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1. INTRODUÇÃO



1. INTRODUÇÃO:

1.1. SITUAÇÃO INSTITUCIONAL:

0 CENA, criado pelo Decreto n? kS. JSh, de 22 de setembro

de 1966, e incluído no Plano Nacional de Energia Nuclear

a partir de 17 de janeiro de 1968, através de Convênio

entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e a

Universidade de São Paulo - USP é Centro Especializado

integrante da USP, na forma do artigo 7? do Regimento Ge_

ral da USP e conforme Resolução n? 1129, de 3 de feverej^

ro de 1977, tendo seu Regimento regulamentado pela Res£

lução I858 de 19 de junho de 1980 do Magnífico Reitor da

USP.

1.2. ESTRUTURA:

0 CENA tem a seguinte estrutura:

a) Administração Superior:

- Conselho Diretor

- Di retori a

- Assessoria de Planejamento, Desenvolvimento e Ava_

Ii ação.

b) Administração Setorial:

Estão em desenvolvimento, no CENA, estudos visando a

elaboração do Regimento Interno, onde serão definidas

as componentes dessa Administração Setorial. Até a

aprovação do Regimento Interno, prevalece a seguinte

const i tuição:

- Divisão de Ciências das Plantas

. Seção de Bioquímica das Plantas

. Seção de Entomologia

. Seção de Fitopatologia

. Seção de Nutrição de Plantas

. Seção de Radiogenética



- Divisão de Ciências Animais

. Seção de I munolog ia

. Seção de Nutrição Animal

- Divisão de Ciências do Solo

. Seção de Fertilidade do Solo

. Seção de Física do Solo

. Seção de Hicrobiologia do Solo

. Seção de Química do Solo

- Divisão de Ciências Ambientais

. Seção de Hidrologia

- Divisão de Ciências Básicas

. Seção de Radioquímica

. Seção de Proteção Radiológica

. Seção de Instrumentação e Controle

- Divisão de Ensino e Extensão

. Seção de Ensino

. Seção de Intercâmbio Científico

. Seção de Extensão

- Administração Geral

. Setor de Pessoal

. Setor de Gráfica

. Setor de Compras

. Setor de Serviços Gerais

- Biblioteca

- Relações Publicas

- Administração Financeira

. Seção de Tesouraria

- Seção de Contabilidade



1.3. OBJETIVOS:

1.3-1 • Desenvolver e absorver técnicas e métodos nuclea_

res de interesse para as pesquisas e aplicações

na agr icultura;

1.3-2. Disseminar as técnicas e métodos através de cur_

sos, estágios, intercâmbios científico e pub)ica_

ções;

1.3-3- Realizar, em caráter permanente, pesquisas,

dos e trabalhos de aplicação de energia nuclear

em problemas de agricultura, visando a prestação

de serviços ã coletividade;

1.3.4*. Desenvolver tarefas de ensino, colaborando com as

Unidades e demais órgãos integrantes da USP na

realização de cursos de graduação e põs-gradua_

ção.

1.4. DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO:

Desde 1963, o então CNENA solicitava da USP a construção

de um prédio próprio e, em junho de 1964 a 14- Cadeira,

Zootecnia dos não Ruminantes, concordava em ceder uma

área de terra de 9-800 m do Aviãrio. 0 prédio foi ali

iniciado em 1964 ainda com recursos do PLADI, os quais

logo se esgotaram. Reiniciada a construção em 1967, foi

concluído pela ESALQ e, em abr.il de 1968, começava a fun

cíonar aquele que hoje chamamos Prédio 1, e, como anexo,

a câmara de irradiação que abriga a "Fonte de Cobaito".

Com os recursos da CNEN, completou-se a construção do

segundo prédio, o qual foi inaugurado em julho de 1970.

Paralelamente, iniciava-se os serviços de montagem da

Casa de Vegetação, a qual havia sido doada â ESALQ pela

USAID alguns anos anjtes e que aguardava a oportunidade

para se instalada. Com recursos da CNEN, a Casa de Veg£

tação e suas instalações compiementares foram concluídas

em I97I> Nesse mesmo ano, eram ampliadas as instalações

da Casa de irradiação com a construção dos laboratórios

de Entomoiogia e de Genética anexa a Fonte de Cobalto.



Nessa época, o renome do CENA jâ ultrapassava todas as

fronteiras, graças ãs qualidades dos trabalhos científj^

cos que ali se realizavam e ã sua importância como Ce£

tro de treinamento e formação de pessoal. Era ponto <>

brigatório de visita das mais importantes autoridades n£

cionais e estrangeiras entre elas os Presidentes da Rep^i

blica do Brasil, General Emílio Garrastazu Hedici e Gene_

ral Ernesto Gaisel, Ministros da Agricultura, das Minas

e Energia e outros.

Para o desenvolvimento do CENA, além dos recursos finan^

ceiros aplicados pela CNEN e do apoio da USP, através de

seu pessoal docente, é de se levar em conta o auxilio va_

liosíssimo concedido pela FINEP - Financiadora de Est£

dos e Projetos, pelo CNPq - Conselho Nacional de Dese£

volvimento Científico e Tecnológico, pela FAPESP - Fund£

ção de Amparo, ã Pesquisa do Estado de São Paulo, pela

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,

e outros organismos afins. Um Convênio assinado entre a

FINEP e a CNEN, integrando o CENA no 1? Pleno Básico de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, possibilitou a

aplicação de recursos.

Outro marco importante no desenvolvimento científico foi

a assinatura do Convênio entre o CENA, através da CNEN

e da USP, com o PNUD - Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento. Por intermédio do Projeto BRA/71/556

assinado em 1971 e com vigência nos anos de 72 a 1977, o

CENA passou a receber auxílio da Agência Internacional

de Energia Atômica, para "desenvolver a produção agríc£

Ia através da aplicação de técnicas nucleares". Dessa

maneira, foi possível intensificar o intercâmbio cient£

fico com o exterior, com a vinda dos mais renomados cie£

tfstas do mundo para o CENA, bem como o envio de técnj_

cos brasileiros para treinamento nos centros mais adia£

tados. Em 1978 entrou então em operação sua Fase II,

através do projeto BRA/78/006/A/01/18, com duração até

1982.

Em sua recente visita ã Republica do Peru, oExcelentissj_

mo Senhor Presidente da Republica João B. Figueiredo ff£



mou acordo com governo daquele País visando cooperação

científica e técnica. Através de Ajuste Complementar o

Governo Brasileiro designou o CENA como entidade executo

ra visando a realização de estudos conjuntos para a ide£

tificação das possíveis fontes de vapor atmosférico pre_

cipitado e para a obtenção de dados para balançD hídrico

isotõpíco da região amazônica. Neste particular vale

ressaltar que a experiência do CENA em pesquisas sobre a

região amazônica foi conseguida principalmente pelo de_

senvolvimento de projetos apoiados pela Financiadora de

Estudos e Projetos - FINEP.

1.5. INSTALAÇÕES:

Em uma área de 47.600 m , concedida pela Escola Superior

de Agricultura "Luiz de Queiroz", o CENA iniciou a ^

trução de sua.s bases físicas com o auxílio da Comissão

Nacional de Energia Nuclear em 1968. Daí por diante, r£

cebendo também recursos do FUNDUSP, conseguiu-se ampliar

os laboratórios mostrando a cada ano índices bastante sa_

tisfatôrios de desenvolvimento. Vale ressaltar que seus

edifícios foram construídos seguindo-se especificações

técnicas do mais alto padrão necessário para a instalei

ção de laboratórios destinados ã pesquisa e ensino no

campo da aplicação de energia nuclear em problemas da

agropecuária e do meio ambiente.

Em outubro de I98O, o Magnífico Reitor Waldyr Huniz 01J_

va, ao lado do Professor Hervásio Guimarães de Carvalho,

inaugurou oficialmente o pavilhão de Ciências Animais com

uma área de 1.168 m construída. Mais recentemente con£

truiu-se mais um edifício, desta vez destinado a abrigar

os laboratórios da área de Entomologia, com recursos da

FINEP e USP.

Assim, o CENA possui hoje uma área construída de mais de

9.000 m 2.

Desta área, cerca de 20% é destinada aos serviços admj_

nistratívos e o restante para laboratórios, salas de

aula e bíblioteca.



Pela natureza de seus trabalhos o CENA possui em seus l£

boratõrios um potencial muito grande de sofisticados e_

quipamentos, necessários ao desenvolvimento de pesquisas

que utilizam-se de técnicas e métodos altamente refina

dos. Entre os principais encontramos: fonte de irradia_

ção de Cobalto 60; espectrofotômetros de absorção atômj_

ca; espect ro ."otômet ro de absorção de plasma de argônio,

auto-analisador de aminoácidos; cromatógrafos de gás;

cintiladores líquido; câmaras de crescimento; mini-compel

tadores; entre outros.

Na área de ensino, além de laboratórios para aultas pra_

tícas e salas de aulas, a existência de circuito fechado

de TV, projetores de slides; retroprojetores; gravadores

e outros aparelhos, oferece facilidades muito satisfat£

rias ao desenvolvimento dos programas de ensino. Ressaj^

ta-se ainda a existência de uma Biblioteca que, com seu

acervo altamente especializado, oferece aos seus usuá_

rios a oportunidade de leitura e pesquisas bibliográfj_

cas sobre os assuntos necessários aos seus trabalhos.

Para a realização de serviços destinados a apoiar odese£

volvimento de pesquisas e ensino o CENA possuí, além de

sua infra-estrutura administrativa, um Centro de Proces^

samento de Dados, laboratório de eletrônica, oficinas me_

cânicas e elétricas e gráfica.

1.6. ÁREA DE ENSINO!

Cum. rindo-se seu objetivo de "desenvolver tarefas de e£

sino, colaborando com as unidades e demais integrantesda

USP, através de cursos de graduação e pós-graduação", o

CENA oferece regularmente o Curso de Introdução ã Enejr

gia Nuclear na Agricultura - CIENA em nível de graduação

e o Curso de Pós-Graduaçio em Energia Nuclear na Agricuj_

tura - CPGENA. Além disso a realização sempre constante

de cursos de aperfeiçoamento e especialização permitem

ao CENA disseminar os resultados obtidos em suas pesquj_

sas, prestando relevantes serviços â coletividade.

Com relação ao CIENA, por ser oferecido paralelamente ao



curso de agronomia para os alunos da ESALQ, houve de in_í

cio, por parte do CENA, preocupação no sentido de que po

deria ser prejudicial ao desempenho dos alunos. Contudo,

e para nossa satisfação, os alunos do CIENA situam-se sem

pre entre os melhores no curso de agronomia.

Aos participantes desses cursos são oferecidas bolsas de

estudo concedidas pela Comissão Nacional de Energia Nû

clear - CNEN.



2. RECURSOS FINANCEIROS E
RECURSOS HUMANOS
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RECURSOS HUMANOS

Pessoal

- Area de Pesquisa

. Nível superior - ESALQ 10

. Nível superior - Outras 5

. Nível superior - CENA 20

. Nível médio - CENA . 40

- Area de Apoio

. Nível superior 9

. Nível médio 30

. Auxiliar • 19

Alem disso, o CENA conta com o trabalho dos seus bolsís^

tas e estagiários (em n? de 181 em 1982).

