perenes de a^

gas de acordo com o estudo preliminar realizado por Pedrini e P£

reirá (1985). (tabela 1).

Foram determinadas as concentrações, em diversas algas per£

nes de Cs, Co, Cr e Fe, análogos estáveis de radionuclídeos pr£

venientes da fissão e ativação de materiais estruturais do rea

tor e liberados em maior quantidade na região de Piraquara de F£

ra.

A técnica empregada foi a de análise por ativação por neu

trons térmicos durante 1 hora a um fluxo de 1013 n/cm2.s., segu¿

da de urna espectrometría gama.

Após este estudo foram selecionadas 3 algas; Bostrichia

binderie, Padina vickersiae e Galaxaura tnarginata como bío-índ^

cadoras para liberação de radionuclídeos de Cs, Co, Cr e Fe.
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TABELA 1

Espécies de algas perenes encontradas na região da CNAAA - I (a

identificação foi realizada pelo grupo de biologia do IRD/CNEN).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Espécies Encontradas

Briopsis pennata

Avranvillea atlântica

Kalfsia sp.

Dictyopteris plagiograma

Dictyota cervicornis

Padina vickersiae

Sargassum stenophy1lum

Galaxaura marginata

Asparagopsis taxiformis

Hildenbrandia prototypus

Amphiroa pragilissima

Fosliela lejolisi

Acanthophora spicifera

Bostrychia binderi

Laurencia papulosa

Hypnea musciformis

Espécies analisadas para

Co, Cr, Fe e Cs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANAIS - PROCEEDINGS

EFFECT OF ANTHOROPOMETRICS PARAMETERS III A WHOLE BOOT COUNTING PROCEDURE

TO ABNORMAL LEVELS OF RADIOACTIVITY

E l i e z e r Dias Sacche t to , Carlos Henrique de Mesquita e Sudernaique Fernades Deus

I n s t i t u t o de Pesquisas Energét icas e Nucleares - IPEN

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN

Abstract

Two c r i t e r i a to evaluate the l i m i t l e v e l of abnormal r a d i o a c t i v i t y measurement

on whole-body counter are d i s c u s s e d . The f i r s t take i n account the sample mean

added with three standard d e v i a t i o n . The second suppose that l i m i t would be

e s t a b i l i s h e d to each indiv idual according i t s own anthoropometrics parameters

such weight (W) he ight (H) , t o t a l body potassium (TBK) and body f a t (F) . The

experimental data shown that the c r i t e r i a us ing anthroporottric parameters improve

the evaluation. The multiple linear regression coefficient was r - 0.92.
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INTRODUCTION'

The whole body counting dev ices are designed to measure r a d i o a c t i v i t y i n

the human body with high s e n s i v i t y and performance. So , they are used i n the

measurement of the trace l e v e l s of gamma e m i t t e r s . When the WBC are appl ied i n

e v a l u a t i o n of low l e v e l gamma tracers i t i s important to know the human

background-range-l imit (BRL).

; As an approximation rule we can est imate the BRL as the sample mean added

with three samples standard d e v i a t i o n . However , t h i s c r i t e r i a does not take

i n account the variance components which 'uask" the b a s i c information, i . e . ,

the abnormal l e v e l of r a d i o a c t i v e e l ements .

To e s t a b l i s h more accurate BRL value i t i s important to know the

p r i n c i p a l s variance components i n the WBC/measurement.

The t o t a l body potass ium (TBK) c o n s i s t e of 0,0118% of K which i s the

p r i n c i p a l radioisotope n a t u r a l l y found i n the human body ^"' . Based on t h i s

information, we can suppose that the r e s u l t s of t o t a l count WBC measurement

are c o r r e l a t a t e d d i r e c t l y with the TBK. Burkinshaw e t a l . ( 1 ,3 ) describe that

• the TBK can be est imated By:

¡ TBK (mmol) - 814 - 16.27xAge + 4.3xHeight + 36.47xWeight + 322 (l)

On the other hand, there exist differences of concentration of K in the

body tissues ^ . It i s know that the muscular tisue is richer in K than the

fat tissue .Conseqüentely, we can suppose that the fat tissue actuate as a

shield in the ordinary WBC measurement.

One way to correlate the shielding effect of the fat tissue is by

measuring the skinfold thickness using a Harppender caliper, ^ .

The height and weight are also WBC-contributory-variables wich have to be

account because they are intrinsically correlated with the geometrical counting

efficiency.

• Based in all these considerations the total count expected from a

f measurement of an uncontaminated subject i s :

! TCexpec - a0 + a^ • afi + ajTBK (2)

' were W i s the weight; H i s the height; F is the skinfold tickness and TBK is

the total body potassium previously estimated by the empirical equation of

Burkinshaw et al. (1) and a to a, are regression parameters validated to each

WBC device.

EXPERIMENTAL

Twenty nine normal man (not suspected of contamination) were measured on

- 3 5 6 -



*BC previously calibrated in the 0.1 to 3 MeV energy range.

The «BC device was configured with one 8X4" Nal(Tl) detector assembled in

a 10 en s t e e l room.

RESULTS

After submitting our experimental to ta l count data in mulci l inear

regression we obtained the following equation:

TCexpec - -97.9 - 4.9W + 1.5H - 0.88F + 154.8TBK ± 22 (cpm) (3)

The s t a t i s t i c a l regression quality i s shown in the table bellow:

REGRESSION TABLE
SOURCE

REGRESSION

DESIDUE

TOTAL

SQUARE SUM

56514.58

66235.94

66750.52

D.F.

4

22

26

(*) MEAN SQUARE

14128.645

465.270

F - 30 .37

DETERMINATION COEFFICIENT - 0 .8466

MULTIPLE LINEAR REGRESSION COEFFICIENT - 0 .9201

STANDARD ERROR - 21 .5701

(*) Degrees of freedom

We conclude that TCexpec mult i l i n e a r model can p r e d i c t about 857. of the

o v e r a l l exper imenta l v a r i a n c e . The remainder (15%), e x p r e s s e d by the r e g r e s s i o n

standard e r r o r i s 22 cpm, we can súpose tha t approximately 12cpm i s due the

statistical flutuation, and so, about 10% is due to others causes not take in

account in our experiments.

The following figure show the graphical agreement between the ejçerimental

versus claculated values.
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The experimental mean value from the 29 measurement was 351 i 52 cpa ,

the BRL using the f i r s t c r i t e r i a was 507 cpm. So, each subject w i l l be

considered as abnormal i f i t s counts result more than 507 cpm.

On the other hand, i f the particular subject has W - 70Kg; H - 170 cm ;

AGE » 30 years and a composed skinfold tickness F " 40, then by applying the

TCexpec - -97.9 - 4.9x70 • 1.5x170 - 0.88x40 + 154.8x4.8 « 410 t 22 cpm

We conclude that the BRL of th is measurement i s 410 • 66 - 476 cpm, wich

represent a bet ter l i m i t . I t i s easy to imagine that other individuals can

show values higher or smaller than the population BRL.
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OF PHOTOELETRIC COUNTING EFFICIEMCY IN A WHOLE

3QPY COUNTER USING MONTE CARLO METHOD AND A SMALL MICRO-

COMPUTER SINCLAIR TYPE (16K)

J.Í1. FERNANDES NETO, C H T M E S Q U I T A AND S.F.PEHS

CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR FMUSP and CNEN - COMISSÃO NACIONAL

HE ENERGIA NUCLEAR - IPEM-CNEN/SP

Sumario

Foi desenvolvido um programa computacional em linguagem basic,

para micro computador tipo Sinclair, para calcular a eficiên-

cia de contagem do Contador de Corpo Inteiro do IPEN, utili^

zando-se o método de Monte Cario.

Abstract

It was developed a program in Basic language applied to

Sinclair type personal computer. The code is able to calculate

the Whole Body counting efficiency when applying a cillincirical

type detector. The scope of the code made use of the Monte Carlo

Method.
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The radioactivity level in the human body estimated by '-.^oh
3dy counter C ^ c ) , requeres the knowledge of counting efficience
->f the system, "requentelv, this is achieved by adding a known
mantity of radioisotope in a phantom and then comparing the
counts with the absolute value. Although this procedure is
reliable but not praticai when we desire know the efficiency for
several gamma ray energy levels and different geometrical
configurations of the phantom.

In this work was developped a program for the efficiency
determination on the photoeletric counts by using Monte Carlo
Method.
The caracteristic of the phantom analytical models were described
by Snyder et. al. with snail modifications, wich include: i) head
only a elliptical cylinder ii) legs-cylindricals. The program was
written in BASIC language for the Sinclair personal computer
(16X). The data innuts require the nersonal anthropometries
•parameters that include: 1) the major and minor axis of the head
and the trunk, 2) mean radius of the legs, 3) height of the head,
trunk and leqs, 4) energy of the gamma ray sources, 5) profile of
the superficial fat tissue (optional, but without it, is assumed
as zero), 6) height and diameter of the detector. The processing
speed is about 4,5 hours/1000 history. To test accuracy of the
analytical models apDlied to the program were added about 10
^cro-curie (3,7 x 104Bq) 9 9 mTc and 1 3 1I in the Alderson phanton.
The measurements of these activities were made in V7BC with a
20 x 8 cm Nal (Ti) detector. The phantom was placed at a stretcher
and the distance between the detector face plane and the
neighbourhood of the phanton gravity mass was 150 cm. The preliminary
results indicated high correlation between the calculated and
experimental data:

D = 100 cm 0 = 145 cm

Energy
(Mev)

0.364

1.52

Adult Phanton

0.0011 (E)
0.0011 (?)

