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PROGRAMA DE APLICAÇÕES PE TÉCNICAS NUCLEARES

(TRlfiNIO - 86-89-90)

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As atividades nesse campo são conduzidas, no IPEN-CNEN/SP,pe

Ia Diretoria de Aplicações de Técnicas Nucleares (T), por meio de

seus quatro Departamentos, a saber:

- Departamento de Aplicações em Ciências Biolóoicas

Departamento de Aplicações na Engenharia e na Indústria

Departamento de Processamento de Material Radioativo

Departamento de Física e Química Nucleares

0 presente documento é resultado de cuidadosa análise da real

potencialidade e possibilidade do IPEN em realizar pesquisas e de

senvolvimentos objetivando a obtenção, num prazo de até 3 anos,de

produtos de alta tecnologia e o oferecimento de serviços esnecia

lizados envolvendo técnicas nucleares que irão beneficiar direta

mente as comunidades externa e interna â nossa Instituição.

0 IPEK como pioneiro no campo das Aplicações de Técnicas Nu

cleares, é possuidor de fontes intensas de radiação, por exemplo:

o Reator IEA-R1, Aceleradores e Irradiadores de 60Co; além de egui

pe altamente qualificada, o que assegura uma possibilidade concre

ta de se alcançar os objetivos propostos na prooramação da Direto

ria T para o triênio 88-89-90.

Para cumprir esse Programa, a Diretoria T dispõe de um efeti

vo de 193 pessoas, sendo 32 doutores, 39 mestres, 13 engenheiros,

17 pesquisadores, 47 técnicos de nível médio, 23 bolsistas de ni

vel superior, 09 bolsistas de nível médio e 13 administrativos.

A consistência da orogramação trienal pode ser vista em seguias.
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onde são Mencionadas as propostas Mis representativas • tambér

as estimativas de benefícios e receitas esperadas a partir da atua

cão nos seguintes campos:

BIOENGENHARIA: a) Otimização de tratamentos radioterapéuticosise

leção de substâncias radioprotetoras ou radiosensibilizadoras, in

cluindo radioterapia por reação (n,^B); b) Produção de reaceri-

tes para radioimunoensaios visando substituição de im-

portação ; c) Uso de radiação ionizante para ate-

nuar toxicidade e melhorar produção de soros t vacinas; d) Imobi

lizaçãc de drogas, hormônios, anticorpos, enzimas ou células so-

bre suporte insolüvel;tratando-se de tecnologia de ponta em radiopo

limerização com aplicações em bioengenharia e ciências médicas.

ESTIMATIVA: Além de atuar nos trabalhos de cura de câncer

II* causa de morte no Brasil com 679 casos/ mi

lhâo de habitantes), na produção de soros e va

cinas (70 mil acidentes ofidicos/ano com deroan

da 400 mil ampoIas/ano) e na produção de novos

anticorpos monoclonais (os processos são paten

teados: o Brasil sempre terá que importar os

já existentes); saliente-se que por meio dance

sa programação pretende-se produzir 1/3 dos

reagentes de radioinunoensaios atualmente im-

portados (total de 4 milhões US$/ano, sendo 2

milhões USf/ano só para T,, T, e TSH; Receite

estimada do IPEN no final do triênio: 1,3 mi-

lhões US$/ano).