Vale ressaltar que, pelo reconhecimento da capacidade dos

pesquisadores do CENA, estes profissionais tiveram seus salários

equiparados aos dos docentes da USP.



3. ATIVIDADES GERAIS
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PUBLICAÇÕES

ANOS

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

TOTAL 1372

QUANTIDADE

1

1

1

1

1

1

8

5

26

17

22

34

68

86

19

36

27

90

62

72

(*) 200

(*) Previsão



REUNIÕES INTERNACIONAIS

- IV- REUNIÃO DO PROGRAMA COORDENADO DE PESQUISAS FAO/1AEA/GSF,

sobre "resíduos de nitrogênio na agricultura com referência pa£

ticular para sua conservação como fertilizante e seu comport£

men to como poluente em potencial".

Período de 03 a 07 de julho de 1978

Participantes: 20

- REUNIÃO SOBRE FIXAÇÃO ASSOCIATIVA DE N?

Período, de 02 a 06 de julho de 1979

Participantes: 100

- REUNIÃO SOBRE PRECIPITAÇÃO E RECICLAGEM DA ÁGUA EM FLORESTAS

TROPICAIS.

Período de 10 a 13 de novembro de 1981

Participantes: 39

- SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA GENÉTICA.

Período de 06.a 10 de dezembro de 1981

Participantes: 150

- COLÓQUIO REGIONAL SOBRE MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO.

A ser realizado no período de 18 a 22 de outubro de 1982,



4. COLABORAÇÃO DO CENA COM
OUTRAS ENTIDADES



COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

- Entidade: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN)

Finalidade: Convênio amplo para desenvolvimento de pesquisas

de aplicação de isõtopos em agricultura e meio ain

biente.

- Entidade: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO

(PNUD) PROJETO BRA/71/556 e BRA/78/006.

Finalidade: Desenvolvimento da produção agrícola através da <a

plicação de técnicas nucleares.

- Entidade: AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA (IAEA).

Finalidade: Contratos e acordos e pesquisas.

Contrato "de Pesquisa n?: 2195/SD

Título: Induced mutation for desease resistance in

beans (Phaseolus vulqaris.L.)

Acordo de Pesquisa n?: 1832/CF

Título: Study of packaging material to prevent r£

infestation of irradiated beans.

Acordo de Pesquisa n?: 1348/R3/CF

Título: Protein mutants in beans (Phaseolus vulga-

ris) .

Contrato de Pesquisa n?: RC1597/GS

Título: Research on agricultural nitrogen residues

with particular reference to their consejr

vation as fertilizer and behaviour as poten_

tial.

Contrato de Pesquisa n?: RC1894/RB

Título: The use of isotope techniques in detecting

and diagnosing mineral imbalance.



Contrato de Pesquisa n?: RC/208VBRA

Título: Effect of varieties on biological nitrogen

fixation in sugarcane.

Acordo de Pesquisa n?: 1280/CF

Tftulo: Coordinated research programe on "The use

of isotope and radiation techniques in

studies of soil water regimes".

Contrato de Pesquisa n?j 2935/Rb

Título: Use of sugarcane and other by-products in

ruminant nutrition.

Contrato de Pesquisa n?: 2424/Ri/Rb

Título: Characterization of the water vapour on

the Amazon region.

- Entidade: AGENCIA DINAMARQUESA PARA 0 DESENVOLVIMENTO INTEjl

NACIONAL (DAN IDA).

Finalidade: Estudos de métodos analíticos rápidos (Flow inje£

tion Analisys) para determinação de vários eleme£

tos de íons em águas naturais, solos, plantas e

outros materiais biológicos.

-'Entidade:

Finalidade:

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA A G R O P E C U A K I A

(EMBRAPA).

Cooperação técnica visando a promoção de pesquisas

agropecuárias, em especial aquelas que apliquem

técnicas envolvendo a energia nuclear, o treíname£

to de pessoal de nível superior, a troca de info£

mações científicas e a execução conjunta de proj£

tos:

- Estudos do mosaico dourado do feijoeíro;

- Estudo do fornecimento de N. Análise de N em

plantas;

- Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico úmido

(CPATU) - Estudos para obtenção de mutantes de



pimenta do reino resistentes a Heloidogyne e Fu-

sa ri um através da radiação gama.

Análise foliar completa em amostras de plantas

provenientes de experimentação em Campo Grande,

MTS;

Programa integrado sobre fixação biológica de N ?

em feijoe i ro;

Indução de mutação para resistência ou tolerar^

cia ã queima do broto ferrugem da Septoria em s£

Obtenção de resistência ao vírus do mosaico

mamoeiro através de indução de mutação.

do

- Entidade:

Final idade:

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO (CNPq).

Intercâmbio entre os pesquisadores do CENA e do

Instituto de Física de Solos do CENA e do Institju

to de Mecaníque de Grenoble, França.

- Estudos dos ciclos de água, gás carbônico e do

nitrogênio em matas tropicais e pluviais;

- Potencial de fixação de nitrogênio molecular pe_

Ia microflora bacteriana na rizosfera de difereirç

tes genótipos de Zea mays, L.;

-Estudo bio-ecológíco da broca da cana-de-açúcar

Diat raea saccharal i s CFabr.) e da Mosca do Medj^

terrãneo Cerat11is cap itata (Wied.), com vistas

â aplicação da Técnica do Indivíduo Estéril para

seus controles;

- Estudos autoradiográficos da síntese do ácido nu

cleico dos vírus do grupo do mosaico dourado;

- Investigação bioquímica de proteínas em sementes

de arroz;

- Aplicação de técnicas nucleares no combate ao

Pi ctyocaul us. vi viparus ;

- Melhoramento genético visando resistência ao vjí

rús do mosaico dourado do feijoeiro Phaseolus

vulgar!s, L.;



-> Desenvolvimento de métodos analíticos por i n j £

ção em fluxo;

- Irradiação de alimentos;

- Desenvolvimento de sistema baseado em micropr£

cessador para automação de análises químicas por

injeção em fixo contínuo.

- Entidade: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAU

LO (FAPESP).

Finalidade: Pesquisas sobre fixação biológica de nitrogênio em

cana-de-açúcar.

- Proteínas de sementes de feijão, I Isoenzimas,

II Fi'tohemaglut i ni nas ;

- Utilização de dados de <513C na avaliação de fo£

ragem selecionada por bovinos em pastagens coii

sorciadas;

- Estudo da reciclagem da água na bacia Amazônica;

- Inocuiação de Rhtzobi um phaseoli em feijoeiro

Phaseolus vulgaris, L.;

- Agricultura intensiva e despoluição.

- Entidade: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP).

Finalidade: Balanço de fertilizantes no sistema solo-planta.

- Hidrologia da Amazônia;

- Balanço de fertilizantes no sistema solo-planta;

- Ampliação do laboratório de raq"ioquímí ca e químj_

ca analít ica;

- Estudo do sistema radicular de algumas culturas

de interesse econômico e agronômico utilizando

técnicas nucleares;

- Ampliação do laboratório de espectrometria de

massa;

- Enriquecimento ísotópico de elementos leves;

- Melhoramento proteío de variedades brasileiras

de arroz (Oryza sativa, L.) através de técnicas

nucleares;



- Caracterização de alguns aspectos dinâmicos da

floresta Amazônica;

- Previsão de ocorrência e controle de pragas;

- Uso de técnicas nucleares no estudo das propri£

dades da madeira;

- Utilização de vermiculita no aumento da produtj_

vidade dos solos de cerrado do Brasil Central;

- Métodos de autodepuração hídrica / experimentação

na bacia do Rio Piracicaba;

- Obtenção de mutantes resistentes a doenças em

plantas com propagação vegetativa;

- Projeto FINEP "Estudos sobre nutrição de plantas:

- Estudo da matéria orgânica do solo no Agros_

sistema cana-de-ajúcar, utilizando técnicas nju

cleares;

- Método para avaliação quantitativa de ganhos e

perdas de compostos nitrogenados do solo;

- Fixação biológica de N em feijoeiro e cana-de-

-açúcar.

- A relevância da composição proteíca de culturas

de grãos em programa de melhoramento.

Entidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DE SAO PAULO.

Finalidade; Fornecimento de mão de obra especializada: Pesquj_

sadores: Dr. Nelson de Souza Rodrigues, Dr. Ant£

nlo 0. Lobão e Dr. José Roberto Ferreira.

Entidade: INSTITUTO DE ZOOTECNIA DE NOVA ODESSA (SP)

Finalidade: Preparo de amostras de sangue e ossos para determj^

nação de minerais. Cirurgia para implantação de

esôfago de bovinos. Confecção de canulas oara fís_

tula de esôfago de bovinos. Levantamento de inci-

dência dos desequilíbrios dos animais domésticos.

Uso de técnicas nucleares no diagnótico da defj^

ciência de fósforo em ruminantes. Levantamento da

incidência de endoparas!tos dos animais domést^



cos. Estabelecimento das doses de radiação que

atenuem as larvas de Pi ctyocaulus vi vi parus sen

destruir suas propriedades imuni tárias. Treinameri

to de pessoal em efeitos de vários fosfatos nat^i

rais e da cal agem na absorção de fósforo, na reação

do solo e na produção de soja perene cultivada em

um solo ácido e pobre em fósforo.

Entidade: INSTITUTO DE PESCA (SP).

Finalidade: Determinação da taxa de absorção de mercúrio em

Lebistes reticulatus (Pieces , poreiluidae) empre

gando-se radiotsótopos 203Hg como traçador.

Entidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.

Finalidade: Análise química completa de vegetais.

- Entidade: FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS DE

JABOTICABAL (FCAV), DA UNESP.

Finalidade: Estudo do potencial de fixação de N molecular pe_

Ia microflora bacteriana na rízosfera de difere£

tes genótipos de Zea mays, L. e avaliação do poteji

ciai genético inerente ã planta para utilização da

fixação biológica de N por mi cror gani smos na rizos_

fera do milho; conhecer os fatores fisiológicos da

planta que influenciam esta fixação e os mícrorg£

nísmos responsáveis.

- Entidade: FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E BIOLÓGICAS DE B0T£

CATU (FCHBB), DA UNESP.

Finalidade: Hidrologia isotópica. Pesquisa de ei 1 agem (anáij.

se isotópica e da composição de gases N2; 0-» COj

e Argónio).

- Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA



FILHO" (UNESP).

Finalidade: Estudos da influência dos afluentes de Usinas

careiras coa algumas características do Ribeirão

Cachoeira (Piracicaba, SP.);

Estudo da análise de águas e Materiais vegetais de

experimentos realizados na citada instituição.

Entidade: FACULDADE DE OOONTObOGIA DE PIRACICABA (FOP).

Finalidade: Análise química de águas.

Entidade: CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA.

Finalidade: Análise química de águas.

Entidade: INSTITUTO DE GEOClENCIAS DA UNIVERSIDADE DE SAO

PAULO (IGUSP).

Finalidade: Hidrogeologia de fontes temais, geoquímica de C

através á'e I3C.

- Entidade: DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA GERAL (USP).

Finalidade: Análise química e isotõpica de vegetais.