0.00088(E)
O.OOllO(P)

Child °hnntO"i

0.0014
0.0015

0.0015
0.0015

(E)
(P)

(E)
(P)

Adult Phantom

0.00063
0.00061

0.00046
0.00053

(E)
(P)

(E)
(P)

Child Phantoi

0.00069
0.00075

0.00064
0.00082

(E)
(P)

(E)
(?)

5 - Experimental value

P - Program value

"Ublographie:
1. AMDERS™! E.C. & ALSON,D.C. A solutional technique for

assessing quantity and distribution of body radioactivity.
Health Phys., 13:'719-32, 1967.

2. BEAM,G.3.; WIELOPOI,SKI ,L. ; GARDNER,R. VERGHESE,K.- .Monte
Carlo calculation of efficiencies of right circular cylindric*'
Nal detectors arbitrarily located point sources. Nucl»Instrum.
Meth., 154:501-8, 1978.
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A UNIDADE DE CONTADOR DE CORPO INTEIRO DO

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÂO E DOSIMETRÍA

Carlos A.N. de OLiveira^Maria Crte t ina Lourenço,""Hans K.B.de
Menezes,-Betânia L.V. F r e i r e e Paulo G,da Cunha

Departamento de Monitoração Ind iv idua l

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÂO E DOSIMETRÍA - IRD/CNEN

SUMARIO

Visando complementar o programa de avaliação de exposições internas em
trabalhadores ocupacionalmente expostos, o IRD/CNEN implantou em 1985 uma.
Unidade de Contador de Corpo Inteiro. Esta unidade foi especialmente proje-
tada para detectar radionuclídeos que emitem fótons na faixa de energia de
15KeV a 3MsV. Una sala de monitoração, com dimensões internas de 2,5 x 2,5
x 2,5m, foi construída ocm chapa de aço de 15an de espessura revestidas in
ternamente ocm folhas de churbo, cadmio e oobre. O sistema de detecção é~
composto de três detectores "Phoswich" e dois detectores de Nal (TI) de ta-
manhos diferentes. Os sistemas de amplificação e análise processam os sinais
dos detectores e fornecem informações quantitativas relativas à atividade e
ã energia da radiação emitida pelo indivíduo monitorado.

ABSTRACT

In order to complement the monitoring program for assessment of internal
contamination in occupationally exposed workers, the IRD/CNEN has implemented
in 1985 the IRD Whole Body Counter Lhit, This unit was specially designed to
detect a variety of internally deposited radionuclides which emit photons in
the energy range of 15KeV to 3MeV. A monitoring room was constructed with 2.5
x 2.5x 2.5m internal dimensions, 15an thick steel walls, lined with lead ,
cadmium and copper sheets. The facilitity is equipped with three "Phoswich "
detectors and two different size Nal (TI) detectors.
Amplifiers and analysers are used to interpret the detectors signals and give
quantitative information about the activity and the energy of the radiation
emitted by the measured subject.
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Kl! SU MO

A utilização crescente do material radioativo em aplicações
comerciais, industriais e medicas, ex i^e a manipulação e o armaze-
namento de quantidades cada vez maiores de material radioativo e,
consequentemente, aumenta a probabilidade de inalação e/ou inges-
tão desse material por trabalhadores. 0 método utilizado para ava
liar a tíosc comprometida do individuo consiste na simulação matem;»
tica do metabolismo humano associada aos dados obtidos pela anali-
se de excreta (medida "in vitro") e contador de corpo inteiro (me-
dida "in v i v o " ) .

Em 1985, visando complementar o programa (1) de avaliação das'
exposições internas cm trabalhadores ocupacionalmente expostos, o
Instituto de Radioproter10 e Dosimetría - IRD/CNEN - implantou uma
Unidade de Contador de Corpo Inteiro. Esta unidade foi especial-
mente projetada para detectar radionuclideos que emitem fotons na
faixa de energia de 15 keV a 3 MeV.

Unía sala de monitoração, com dimensões internas de 2,5 x 2,5 x
2,5nt, foi construida com chapas de aço de 15cm de espessura de ba¿
xa radioatividade intrínseca. Para reduzir a contribuição de fo-
tons, principalmente na região de baixa energia, esta sala foi re-
vestida internamente com folhas de chumbo, cadmio e cobre com es-
pessuras de 0,3cm, 0,15cm e 0,05cm, respectivamente. Medidas expe
rimentais foram realizadas em cada etapa do revestimento e os re-
sultados obtidos mostraram a redução do "background".

0 sistema de detecção, consiste de:
a) três detectores de Nal(TI)/CsI(TI), comercialmente chamados de

"phoswich detectors", que são capazes de detectar contaminações
internas de radionuclideos emissores de fotons de baixa energia
em órgãos específicos (pulmão, figailo, etc.). A utilização da
técnica de discriminação de formato de pulso permite reducir as
interferencias do "background" nesta região. (2) Dois dos de-
tectores estão montados num sistema suspenso não estacionario
posicicnado acima do individuo a ser'monitorado. 0 outro dete£
tor esta montado em um sistema estacionario situado a aproxima-
damente Im do chao.

b) un detector de Nal(Tl) de 20,3 x 10,2cm e utilizado na monitora
çao de corpo inteiro para detecção de fotons com energia na fai_
xa de 200 keV a 3 MeV. Este detector esta montado num sistema
suspenso não estacionario situado na parte superior da sala.

c) um detector de Nal(Tl) de 7,6 x 7,6cm colimado de tal forma que
e possível posiciona-lo sobre orgaos específicos (fígado, rim,
etc.), reduzindo a interferencia de radionuclideos foto-eroisso
res localizados em outros orgaos ou tecidos que nao aqueles de
interesse. Este arranjo permite a detecção de fotons com ener-
gías superiores a 200 kcV. 0 detector esta montado num sistema
suspenso não estacionario situado na parte superior da sala.
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si.stema de detecção acima descrito e calibrado por meio »>e

s.mladercs antropomorficos. A interpretação dos resultados ob:_i_

ii-ip nas medidas com contador de corpo inteiro e feita através de

'•.software" especifico, gerando it formações sobre a atividade c r-

i";rgia do radi onucl ideo incorporado.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA UNIDADE MÓVEL
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Sumário

Dentro da estratégia básica de promover a descontaminaçao sis-
temática de componentes em centrais nucleares - principalmente du-
rante paradas para reparos ou antes de inspeção em serviço - desen-
volveu-se uma unidade móvel para descontaminaçao "in loco" de tan-
ques e vasos de pressão nos sistemas auxiliares e de apoio ao rea-
tor.

0 sistema é todo montado em 6 carrinhos, incluindo 1 painel de
controle, que podem ser deslocados no interior da central e que per_
mitem fazer a descontaminaçao dos componentes através da injeção de
água desmineralizada a uma pressão de, aproximadamente, 50 bar etera
peratura de até 90°C, com ou sem adição de agentes químicos.

Este novo sistema demonstrou em testes excelente maneabí 1 idade
e fácil operação, devendo, consequentemente, ser utilizado nas cen-
trais nucleares Angra 2 e 3.

Abstract

Following the basic strategy of promoting systematic component
decontamination in nuclear power plants - mainly prior to repair
work or in-service inspection - a mobile decontamination unit was
developed to perform "in situ" decontamination of tanks and pressu-
re vessels belonging to the reactor auxiliary and ancillary systems.

The whole system, including a control desk, is assembled in 6
trolleys which can be moved inside the plant, thus enabling compo-
nent decontamination by injecting demineralized water at a pressure
of approx. 50 bar and ter.peratures up to 90°, with or without chenu
cal additives.

Considering the versatility and easy handling demonstrated after
extensive testing, this new system shall be used in Angra 2 and 3.
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1. INTRODUÇÃO

O princípio básico da proteção radiológica estabelece como
meta permanente reduzir-se aos níveis mais baixos possíveis a ex
posição de pessoas â radiação ("ALARA: As Low as Reasonably A-
chievable").

De acordo com este princípio, o projeto das centrais nuclea
res Angra 2 e 3 prevê a instalação de sistemas destinados a pro-
mover a descontaminaçao sistemática de componentes e equipamen-
tos mecânicos.

Visando atingir este objetivo, é necessário que se preveja
a possibilidade de operações de descontaminaçao em todos os com-
ponentes da central que contribuam de forma relevante para o au-
mento dos níveis de radiação, provendo estes, ainda durante a fa
se de projeto, com bocais e tubulações auxiliares que permitam a
realização daquelas operações da forma mais simplificada possí-
vel.

A unidade móvel de descontaminaçao, aqui apresentada, é pro
jetada para descontaminar tanques e vasos de pressão na área cori
trolada, fora dos limites do envoltorio de contenção.

Devido â sua versatilidade, a unidade poderá, excepcional-
mente, trabalhar em outros serviços de descontaminaçao, caso se-
ja necessário e conveniente.

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A Figura 1 apresenta um esquema simplificado da unidade mó-
vel.

As dimensões máximas dos carrinhos foram determinadas em fim
çáo da localização dos componentes a serem descontaminados,assim
como da possibilidade de livre deslocamento e estacionamento dos
carros no interior dos prédios.

Depois de vários estudos, chegou-se â conclusão que as di-
mensões máximas devem ser as seguintes:

- largura: 0,80m
- comprimento; 2,40m
- altura: l,80m
- peso máximo: 2000kg

No início da operação, enche-se o tanque de mistura química
com água desmineralizada, ou numa segunda etapa com uma solução
química adequada ã natureza dos depósitos contaminantes. A unid£
de é compatível com a maioria dos processos difundidos de descem
taminaçáo química (p.ex.: processo APAC).

Com o tanque de mistura cheio, a unidade passa a operar em
circuito fechado.

0 sistema opera com uma vazão máxima de 180 l/min. A solução
é movimentada pela bomba de alimentação, através do filtro e do
aquecedor elétrico, até a bomba de descontaminaçao que descarre_
ga o fluido a uma pressão de aprox. 50 bar. A solução é injeta-
da no interior do tanque a ser descontaminado através de dispo-
sitivos especiais de injeção, adaptados a cada situação.