ENGENHARIA E INDUSTRIA: a) Prestação de Serviços com Radioisóto

pos: - determinações de: vazamentos, densidade de solos, ativida

de de radõnio em águas, desgaste em peças e motores, tempo de re

sidência ou de trânsito; vazão, velocidade e direção em águas sub

terrâneas e superficiais, pesos ou volume de líquidos por dilui-

ção isotópica, atividade de tritio, datação por Carbono-14, produ

ção de traçadores e fontes de Cobalto-60 para controle de proces

sos e monitoração de desaaste de refratários em alto forno; b)Pres
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tação de Serviço de Irradiação: irradiação de condutores e l é t r i -
cos , laminados pol iaérieos e frutas tropica is ; esteri l ização d*
produtos médicos e outras irradiações visando caracterização de
propriedades e viabilidade de processos industriais; c) Produção
de Fontes Seladas: de IrIdio-192 para gamagrafia industrial que
desde 1984 substituiu a importação para o mercado brasi le iro, com
possibilidade de atendimento ao mercado latinoamericano; de Coba_l
to-60 para medidores de n íve l , de densidade, e t c ; prestação de
serviços de gamagrafias esoeciais pelas equipes do IPEN; d) Uti-
lização do acelerador Ciclotron do IPEN para produção de radioisó
topos para aplicações médicas, análise de desgaste em peças por
ativação superficial c estudo de danos de irradiação; e) Síntese
e modificação de polímeros induzidas pela radiação, cor. emprego
nas indústrias: nuclear, química e eletrônica. A fluoração direta
permite obtenção de fármaços,sangue a r t i f i c i a l , membranas, e tc .

ESTIMATIVA: Um dos produtos esperados da síntese de oolíme
ros é a fabricação de lubrificantes e fluidos hi

dráulioos para trabalho em presença de flúor (tipo: Flor
bin,constante de "Trigger List"). Entretanto somente
com a prestação de serviços com Radioisotopes.
Irradiações e Produção de Fontes Seladas de
Irídio-192 tem-se receita assegurada ent 1988 '
de 70.000 OTN/ano; em 1990 de 120.000 OTN/ano;
No final do tr iênio 360.000 OTN ou aproximada
mente US? 3 milhões.

PRODUÇAC DE RADIOISÕTOPOS PARA MEDICINA: a) Produção de radioisó

topos primários, substâncias marcadas e geradores de Tecnécio,uti
lizando o Reator IEA-R1, para diagnóstico e terapia no campo da
Medicina Nuclear, objetivando suprir a demanda nacional e latino
americana; fornecimento para pesquisas em agricultura e ciências
biológicas. 0 projeto visa substituir importações e gerar receita
signif icativa para o pais ; b) Produção e comercialização de con
juntos reativos l i o f i l i zados ; c) Implantação de novos métodos pa
ra o absoluto controle de qualidade realizado pelo IPEK nesses
produtos; d) Produção de novos radioisótopos utilizando o acele
rador Ciclotron do IPEN, do tipo Gálio-67, lodo-123, ln-111eRr-87
não produzidos em reator nuclear; e) Produção de novos radiofár



nacos, atualmente importados,úteis para diagnósticos de diferen-

tes patologias.

ESTIMATIVA: A partir da venda de radioisõtoços tem-se as-

segurada una receita de US$ 3,3 milhões no tri

ênio. A partir de meados de "i989 estaremos aten

dendo a toda demanda de 1 3 1 I , 3 2P, 51Cr e 1 2 5I

produzidos no Reator IEA-R1 no valor de US$ ..

515.000,00. No biênio 89/90 a produção de 67Ga

no Ciclotron renderá ÜS$ 300.000. Portanto es

tima-se um retorno de U5$ 4,12 milhões até o

final de 1990, sem incluir a produção integral

de 99nMo no IPEN ainda em fase de desenvolvi-

mento.

IRRADIAÇÕES NO REATOR IEA-R1 : a) Iir.plòr.í-ição do Laboratório Na-

cional de Análise por Ativação Neutrõnica, para prestação de ser

viços a terceiros, com geração de receita para o IPEN, bem como

para a realização simultânea de trabalhos de pesquisa no campo da

Radiogulmica e Análise por Ativação aplicadas ã determinação de

elementos nos estudos de: poluição ambiental, tóxicos em alimen-

tos, geoquimica, materiais biológicos; e urânio e tório por conta

gem de neutrons retardados de fissão; b) Aplicações de Técnicas

de Física Nuclear em pesquisa de ponta, por exemplo, dooagem de

Silício com Fósfo: o para produção de diodos de potência e "Thyris

ters" com valores tredeterminados de resistividade por meio de ir

radiação com neutrons térmicos; análise de texturas ei* materiais,

por difração de neutrons, para orientar processos de usinaaem ou

laminaçâo; prestação de serviços de neutrongrafia para a indús-

tria.