- Entidade: INSTITUTO OCEANOGRAFICO'(USP).

Finalidade: Análise química e isotópica de águas.

- Entidade: INSTITUTO ASTRONÔMICO E GEOFÍSICO DA UNIVERSIDADE

DE SAO PAULO (IAS-USP).

Finalidade: Estudo sobre a viabilidade de utilização de ka1i£

philita como fertilizantes.

- Entidade: INSTITUTO GEOLÓGICO DE SAO PAULO - SP (USP).

/ Finalidade: Estudo da possibilidade de utilização de águas [de

lençóis profundos da região de Piracicaba.



Determinações de 6 1 3C e Ó O em águas e rochas

Entidade: ITA0 FERTILIZANTES S/A.

Finalidade: Estudo da sotubilidade de fosfatos.

- Entidade: MITSUI FERTILIZANTES S/A.

Finalidade: Estudos de adubos fosfatados.

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP).

Finalidade: Estudo da ecologia ísotópica da Amazônia;

Análise de águas e minérios;

Pesquisas com fixação biológica de N por microrga_

nismos na rizosfera.

Entidade: CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL (CTA).

Finalidade: Estudo da ecologia isotõpica da Amazônia e do

deste Bras!lei ro.

Entidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SEMAE).

Finalidade: Estudo e análise de água da bacia do rio Píracíca_

ba e bacia do rio Corumbataí para avaliar potabi1j_

dade (controle de poluição).

- Entidade: INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNICAMP.

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNICAMP.

Finalidade: Desenvolvimento de técnicas para eliminação automá_

tica de interferências na análise química de ro

chás e minerais por espectrometria de emissão ato

mica com plasma induzido.

- Entidade: COMISSÃO CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR - SANTIAGO DO

CHILE.



Finalidade: Estudo hidrogeológico da região desêrtica do norte

do Chile. Estudo de medidas de 6D em 1 5N.

Entidade: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

(IPEN) .

Finalidade: Determinações de 6 1 B0 e 60 em amostras de água.

Entidade: COMISSÃO TÉCNICA DO CONSELHO COORDENADOR DE ENTIDA

DES CIVIS DE PIRACICABA.

Finalidade: Estudar e apresentar sugestões sobre o plano de

trabalho "Melhor água para o rio Piracicaba". Ajs

suntos ligados ã poluição.

Entidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS (UFSC).

Finalidade: Estudo e análise de águas de 52 represas do Estado

de São Paulo > Projeto Tipologia de Represas.

Entidade: UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES - FACULDAD DE AGR0N£

MIA.

Finalidade: Análise de N em soja.

Entidade: INDUSTRIAS MONSANTO S/A.

Finalidade: Ação herbicida do glifosato (siopropylamine salt

og N-phosphanometryglycine) na cana-de-açúcar.

Entidade: CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL

(CIAT).

Finalidade: Prova internacional de inoculantes em feijão

(IBIT).

i

Entidade: TRANSQUfMICA INTERNACIONAL.

Finalidade: Comparar eficiência do K - Mg com outras fontes de



K, Hg e S.

Entidade: INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC).

Finalidade: Análise química do lodo que se forma nas estações

de tratamento de esgotos.

Entidade: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES DE AÇOCAR E AL_

COOL DO ESTADO DE SAO PAULO (COOPERSUCAR).

Finalidade: Análise dê álcool anidro para exportação.

Entidade: TEMAL - BAURU - SP.

Finalidade: Análise de cafeeiros de fazendas da regiio de

ru, SP.

- Entidade: OFFICE LA RECHERCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 0UTR£,

-MER (ORSTOM).

Finalidade: Influência da matéria orgânica na alteração das ro

chás e formação de solos em diferentes zonas climá_

ticas do Brasi1.

Entidade: CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (PETROBRAS).

Finalidade: Determinação de Õ 1 8O em águas e 613C e 6**0 em

carbonatos e produtos orgânicos para prospecção de

pet róieo.

Entidade: ULTRAFERTIL.

Finalidade: Pesquisa sobre fosfato natural parcialmente solubj^

Iízado.

- Entidade: IBM - INDUSTRIA BRASILEIRA DE MAQUINAS.

/ Finalidade: Estudo sobre a modelagem do sistema "Broca da can£



-de-açúcar".

Entidade: FOSTAGO.

Finalidade: Pesquisa sobre fosfatos naturais brasileiros

Entidade: SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNO

LOGIA DO ESTADO DE SÂO PAULO (SICCT).

Finalidade: Apoio a projetos de pesquisas em desenvolvimento;

Apoio ao projeto Humanização do Rio Piracicaba.

Entidade: ' MINÉRIOS BRASILEIROS MINERAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO

LTDA (MINEBRA).

Finalidade: Influência da vermiculita no aumento da produtivi-

dade dos solos de cerrado.

Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA (INPA).

Finalidade: Plano de trabalho para ser desenvolvido na região

Amazônica com peixes da região, com vistas à im-

plantação de uma piscicultura técnica e intensiva

sob o título "INPA e a Piscicultura Nacional", C£

racterízação físíco-hfdrica de solos da Amazônia

sob florestas e sob agricultura. Pesquisa sobre

ecologia isotópica da Amazônia. Pesquisa sobre m£

todologia de radioísótopos.

Entidade: COORDENADOR I A DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL (CATI).

Finalidade: Estabelecimento das doses de radiação que atenuem

as larvas de Pi ctyocau1 us vivi parus sem destruir

suas propriedades ímunitárias;

Levantamento da incidência de endoparasitos dos £

nimais domésticos.



Entidade: EMPRESA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS DE MINAS GERAIS

(EPAMIG).

Finalidade: Estudo para muitipiicaçlo de sementes selecionadas

de feijão.

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SP~IAL DO

PARA - IDESP.

Finalidade: Colaboração no estudo da composição química de aj^

gumas bacias do Estado e pesquisas sobre ecologia

isotôpica da Amazônia, e do projeto orizicultura

em Marajó.

Entidade: EUCATEX S/A.

Finalidade: Efeito da ação de vermiculita na produtividade de

solos de cerrado.

- Entidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) .

Finalidade: Estudo do ciclo de CO, no Nordeste Brasileiro;
15Aplicação de N em folhas de cana.

Entidade: INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS

(IPEF).

Finalidade: Estudo da densidade de madeira.

Entidade: CENTRO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO TRÓPICO ÚMIDO

(CPATU).
Finalidade: Obtenção de cultivares de pimenta do reino (Piper

n igrum, L . ) .

L cidade: BANCO MUNDIAL/CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

Finalidade: Alterações ecológicas na região Noroeste em função



da colonização intensiva. Programa Polonoroeste.

(Em fase de Implantação).

Entidade: UNIVERSIDADE DE WASHINGTON/CONSELHO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

Finalidade: Estudo da biogeoquímica do carbono na região Amazô

n f ca.

Entidade: CETESB.

Finalidade: "Em estudo para celebração de CONVÊNIO".

Entidade: FUNDAÇÃO DE INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA E TE£

NOLÕGICA (FIPEC)/BANCO DO BRASIL S/A.

Finalidade: Desenvolvimento de métodos de despoluição de águas

associados ã agricultura intensiva.

Entidade: INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANA.

Finalidade: Desenvolvimento de trabalhos sobre melhoramento ge_

nético de plantas.



S. DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO



MELHORAMENTO DE PLANTAS

a) genética

Os trabalhos de melhoramento de plantas foram concentra

dos inicalmente nas culturas de arroz, feijão e milho. Sementes
(0

destas culturas foram irradiadas com raios-gama na fonte de Co

do CENA, com diferentes objetivos tais como obter-se plantas re

sistentes a doenças, mais precoce, com diferentes hábitos de cre±

cimento e t c . A medida que os resultados foram sendo obtidos, a

metodologia utilizada foi amplamente divulgada através de publica

ções, aulas e reuniões científicas. Isto fez com que pesquisadt)

res de outras instituições começassem, também, a se interessar

pela utilização das técnicas nucleares em seus programas de meltvo

ramento. Deste modo, serão descritos os resultados obtidos em pe£

quisas realizadas pelo próprio CENA, bem como'pesqui sas que estão

sendo realizadas por outras instituições, com a colaboração do CE_

NA, através da transferência de tecnologia ou metodologia por nós

sugerida.
- Pesquisas.com arroz

Iniciamos os trabalhos com intuito de melhorar alguns d£

feitos em variedades comerciais de arroz de sequeiro, através de

indução de muvação por radiações inonizantes.

Várias linhagens mutantes foram isoladas após tratamento

mutagêníco e seleções seguidas, quanto a porte baixa, precocidai

de e teor de proteína. Algumas linhagens foram enviadas para o

Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF/EMBRAPA),Ins

tftuto Agronômico de Campinas (IAC) e Instituto Agronômico de Pa_

raná (IAPAR), a fim de serem incluídas no programa de n*elhorame£

to.

Os trabalhos para melhorar a qualidade e quantidade pro

teica no arroz de sequeiro estão em andamento. Cerca de 1500 ge£

moplasmas foram coletados de diversos institutos nacionais e í£

ternacionaís. Foram realizados os primeiros "screenings" pelo m£

todo de "Technícon". Após seleção de germoplasmas mais aptos às

condições climáticas locais, serão iniciados os trabalhos de ojb

tenção de mutantes com alto teor de proteína e/ou com alta quaij.



dade de proteína.

Obtenção de tolerância â toxidez de alumínio e manganês

ê importante, visto que vasta área cultivada no Brasil mostra ê c

cesso destes elementos. Foram iniciados os experimentos com cente_

nas de variedades brasileiras e estrangeiras de arroz de sequej_

ro. Jã foram selecionadas algumas variedades com alta tolerância,

ã toxidez de alumínio. Apôs a análise genética desta tolerância,

o material será enviado para as outras instituições e serem incor

porados nos programas de melhoramento.

-Pesquisas com feijio

Como etapa básica para aplicação de técnica nuclear no

melhoramento do feijão, foram realizadas seleções dentro de divej-

sas cultivares utilizadas pelos agricultores. Como resultado, fo

ram obtidas linhagens com tendência a apresentarem maior produção

que os originais, como foi o caso de linhagens obtidas a partir

da cultivar Carioca. Outras apresentaram nítida produção superior

ã linhagens originais, como na cultivar Roxo, em que se obteve pro

dução até kO% superior, sendo as linhagens mais resistentes â fe_r

rugetn. Algumas destas linhagens foram multiplicadas e as váriasto

neladas obtidas foram distribuídas ao CATI, EMBRAPA ou diretameji

te aos agricultores.

Na área de indução de mutação através de radiações ou a_

gentes químicos, vários foram os objetrvos e resultados obtidos. -

•Por exemplo, é dê interesse a obtenção de mutantes na coloração

de feijão. Vários pesquisadores tentaram anteriormente tal técnj_

ca, sem êxito. A Seção de Radiogenetica acumulou experiências nejs_

ta linha de pesquisa; introduziu algumas modificações no método

que possibilitaram o êxito desejado. Atualmente, dispões-se de mju

tantes de coloração com a mesma produtividade e resistência a fe£

rugem, que o material original.