A bomba de extração evacua o tanque, através da linha de dre_
no do componente, retornando a solução ao tanque de mistura quí-
mica.
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DISPOSITIVOS

DE INJEÇÃO

r" "i
PAINEL DE CONTROLE

MÓVEL

CARRO 6 1

I Tonque dt misturo químico com o-
qutcimtnto tKtrteo • agitador.

2. Bomba dt alimentação.
3.Filtro dt cartuchos.
4. Aquecedor.
5.Tonqu* de alivio.
6. Bomba d« dtscontaminocao.
7. Garrafas dt puUaçóo
8.Linha dt dMcontamfnação.
9t Tanque ou voso a ser dtscontomj.

K). Cabeçote rotativo d* injtção.
I (.Bocal dt dtscontaminaçdo.
12.Linha dt drtno.

13. Bombo dt txtroçõo.
14. Stparodor dt ólto.
l&Dtscar«a dt tflutntt.
I Sisttmo dt alimtntaçâo dt dguo

dtsmintralizoda.
n Sisttma dt drtoagtmdo prtdlo
JESisttma dt armazenamento dt rt -

Jtitos radiativos líquidos.
UrSisttma dt alimtntaçâo dt ar

comprimido

FIG.1-UNIDADE MÓVEL DE DESCONTAMINAÇÃO



Ao final da o p e r a ç ã o a s o l u ç ã o d e s c o n t a m i n a n t e ê b o m b e a d a
para o s i s t e m a de a r m a z e n a m e n t o de r e j e i t o s l í q u i d o s .

3. P R O J E T O DA U N I D A D E M Ó V E L

Os c a r r i n h o s são c o n e c t a d o s entre si e com os s i s t e m a s f i -
x o s , a t r a v é s de m a n g u e i r a s e s p e c i a i s de alta p r e s s ã o e alta fle_
x i b i l i d a d e com c a r c a ç a e x t e r n a de m a l h a t r a n ç a d a de aço inox e
alma de T e f l o n . As c o n e x õ e s são f e i t a s a*través de e n g a t e s ráp^_
dos com v á l v u l a s de r e t e n ç ã o que p e r m i t e m o p e r a ç õ e s de a c o p l a -
m e n t o e d e s a c o p l a m e n t o sem n e n h u m v a z a m e n t o de l í q u i d o .

M a n g u e i r a s e e n g a t e s r á p i d o s a t e n d e m a n o r m a KTA 3604 que
r e g u l a m e n t a o m a n u s e i o de m a t e r i a i s r a d i o a t i v o s em u s i n a s n u c k
ares .

T o d a s as p a r t e s e c o m p o n e n t e s dos c a r r i n h o s que e s t ã o em
c o n t a t o com a s o l u ç ã o d e s c o n t a m i n a n t e são de aço inox.

Os d i s p o s i t i v o s de injeção são s e l e c i o n a d o s ou p r o j e t a d o s
de a c o r d o com a sua u t i l i z a ç ã o e s p e c í f i c a e e s p a ç o físico d i s p o
níve1 .

P r o c u r o u - s e s e l e c i o n a r c a b e ç o t e s de i n j e ç ã o ("Spray H e a d s " )
que a l c a n c e m a m a i o r area interna do t a n q u e p o s s í v e l , c o m um má
ximo de i m p a c t o do jato de l í q u i d o .

A u n i d a d e ê i n s t r u m e n t a d a e c o n t r o l a d a de forma a p e r m i t i r
a o p e r a ç ã o a t r a v é s de p r o g r a m a a u t o m á t i c o .

0 c o n t r o l e é feito a t r a v é s de u.i p a i n e l móvel que pode ser
do tipo c o n v e n c i o n a l ou u t i l i z a r c o n t r o l a d o r e s p r o g r a m á v e i s de
proce s s o .

4. B I B L I O G R A F I A

R I E S S , R.; B E R T H O L D T , H . O . . C h e m i c a l d e c o n t a m i n a t i o n of KWU r e -
actor i n s t a l l a t i o n s - D e c o n t a m i n a t i o n and D e c o m m i s s i o n i n g of \ u -
clear F a c i l i t i e s . P r o c e e d i n g s of the ANS T o p i c a l M e e t i n g -
Edited by O S T E R H A U T , M.M. - New Y o r k - P l e n u m Press - 1 9 7 9 .
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José Luiz B a c e l a r Leão

W a l a c e P e r e i r a B a r b o s a

SUMARIO

S o m e n t e uma in v e s t i g a ç ã o s i s t e m á t i c a dos d i f e r e n t e s fatores que d e t e r -

m i n a m e/ou a f e t a m as doses de r a d i a ç ã o s o f r i d a s p e l o pessoal da U n i d a d e I

da C e n t r a l N u c l e a r A l m i r a n t e A l v a r o A l b e r t o (CNAAA) pode p r o p o r c i o n a r os £

leme n t o s b á s i c o s que v i a b i l i z e m a adoç ã o de m e d i d a s para a sua r e d u ç ã o aos

nív e i s " A L A R A " (As Low As R e a s o n a b l e A c h i e v a b l e ) .

Este t r a b a l h o a p r e s e n t a uma pequena parte dos dados e i n f o r m a ç õ e s c o -

lhidos pelo I R D / C N E N , ao longo do p r o g r a m a de f i s c a l i z a ç ã o das a t i v i d a d e s

de p r o t e ç ã o r a d i o l ó g i c a d e s e n v o l v i d a s pelo O p e r a d o r da Usina de A n g r a . Os

dado s a s s i m o b t i d o s são u t i l i z a d o s na a n á l i s e da e x p o s i ç ã o o c u p a c i o n a l v e -

ri f i c a d a no p e r í o d o que ab r a n g e os testes i n i c i a i s de p a r t i d a do r e a t o r , o s

l e v a n t a m e n t o s r a d i o m é t r i c o s a d i f e r e n t e s n í v e i s de p o t ê n c i a e as p a r a d a s

para r e v i s ã o / m a n u t e n ç ã o de seus e q u i p a m e n t o s .

SUMMARY

This p a p e r shows in s h o r t l i n e s part of the r a d i o l o g i c a l data m e a s u r e d

at d i f f e r e n t s power levels of the A n g r a - I r e a c t o r (PWR, 626 M W ) and d u r i n g

m a i n t e n a n c e and repair s e r v i c e s , as c o l l e c t e d by the Inst i t u t e of R a d i a t i o n

P r o t e c t i o n and D o s i m e t r y (IRD) of the B r a z i l i a n N u c l e a r Energy C o m m i s s i o n

(CNEN) with the aim to e s t a b l i s h the level of c o m p l i a n c e of the r a d i a t i o n

p r o t e c t i o n p r o g r a m for the Un i t - I of the An g r a - NPP to the s t a n d a r d s and

o p e r a t i o n a l r e c o m m e n d a t i o n s issued by the r e g u l a t o r y body ( C N E N ) . The

insp e c t i o n a c t i v i t i e s of IRD ca r r i e d out r o u t i n e l y are also s u m m a r i z e d .
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INTRODUÇÃO

As atribuições do IRD/CNEN no contexto das atividades de fis-

calização dos aspectos radiológicos específicos de centrais núcleo

elétricas, em operação ou em processo de licenciamento, exercidas

pela CNEN, compreendem principalmente a realização de inspeções/ati

ditorias "in loco" e a avaliação dos relatórios produzidos pelo

Operador.

Em sua fase inicial a atenção dos técnicos-inspetores do IRD

esteve voltada para a instrumentação (sistema de monitores da Usi-

na de Angra e instrumentação do grupo de proteção radiológica), os

procedimentos de proteção e o desempenho da equipe do Operador na

execução de suas múltiplas tarefas. Em decorrência, esses técnicos

(inspetores) tiveram intensa participação na fase de partida (start-

up) do reator, controlando as taxas de dose ( n e y ) medidas pelo

grupo de proteção radiológica do Operador nos seus vários estágios

de potência, além de fazerem-se presentes nas diferentes paradas

para revisão/manutenção de equipamentos, medindo e coletando dados

quanto às taxas de dose correspondentes, concentração de atividade

no ar e/ou contaminação de superfícies em locais acessíveis no in-

terior da Contenção e prédios auxiliares, além das doses pessoais

obtidas pelo uso de diferentes tipos de monitores (filme dosimétri^

co, dosímetro termoluminescente e caneta dosimétrica).

METODOLOGIA

A fiscalização, num sentido amplo, compreende a realização de

exames, medições ou testes com o objetivo de verificar a conformi-

dade de uma série de itens com os requisitos estabelecidos pela

CNEN ou especificados nas Licenças, Autorizações ou Normas aplicá-

veis.

0 programa de fiscalização aplicado ã proteção radiológica em

centrais nucleoelétricas abrange as seguintes áreas:

- exposição à radiação externa

- exposição à radiação interna

- instalações, equipamentos e instrumentação de proteção

- dosimetría pessoal

- rejeitos radioativos

-370-



- controle da contaminação radioativa

- organização e administração da proteção radiológica

- treinamento e qualificação da equipe de proteção

- treinamento dos empregados em proteção radiológica.

A tabela 1 mostra os principais tipos de medidas efetuadas dti

rante a rotina das inspeções na Unidade 1 da CNAAA.

RESULTADOS

Os resultados das atividades de fiscalização dos aspectos ocii

pacionais da exposição ã radiação da Unidade I da CNAAA, desenvol-

vidas pelo IRD no período referido, estão contidos nos diversos

"Relatórios de Fiscalização", elaborados segundo modelo próprio

, para uso da Divisão de Fiscalização do Departamento de Reato-

res da CNEN. Entretanto, uma análise pormenorizada dos resultados

disponíveis foi recentemente concluída no Instituto

0 conjunto desses resultados tem, naturalmente, extrema utilj^

dade para as finalidades da proteção radiológica, merecendo cuida-

dos especiais por parte do Operador e toda a atenção do Fiscaliza-

dor.