ESTIMATIVA: Além das pesquisas e trabalhos científicos de

nível internacional, pode ser apresentada a ca

pacidade de geração de receita: Laboratório de

Análise por Ativação, para operação contínua

do Reator IEA-R1, é de 19.200 OTN/ano; para do

pagem de Silício com Fósforo;capacidade de 500

Kg/ano, aproximadamente 25.000 OTN/ano. Portan



to s* já a partir d« 1999 estivemos irrsdian

do tea-sc tau estimativa de 88.400 OTN/2 anos,

da ordea de US» 725.000.00.

DETECTORES E SENSORES DE RADIAÇÃO: Desenvolvimento e produção

de detectores nucleares para controle e pesquisa de reatores, pro

teção radiológica, medicina e indústria. Estão Drooramados: deteç

tores de neutrons, cânaras de ionizacão (6,Y>; halogenados, de

grande área e emissores de catodo ôco;cintiladores plásticos e só

lidos, dosinetros teraoluninescentes e detectores de traços.

ESTIMATIVA: Até o final de 1988 estão encomendados 1018 de

tectores entre câmaras, proporcionais e Geíger

Muiler, no valor total de US$ 1.107.000,00.Até

o final do triênio estima-se já ter fornecido

aproximadamente US$ 2 milhões.

O Programa está organizado em 05 (cinco) P/A: PROJETO/ATIVI

DADES (por sua vez subdivididos em P/T: PESQUISA/TAREFA):

- APLICAÇÕES DE TÉCNICAS NUCLEARES EM BIOENGENHAP.IA

- APLICAÇÕES INDUSTRIAIS DE RADIAÇÃO E RADIOISÔTOPOS

- PRODUÇÃO DE ISÔTOPOS

- APLICAÇÕES DE TÉCNICAS NUCLEARES UTILIZANDO 0 REATOS

IEA-R1

. DETECTORES E SENSORES DE RADIAÇÃO

No QUADRO seguinte consta um resumo dos recursos necessários

e as Estimativas de Receita no Triênio para cada P/A. O custo to

tal do Programa é de USf 10,3 milhões em 3 anos. Porém, pode ser

observado que uma vez conseguidos os recursos financeiros preten

didos, a estimativa de receita feita de maneira conservative, in

dica um retorno de US$ 11,1 milhões no mesmo período.

Esse argumento concreto, aliado ao fato de colocarmos em



atividade intensa 193 pessoas de aprimorada qualificação para cum

prir um Programa que visa alcançar diretamente benefícios para a

sociedade, nos assegura que a presente proposta é sem dúvida alta

mente meritória.

Esclarecemos ainda que para algumas Pesquisas serão provi

denciadas solicitações de recursos adicionais para agências finan

ciadoras externas ou por meio de convênios com outras Institui-

ções, Indústrias e Firmas.

O Programa espelha a organização da Diretoria de Aplicações

de Técnicas Nucleares (T) do IPEN para o desenvolvimento de seus

trabalhos nos próximos 3 anos. E nesse esquema que a Diretoria T

trabalhará, a dependência da dificuldade ou não na obtenção dos

recursos influenciará apenas na velocidade de se alcançar os obje

tivos propostos.