Em outra pesquisa, obteve-se um mutante de hábito de crês

cimento determinado e com maior precocidade que o material origj_

n a ) , que foi a cultivar Carioca. Tal mutante apresentou boa prod^

tividade nos ensaios preliminares conduzidos em três localidades,

pelo Instituto Agronômico do Paraná. Este ano, este mutante já s£

rá incluído em ensaios regionais, em 8 localidades do Paraná.

Obteve-se um mutante que apresenta poucos sintomas de nu>

safco dourado, uma das doenças mais sérias em feijão. Apesar da



baixa incidência de sintomas, o mutante foi pouco produtivo e por

isto, foram feitos vários cruzamentos com outros materiais. As lj_

nhagens descendentes foram testadas pelo Instituto Agronômico do

Paraná e algumas delas passaram pelos ensaios preliminares e já e£

tão em ensaios regionais, que irão definir a possibi1idade de s£

rent recomendadas pelos agricultores. Os princípios básicos deste

trabalho estão sendo utilizados para obtenção de resistência a

bacteriose, outra doença que causa grande prejuízo ã cultura. DJ_

versas plantas promissoras já foram selecionadas e suas progenies

deverão ser testadas novamente visando a comprovação do caráter

desejado.

Durante a multiplicação das sementes de linahgens selecj_

onadas pelo CiENA foram- desenvol vi das algumas técnicas para contro

le da qualidade sanitária destas sementes a serem entregues a dj_

versas instituições. Foram identificados novos agentes causais da

mancha de levedura das sementes, detectados os danos causados por

esta doença e determinadas as condições mais adequadas para a

realização de testes de sanidade de semente em nossas condições.

Foram também determinados os danos causados pelo mosaj_

co' dourado sob condições de campo e realizado um levantamento pre

liminar de nematoides associados ao feíjoeiro no Estado de S. Pa^j

Io.
Foi demonstrada a possibilidade de se realizar seleção pj

ra resistência horizontal (estável e durável) contra a ferrugem

do feijoeiro, cuja metodologia está servdo aperfeiçoada para i n_T

clo.de seleção de mutantes.

- Pesquisas com milho

Em experimento pioneiro, a Seção de Radi ogenét i ca concljj

iu que, de acordo com o material utilizado, a irradiação de linfva

gens parentais com raios-gama, produzia um aumento na produtivida_

de de milho híbrido duplo. Este aumento foi devido a um maior njj

mero de espigas por planta.

- Pesquisas com trigo

Através de irradiação de sementes com raios-gama, foram

obtidos mutantes de porte baixo em trigo, que podem reduzir as

perdas devido ao acamamento. Foram também obtidos mutantes resijs

tentes ã ferrugem do colmo. Um destes mutantes está sendo utiliza^



do em cruzamentos no programa de meIhroamento de trigo conduzido

pelo Instituto de S. PAulo, em Campinas.

- Uso da metodologia gerada pelo CENA por outros Institjj

tos.

Como explicado anteriormente, ã medida que os resultados

foram sendo obtidos, diversos institutos de pesquisa demonstraram

interesse na aplicação de técnicas nucleares em seus programas. A_

través da colaboração da Seção de Radiogenética, várias pesquisas

estão em andamento, utilizando-se basicamente da metodologia aqui

gerada..

- Pesquisas com arroz
•

A fim de se obter mutantes de porte baixo ("semi-dwuarf'X

foi iniciado no CNPAF/EMBRAPA Goiânia, um projeto com diversas va_

riedades de interesse. 0 material foi irradiado no CENA com raios

gama ou tratado com mutagênicos químicos e enviado por nós ao

CNPAF, onde trabalhos encontram-se em andamento.

Um outro trabalno com arroz de sequeiro, foi iniciado no

IAPAR a fim de obter mutantes com diversos caracteres agronômicos

melhorados tais como precocidade, porte baixo e produtividade.

Após a escolha de doses, o material foi irradiado no

CENA e o trabalho se encontra em andamento no IAPAR, Londrina.

Algumas variedades de arroz irrigado vindas dos Estados

•Unidos e Colombia mostram certos defeitos em condições brasilej^

ras, tais como porte alto, maturidade tardia e sensibilidade ao

fotoperiodismo. Foi iniciado no Instituto Riograndense de Arroz

(IRGA) um projeto para melhorar as variedades introduzidas por

meio de indução de mutação com raios-gama. 0 material foi analis£

do quanto a sua radi ossens i ti vi dade e foi enviado, após irradijj

çao, ac IRGA. Os experimentos se encontram em campo do IRGA, Ca_

choei rinha.
- Pesquisas com feijão

0 Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e feijão da EMBRA

PA, visa a obtenção da resistência a mela do feijão. Ta) doença

causa severos prejuízos ã cultura de feijão na região norte do

Brasil devido â alta umidade. Visando obtenção de materiais mais

resistentes, 8 kgs de sementes foram enviadas ao CENA.Seguindo-se

0 tecnologia sugerida, após a determinação da dose de raios-gama,



estas sementes serio irradiadas, plantadas em Goiânia e posteriojr

mente enviadas para regiões do país onde a doença ê problema, pa_

ra se fazer a seleção.

- Pesquisas com milho

Os resultados obtidos com milho, descritos anteriormente

despertaram o interesse de pesquisadores do Departamento de Gen£

tica da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". AtuaJ_

ment3 estio sendo desenvolvidas pesquisas utilizando-se popula_

ções de milho obtidas através de sementes com raios-gama. 0 obje_

tivo é obtenção de linhagens mais produtivas.

- Pesquisas com soja

Inicou-se recentemente um trabalho com soja que objetiva

a obtenção de mutantes resistentes â queima do broto e a ferrugem

através de técnicas njicleares. Nestas pesquisas estão envolvidos,

o Centro Nacional de Pesquisa de Soja da EMBRÁPA, a Seção de Viro

logia do Instituto Agronômico de S. Paulo e a Fazenda Holambra, £

lém da Seção de Radiogenética.

- Pesquisas com mamão

0 sucesso nâ obtenção de planta com menor intensidade de

sintomas ao vírus do mosaico dourado do feijoeiro, fez com que se

tentasse a obtenção de resistência ao vírus do mosaico em mamoej^

ro. Como se sabe, esta doença impossibilita o plantio de tal cu)_

tura em certas áreas de S. Paulo. Atrav.és de esforços da Estação

Experimental de Tietê, Seções de Víroiogia e Fruticultura do In£

tituto Agronômico de S. Paulo e da Seção de Radiogenétíca, está

em desenvolvimento trabalho de seleção de plantas resistentes £

través da irradiação de sementes.

- Pesquisas com sorgo

0 Centro Nacional de Pesquisas de Milho e Sorgo da EMBR/V

PA, está utilizando tecnologia nuclear com o objetivo de obtenção

de precocidade em uma linhagem componente de híbridos simples de

sorgo. Doses de raios-gama a serem utilizadas foram determinadas

no.CENA e as sementes irradiadas enviadas ao Centro, em Sete L£

goas aonde será feita a seleção.



- Pesquisas com cana-de-açúcar

0 PLANALSUCAR, sutuado em Araras, desenvolve projeto em

coloboração com a Seção de Radiogenética do CENA, com o objetivo

de obter plantas resistentes ao mosaico, através da irradiação de

toletes com raios-gama. Seguindo recomendações da Seção de Radi£

genética, o material irradiado sofreu tratamento especial. Algji

mas plantas se mostraram resistentes ao mosaico e estão merecendo

maiores observações, sendo atualmente multiplicadas em condições

de alta incidência da doença.

- Pesquisas com citrus

A Seção de Citricultura do Instituto Agronômico de Cam

pinas, juntamente com a Estação Experimental de Cordeirõpolis, Ins

tituto Biológico de S. Paulo e Seção de Radiogenét ica, estão de_

senvol vendo trabalho em que a irradiação gama está sendo utilrzja

da com o objetivo de obter resistência ao cancro cítrico. Como se

sabe, tal doença pode acarretar sérios prejuízos ã exportação de

sucos pelo Bras'1, razão pela qual se resolveu lançar mão também

de tecnologia nuclear, associada a outras técnicas, para se ten

tar resolver o problema.

- Pesquisas com videira

A Seção de Vítícultura do Instituto Agronômico de S. Pau

Io desenvolve trabalho em cooperação com o CENA, no qual o objetj_

.vo é o de, através da irradiação de gemas de 3 variedades das

mais cultivadas em S. Paulo, obter-se resistência ao míldio. Co

mo se sabe, atualmente são necessárias varias pul veri zaçãoes p<a

ra a obtenção de uva em boas condições para o consumo. Daí o in_

teresse em obter-se material resistente. 0 material irradiado no

CENA encontra-se em desenvolvimento e será aplicada a técnica das

podas repetidas, indicada para utilização de tecnologia nuclear

em plantas de propagação vegetativa,

- Pesquisas com forrageiras

0 Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa, S. Paulo, está

desenvolvendo o projeto sobre obtenção de forrageiras resistentes

a doenças através do uso da mutação induzida por raios-gama. Na

fase inicial, sementes foram irradiadas no CEBA para determinação

de doses de raios-gama e na fase seguinte será feita a seleção de



plantas visando-se resistência a antracnose.

- Pesquisas coa pimenta-do-reino

0 Centro de Pesquisas Agropecuárias do Trópico Úmido

(CPATU/EHBRAPA), vem desenvolvendo em colaboração com o Instituto

Agropecuário Tropical da Amazônia (IMATAM) e o CENA, projeto de

pesquisa con o objetivo de selecionar mutantes resistentes a fusa_

riose, doença limitante desta importante cultura na região norte

do Brasil. Algumas plantas provenientes do tratamento com radia_

ção gama já fora» selecionadas e estão sendo observadas sob condj^

ções de campo, com alta incidência do patõgeno.

b) bioquímica,

- Desenvolvimento de metodologia aplicando **COi em fo

lhas de plantas para medida de eficiência fotosspintética; apare

lho portátil construído no CENA e utilizado em café e em feijão.

- Utilização de técnicas eletroforêticas de caracteriza-

ção de proteínas de reserva vegetais para seleção de mutantes de

feijão obtidos através do uso de radiação gama, quando então foi

caracterizada uma linhagem denominada Carioca precoce C-32.

- Desenvolvimento de técnicas eletroforêticas de cara£

terízação de isoenzimas para classificação de variedades e linha_

gens de feijão.

- Cultura in vitro de eixo emb'rionario de feijão, utilj_

zada para contornar os problemas de aborto quando do cruzamentoen

tre espécies de feijão (portadores de características genéticas

que se deseja transferir de uma para outra espécie).

- Cultura Jjn vi tro de eixo embrionário de feijão, utilj^

zada para obtenção de plantas em condições assépticas para inocu

lação com Rhizobium e formação de nódulos contendo fixadores de

nitrogênio atmosférico.

- Cultura de tecido de cana-de-açúcar para obtenção de

plantas potencial e geneticamente diferentes, com alta freqüência

de regeneração, plantas essas que estão sendo cultivadas no campo

pelo PI.ANALSUCAR (Araras, SP).



- Obtençlo de plantas de cana-de-açúcar tolerantes a

herbicidas, utilizando técnicas combinadas de radiação gama e cu_^

tura de tecidos, essencial para a implantação de programa de eng£

nharia genética.