REFERÊNCIAS

1. Procedimento de Fiscalização CNEN-PF-01

2. Moraes, A. - Análise da Exposição Ocupacional na Unidade I

da Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto (CNAAA - U.1).

Tese de Mestrado, Rio de Janeiro, IRD/CNEN - 1985.
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TABELA I: MEDIDAS EFETUADAS NA ROTINA DAS INSPEÇÕES DE ANGRA

TIPO DE

LEVANTAMENTO

Inspeção Visual

•

"Area Survey"

Taxa de Dose

Contaminação

Superficial

Atividade no ar
(gases/partícu-
las)

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

OU MÉTODOS

Instrumento monitor GM

(B,y) Câmara de Ionização
de Monitores GM, (n) BF3,

instrumentos de cintilação

Instrumento monitor GM

Monitor de área para y e
n (térmicos, rápidos)

Testes de esfregaco ou
medidas direta com mo-
nitores apropriados

Câmara de ionização, Anos
trador de ar; Espectrome-
tría, análise da curva de
decaimento e medidas do
alcance das partículas

ITENS MEDIDOS OU

LOCAIS DE MEDIDAS

Níveis de radiação e contami
nação.
Condições radiológicas no Io
cal de trabalho

Taxa de exposição na área
controlada

Monitoração na área não con-
trolada.

Taxa de exposição e fluxo de
n na área controlada.

Ãrea controlada

Medida de contaminação duran
te a execução de um trabalho
ou em decorrência de inciden
te.

Nas vizinhanças da entrada da
área controlada.

Na área não controlada.

Taxa de exposição.
Concentrações no ar.

(continua)
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TABELA I: MEDIDAS EFETUADAS NA ROTINA DAS INSPEÇÕES DE ANGRA

(continuação)

TIPO DE

LEVANTAMENTO

Inspeção visual

+
"Area Survey"

Taxa de Dose

Contaminação

Superf icial

Atividade no ar

(gases/part ícu-

las)

OBJETIVO

Deteção de possíveis alterações, a longo prazo,
das condições dos equipamentos, ambiente e há-
bitos de trabalho.

Os resultados das medidas são convertidos, pelo
uso de fatores operacionais, numa forma capaz
de permitir uma comparação direta com:

i: os valores obtidos pelo programa de medidas
do Operador

ii: as DMP ou CMP aplicáveis (NBPR - Resolução
CNEN 6/73)

Os resultados desta comparação, juntamente com
as informações obtidas no curso das inspeções ,
formam a base para a avaliação do grau de segu-
rança radiológica da instalação, das ações cor-
retivas a recomendar e o planejamento das inspe
ções subsequentes.
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I
José Luiz Bacelar Leão i

SUMARIO

Este trabalho enfoca as responsabilidades do Instituto de Radioproteção •

e Dosimetría (IRD) no que se refere ao controle dos aspectos radiológicos i

específicos de centrais nucleoelétricas exercidos pela Comissão Nacional de j

Energía Nuclear (CNEN) e resume en linhas gerais as principais atividades

desenvolvidas com relação a Unidade I de Angra.

SUMMARY

This paper sumarizes the Institute of Radiation Protection duties

related with the supervision program of the A:.gra-I NPP as conducted by the

regulatory body - Brazilian Nuclear Energy Commission (CNEN) . It includes

also a survey of the main activities carried out by the IRD in this concern.
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A avaliação técnica da segurança de centrais nucleoeletricas

e parte integrante do procedimento de licenciamento dessas insta-

lações e envolve os diversos grupos que compõem o Departamento de

Reatores da Comissão Nacional de Energia Nuclear (DR/CNEN).

Compete portanto 5 CNEN assegurar que as condições estipula-

das na permissão para a produção de energia nuclear sejam cumpri-

das; fiscalizar a construção, através das revisões de projeto e

inspeções efetuadas nos virios estágios da construção, e supervi-

sionar o comissionamento e a operação da instalação. Neste con-

texto as atribuições do Instituto de Radioproteçao e Dosimetria

(IRD/CNEN) compreendem o controle do programa de monitoração amb^

ental en torno da Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto (CNAAA)

em Angra dos Reis, o controle da exposição ocupacional^dos traba-

lhadores, a calibração e a verificação do estado operacional dos

equipamentos de medida da radiação e rutros.

Com relação ã Unidade I da CNAAA (Vestinghouse - PWR.626MW),

os testes de "start-up" representaram una fase extremamente impor

tante dos trabalhos de supervisão, sobretudo pela experiencia en-

tão adquirida. - Os testes de desempenho da blindagem, as inspe-

ções finais dos equipamentos da Usina, o controle das atividades de

radioproteçao, etc., formaram, por assim dizer, a base prática p¿

ra a supervisão da proteção radiológica durante a operação da injs

talação. Neste particular, a supervisão da Unidade I da CNAAA

compreende as atividades mostradas na figura I.

0 IRD iniciou o seu próprio prograna de medidas pré-operaci£

naif na região em torno da CNAAA em 1976 e tem atuado na fiscali-
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ação dos aspectos radiológicos específicos da Unidade I da CNAÂA

desde dezembro de 1980, visando principalmente o controle das

atividades de proteção radiológica ocupacional e ambiental desen

volvidas pelo Operador. 0 tratamento das questões de cunho ocu-

pacional vem sendo realizado pela DIREA/DEFRO/IRD desde novembro

de 1981, tendo assumido o caráter de fiscalização, em sintonia

com as atividades do DR/CNEN, desde agosto de 1982.Em média uma

(01) visita de inspeção e/ou auditoría é feita mensalmente ã Usi_

na.
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Fig. I - Supervisão de Centrais Nucleoelétricas
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Sumário

O o b j e t i v o do trabalho é o desenvolvimento de um programa de b i o a n á l i s e r a d i o t o -

x i c o l ó g í c a para monitoração in terna dos trabalhadores ocupacionalmente expos tos a

compostos de Tor io . Um método s i m p l e s , econômico f o i adotado na determinação de

Tõrio-232 em amostras de e x c r e t a , u t i l i z a n d o o i só topo TÕrio-229 como traçador,

cem rendimento médio de 802 . Foram f e i t a s medidas da concentração de Torio em

amostras de e x c r e t a de pessoas não ocupacionalmente expostas e os re su l tados com

parados com amostras provenientes de trabalhadores da Nuclemon cuja expos ição ocu

pacional ao nucl ldeo é super ior a 10 anos e amostras de trabalhadores do

IpEN caja exposição é r e c e n t e .

Abstract

The aim of t h i s work i s the stabl ishment of a b ioassay routine monitoring program

for thorium occupat ional ly exposed personne l . A simple and economic method for

the a n a l y t i c a l determination of the concentrat ion of Th-232 i n e x c r e t a samples

was adopted, using Th-229 as a t r a c e r . The mean y i e l d of the method was 80Z.

Thorium concentrat ion i n e x c r e t a samples of non occupat iona l ly exposed Rio de

Janeiro and São Paulo inhabi tants was compared with data provenient from Nuclemon

workers, with a e x p o s i t i o n h i s t o r y to the nucl ide of more than ten years and

from IPEN workers only recent ly occupat iona l ly exposed to the n u c l i d e .

-378-



O Torio é uir. elemento radioativo de número atómico 90, pertencente ã se-

rie dos actinídeos. Tem várias aplicações na industria além de constituir urna

importante reserva de material energético fér t i l , capaz de ser utilizado em

reatores do tipo regenerador, onde o combustível é o gerador de material f ís-

s i l . Ere função da ançla utilização do elemento, torna-se importante o estudo

de um programa para monitoração da contaminação interna conseqüente da exposî

çao a compostos de Torio.

0 objetivo do nosso trabalho ê o desenvolvimento de um programa de bio-

análise radiotoxieclógica para monitoração interna dos trabalhadores ocupacio

nalraente expostos a compostos de torio. Para atingir este objetivo foi neces-

sário efetuar a :

a) Implantação de uta método analítico para medida da concentração de Torio em

amostras de urina e fezes.

b) Determinação do nivel de fundo na excreção diaria de pessoas nao ocupacio-

nalmente expostas e comparação coir medidas de trabalhadores ocupacionalmen

te expostos.

c) In'.erpretacao de resultados obtidos através de métodos "in vitro" de bio-

análises em função dos Licites Anuais de Incorporação Sugeridos na publica

ã 30 do i r : .

Metodologia Experinental

0 irétodo analítico que desenvolvemos nao é um método convencional por

tratar-se de traços de Torio dentro de uir.a massa apreciável de material biol£

gico.

Amostras de urina sao geralmente consideradas bons indicadores da conta-

minação interna de trabalhadores ocupacionalmente expostos, pois medem a depu

ração do sistema circulatório. Mas algumas vezes é mais conveniente fazer mo-

nitorações rotineiras através de exame de fezes como é o caso do Torio, ainda

que este nao seja tao representativo das incorporações nos órgãos do sistema

circulatório quanto a urina; Isto acontece porque o torio e excretado em

maior quant idade a t r avés das fezes do que da u r i n a . Como os l i m i t e s ocupac io -

na i s suge r idos na publ icação 30 do I . C . R . P . são muito pequenos , os l i m i t e s de

excreção para u r i n a sao muito b a i x o s , o que exige um tempo de a n á l i s e impratí_

cável em r o t i n a . Por e s t e motivo o con t ro l e r o t i n e i r o da expos ição ocupacio -

nal deve ser feito através da análise de amostras de fezes. Estas conclusões

não se aplicam aos casos de acidente, quando uma incorporação maior do que a

esperada em rotina pode ter acontecido e que requer a coleta de ambos os t i -

pos de amostrapem.
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Com o objetivo de avaliar corretamente a exposição de trabalhadores ocu-
pacionalmente expostos foram analisados dois grupos de amostragem. 0 Io grupo
de pessoas não ocupacionalmente expostas. Esta seleção foi de 15 pessoas que
voluntariamente coletaram amostras de excreta. 0 29 grupo foi constituído de
10 trabalhadores envolvidos diretamente no manuseio com tório.