Essa programação trienal do IPEN visa fundamentalmente con

tribuir maciçamente com as aplicações de técnicas nucleares nos

avanços tecnológicos nas áreas da saúde e indústria, na conquista

de patentes, na geração de receita financeira, na obtenção de no

vos produtos não disponíveis ao Brasil, na substituição de impor

tações; nas, principalmente, procura alcançar a afirmação e a djL

vulgaçâo da credibilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclsar

no especializado campo das Aplicações de Técnicas Nucleares.
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A N E X O I

No ANEXO I é feita uma apresentação pormenorizada dos P/As:

PROJETOS/ATIVIDADES e suas respectivas P/Ts: PESQUISAS/TAREFAS.

A fim de se conseguir uniformização no fornecimento das in

formações das P/Ts de cada P/A, foi seguido rigorosamente um ro

teiro constando dos seguintes i tens .

1. Objetivo Geral

2. Produtos Finais

3. Importância da P/T

4. Netas Especificas

5. Comentários
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P/A: APLICAÇÕES DE TÉCNICAS NUCLEARES EM BIOENGENHARIA

TRIÊNIO: 88/89/90

N° DE P/TS: 06 (SEIS)

COORDENADOR: JOSÉ ROBERTO ROGERO

PROPÓSITOS: Introduzir, implementar e consolidar as aplicações

de técnicas nucleares na Biologia e Medicina, onde

elas constituem se não a única, a melhor opção para

solucionar problemas específicos que afligem a saúde

da comunidade.

As atividades deste P/A são englobadas pelas seguin

tes Pesquisas/Tarefas:

P/T 1 - Estudo da Ação Radiomodificadora de Produ

tos Naturais. Otimização de Técnicas Radio

terapêuticas.

P/T 2 - Extração de Proteínas Hormonais e Marcação

com 1 2 5 I : Radioensaios. Efeitos das Radia

ções e Controle de Contaminação Tireoide

ana.

P/T 3 - Atenuação de Toxinas pela Radiação Ionizan

te.

P/T 4 - Imobilizaçâo por Radiação de Compostos Bio

funcionais.

P/T 5 - Cultura de Células. Produção de Anticorpos

Monoclonais.

P/T 6 - Manutenção do Biotério.
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PT: ESTUDO DA AÇÃO RADIOMODIFICADORA DE PRODUTOS NATURAIS E MI-

CROS COP IA ELETRÔNICA

PLANO TRIENALt 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Implementação de métodos que viabilizem a otimização de tra

tamentos radioterapêuticos, introduzindo o uso de substâncias ra

diomodificadoras na clinica médica.

Estimativa do potencial radioprotetor ou radiossensibiliza

dor de substâncias naturais endógenas e exõgenas em vários siste

mas biológicos, assim como a interação deles ou de seus metabc

litos com radiação gama, neutrônica ou eletrônica.

Implantação da metodologia de observação de ultraestrutura

por microscopia eletrônica em sistemas biolóaicos irradiados.

1.2- Produtos Finais

Disponibilidade de métodos "in vitro" e "in vivo" Dará análi

se e determinação da relação dose-resoosta do efeito da radiaçâc

na presença de substâncias naturais e compostos marcados com boro.

Montagem de método de avaliação de propriedades clastogênicas

e teratogênicas de substâncias naturais.

Estabelecimento dos índices de absorção e eliminação de Cs

por caramujos, assim como determinação da capacidade de substâr.

cias naturais influenciarem nestes processos.

Identificação da capacidade radioprotetora ou radiossensibi_

lizadora de substâncias naturais endógenas e exógenas.

1.3- Importância da Pesquisa

As substâncias ou tratamentos radiomodificadores de intere£

se imediato para a comunidade, e, em especial oara o radioterapeu

ta, são aqueles que apresentam uma resposta diferente entre o tu

mor e os tecidos normais, protegendo estes e radiossensibilizando

as células malignas. Além disso, é mister conhecer melhor os efe^

tos biológicos das radiações e a forma de se proteger de seus

efeitos deletérios.
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No nivel atual do conhecimento são numerosos os exemplos de

vitaminas, óleos vegetais e ácidos orgânicos que apresentam ou po

dem apresentar capacidade radiomodificadora. Por outro lado o glu

tation, substância amplamente distribuída em animais e plantas, é

na realidade o radioprotetor endógeno natural dos tecidos vivos .