- Foi feito o "screening" para quantidade e qualidade de

aminoácidos e protefnas de feijões desenvolvidos a partir de s£

mentes irradiadas em fonte de b 0 C o no CENA. Estudos nutricionais

com a cultivar Carioca precoce, açronomi camente melhorada e obtj_

da de sementes irradiadas da cv. Carioca, mostraram valores nutrj_

tivos não inferiores aqueles da cultivar original.

Linhagens de arrroz desenvolvidas a partir de sementes

irradiadas estão sendo agora examinadas.

- Estão sendo desenvolvidos técnicas que podem se uti 1J_

zadas para análise de materiais marcados radioisotopicamente. Por

exemplo, técnicas para a separação simultânea das proteínas de d]_

versas amostras em placas finas de pol i acri lami da estão sendo es_

belecidas e facilitarão a produção de autorsdiografias.

- Foram isoladas de feijões proteínas que podem ser usa

das, depois de marcação ísotópica, em bioquímica e fisiologia g£

ral, médica ou agronômica.

- Foram obtidas novas informações básicas sobre vari£

ções nas estruturas das principais proteínas de feijão e arroz.



ISOTOPOS ESTÁVEIS

a) variações naturais

O CENA domina as técnicas de análise e aplicações de va_

riações naturais dos isótopos de elementos leves (D/H, I 8 0 / 1 6 0 ,
1 3 C / 1 2 C , 1 5N/ l l fN) em amostras de diferentes compostos orgânicos e

inorgâni cos.

Os problemas resolvidos utilizando esta tecnologia foram

os seguintes:

Hi drologia £ Hi drogeología

-'Foi estabelecida a origem e a dinâmica de salinização

das águas superficiais e subterrâneas do Nordeste Brasileiro. A

pedido do governador do estado de Pernambuco, foi apresentado um

plano suscinto para otimização do uso da água no nordeste semi-ji

rido. Os atuais projetos de manejo da água no nordeste inclui sju

gestões feitas pelo CENA.

- Estudos da dinimica de recarga de alguns aqüíferos do

estado de São Paulo foram facilitados com o apoio dado pelo CENA,

na utilização de técnica isotõpica.

- Foi feito estudo de origens de fontes termais de impo_r

tância econômica na região de Águas da Prata. As informações obtj_

das são importantes no manejo dos aqüíferos.

- Foi utilizada a técnica isotópica no planejamento da bajr

ragem de sobradinho no rio São Francisco, a fim de se verificar

os possíveis vazamentos no setor limitado por formações sedimenta^

res.

- Foi demonstrada e quantificada a reciclagem do vapor d'£

gua na bacia Amazônica. Os resultados obtidos neste trabalho têm

tido importâncias fundamentais nas diretrizes da política para £

tilização dos recursos da região.

- Foi estabelecida a metodologia para medidas de vazões re

lativas entre dois afluentes com grandes descargas. A técnica foi

utilizada para estudar a variação mensal de vazões relativas e£

tre os rios Negro e Solimões.



- Foi demostrada a infiltração de água marinha nos aquj[

feros subterrâneos de La Plata e de Mar Del Plata.

- Foram determinadas a origem e a dinâmica de águas de

fontes naturais em regiões desértícas no norte do Chile.

Hi drogeolog ia e_ geoqu ími ca

- Foi determinada a origem da água encontrada no interj_

or de geodos da região sul do pafs.

- Foi feito um levantamento de concentrações de D em £

guas nauturais do Brasil.

- Foi estudado o ambiente de formação do calcáreo na fo_r

macio I rat i .

- E s t ã o sendo utilizadas técnicas isotópicas em pesquj^

sas de prospecção de petróleo (convênios com o CENPES da Pet no

brás e Paulipetro).

- Tem sido dado apoio a grupos de hidrogeologia e geoqu_f

mica para diversas instituições de pesquisas básicas e aplicadas

do pafs (Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de

Pernambuco, Universidade de São PAulo, EMBRAPA, INPA em Manaus,

IDESP em Belém, etc.)

C iências anima!s

- Foi desenvolvida metodologia para medidas precisas da

proporção entre gramínea e leguminosa ingerida por herbívoros p£

Ia simples medida de ' 3C nas fezes. 0 método constitui um impo£

tante avanço no estudo de pastagens consorciadas gramfneo -legumj_

nosas. A metodologia foi introduzida inicialmente no Instituto de

Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e

tende a ser utilizada por outros pesquisadores.

Variações naturais <je * 5W (6 1 5N)em pesquisas agronômicas

- Foram desenvolvidas as técnicas de preparo de amostras,

purificação e medida de alta precisão das variações naturais de

concentrações de 1 SN no solo e nas plantas. Verificaram-se vari£

ções relativamente grandes (~10°/oo) entre o nitrogênio do solo,

de nódulos de certas leguminosas flxadoras de N2 e parte' aérea

dessas plantas. Um estudo sistemático das causas dessas variações,



poderá resultar num importante instrumento para o estudo da dinjà

mica de compostos nitrogenados no sistema ãgua-solo-planta em co£

dições de campo.

b) isõtopos enriquecidos

Produção de compostos marcados com *SN

- Foram desenvolvidas e montadas duas plantas para e n r |

quecimento em 1 5N: a primeira baseia-se no princípio da troca i£

nica em resina trocadofa -de cations, cuja planta em escala piloto,

está produzindo mensalmente cerca de lOOg de sulfato de amõnio

com 10 a 20% de 1 5N; a segunda planta, com bases na troca química

entre o HNO3 e NO, em coluna com refluxo, produz nitratos marc£

dos com 10 a 20% de 1 5N. Essa segunda planta está ainda na fase

de otimizaçio dos parâmetros. Os produtos obtidos e distribuídos

aos pesquisadores de vários Centros de pesquisa do país, tem inn

pulsionado os estudos da dinâmica de compostos nitrogenados no

sistema ãgua-solo-planta. Esses estudos têm grande importância no

desenvolvimento da agricultura e economia de fertilizantes nitro

genados.

Ut i1i zação de compostos marcados com 1 5N

- Foi desenvolvida metodologia para obtenção de atmosfe_

ras marcadas com 1 5 N Í , para estudos de fixação biológica de nitnj

gênio.

- Foi demonstrada a possibilidade de utilização de 1 5 N 2

com baixo enriquecimento para medidas de fixação biológica de nj_

trogênio, reduzindo o custo dos experimentos.

- Foi demonstrada e quantificada a fixação biológica de N 2

em gramíneas tropicais.

- Foi demosntrada a existência de fixação de N2 em cana-

de-açúcar.

- A metodologia de utilização de atmosferas marcadas com
1 ! N 2 foi utilizada com sucesso para a determinação da fixação sim

biótica do Nz em feíjoeiro em condições de casa de vegetação e de

campo, durante o ciclo total da planta.

- Foram desenvolvidas metodologias de prepraro de amos_



trás para análise isotõpica de nitrogênio em diversos compostos

nitrogenados, viabilizando a utilização de 1 SN para estudos de dj_

versos processos do ciclo do N, tais como:

. imobilização do nitrogênio aplicado juntamente com vj_

nhaça em culturas de cana-de-açúcar;

. utilização do método da diluição isotópica para quantj_

ficação da fixação biológica de nitrogênio em diversas > culturas

em condições de campo;

. estudos de transporte e transformações de uréia aplica

da a solos de floresta dos solos da região Amazônica;

. estudos da dinâmica do nitrogênio aplicado a solos do

estado de São Paulo;

. influência de herbicidas na absorção em culturas de m\_

lho e feijão;

. lixiviação profunda .de N 0 3 e sua implicação em polu_i_

ção ambiental;

. dinâmica dos processos de imobi1ização-minera1ização de

N em solos;

. perdas de N por volatização e denitrificação;

. balanço de N aplicado a várias culturas;

. efeito residual de fertilizantes.

- Boa parte das pesquisas acima foram feitas em colabor£

ção com diversos setores do CENA, tais como: Física de Solos, Fe£

tilídade de Solos e Microbiologia de Solos,

- Além disso existem programas de colaboração com outras

entidades:

. EMBRAPA: - colaboração com o grupo de Pesquisa do P r o_

jeto de Fixação Biológica de Nitrogênio (PFBN), liderados .'pela

Dra. Joana DoberBiner, com sede no Km *»7 - Rio de Janeiro (colab£

ração científica).

- colaboração com o CPAC- Brasília, no estudo

de eficiência de utilização de N por trigo irrigado (em andamento

colaboração científica).

. Departamento de Energia Nuclear - Universidade Federal

de Pernambuco: colaboração em epsquísas de balanço de N em cultju

ras de cana-de-açúcar, e em pesquisas de denitrificação em solos

do Nordeste.



. Usina São José de H a c a t u b a - c o l a b o r a ç ã o em e s t u d o s de

perdas e a p r o v e i t a m e n t o de N a p l i c a d o em c a n a - d e - a ç ü c a r por via

foii ar.

. A p o i o a n a l í t i c o â C o m i s s ã o B o l i v i a n a de E n e r g i a Nucle_

ar. Foram feitas análises isotõpicas de I 5 N em a m o s t r a s de bata_

tas.

. C o l a b o r a ç ã o a n a l í t i c a com a C o m i s s ã o C h i l e n a de Enejr

gia N u c l e a r , em análises isotõpicas de 1 5 N .



FIXAÇÃO BIOLÓGICA DO NITROGÊNIO

Um dos problemas mais importantes da agricultura atual

é a economia de adubos em geral e, em particular, de adubos n\_

trogenados. 0 CENA estabeleceu um laboratório onde conta com um

grupo de pesquisadores capacitados em medir a fixação biológica

de Nitrogênio atmosférico (FBN) e em determinar os diversos pro

cesses de deslocamentos e utilização de compostos nitrogenados.

A técnica utiliza adubos e gases marcados com N.

Hoje o CENA dá apoio fornecendo adubos marcados com N

ã diversos institutos de pesquisa do país e do exterior (Par£

guai, Chi le, .Colombia e Argentina). 0 CENA ainda dá apoio anaK

tico realizando análises isotópicas para diversas instituições.

Foram ainda realizadas determinações e descobertas que

servem de base para a elaboração de programas de pesquisa do

CENA e de outras instituições. Neste campo de pesquisa, o CENA

está entre as mais avançadas instituições do mundo, sendo que os

trabalhos dos seus pesquisadores tem sido publicados em revistas

especializadas do exterior e em simpósios internacionais. £ ma ri

tido ainda uma colaboração intensa de apoio a várias institu_i_

ções de pesquisa no Brasil.

Principais determinações e descobertas:

a) Pesquisa aplicada;

b) Pequisa básica.

a) Pesquisas Aplicadas

- Em soja, 75% do N da semente ou planta provém da fíxa_

ção biológica do N» atmosférico (FBN).

- Em feijoeiro, essa fixação está em torno de 6S%, equj_

valente a 60 kg H/ha.

- Através do método da diluição isotópica do N, foi

observado que o N»-fixado símbioticamente em legumínosas (soja,

fefjoeiro) tem distribuição preferencial na semente, seguindo-se

o N do solo e fertilizante, sendo que este último muito pouco

contribui para a cultura.