0 método utilizado consiste primeiramente numa etapa de digestão da maté
ria orgânica presente na amostra. A seguir a separação do tório por extração
com solvente orgânico, utilizando soluções contendo Alamina-336. 0 torio ê eje
traíao e depositado num disco de aço-inox revestido com uma membrana poliméri^
ca de óxido de tri-n-octil-fosfina (TOPO). A medida final da amostra é feita
através de uma análise espectromltrica, utilizando um detector tipo barreira
de superfície Si(Li) acoplado a um multicanal. 0 limite mínimo de detecção
para as amostras analisadas foi de 0,0002Bq.

A eficiência do método analítico obtida a partir da análise do traçador
Torio-229 para amostras de urina variou entre 69 a 98Z e para análise en fe -
zes de 70 a 93%. Essa eficiência é calculada para cada amostra separadamente
através da avaliação do traçador adicionado.

0 método analítico considerado mostrou uma eficiência e um custo apro -
priado para seu emprego em rotina.
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Abstract

A br ie f descr ipt ion of the tested concepts , for determination of enviroraen

tal capaci ty and impact by c r i t i c a l path analys i s technique and of dose l i m i t a t i o n /

optmization for radioact ive re l eases i s made. These concepts/methodologies are

being applied in the environment of IPEN.

The aquatic environment of IPEN i s dea l t with in d e t a i l with a view to

evaluate the poss ib l e c r i t i c a l paths, i t s capacity , and present and future

rad io log i ca l impacts.

Pinheiro canal whose flow^-70 raVs) i s to and from because of the induced

pumping a t e i ther end, flows majority of the times towards B i l l i n g ! reservoir

with a t r a n s i t time of about 15 h . The reservoir has about 1200.10£ m3 of water,

surface area i s 120.106m2 ¡residence time i s about 100 d. I t s discharge of about

75 m3 /s f i n a l l y f a l l s in the Santos Estuary (baixada Sant is ta) and then to the

open s e a .

The present radioact ive discharges are i n s i g n i f i c a n t in view of the enor-

mous d i l u t i o n volumes a v a i l a b l e . The high dose of sewage and industr ia l po l lu-

t ion in th i s aquatic track shows i t s impact by the absence of commercial f i s h .

Such a c t i v i t i e s are only recreat ional during week ends. Habit surveys in

progress may conclude that c r i t i c a l pathways in future may be both exter-

nal and i n t e r n a l .

The s t a b l e element analys i s approach being applied to determine environ-

mental capac i ty , concentration f a c t o r s , intake and poss ib le pathway of exposure,

i s expected to y i e ld a l o t of f r u i t f u l radioecologica l data of the IPF.N's

environment.
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Introduction

The objective of IPEN is to avoid unacceptable risk to public and to i t s
environment. Impacts(1) due to nuclear industry, as a whole, are controlled
by the most advanced and rigorously implemented norms (2,3)of radiological
protection. This may not be the case with other industries. This work deals
with the aquatic environment and i ts pathways. The aquatic environment of
IPEN is discussed with the objective to recommend the same methodology for
studying the radioactive and other pollutants and their effects on man and
the environment. The analysis of stable elements already occurring or
liberated by other industries is of great importance because in many cases it
offers a methodology to study the environment even before the radioactive
releases are made. These are some of the point* we wish to highlight first by
reviewing some concepts of environmental capacity and impact evaluation by
critical path analysis-CPA ,and then by giving brief reference to that CPA has
been used successfully applied in various receiving aquatic environments of
U.K., India etc. and that i t is being applied in IPEN's environment also.

Environmental capacity-EC is the rate of introduction of radíonuclides
which at equilibrium will result in a rate of exposure per unit time in or
from the critical material equal to that defined by the primary ICRP standard.
A deliberate safety factor is introduced to take into account of uncertainties
and thus,a lower provisional EC is defined. In setting such (authorized)(*)
limits of discharge, rates of discharges are held as low as practical such that
any deleterious effects should be held at the lowest levels which can resona-
bly be achieved.

In case of other pollutants the acceptable levels to man and environment
are unknown or poorly quantified. In this case, there is need t*> develop (5)
methodsfor assessment of effects since without such information i t is diffi-
cult to define any appropriate standard, inspite of the indiscriminately used
and abusec aonitoring data. Provision of poorly quantified informa-
tion is risky and can in turn lead to unfounded public alarm and establishment
of unrealistic standards (e.g.for mercury in tuna fish). In absence of
sufficient data on low concentration effects, the extrapolation from high ex
posures to zero effect at zero exposure,(as presently is the case with ra~
diation)provides the basis for establishing control estimates/standards.Such
estimates (both for radiologic and non-radio logic sources) should reflect
caution and responsability to protect the environment but at the same time
should not demand large and unrealistic margins of safety. Assuming that
acceptable levels (primary standards) can be arrived, then next step in the
assessment of impact is careful study of the environment i . e . radioerology/
ecology and effect of pollutants. These studies establish acceptable rates of
introduction, case by case, locality by locality.

Critical path analysis-CPA as used for waste disposal affords the best (2,4)
developed example for environmental assessment. It is based on the study of
a l l the complex pathways .There will be the critical path way, the control of

/ which ensures more than adequate control of all other pathways.After full in-
' vestigations of the ecosystem its use and habit surveys, critical materials
\ are identified. The limiting EC is then set by comparison with the primary
| standard and on the basis of concentration in the critical materials per unit
| rate of introduction. When the objective is to control accumulation of
I undesirable pollutant in the environmental, the selection of critical material
| ( i . e . in food chain) is easy, but where the question of stability of the
I ecosystem ( i . e . avoiding point of no return) is concerned, substantial pre-
* discharge investigations may be required to establish the critical materials.
| The case of point of no return, the author feels, are the non-radiological
j! loads, in Pinheiros canal, in parts of Billings reservei r ana the'baixada san-
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tista' region. Many environmental problems of this type have been arisen
because of failure to recognize the necessity of pre-operational assessment.

Having established the type, quantity and rate of liberation of pollutant,
next step is to derive a numerical relationship between rate of release to
concentrations in the medium (air, water and soil) and then in the environmen-
tal materials. Derivation of these concentrations in the medium can normally
be accomplished by use of simple dispersion models (tidal, river, ground water
or Gaussian plume models for atmospheric releases). These simple models (6)will
usually be sufficient to establish the order of radionuclide concentrations to
be expected.Recourse to more complex models or use of tracer will only be
needed if preliminary calculations suggest that the situation may be very limi
ting. The models are frequently used to evaluate, impacts due to routine releí
ses or accident conditions. The equilibrium concentration in environmental ma
terials, other than initial concentrations in air, water %nd soil,are establir

shed by application of concentration factors. These concentration factors are
well established for majority of the radionuclides/metal in wide range of
environmental materials. More information is required on many other pollutants.
Elemental distribution studies in man and his environment is a pre-requisite
for evaluation of the acceptable limits of the contamination. The approach of
analysis of stable elements distribution has been justified and tested- the
approach in many cases provides environmental capacity, concentration factors,
daily intake of elements and possible pathways of exposure^ )jt has an added
advantage that these studies can be carried out even prior to discharge of
effluents. This approach is proposed to be used by us also.

By conducting habit surveys, critical paths, representative critical
group of population are established. Rates of discharge may then be set so that
the average exposure of this group does not exceed the primary standard. Regu-
latory authorities normally set discharge rates well below the limiting capa-
city. During provisional discharge, accuracy of the original assessment is
checked through monitoring of the effluent and, where appropriate, through
monitoring of the environment (6) .Following discharges, and provided that a
significant fraction of the provisional environment capacity is being utilized
(>0.1Z), environmental monitoring is conducted to confirm that radionuclide is
behaving as predicted. Based on correlation of discharge rates of observed ccn
centrations in critical materials, the initial assessment is revised periodic?
lly (this is one of the reason for the safety margin of 0.12).

The above concepts/methodologies have been successfully applied in various
receing environments of nuclear installations of various countries, principal-
ly of U.K.(9) and India (7). Their application to the study of aquatic environ
ment of IPEN is promising as a typical case, because of the following: 1 - The
study has potential to contribute further and strengthen the existing conce-
pts, 2- Present radioactive discharges are insignificant,for future disecarte*
large diluion volumes are available. 3 - The aquatic environmental is
alarmingly loaded by nonradiological pollutants due to sewage and other indus-
tries. This makes it possible to apply stable element approach and also to
compare radiological impacts in future with the impacts already created by
nonradiological sources, 4-Discharge of Pinheiros canal is about 70 m 3/s. The
transit time of radioactive-traced water mass up to Billings reservoir was
about 15 hours(10)There is to and fro movement of the canal water mass because
of induced pumping at either end. This is good from the point of view of added
dilution/dispersion of radiological impact, if any, and subject of basic rese-
arch from the point of view of nonradiological impact for those projects which
might be attempted for recuperation of the ecology of this aquatic tract. The
case of recuperation of Thames river in U.K. could be thought as good example.
The water reservoirs of Cuarapiranga and Billings are too large. Billings has
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about 1200.106 of water, surface area of 120.106ir2discharge of 75 m3/s, resi-
dence time of 100 days(11) and f inally, i ts wtter falls in the Santos (baixada
santista) estuary and then to open sea, 5-Fortunately there are no fish in
this aquatic track. This activity is only recreational. Detailed survey of
the water use etc. and populational habits are underway and they may indicate
that critical pathways in future may be both external as well as internal.
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Resumo

Em virtude da ação tóxica exercida por quantidades excessivas de flúor no orga-

nismo humano, apresentamos um método de análise em urina capaz de avaliar o ní-

vel de exposição ocupacional dos indivíduos que manuseiam compostos fluorados ,

como por exemplo, HF anidro, acido fluorídrico, misturas KF-HF, tetrafluoreto

de urânio e hexafluoreto de urânio.