Assim, modificando sua concentração nos tecidos, é possível mod_i

ficar a radiorresisténcia destes. 0 estudo da utilização de subs

tãncias naturais como radioprotetores e radiossensibilizadores re

veste-se de grande importância pois visa aproveitar a rirjueza na

cional de plantas nativas, consagrada a séculos pelo uso popular

na cura de inúmeras doenças.

A procura de compostos ou procedimentos com estas caracteris

ticas vem se intensificando nos últimos anos no mundo e, oarticu

larmente nos Estados Unidos, onde a radioproteção e radiossensibi.

lizaçâc qulmico-biológica são assuntos de pesquisa, inclusive nas

Forças Armadas.

1.4- Metas Especificas

1988

1- Montagem do método "IN VITRO" baseado em opacificação pro

têica do cristalino por ação da radiação gama e neutrôni-

ca.

2- Determinação do perfil eletroforético de proteínas sêrjL

cas como índice de raãiossensibiliâaâe (dissertação de Meŝ

trado).

3- Montagem de cultura de células para estudos de radiossen

sibilidade.

4- Avaliação "IN VIVO" de capacidade radiomodifxcadora de ex

tratos da Pfaffia paniculata.

5- Determinação de taxas de eclosão, malformação e mortalida

de em embriões de caramujos na presença de radiomodifica-

dores.

6- Determinação de alterações químicas em substâncias natu

rais por ação da radiação: espectrofluorometria, espectro

metria.

7- Desenvolvimento da síntese de comoostos com B.
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8- Padronização de técnicas de microscooia eletrônica para

determinação de ultraestrutur? de material biológico.

1989

1- Ensaios de radiossensibilidade de substâncias naturais uti

lizando métodos "in vitro": óleos essenciais.

2- Utilização de alterações bioquímicas como índice de radieis

sensibilidade "in vivo".

3- Medida de radiossensibiliâaâe em células em cultura.

4- Avaliação "in vivo" da capacidade radiomodificadora: estu

dos de sobrevida em camundongos.

5- Determinação de parâmetros biológicos e análise cromosse

mica de embriões de caramujo, na presença de radiomodifi-

cadores: antioxidantes.

6- Determinação âe alterações químicas (utilizanâo HPLC) er.

substâncias naturais por ação da radiação gama.

7- Avaliação da pureza e propriedades químicas e estruturais

de compostos marcados com B.

8- Análise ao nível de ultraestrutura de embriões irradiados.

1990

1- Ensaios de radiossensibilidade de substâncias naturais ^

lizando método "in vitro": antioxidantes.

2- Utilização de alterações bioquímicas como índice deradios

sensibilidade "in vivo".

3- Medida de radiossensibiliâaâe de células em cultura:óleos

essenciais.

4- Avaliação "in vivo" da capacidade raãiomoâificaâora:sobre

vida de camunâongos.

5- Análise cromossõmica de embriões de caramujo na presença

de radiomodificadores: compostos com agrupamento-SH.

6- Determinação das alterações químicas por HPLC em substãn

cias naturais por ação da radiação gama e neutrônica.

7- Construção âas curvas de sobrevida para âiferentes siste

mas biológicos(células em cultura, animais de experimenta
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ção) por irradiação com neutrons, com e sem tratamento

com compostos marcados com B.

8- Análise das alterações ultraestruturais induzidas por subs

tãncias, radiomodificadoras em células normais e tumorais.

1.5- Comentários

A proposta de trabalho desta linha de pesquisa inclui o estu

do comparativo quimico-biológico de substâncias potencialmente rs

diomodificadoras, com ênfase em substâncias naturais, entre elas

as isoladas de plantas nativas brasileiras e, numa segunda instar

cia, a otimização das técnicas radioteraoeuticas.