- Utilizando-se N_, foi pela primeira vez demonstrada

fixação de N. em gramíneas (sistema associativo). Constatou-se

que 303 do N na cana-de-açúcar provêm da FBN, correspondente a

20-30 kg N/ha.ano.

- Foi constatado enriquecimento de N no solo através de

excreção de N_-fixado no feijoeiro.

- Todos os trabalhos estudando a FBN em feijoeiro e s£

ja mostram a necessidade de inoculação dessas plantas.

- Recomenda-se a utilização de somente a metada da dose

de N atualmente adotada como prática nas culturas de legumínosas:

o que significa uma economia de divisas.

- Levantamento feito no Estado de São Paulo demonstrou

a presença de micorriza (fungos que aumentam a disponibilidade

de nutrientes para a planta) e Rhi zobi um (bactéria fixadora de

N. atmosférico).

- Espécie de planta aquática Azo!Ia que vive em simbi£

se com a alga Anabaena, fixadora de N_ atmosférico, proveniente

da Amazônia mostrou-se altamente adaptada e eficiente em fornecj^

mento de N como fertilizante ou como fonte de proteína em rações

animais. A Azo!ta pode contribuir com 5 a 8 kg N/ha.dia ou 30-

50 kg de proteína/ha.dia.

b) Pesquisas Básicas

- Controle da umidade é de extrema importância para rna

xímízar a FBN em feijoeiro, pelo aumento da eficiência de ut i 1 J_

zação de nutrientes, especialmente fósforo.

- Estudos bioquímicos com diferentes espécies de AzolIa

mostraram diferenças na eficiência do sistema. Enzimas que recj_

ciam o hidrogênio (H.) liberado na reação de fixação de nitrogê_

nio atmosférico, promovem ganhos de energia de até 25% do total

ut i1í zado.

- Detectou-se a existência de uma alta população de m]_

crorganísmos que crescem na zona de maior concentração de raízes

da cana-de-açúcar através do uso de respirometria com C. Esse

fato não foi observado em feijoeiro.

- Foi introduzido no computador do CENA, uma programa^



ção para identifícaçio de bactérias assimbiôticas fixadoras de

N., único no Brasil e o segundo em âmbito internacional.

- Detectou-se pela primeira vez, a presença de enzimas

responsáveis pela fixação de CO. e de uso de CH., através do uso

de C em bactérias de vida livre e fixadoras de K- •

- Foram estudadas a fisiologia e bioquímica do sistema

Azolla-Anabaena sob o ponto de vista de utilização de energia,

tendo sido verificado que somente uma espécie perde energia atra_

vês da evolução de hidrogênio (H-) e indicando que as demais es_

pêcies são altamente eficientes.



IRRADIAÇÃO DE GRÃOS E INSETOS

A utilização de alimentos irradiados já é realidade em

diversos países, sendo que no Brasil a sua utilização depende de

diversos passos especialmente na área do Ministério da Saúde. 0

CENA desenvolveu técnicas de conservação de grãos utilizando baj_

xas doses de irradiação gama e continua estudando os efeitos da

radiação gama sobre os mesmos.

A utilização da-radiação gama para controle de pragas é

também prática utilizada em diversos países. Um dos programas

maiores nesse campo está sendo implantado no Egito, com o apoio

da FAO e da IAEA.

0 CENA tem desenvolvido as pesquisas básicas, visando

dominar as técnicas para a utilização da radiação gama nas duas

áreas acima menciondas.

Os principais trabalhos desenvolvidos e suas aplic£

ções estão abaixo descritos:

a) Métodos para conservação de grãos (feijão, milho, a£

roz, trigo, etc.) armazenados através de radiação gama. Recente,

mente, um programa aplicado vem sendo desenvolvido em colabora^

ção com a Associação dos Produtores de Cebola da Região de Pieda^

de, a Empresa Brasileira de Irradiação S.A, Instituto de Tecnol£

gfa de Alimentos e o CNPq.

b) Métodos de marcação com radioisótopos para estudos

ecológicos (migração, dispensão, etc.) de insetos, especialmente

as pragas de cana-de-açúcar, feijão e frutas cítricas. Esses mé_

todos podem ser usados por Universidades e outras instituíçõesde

pesquisa, cooperativas e produtores.

c) Método serológico associado a técnicas nucleares p£

ra identificação de agentes de controle natural (parasitos e pr£

dadores) de insetos praga da cana-de-açúcar. Esses métodos p£

dem ser usados por Uni versi dades e outras instituições de pesquj_

sa, cooperativas e produtores.



d) Métodos nucleares para estudo da eficiência e do com

portamento de agrotóxicos (especialmente os carbonatos) no ecos-

sistema. Tais métodos podem ser usados por Universidades- e o£

trás instituições de. pesquisa e fabricantes.

Estio airrda em desenvolvimento:

a) Método para conservação e retardamento do amadurecj_

mento de frutos tropicais através de radiação gama.

b) Métodos para controle das populações da mosca das

frutas através da aplicação da técnica do Indivíduo Estéril.

t

c) Método para previsão de ocorrência e de perdas causa_

das pela broca da cana-de-açúcar e para recomendação de técnicas

de controle através do desenvolvimento e operação de modelos de

simulação.

Os métodos acima podem ser utilizados por produtores,

cooperativas e outros.



FITOPATOLOGIA

A produção âgricola do país ê limitada por diversos fa

tores, entre os quais um dos mais importantes é a ocorrência de

diversas doenças produzidas por vírus, bactériase fungos. A ine

xistência de um período de inverno rigoroso impede o controle na

tural dos agentes patogênicos. Pela natureza do clima tanto as

plantas como os citados agentes desenvolvem-se bem o ano todo,

na maior parte do território nacional.

A utilização de técnicas isotõpícas associadas ãs de nu_

croscopia eletrônica constituem excelente ferramenta no est^i

do da dinâmica das doenças nas plantas. 0 CENA domina estas te£

nicas e tem dolaborado na solução de diversos problemas que af£

tarn a produção nacional, especialmente nos produtos: café, soja,

feijão, bicho da seda, e t c .

As técnicas desenvolvidas poderão ser aplicadas ãoutras

doenças que ocorrem no país.

Os principais trabalhos concluídos foram:

a) Purificação de vírus de plantas, bactérias e insetos

ocorrentes em nossas culturas e até então não purificados. Es

tes trabalhos visaram identificar e caracterizar os vírus pelas

suas propriedades bio-f ísi co-quími cas, pois trata-se de vírus p<u

rificado pela primeira vez.

- Vírus de planta:

. vírus do anel do pimentão e sua cristalização.

. vírus do mosaico do tomateiro e do feijoeiro.

. vírus do mosaico da Euphorbia sp.

- Vírus de insetos:

. vírus da poliedrose nuclear da lagarta do bicho da

seda e vírus F.

- Vírus da bactéria

. bacteríófago de Xanthomonas campestri s (bactéria fj_

topatogênica) .

b) Estudos sobre a composição química do:



- Vírus do anel do pimentão:

. identificação dos aminoácidos e nucleotídeos da pro

teína e ácido nucleico desse vírus, respectivamente.

. determinação do aminoácido N-terminal da proteína

do vírus do anel do pimentão.

c) Obtenção de antissoros e testes serológicos realiza_

dos pela primeira vez com os vírus:

- Do anel do pimentão.

- Do "vira cabeça" do tomateiro.

- Do bacteriôfago de Xanthomonas campestris.

*

d) Estudos mõrfolõgicos ao Microscópio Eletrônico dos

vírus purificados e no interior das células hospedeiras, realiza_

dos pela primeira vez com os seguintes agentes infecciosos:

- Vírus do anel do pimentão.

* Vírus do "vira cabeça" do tomateiro.

- Vírus da "tristeza" dos citros.

- Vírus da poliedrose nuclear da lagarta do bicho da s«s

da.

- Vírus F da lagarta do bicho da seda.

- Bacteriôfago da )C. campes t ri s.

e) Pesquisas sobre alguns aspectos bioquímicos da rela_

ção vírus-hospedeira através da Radioautografia semí-quantítatj_

va associada a técnicas de Hicroscopia Eletrônica.

- Pesquisa dos locais intracelulares onde ocorre a mui t%_

plicação dos seguintes patógenos: vírus do anel do pimentão, v_í

rus do "vira cabeça" do tomateiro, vírus Y da batatinha e vírus

do mosaico dourado do tomateiro.

Estas investigações fazem parte de um programa de levari

tamento dos possíveis locais de bíossíntese dos RNAs virais v^

sando obter subsídios para um futuro programa de controle de vĵ

roses.

- Interferência do vírus do mosaico comum do fumo na a



tividade 6a enzima diaforese de tecido de cultura (fuao).

- Alterações na composição dos- aminoácidos livres do fu

•o atacado pelo vírus da necrose branca.

- Influência do vírus do anel do pimentão no teor de

ácidos clorogênico do fumo.

f) Estudos sobre a fisiologia de plantas vi rosadas v\_

sando esclarecer especialmente a semelhança ou a correlação eri

tre os sintomas causados por vírus e os devido â deficiência mj_

neial.

- Translocaçio de compostos marcados com P e a compo

siçio mineral do limoeiro galego afetado pelo vírus da "Triste_

ia" dos citros.

- Efeito do vírus do amarelo do tomateiro e composição

mineral do mesmo.

g) Estudos teóricos sobre o processo de infecção de v_í

rus de planta:

- Cinética do crescimento das lesões necrõticas de um

mutante do vírus do anel do pimentão em Nicandra physaloidcs G£

erth.

- Modelo teórico para a interpretação do-mecsnismo de

infecção e inibição dos vírus de planta.

- Aplicação do modelo matemático de Nadler para a quart

tíficação de informações obtidas em radioautografias a nível de

mfcroscopia eletrônica* referentes a biossíntese do RNA viral coin

tendo uridína trítiada.

h) Pesquisas preliminares em Engenharia Genética aplica^

da aos estudos com vírus de planta e de bactérias fítopatogênj_

cas.

- Obtenção e caracterização do DNA de X. campestris e

do RNA do vírus do anel do pimentão compreendendo:

. ultracentrífugações diferenciadas e em gradiente de

densidade;

. etetroforese em poliacrilamfda;



. exames ao m i c r o s c ó p i o eletrônico;

. realização de testes de infectividade do RNA do VAP

obtido com técnicas utilizadas em Engenharia Genética.

- Obtenção de protoplastos de fumo. Esta técnica visa

preparar condições para posterior introdução de genes em células

de plantas.

i) Controle de viroses com Ribavirin frio e trítiado;

OAC-370 (obtido da Indústria O l i n ) . T a n t o aplicado a vírus de

planta como de inseto.



A A6UA NO SISTEMA SOLO-PLANTA-ATMOSFERA

A utilização de técnicas nucleares em e s t u d o s sobre a

caracterização de regimes de águas visando o a p r i m o r a m e n t o de

práticas a g r í c o l a s , possibilitou ao grupo de p e s q u i s a d o r e s da

área de física dos solos implantar uma nova filosofia em seus e ^

tudos, encarando suas propriedades do ponto de vista d i n â m i c o em

contraposição ao aspecto estático até então a d o t a d o .