A análise baseia-se na medida do ion fluoreto por eletrodo seletivo e prova -

veis interferentes cationicos como Ta , Mg , Fe 3 e Al 3 são complexados

por EDTA e ácido cítrico.

Abstract

A simple, fast and sensible method is outlined for the determination of

fluoride in urine of workers that handle fluorine compounds. The determination

is based on the measurement of fluoride by ion selective electrode. Cationic

interference like Ca , Mg , Fe and Al are complexed by EDTA and citric

acid.

-385-



OBJETIVO

Adaptar um método seletivo, simples e rápido para a determinação de fluore

to e seu controle rotineiro em urina de pessoas ocupacionalmente expostas a HF

anidro, ácido fluorídrico, misturas KF-HF (eletrolito da célula de geração de

flúor)ffluor elementar, tetrafluoreto de urânio e hexafluoreto de urânio.

PRINCÍPIO DO MÉTODO

0 método baseia-se na medida do íon fluoreto por eletrodo seletivo*2>3' di_

retamente na urina apôs a adição de tampão TISAB, EDTA (ácido etilenodiaminote

tracético) e citrato de sódio para a complexação de cálcio, magnesio, ferro e

alumínio.

EQUIPAMENTO

- Analisador específico de íons, modelo 407A-ORION;

- Eletrodo seletivo de fluoreto, modelo 940900 - ORION;

- Eletrodo de referência Ag/AgCl, de junção simples, modelo 900001 - ORION

SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO

Pesar 2,21O0g NaF anidro, dissolver e diluir a 1 litro com água destilada.

Guardar em frasco de polietileno. Esta solução estoque tem uma concentração de

1000 ugF~/ml.

A partir dessa solução preparar padrões de 100, 10, 1 e 0,1 ugF /ml por

simples diluição em água. Guardá-las em frasco de polietileno.

TISAB (TOTAL IONIC STRENGTH ADJUSTOR BUFFER)

Colocar cerca de 500 ml de água destilada em copo de 1 litro.

Dissolver 58g Nad e 0,3g de citrato de sódio ( N a ^ H ^ . ^ O ) . Adicionar

57 ml de ácido acético glacial. Ajustar o pH entre 5,0 e 5,5 com NaOH 5 M(usar

pHmetro). Completar o volume a 1 litro. Guardar a solução em frasco de polietí

leno.

COLETA E TRATAMENTO DAS AMOSTRAS

As amostras de urina devem ser colhidas «m frasco de polietileno contendo

cerca de 0,2g de EDTA cristalizado para cada 100 ml de urina. A coleta deve

ser feita em local isento de contaminação de fluoreto.

São colhidas as amostras da primeira c da última micção na jornada de tra-

balho.

Para minimizar a contaminação bacteriana, as amostras, se não forem anali-

sadas após a coleta, deverão ser guardadas sob refrigeração por um período má-
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ximo de cinco dias.

0 valor indicativo da quantidade de flúor assimilada pelo indivíduo por

ingestão ou inalação durante as horas de trabalho será a diferença entre as

concentrações encontradas entre a primeira e a última micção da jornada de tra

balho. Deve-se levar em consideração, nesses resultados que a concentração de

fluoreto varia de uma micção para outra dependendo da alimentação, água ingerí

da e metabolismo de cada pessoa. Pode-se ter uma variação aproximada de 0,05 a

1 ugF /ml de urina, o que não deve ser considerado como uma provável contamina

ção do trabalhador na jornada de trabalho.

MEDIDA DA CONCENTRAÇÃO DE FLUORETO EM URINA

Após calibração dos eletrodos preparar uma amostra tamponada de urina:

10 ml de urina • 10 ml de TISAB, en copo de 50 ml. Colocar uma barra magnéti -

ca, introduzir os eletrodos e manter sob agitação constante.

A leitura é expressa em ugF /ml de urina e as amostras são medidas â tempe

ratura ambiente.

INTERFERENTES

0 íon hidroxila e o maior interférente na determinação de fluoreto por

eletrodo seletivo. Porém, com o uso de um tampão mantendo o pH da solução en -

tre 5,0 é 5,5 essa interferência é eliminada.

fona que se associam com o fluoreto dando uma interferência negativa, como

é o caso do cálcio, magnesio, ferro e alumínio são complexados com EDTA. A pre_

sença de citrato de sódio na solução TISAB tem um efeito que se soma ao do

EDTA.

RESULTADOS

Fez-se a determinação da concentração de fluoreto em urina coletada de di-

ferentes pessoas. Observou-se, ao adicionar quantidade conhecida de fluoreto ,

que a recuperação foi excelente.

Estudou-se a determinação de fluoreto sem e com adição de EDTA.

Aplicando-se o teste "t" ¡s diferenças entre os valores esperados e encon-

trados, chegou-se i conclusão que os resultados obtidos sem adição de EDTA,

são menores do que os reais. 0 mesmo teste aplicado aos resultados obtidos com

adição de EDTA permitiu concluir que, num nível de confiança 0,05, os resulta-

dos são corretos.

Estudou-se o tempo de estocagea do material sob refrigeração e observou-se

que se pode estocar a urina por um período de quatro dias sem alteração na de-

terminação de fluoreto.
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TOXICOLOGIA DO FLUORETO

No processo de intoxicação crônica (intoxicação a longo prazo) por fluore-

to, as duas manifestações clínicas mais importantes e estudadas são : a fluoro

se dos dentes e a fluorose do esqueleto ( chañados flúoroses ocupacionais). A

primeira é um defeito permanente do esmalte dos dentes, caracterizada por are-

as esbranquiçadas. Ela ê causada pela calcificaçao imperfeita dos dentes. Nos

estágios mais avançados, as áreas afetadas tornam-se amareladas, castanhas ou

mesmo negras.

Na fluorose do esqueleto, os tecidos e ligamentos em torno das juntas, es-

pecialmente na região pélvica e espinha ficam calcificadas. Os ossos do braço

e pernas mostram excesso de calcificaçao em algumas partes, mas podem estar

submineralizados em outras. As alterações ósseas causam rigidez da caixa torã-

xica, o que interfere com a respiração e, por causa da fragilidade dos ossos ,

podem ocorrer fraturas expontâneas. Também pode sobrevir calcificaçao dos va -

sos sanguíneos.

Para se evitar o aparecimento de um quadro de intoxicação crônica nos tra-

balhadores, pode-se avaliar o nível de exposição biológica ao fluoreto pela

medida da concentração deste na urina. 0 limite de excreção urinaria estabele-

cido para o fluoreto é de 4 mg de F por litro de urina.

A periodicidade das análises,deve ser determinada baseando-se na concentra

ção de F manuseada e na natureza e freqüência das operações executadas.

CONCLUSÃO

Após a coleta de urina de várias pessoas sem contato com materiais conten-

do fluoreto e outras expostas a fluoretos concluiu-se que o método responde

bem âs exigências do controle requerido. Os resultados permitem concluir que

se pode aplicar este método com segurança. Ele é simples» rápido e sensível ,

podendo ser implantado rotineiramente.
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IODO-131 - INTERPRETAÇÃO DE DADOS DE BIOANALISE

Joyce L.Lipsztein, Luiz N. Ber te l l i , Janete C. Gaburo, Sandra A. Bellintani ,

Carlos Henrique de Mesquita, Eliezer D. Sacheto

Inst i tuto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, CNEN/ Sao Paulo

Inst i tuto de Radioproteção e Dosimetría, CNEN Rio de Janeiro.

Sumário

Neste trabalho fora determinada» as concentrações de Iodo 131 para tireóide e

para excreção urinaria correspondentes aos liaátes de incorporação anual sugerí^

dos na publicação 30 do ICRP, para trabalhadores ocupacionalnente expostos cin

co e três dias por semana. Con base nestes limites os programas de bioanilise

•ais apropriados são discutidos.

Para incorporações acidentais e agudas foran elaboradas tabelas que permitem

avaliar a incorporação através de dados de excreção urinaria e concentrações na

tireóide. Estas tabelas foraa aplicadas na avaliação da dose de um trabalhador

acidentalmente exposto e mostraram resultados coerentes para avaliações através

de amostras de urina e através de contador de corpo inteiro, indicando a consis_

tência dos modelos empregados.

Abstract

Concentration limits of iodine 131 in urinary sanples and in the thyroid were

derived for occupationally exposed personnel, based on the annual limit of

intake suggested in ICRP, publication number 30. Based on these data strategies

for bioassay programs are discussed.