O atual desenvolvimento cientifico nas áreas de biologia m£

lecular e bioquímica reativou o interesse pela utilização de subs

tâncias biológicas naturais, como alternativa terapêutica. 0 estu

do de produtos naturais, como os provenientes da flora brasileira,

vem apontando o seu enorme potencial, quer para sua utilização

farmacológica, quer para outros fins. Das 120.000 espécies vege

tais existentes no Brasil, a grande maioria ainda aguarda invest^

gação científica. Esforços neste sentido confluem com os anseios

da comunidade brasileira.
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PT: EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS HORMONAIS E MARCAÇÃO COM 1 2 5 I ; RADIO-

ENSAIOS, EFEITOS DAS RADIAÇÕES E CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO

TIREOIDEANA

PLPNO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Produção de hormônios hioofisãrios marcados com I e alta

mente purificados para marcação, preparação de anticorpos e de

padrões para raâioimunoensaio e respectivos controles de qualida

de.

Aplicações do raâioimunoensaio deste e de outros hormônios

humanos em pesquisas clínicas.

1.2- Produtos Finais

Deverá haver, num primeiro tempo, a substituição dos produ-

r
125,
tos radioiodaâos importaâos(125I-hGH, 125!-hLH, 125I-hTSH ,

I-PRL) e num segunâo tempo também dos hormônios purificados

para marcação(hGH, hLH, hTSH, hPRL). Isto, juntamente com as

outras atividades de pesquisa clínica e de controle de qualidade

inter-laboratorial de raâioimunoensaio, deverá gerar receita e

prestações de serviço e maior independência científ ica-tecnológjL

ca.

I.3- Importância da Pesquisa

0 nosso laboratório produz hormônios humanos marcados coir.
125

I para serem usados na técnica diagnostica do raâioimunoensaio.

Os mais imoortantes destes são: hGH(hormônio de crescimento);

hLH(luteotrofina); hTSH(tíreotrofina); hPRL(prolactina) ; T (Tri-

-iodotironina) ; T. (tiroxina).

Estes mesmos produtos marcados são obtidos em nosso labora

tório a partir de hormônios purificados imoortados, de qualidade

comprovada e, alguns destes, são também extraídos e purificados

em nosso laboratório.

Ressaltamos que o nosso laboratório é oraticamente o único

no pais,e, um dos poucos na América Latina, que se dedica a esta
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atividade de extração e purificação de hormônios hipofisãrios

utilizados:

a) na marcação com I

b) na preparação de antisoros específicos

c) na preparação de padrões secundários de referência.

Atualmente, o nosso laboratório já preparou I-hGH, I-

hLH, DI-hTSH de qualidade comprovadamente equivalente aos pro

dutos importados. Destes, I-hGH foi preparado a partir da

proteína fria (hormônio de crescimento humano) também produzida eir.

nosso laboratório, enquanto os outros hormônios ainda estão na

fase de oadronização da extração e purificação.

Lembramos também que, exatamente neste campo de controle de

qualidade dos reagentes para raâioimunoensaio, fomos escolhidos

pela Agência Internacional de Eneraia Atômica, como laboratório

de Referência para o Brasil, dentro do Projeto ARCAL. Este proje

to prevê a distribuição dos reagentes(hormônio marcado com 3I,

hormônio padrão e antisoro) necessários para o Raâioimunoensaio

dos hormônios relacionados com a Tireóide(TSH, T, e T.) a aprox^

madamente 50 laboratórios de 12 Daises da América Latina, visan

do a progressiva substituição por reagentes de fabricação nacio

nal garantindo uma maior qualidade nos ensaios.

1.4- Metas Específicas

1) Distribuição de reagentes para radioensaio e controle de

qualidade de T-, T. e TSH dentro do Projeto ARCAL-88/89/

90.