A seguir são citadas os principais resultados o b t i d o s :

a) D e s e n v o l v i m e n t o de um sistema de alta resolução para

medida não-destrutiva de umidade e densidade de s o l o s , pela t e £

nica da atenuação de radiação gama.

b) D e s e n v o l v i m e n t o de uma técnica para genera Iização das

equações que regem o processo de infiltração de água em s o l o s , £

través da qual se descreve o fenômeno em qualquer tipo de solo

com a mesma equação g e n e r a l i z a d a .

c) D e s e n v o l v i m e n t o de técnica original para determine^

ção da difusivídadc da água e da condutividade h i d r á u l i c a de s £

los, através do uso da técnica de aten u a ç ã o de radiação gama.

d) D e s e n v o l v i m e n t o de técnica original para determina^

ção da condutívidade hidráulica do solo, sob con d i ç õ e s de campo,

através do uso de sonda de n e u t r o n s .

e) Introdução de maic- rigor na d e t e r m i n a ç ã o dos c o m p £

nentes do balanço hídrico de culturas como o feijão, m i l h o , café

e cana-de-açúcar e fl o r e s t a s .

f) Os estudos sobre as características hídricas de nos_

sos solos têm mostr a d o que possuem grande v a r i a b i 1 i d a d e , mesmo

os mais homogêneos do ponto de vista de c l a s s i f i c a ç ã o e/ou p r o d £

tividade agrícola.

g) Balanço de nutrientes em culturas a g r í c o l a s . A t r a v é s

da utilização de N, pode-se dizer q u e , com os estudos realiz£

dos até o momento, as perdas de nitrogênio por lixiviação não

sio problema se o fertilizante for aplicado em níveis n o r m a i s .



Em fase de desenvolvimento encontram-se os seguintes e£

tudos:

a) Balanço de nitrogênio mais completo do que foi poss^

vel em experimentos anteriores, utilizando fertilizante altamen-

jecido com N.

b) Dinâmica do nitrogênio (usando uréia marcada com

0 e pc

ça,

te enriquecido com N.

N) e potássio em cultura de cana-de-açúcar irrigada com vinha_

c) Estudo do problema da variabi1idade espacial dos p£

rãmetros hídricos dos solos visando estabelecimento de critérios

para a estimativa e previsão de fluxos de água no solo em áreas

de grande extensão.
•

Os trabalhos acima citados são utilizados, através da

colaboração do CENA, pelas seguintes instituições:

a) Instituto Agronômico de Campinas - IAC.

b) Instituto de Pesquisas Florestais - IPEF.

c) Copersucar. *

d) Estação Experimental de Rothamsted - Inglaterra.

e) Instituto de Mecânica de Grenoble - França.

f) Departamento de Energia Nuclear da Universidade Fed£

ral de Pernambuco, Recife (PE).

g) EMBRAPA com seus centros CNPAF, CPAC e CNTSA.



FERTILIDADE DO SOLO

A utilização de adubos marcados com isótopos estáveis e

radioativos tem uma ampla aplicação no estudo da fertilidade do

solo. Adubos marcados com ' 5 N , 3 2 P , 6 5 Z n , 5l|Mn, 3 5 S , 5 9 F e , C,

tem sido utilizados no mundo todo para melhor definir as j^

ções de aplicação dos adubos e sua economia. 0 CENA estabeleceu

um laboratório e capacitou um grupo de pesquisadores, que vem ju

tílizando essas técnicas para a solução de problemas brasileiros

no campo da fertilidade do solo. Outros institutos de pesquisa

do Brasil tem utilizado as técnicas aqui desenvolvidas e um pr£

grama amplo está rendo estabelecido para alguns institutos da

EMBRAPA.

0 CENA dá apoio para pesquisas que estão sendo realiza^

das em diversas regiões do país, como na Ilha do Marajó, PA, JU

cife, PE, Goiânia, GO, Londrina, PR, e outras. .

Algumas das conclusões alcançadas pelo grupo de pesquj_

sas foram:

- Foi estabelecida uma metodologia para obtenção de
1 k 15plantas duplamente marcadas com os isótopos C e N. Este ma_

terial é de relevante importância no estudo da degradação e din£

mica da matéria orgânica do solo, de interesse para quase todos

os trabalhos que estudam as variações dos níveis de fertilidade

do solo.

.- Foi completado o estudo comparativo das propriedades

da matéria orgânica do solo nos principais ecossistemas naturais

brasileiros (amazônia, caatinga, campos, cerrado e pantanal). Zs_

tas informações são básicas para o planejamento da utilização r£

cional do solo.

- A aplicação do fertilizante fosfatado ã lanço e mistjj

rado ao solo, resulta na menor utilização desse elemento pelo

feijoeiro (apenas 2% do fósforo do adubo foi utilizado), portari

to, não é recomendável a utilização desse método. A melhor fo£

ma de aplicação é a 5 cm ao lado da semente e a 10 cm de profim

didade.

' A aplicação de "N de arranque" não afeta a utilização



do fertilizante fosfatado na cultura do feijoeiro, mas com uma

dosagem maior observa-se um efeito positivo.

- 0 feijoeiro raramente aproveita mais que 30% do nitro_

gênio do adubo aplicado, e para o fósforo o aproveitamento não

ult rapassa 1 0 % .

- 0 trigo utiliza mais nitrogênio na forma nítrica que

amoniacal no perfi1hamento, embora não mostre preferência de uma

ou outra forma na semeadura. Quando parcelado, a eficiência do

nitrato de amônio é maior que a da uréia e a eficiência de ambos

decresce com o atraso na aplicação.

- 0 herbicida 2,k~Q afeta a absorção do fósforo e a dijs

tribuição deste no trigo.

- A adubação foliar com o cloreto de potássio e com o

superfosfato concentrado no algodoeiro, afeta o comprimento da

fibra, aumentando a resistência da fibra e peso da semente.
•

- 0 fornecimento do fertilizante por via foliar na muda

de café não mostra vantagem na utilização de nitrogênio, sobre

a aplicaçlo no solo.

- Observou-se que o método utilizando radioisótopos dâ

resultados mais preciosos nos estudos do sistema radicular, do

que os métodos convencionais. "

- No solo T E , a máxima profundidade atingida pelo siste

ma radicular do feijoeiro foi de 50 cm e lateralmente alcançou

até 25 cm nas camadas superficiais. A-zona dinâmica de absorção

encontrou-se nos primeiros 10 cm de profundidade do solo e 10 cm

laterais da planta, diminuindo progressivamente a medida que se

aprofunda o sistema radicular no solo e aumenta a distância l£

terai.

- 0 fertilizante é hoje um insumo bastante caro, mas a

perda após a aplicação no solo, principalmente o nitrogenado é

considerável nas condições tropicais. Uma maneira de reduzir es_

se desaprove i tamento é diminuindo a nitríficação do adubo n i t ro_

genado. Para tanto existem os inibidores de nitrificação, já

largamente, utilizados nos países de clima temperado. No Brasil,

porém a vantagem desses produtos é ainda uma incógnita. .Para o

milho, feijão, arroz observou-se um aumento na produção» porém



para a cultura de cana-de-açúcar não se constatou vantagens com

a aplicação nitrapirina.

- A relação N-NH./N-NO, ê um bom parâmetro para avali-

ar o efeito de inibidores de nitrificação.

- A aplicação de nitrogênio na dose de 100 ppm inibiu

totalmente a fixação de nitrogênio e promoveu a maior atividade

de redutase de nitrato no feijão macaçar (Vigna unguiculata (L)

Walp) .

- As melhores correlações do fósforo solúvel do solocom

a utilização pela planta, para o milho e feijão, foram com os e_x

tratores IAC e de Mehlich.

- Observou-se que utilizando Zn e Mn muito, embora

o método desenvolvido pelo Lindsay e Norvell para avaliação da

disponibilidade de alguns nutrientes seja hoje o mais utilizado

na maioria dos países, em nossas condições o mesmo não apresenta

um resultado satisfatório para o manganês.

- A maioria dos extratores hoje em uso para os micron^

trientes, não distinguem, ou distinguem pouco, o comportamento

do zinco e do manganês nos solos com e sem cal agem. Isto é de

extrema importância para o nosso solo, uma vez que os mesmos exj^

gem uma boa calagem para se ter uma boa produção.

- 0 efeito antagônico da calagem é considerável na aj>

sorção de zinco e manganês, já o nitrogênio exerce um efeito •;}_

. nérgico na absorção de ambos micronutrientes e o potássio só do

zinco. A calagem é, portanto, um meio bastante eficaz no contrç>

le de toxidez de manganês nos solos com excesso desse elemento,

que ê bastante comum no nosso meio. Há, porém necessidade de

cautela nessa prática, uma vez que a mesma pode aumentar a de_

ficiência do zinco.

- Da semente de feijão, após a germinação, 59,5% do zi£

co, migram para a parte aérea da planta e 5,0% para as raízes,i£

do a maior parte (27,5%) para as folhas primárias.

- Apenas 30% do manganês da semente de feijão migram p£

ra a planta toda, após a germinação, dos quais apenas 4% para as

raízes e 12% para as folhas primárias.

- A utilização de nitrogênio aplicado na semeadura nas

condições de várzea baixa de Marajó é muito reduzida (máx. de



%.0%), independente da dosage» de fertilizante aplicado. Já,qua£

do o mesmo é fornecido quando a planta está com 30 dias de ida_

de, o aproveitamento ê grande chegando a ser comparável com a

das culturas de sequeiro. A eficiência e maior quando o nitr£

gênio ê fornecido próximo ao florescimento.

- A utilização de método isotõpico nos estados da rela_

ção, solo-planta permite a obtenção de muitas informações que,

por outros meios, seria praticamente impossível. Sem a utiliza^

çio dessa técnica com certeza mais da metade dos conhecimentos

obtidos em fisiotogia e nutrição de plantas e problemas de fe£_

ti1idade do solo seria hoje, ainda uma incógnita.



DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS

O laboratório de Radioquímica e Química Analítica, cri<>

do em 1975» inicialmente para dar apoio aos projetos de pesquisa

que viessem a ser desenvolvidas no CENA, é hoje considerado como

un dos melhores centros de desenvolvimento de métodos, não con_

vencionais de análise química do país. Cor*- fruto das pesquisas

realizadas, cerca de 40 trabalhos científicos foram publicados

em revistas de química analítica especializadas, tais como Analy_

ticà Chimica Acta (Holanda), Analyst (Inglaterra) e Analytical

Chemistry (EUA). Cumpre salientar que, além desta forma de dj^

vulgaçlo, o grupo de pesquisadores da Seção firmou um contrato

com a Editora Ellis Harwood da Inglaterra para publicar um livro

cujo título será "Flow Injection Analysis in Agricultural and

Environmental Sciences". Além disso dentro de um programa de

formação de recursos humanos, foi responsável • di reta ou indire_

tamente na elaboração de mais de 100 dissertações de mestrado e/

ou teses de doutorado. Por outro lado, tem prestado relevantes

serviços a outras universidades, institutos de pesquisa, além da

própria comunidade. Dentre estes, recentemente iniciou-se um

programa de apoio técn ico-ci ent íf ico ao Instituto de Radioprote_

ção e Dos i met ri a da própria CNEN. Somando todas as? I nst i tu • ções

ã.s quais são prestados serviços analíticos, nos últimos 5 anos

foram realizadas mais de I milhão de determinações de espécies

químicas.