For accidental single intake situations, tables that correlates intake exposure

with "in vitro" and "in vivo" bioassay data vcre derived. Data on these tables

were compared to the «mes obtained in the analyses of an accidental

ovcrexposure of a worker involved in 1-131 labelling of radiopharmaceutical

substances.
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A interpretação de dados de bioanálise para Iodo-131 requer um modelo ma
temático que relacione a incorporação com concentrações na tireoide e em amos_
tras de urina. Usando o modelo sugerido na publicação 30 do ICRP (ICRP.1979),
mas introduzindo metodologia mais precisa para resolução de suas equações de
tal forma a poder estudar qualquer tipo de exposição, foram derivadas as con
centrações limites de Iodo-131 na urina e na tireoide, correspondentes aos l i
nátes anuais de incorporação. Estes limites, a serem usados em programas de
bioanálise foram estabelecidos para o trabalhador exposto cinco e tres vezes
por semana, para coletas de amostras de urina no 29 dia de folga e para anâlî
ses em contador de corpo inteiro antes do inicio de cada semana de trabalho
(tab. 1)

TAB. 1- LIMITES

Bioanálise "in vitro"
(Amostras de urina correspondentes ãs
24h do 2? dia de folga)

Limite de
Excreção

Nível de
Investigação

Trab.Sd /
semana

25 Bq/1

8 Bq/1

Trab. 3d /
semana

60 Bq/1

18 Bq/1

PARA BIOANÁLISE

Bioanálise "in vivo"
(Concentração na t i reó ide antes do
i n í c i o de cada semana de trabalho)

Limite na
Tireõide

Nível de_
Investigação

Trab. 5d /
semana

3300 Bq

990 Bq

Trab. 3d /
semana

3100 Bq

930 Bq

Para um trabalhador exposto 5 dias por semana a concentração na t i r e ó i -

de, na segunda fe ira de manhã, é de 41Z da incorporação d iár ia . A concentra

ção de iodo por l i t r o em amostras de urina, no último dia do fim de semana ,

é de 0,31Z da incorporação d iár ia , Nosso estudo também mostra que se um trabji

lhador deixasse de comparecer ao trabalho por uma semana, a concentração na

urina após es ta semana s e r i a 0,03X da incorporação d iár ia . Concluímos que a

monitoração de iodo através de análise de urina só é correlacionada com a ex

posição da última semana pois 0,031 es tá dentro do erro experimental de 0.31Z

0 mesmo não é válido para monitorações "in vivo". Portanto, as monitorações

rot ine iras através de contador de corpo i n t e i r o são n» mais apropriadas, quan

do a freqüência de monitoração é maior do que uma semana e quando não se espe_

ra incorporações maiores que o n íve l de reg i s tro sugerido na publicação 35 do

ICRP (ICRP, 1982) que é 1/10 do l imite anual de incorporação. Notando-se, en

tretanto , alguma anormalidade ou uma concentração maior que o n íve l de invés
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tigação, a monitoração deve ser complementada por análises de urina. Em casos

de acidente o controle deve ser feito por ambos os métodos de bioanãlise.

Comparando as concentrações limites para 5 e 3 dias de exposição conclui^

mos que cada freqüência de exposição deve ser estudada separadamente pois os

limites de excreção em urina são bastante diferentes e podem se tornar nece£

sários em alguma eventualidade.

Para casos de acidentes, onde a incorporação é aguda, foram calculadas

as razoes teóricas concentração em amostras de urina por unidade de incorp£

ração e concentração na tireóide por unidade de incorporação. Estes valores

foram comparados com os obtidos através das monitorações de um trabalhador

acidentalmente superexposto. Na época, o controle rotineiro da exposição oeu

pacional era feito, em nosso laboratório, unicamente através de análises bi_

mensais de urina e a exposição foi constatada por uma concentração muito alta

na amostra coletada. Como devido a um feriado não se trabalhara na semana da

coleta da amostra, foi possível indentificar o dia da exposição como 10 dias

antes da coleta de urina, quando teria ocorrido uma falha no sistema de venti_

lação da célula de evaporação. Foram então analisadas por 10 dias amostras de

urina, a partir do 16? dia da exposição. Foram feitas monitorações "in vivo"

no 18? e 20? dia após o acidente. Usando as razões teóricas citadas no in£

cio do parágrafo, concluimos a mesma incorporação através de resultados de

urina e de corpo inteiro, 1,25 x IO7 Bq e 1,3 x IO7 Bq, respectivamente. As

curvas de decaimento na urina e na tireõide mostraram comportamento similar

ao teórico. Pudemos então concluir que o modelo utilizado neste trabalho des

creveu apropriadamente o comportamento metabõlico do Iodo neste acidente, eii

corajando seu emprego em rotina.
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PROPOSTA E VERIFICAÇÃO DE MÉTODO DE INTERFACEAMENTO DIGI_

TAL MOSTRADOR-MICROCOMPUTADOR PARA COLETA DE DADOS

Francisco Junqueira Muniz

Luiz Fontoura Lorenzoni

Departamento de Apoio Técnico

NUCLEBRÃS/Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear

Belo Horizonte - MG

Sumário

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma interface, que fa
cilita o processo de entrada d¿ dados em um sistema computadoriz£
do para controle radiológico. O sistema conecta automaticamente
um densi tome tro digital com um microcomputador, permitindo o arnia
zenamento de Jados para posterior tratamento.

Suas principais vantagens são as seguintes: (a) a eficiência do
sistema aumenta, devido â menor incidência de erros acidentais ;
(b) menor tempo e custo por filme dosimétrico processado.

0 sistema encontra-se em operação desde abril/85 e está processati
do em torno de três mil filmes dosimétricos mensalmente.

Abstract

This work presents the development of an interface, which improves
the entrance process in a computerized data system for radiological
control. This device connects automatically a digital densitometer,
allowing the data storage for further processing.

Its main advantages are the following: (a) the efficiency of the
system is increased, due to the smaller interference of accidental
errors; (b) lower time and cost by processed dosimetric film.

Thia system has been running for about six months
about three thousand dosimetric films monthly.

and processes
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1. INTRODUÇÃO

O processamento, em sistemas computadorizados, é frequentemen

te precedido por demoradas e rotineiras tarefas de entrada de da-

dos primários.

Aqui, uma situação típica foi proposta. De um lado um densitõ

metro digital, fonte dos dados a serem tratados, e de outro um mj_

crocomputador [1, 2], Desejava-se que os dados oriundos do densi-

tômetro digital ficassem disponíveis no microcomputador, para po£

terior tratamento.

A fonte básica dos dados disponíveis no mostrador do density

metro digital, no caso específico, são filmes dosimétricos, e

esses valores, tratados, fornecem a dose de irradiação individual.

2. INTERFACE

0 densitômetro digital possui como única saída o mostrador,

composto de três dígitos, correspondendo ã unidade (10°), dezena

(101) e centena (IO2). Esses dígitos são compostos de sete segmeit

tos, podendo cada dígito assumir qualquer valor entre zero e nove.

Restou assim a opção de que o microcomputador amostrasse, o-

timizada e controladamente, os sinais elétricos correspondentes ao

estado lógico dos segmentos do mostrador do densitômetro digital.

Através de ensaios com o densitômetro digital, determinou-se:

(a) que o mostrador é multíplexado; (b) sete pontos (A até G) nos

arredores do mostrador, correspondentes em nível (TTL), ao estado

dos segmentos; (c) três outros pontos (ST-100, ST-101, ST-102) ,

que em varredura assumem o estado lógico (TTL) alto, sincronizada

mente com a apresentação, nos pontos de A até G, do estado lógico

correspondente aos segmentos referentes aos dígitos 10°, IO1, IO2.

Coustatou-se também que não é necessário amostrar os sete seg_

mentos e sim cinco, para haver diferenciação entre os algarismos

de 0 a 9.

Pela natureza da forma que os sinais apresentam, decidiu-se

que o micro amostraria os segmentos através de uma porta paralela

[3].

-393-



O esquema de ligação entre os pontos referentes aos cinco

segmentos desejados (A, B, E, F e G), ST-100, ST-101, ST-102 e a

porta de entrada do microcomputador é mostrado na Figura 1.

OT

STV

0 «

ST-K>

OS 04 OS ot 01 0 *

RQ . 1 - Esqutmo o* ligação «ntr« o» sagmtntot ntcttsdrios t o
borromtnto do microcomputodor.

Apôs amostragem da porta, deve-se verificar se o "bit" corre£

pondente ao dígito desejado (D5, D6 ou D7) está em nível lógico al̂

to. Caso afirmativo, o valor hexadecimal contido nos "bits" D0 a

D4 corresponde ao referido dígito.

Completado o processo de leitura dos tres dígitos (unidade,

dezena e centena), obtém-se o valor numérico pela composição dos

três algarismos.

A Figura 2 mostra o diagrama elétrico simplificado do mostra

dor do densitômetro digital, bem como as ligações em paralelo in

troduzida8.

3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos ligados por esta interface são: (a) Densitô-

metro digital Repromaster - RM21; (b) Microcomputador NAJA (comp£

tível com TRS-80) - Kemitron Ltda./Belo Horizonte, MG.

4. CONCLUSÃO

0 diagrama elétrico apresentado na Figura 2 é incompleto, pe

Io fato de que não se dispunha do esquema elétrico original do apa

relho e por terem sido encontrados vários circuitos integrados, eu
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ja identificação havia sido dificultada.

Esta interface, em conjunto com as demais partes do equipa-

mento, se encontra em operação diária. Sua utilização tem apresen

tado o desempenho esperado.

r
COMPUUtfNTO DO CA80 = I ,0» T

i
• CLOCK

u
19

RESET

10
CLOCK

B

• 9W

2T

_s i rat»n a

MTI

CONECTO* *D* 25PINOS • FÊMEA

1 0 '
I* OMITO

14.18
UL

IO' 10"
2* DIGITO S^OtSITO

t t l̂ 0

Fig. 2 -Díogroma «(«tricô timpiifioado do dtn«itôm«tro digital. Fora do
troctjodo podt-M obttrvor o contctor RS232/fimta,disponr-
vtl para contccòo com o microcomputador.
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0 DEPOSITO DE TORIO DO MORRO DO FERRO EK POÇOS DE CALDAS: UM
ANÁLOGO DE UM REPOSITORIO EE REJEITOS RADIOATIVOS

Eduardo Penna Franca1, Mareia T. Carlos1, Ivanor Sachett1, Ma
ria Julia.T. Campos1, Wayne Lei2, e Merril Eisenbud2.