Dentre as áreas de Química Analítica, o laboratório tem

se destacado no desenvolvimento de métodos automáticos de dete£

mínação de espécies químicas inorgânicas, principalmente em plaji

tas, solos e águas, entre outros materiais de interesse agronômj_

co. Estes métodos automáticos, denominados sistemas de análise

por injeção em fluxo, constituem um aprimoramento das técnicas

convencionais. Para se avaliar o potencial destes sistemas, os

mesmos são, em média, caracterizados por uma velocidade ana1ítj_

ca de 150 determinações por hora, dispensando a vidraria converi

cfonal, minimizando em cerca de $5% o consumo de reagentes e £

presentando uma precisão e exatidão comparáveis aos métodos us£

dos na maioria dos laboratórios. Para se atingir este mesmo njú

mero de determinações por um método convencional seria 'necessâ-



rio que I analista trabalhasse durante 8 horas. Os sistemas de_

senvotvidos são hoje utilizados em cerca de 30 países, necessj_

tando, para sua implantação, equipamentos de custo relativamente

baixo. Para a implantação desta técnica no Brasil, a Seção fi£

raou contrato com a firma de equipamentos científicos MICRONAL

S/A, a qual deverá apresentar o primeiro protótipo em novembro

do presente ano.

Os programas de pesquisa em andamento versam sobre o de_

senvolvimento de protótipos e dispositivos eletrônicos para os

sistemas de injeção em fluxo, assim como o desenvolvimento de m£

todos para determinação de metais em etanol, sedimentos, rochas,

minérios, água do mar, tecidos vegetais e tecidos animais.



OUTRAS PESQUISAS

a) PURIFICAÇÃO DE ÁGUAS POLUÍDAS

Um dos principais problemas para o crescimento indujs

trial e populacional em algumas regiões.do Brasil é o nível de

poluição que a pressão do desenvolvimento produz no meio ambie£

te.

Procurando colaborar na solução deste problema, o CENA

desenvolveu um programa muitidiseiplinar visando o tratamento de

águas poluídas. 0 método em princípio consiste em transformar

os poluentes em nutrientes para plantas aquáticas e terrestres.

No desenvolvimento do .método foi utilizado todo o potencial cieji

tífico do CENA, incluindo técnicas isotópicas e com isso, conse_

guiu-se. nui.i prazo bastante curto, desenvolver uma metodologia

que hoje está sendo testada ao nível de estação piloto.

Este trabalho tem despertado o interesse de industrias,

cidades e órgãos encarregados do saneamento básico.

b) ESTUDO DO CRESCIMENTO DE ARVORES E CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS DA MADEIRA.

2k I
Com a utilização de um sistema empregando Am vem se£

do feitas determinações do crescimento de diversas espécies vege_

tais. A identificação dos anéis de crescimento permite um est£

do correlacionando a velocidade de crescimento e as condições clj_

máticas existentes.

Foi desenvolvido extenso trabalho técni co-c í ent if i co a_

bordando todos os aspectos da utilização do método de atenuação

da radiação gama para uso "j_n_ situ" na determinação de densidade

de árvores bem como possíveis anomalias internas, tais como nós

e podridão.

Outra atividade de interesse econômico é com a polimerj_

zação através de métodos químicos aliados a altas doses de radía_

ção gama do Co, visando o melhoramento das qualidade mecânicas

de madeira de baixa densidade e baixo valor comercial.

Foi desenvolvida uma nova metodologia para a determina^



çio de gradientes de umidade em amostras de madeira, utilizando

a radiação gama de baixa energia.

Também se desenvolveu um método baseado na teoria da dj_

nimica de traçadores, usando água tritiada nas medidas diretas

de transpiração e biornassa de Pi nus car i baea.

c) PRODUÇÃO DE VACINA CONTRA VERMES DO PULMÃO DE GADO.

Foi estabelecida metodologia para produção de uma vacj_

na atenuada por irradiação, para prevenir a dietiocaulose dos b£

vinos (parasitose pulmonar causada pelo Di ctyocaulus vivi parus).

Os testes exper intentari s revelaram que houve sucesso na

transferencia de tecnologia do exterior. Os preparativos estão

sendo providenciados para que a vacina seja testada em 'Estação

Experimental. Dependendo dos resultados, serão iniciados testes

em fazendas particulares.

d) DESENVOLVIMENTO DE MÍTODOS DE DETECÇÃO

32 -
- Marcação de abelha africana com P e detecção por

cintilação líquida. Sensibilidade* 8,5 vezes maior que o método

com detector G.M. de janela fina.

- Determinação simultânea de Zn, Fe e Mn em mat£

riais de origem animal e vegetal por espect romet r i a gama monoca_

nal. Economia de tempo e diminuição de custos de instalação de

experimento.
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- Determinação de P em amostras de origem animal e ve_

getal por efeito Cerenkov. Aumento de 2 vezes na sensibilidade

em relação ã cintilação líquida e 100 vezes em relação ao GM. E_

vita a importação de produtos necessários ã solução cintiladora.

32 54

- Detecção conjunta de P e Mn por efeito Cerenkov

e espectrometria gama em amostras de solo, vegetal e animal, £

conomia de tempo e diminuição de custos de instalação de experj_

mento.
3 iL Íç 32

- Detecção simultânea de H e C, ou S e P por ei ri
tilação líquida com padronização por razão de canais com fonte

3 14
externa. Consegue-se eficiência até 56% para H, $0% para C

35 32
ou S e 95% para P e amostras sem "quenching".



- Determinação de eficiência de detecção no efeito Ce_

renkov pelo método de padronização externa. Foi feita adaptação

de uma fonte de Co como fonte externa, e consegue-se determj_

nar a eficiência de detecção em menor tempo que o método de ra_

zão de canais e reaproveitar a amostra, além de ser mais exato.

- Determinação simultânea de Al, Mn, Cl, Na e K em f<>

lhas de feijoeiro por análise por ativação neutrônica.

- Melhoria de condições estatísticas de contagem na aná_

lise de cloro por ativação neutrônica.

- Levantamento das curvas de isodoses em câmara de ir-

radiação com fontes de 1400 e 26000 curies de Co através do mé_

todo químico de Fricke.

- Determinação simultânea da umidade e densidade em per
2k I

fis de solo em laboratório através do duplo feixe (60 keV - Am

e 662 keV - Cs). Erro menor que ]%.

- Determinação simultânea da umidade e densidade em per_

fis de solo em campo pelas técnicas de moderação de neutrons e

espalhamento da radiação gama.

- Determinação da densidade em perfis de amostras com

radiação de 60 keV do Am, aplicável principalmente a solo e

madeira, com erro menor que \%.

- Construção de blindagem e desenvolvimento de metodolo

gia para detecção de radioisótopos emissores de raios gama( Na,
51Cr, 59Fe, 5 7- 6 0Co, 65Zn, 86Rb, 131.,.203Hg) para amostras de

grande volume. Aplicáveis â amostras de até 3 litros, com baixa

atividade específica.

- Construção de blindagem e desenvolvimento de metodolo
22

gía para detecção de radioisótopos emissores de positron ( Na)

e de raios gama em cascata ( Co, Se) por espectrometria gama

de coincidência. Aplicável ã amostras de 5 a 500 ml. com baixa

taxa de radiação de fundo.

- Estudo da movimentação de solutos no solo, visando o

conhecimento da varíabi 1 idade espacial.



A BIBLIOTECA DO CENA

A Biblioteca do Centro de Energia Nuclear na Agricultji

ra constitui-se, pela especialização de seu acervo bibliográfj_

co, num instrumento valioso de pesquisa para os alunos e cientis_

tas de nossa Instituição e para os demais cientistas que dela se

utilizam através de consultas "j_n_ loco" ou por meio de programas

de comutação bibliográfica extensivo a todo o país.

Para cientificar-se das inovações científicas e tecnoló

gicas que ocorrem na atualidade, a Biblioteca do CENA procura com

pletar anualmente a sua coleção de periódicos especializados em

física/energia e tecnologia nuclear, agricultura, química, radi<>

química, matemática e assuntos correlatos.

Quanto ao acervo de livros, a Biblioteca do CENA procura

uma dinamização cada vez maior, adquirindo as'mais recentes pti

blicações dentro da nossa área de ensino e pesquisa procurando

promover as necessidades bibliográficas de alunos, professores

e pesquisadores que necessitam cada vez mais de informações rel£

vantes, atuais e rápidas.

Para tanto, a Biblioteca do CENA, tem contado, durante

os seus 10 anos de existência, com o apoio financeiro da Corai s_

são Nacional de Energia Nuclear, tendo este órgão, concedido ao

CENA, somente no período de 1982, a verba de Cr$ 3.750.000,00

(três milhões setecentos e cincoenta mil cruzeiros), através do

projeto "Apoio Bibliográfico", permítindo-nos renovar 75 títulos

de periódicos estrangeiros e adquirir aproximadamente 120 (cento

e vinte) novos livros, que irão reunir-se ao acervo já existente

de 7l80 volumes e 25000 fascículos de periódicos, distribuídos

em 510 títulos.

Para quantificarmos, em termos de consultas ao nosso a_

cervo, podemos citar que no ano de 1972, a Biblioteca do CENA foi

consultada em 300 livros e 240 periódicos e no ano de 1981 estes

números elevaram-se para 4500 livros e 4289 periódicos, tendo sj_

do efetuados 1958 empréstimos de livros e 1359 fascículos de p£

rfódícos.

A Biblioteca do CENA mantém um dos melhores acervos bí



bliográficos especializados em aplicações de técnicas nucleares

na agricultura, possuindo títulos de periódicos únicos no Bra

sil, estando desta aaneira apta a fornecer subsídios informacio

nais a inúmeras bibliotecas nacionais e estrangeiras.

A Biblioteca do CENA, conta ainda com um acervo de 450

dissertações e teses, acervo micrográfico, e está aparelhada com

duas leitoras de microfichas para melhor atender aos seus usuâ

rios.

Para uma maior integração informacional, a Biblioteca

do CENA, participa de vários Sistemas de Informação, agindo como

Biblioteca alimentadora do Sistema Nacional de Informação e Docu

mentação Agrícola-SNIDA e do International Nuclear Information

Systems-IN IS „ colaborando ainda, com a Comissão Brasileira de

Documentação Agrícola; Sub-grupo de Levantamento de Teses do Es_

tado de São Paulo; Grupo de Bibliotecários em Informação c Docu

•entação Agrícola do Estado de São Paulo e com o Catálogo Coletj^

vo Nacional de Periódicos.

Utiliza ainda, os serviços de disseminação seletiva de

informação nas áreas de agricultura e energia nuclear, elabora^

dos pelo Centro de Informações Nucleares (CIN-CNEN); EKBRAPA/DID

e BINAGRI.

A Biblioteca do CENA opera, em termos de comutação bĵ

blíográfíca, com o Programa COMUT, na categoria de Biblioteca So

licitante, desde janeiro do corrente ano.