1 Instituto de Biofísica
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, RJ

2 New York University Medical Center
Institute of Environmental Medicine

Sumário

Existem processos naturais que podem explicar o comportamento, à
longos prazos, de radionuclídeos no meio ambiente. Estes são impo£
tantes, quando aplicados aos actinídeos transuranianos de meia vi-
da longa, que são aqueles que persistirão nos rejeitos radioativos
de alto nível apÓs o decaimento dos produtos de fissão. Apesar de
não existirem na natureza podem ser estudados através de análogos
químicos. Um depósito de minério de torio e terras raras localiza-
do no Planalto de Poços de Caldas, K.G. está sendo investigado co-
mo ura análogo de um repositório de rejeitos de alto nível, que em
futuro distante tenha sido trazido a superficie por processos tec-
tónicos, ou inundado por água subterrânea. No Morro do Ferro o mi-
nério está muito.decomposto, próximo da superficie e sujeito a ero
são e lixiviação. 0 tório serve como um análogo para Pu*+ e La^+

como análogo do Cm^* e Am^*: As taxas de mobilização pot água sub-
terrânea ja medidas para os análogos são tão pequenas (10"7 a 10"'
por ano) que sugerem que os transuranianos do repositório, mesmos
nas condições desfavoráveis deste depósito, decairiam essencialmein
te no local, com mínimo transporte para o meio ambiente.

Abstract

There are natural process that can explain the long-term behavior
of radionuclides in the environment. This is particularly important
for the long-lived members of the transuranic actinide elements
that will persit in high level vaster, after the fission products
have decayed. They do not exist in nature but their behavior can be
studied through analogues. A highly weathered deposit of thorium
and rare earth elements located near the summit of a hill (Morro do
Ferro) in Poços de Caldas M.G., is being studied as an analogue for
a radioactive vaste repository that, sometime in the distant futu-
re, nay be eroded to the surface or intruded by groundvater. Th
serves as an analogue for Pu4+ and la^ + as an analogue for Cm3+ and
Am3+. The mobilization rates of the analogue elements by groundva-
ter are to slow (10~7 to 10"^ per year),as to suggest that essenti
ally oomplete radioactive decay of transuranic actinides would oc-
cur in place, even under the unfavorable conditions that exist at
?. site such as this.
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U DEPOSITO DE TÕRIO DO MORRO DO FERRO EM POÇOS DE CALDAS: UM

ANÃLOGO DE UM REPOSITORIO DE REJEITOS RADIOATIVOS

Eduardo Penna Franca1, Mareia T. Carlos1, Ivanor Sachett1 , Ma

ria Julia X. Campos', Wayne Lei* e Merril Eisenbud2.

X-

1 Instituto de Biofísica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

2 New York University Medical Center
Institute of Environmental Medicine

- Rio de Janeiro, RJ

I - Introdução

0 Morro do Ferro, localizado no planalto de Poços de Caldas é
un deposito de minério de torio que contém cerca de 20.000 tonela
das de Th, 100 toneladas de U e alto teor de terras raras. 0 corpo
de minério localiza-se próximo da superficie, estando exposto S e
rosao e a lixiviaçao por água de chuva. ""

0 Morro do Ferro foi proposto como um modelo para estudos de
mobilização de actinfdeos transuranianos de futuros depósitos geo-
lógicos de rejeitos radioativos de alta atividade, que depois de
centenas de milhares de anos possam vir a serem expostos a erosão
e penetração de água subterrânea. Esta proposição justifica-se por
que, devido ã semelhanças de comportamento no meio ambiente, Th*T

pode ser considerado um análogo para Pu*+ e Nd3* um análogo para
An3* e Cm*3 (1).

A* condições naturais do Morro do Ferro também favorecem in-
vestigações dos mecanismos de mobilização e transporte de 228R H e
Z26Ra no meio ambiente, de alto interesse no planalto de Poços de
Caldas, onde se localiza a primeira mina de urânio do oafs.

II - Objetivos

Un amplo programa de pesquisas, encontra-se em desenvolvimen-
to visando investigar várias possibilidades oferecidas pelo Morro
do Ferro, que envolve várias instituições (INSTITUTO DE BIOFÍSICA,
PUC-RIO, IAG-USP, HEW YORK UrfIV., STANFORD UNIV.). Nove poços fo-
ram perfurados no Morro do Ferro e arredores para coleta periódica
de amostras de água subterrânea, e análise dos testemunhos de per-
furação.

Este trabalho objetiva, através da análise de Th, U, terras
raras, radio e descendentes, e da identificação das formas geoquf-
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e*" cue se encontrar, estes ei e-iont os, obter inf ornações so'-rc:

- Correlações entre Th, U e terras rfrar;
- Mobilidade relativa de Th, U, 2 2 CRa, " 6 R a e descendentes;
- Mecanismos- geoquímicos responsáveis pela retenção do Th, ü e ter-

ras raras no Morre do Ferro.

III- Métodos

Os teores de torio, urlnio e terras raras, nos testemunhos de
perfuração dos poços, em solos e sedimentos foram determinados por
fluorescencia de raios-X (2).

A partição dos elementos entre as diversas fases geoquímicas -
dos particulados foi determinada pela técnica de extração seqüencial
seletiva de Tessieret ai, (3). A analise quantitativa de multiele-
mentos por fluorescencia de raios-X é realizada no resíduo remanes-
cente após cada extração.

Em água superficial e subterrânea e em particulados em suspen-
são, 226!ta,^228Ra th, U enterran raras foran analisados por separa-
ção radioquímica e radiornetri .- convencional (1,4,5).A espectrometría
gana com detetor de Ge (Li) foi en»>re«;adii tiara a quantificação de
226?.a, 2 2 8^a, Th e 0 I E algumas amostras de solo, minério e sedinen
tos. "*

IV - Resultados e Conclusões

228,
As concentrações de torio e Sc nos solos da superfície r.i-

neralizada do Morro do Ferro pao cerca ¿c 100 vezes maiores que at
observadas nas regiões circunvizínhas. ̂ s resultados também mostram
que esses d¿is radionuclídeos se encentran en equilíbrio (razões de
concentrações igual « 1,1 * 0,2). A ¿''atribuição de 2 2 6Ra não apre-
senta correlaçãocom as de tório e 226 »»„ e mostra um pequeno aumen-
to de concentração do mesmo en direção n baae do Morro o que pode
indicar uma mobilização nessa direção. As terras-rnras (Ce, La) têm
diferentes distribuições entre si c tsrbém ert relação a torio e rá-
dio na_região mineralizada, ^uas concentrações, assim cono as de tó
rio, são muito elevadas. ~

- Observam-se correlações positivas entre:

Th e U nas amostras provenientes dos poços perfurados no corpo do
minério. Nos poços controle não se observa o mesno fenômeno.
Th e Ce nas amostras de todos os rsoçor, cor exceção do nC 9.
•'.A e La, en todas aaostras cnalis.iY.a;».
Os dados de correlação poden fornecer subsídios para a caracteri-
zação geológica das matrizes onde se localizam o Th e o U.

As concentrações de tório, Ra e tcrras-r«ras alcançam valo-
res elevados na superfície do cor«o de r.inírío, entretanto as res-
ras decrescen rapidamente fora dessa região. Fstes resultados estro
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de acordo cotn os obtidos enter lómente, através da análise da água
de percolação é drenagem do corpo de minério e hacia do Morro de
Ferro. Estas diferenças de concentração indican a existência ¿e ne
canisDOs geoquímicos de retenção destes elementos no corpo de nine_
rio.

0» resultados de análises de tõrio e terras raras em função d»
granulonetria indican que a adsorçao de Th e terras raras en argi-
las não é a associação predoninr.rte. La e Th perecem se encontrar
mais intimamente associados do que Ce e Th. Os.resultados de extra
ção seletiva demonstram que una fração apreciável do torio encontra
-se associada aos óxidos de ferro-nanean es nas arrostras ricas en
minério. Para outras amostras, torio encontra-se predominantemente
no resíduo mineral. "As terras raras, particularmente cério encon -
tram-se sobretudo associadas aos óxidos de ferro-manganes.

As taxas de mobilização de torio, terras raras e radio do Mojr
ro do Ferro, por erosão ou por lixiviação por água de c'iuva, são
muito pequenas (Tabeles 1 e 2). Estes valores sugerem que, transu-
ranianos num repositório de rejeitos radioativos de alto nível,mes_
mo sujeito ãs condições desfavoráveis de Morro do "erro, decairiam
essencialmente no.local, sem transporte apreciável nara o meio ar-
biente.

Os resultados obtidos até agora demonstran n importancias das
investigações na região iue r>oden fornecer subsidios injertantes
para o planejamento e exccuçno de repositórios definitivos de re-
jeitos radioativos de alto nivel.

TATEIA 1

TAXAS nr T'0-ILIZACAO nr Tfiítm

REGIME PKOCESSO ?;ASSA REMOVIDA TAXA DE ;:OBILIZA-
(Kg ano-1) CAO (ano"1)

Basal

?asal

Enxurrada

Enxurrada

Solubílizaçao 0,027

Erosão 0,26

Solubilizaçao 0,015

Erosão 27,2

10

10

10

10

-9

-8

-10

-7

TAXAS

*ECi:;r. PTOCES

TIT '

50

TABELA
•ORiLIZ/.r

/ T 1 V T ; » A
r e i

2

7

n

^ T>T. "Xni

- P""0VII

[O-22R

IA 7A>:
CÃ 0 n(*no-í)IZA'

Casal
Basal

li zação

Erosão
620 10-7

: r:ádio-2?.8 no de p ó s i t o 3.3 :•:

r399-
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