2) Obter hormônios hipofisários marcados para uso em Radio

imunoensaio: 125I-hGH, 125I-hLH, 125I-hTSH, 125I-PRL,
125I-hFSH - 1988/89.

3) Obter hormônios hipofisários altamente purificados para

preparação de reagentes para raâioimunoensaio: hGH, hTSH,

hPRL, hFSH - 1988/89/90.

4) Desenvolver e padronizar técnicas de raâioimunoensaio de

hormônios para aplicação clínica, em colaboração com a

FM-USP: Calcitonina, Gastrina - 1988/89.

5) Estudar os efeitos inte* e intramoleculares do decaimento

do I ligado a oroteínas hormonais - 1988/89/90.
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6) Monitorar a glândula tireóide de trabalhadores expostos

ao 1 2 5I - 1988/89/90.

7) Desenvolver novos ensaios biológicos para hGH - 1988/89/

90.

8) Preparação de hGH e hPRL mediante técnica de engenharia

genética - 1989/90.

1.5- Comentários

O nosso laboratório já preparou hormônios marcados para uso

em radioimunoensaio( I-hGH, I-hLH e I-hTSH), cuja quali

dade foi repetidamente comprovada por parte de um laboratório.Su

gerimos que após análoga avaliação, realizada por outro laboratc

rio, seja estudada a possibilidade de sua comercialização.

Sugerimos também, que seja dada prioridade à produção de

outros hormônios marcados(125I-PRL, 125I-hFSH e 125l-Calcitonina)

e, especialmente, â purificação de outros hormônios hipofisários

(hLH, hTSH, hPRL) , campo em que o nosso laboratório tem uma e£

pecialização que foi recentemente reconhecida até num contexto

Latino Americano.
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PT: ATENUAÇÃO DE TOXINAS COM RADIAÇÃO IQNIZANTE

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Usar a radiação ionizante para atenuar a toxicidade e roelho
rar a produção de soros e vacinas dos seguintes venenos: Crotalus
sp (cascavel), Bothrops so (jararaca), Micrurus sp (coral) e Tytius
sp (escorpião).

1.2- Produtos Finais

a. Veneno crotãlico irradiado, solúvel, com toxicidade zero

ou muito baixa e atividade imunológica normal.

b. Frações do veneno de cascavel irradiado (Crotamina e cro

toxina) com toxicidade zero ou muito baixa, com ativid£

de imunológica normal e seus respectivos oarãmetros de

irradiação.

c. Crotoxina e fosfolipase marcadas com B e I.

d. Veneno botrõoico atenuado por radiação.

e. Proteínas botrópicas isoladas e atenuadas com seus reŝ

pectivos parâmetros de irradiação.

f. Proteínas botrõoicas marcadas com B e I.

g. Venenos de coral e escorpião atenuados e seus parâmetros

de irradiação.

1.3- Importância da Pesquisa

O progresso acompanhado de desmatamento incontrolável, de

áreas antes inatingíveis, tem provocado um grande número de aci

dentes oor picadas de cobras venenosas nas mais variadas regiões

do Brasil. A estatística mais recente mostra um mínimo de 70.000

acidentes ofídicos por ano.

O tratamento imediato com soro antiofídico específico ter.

salvado inúmeras vidas. Mas muitos acidentes ainda têm sido fa

tais devido a deficiência na produção de soros. A demanda de so

ro anti-peçonhento atualmente é da ordem de 450.000 ampolas/ano

e a produção atinge no máximo 340.000 ampolas/ano. Portanto, há

um déficit de 110.000 ampolas/ano.
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A pesquisa visa principalmente, utilizando a tecnologia nu

clear, o dano causado pela radiação ionizante em macromolêculas

biológicas, como ferramenta para atenuar toxinas de veneno, con

intuito de se obter melhora na produção de soros e vacinas.

1.4- Metas Especificas

- Melhorar a produção de soro anticrotãlico e viabilização

de vacina anticrotãlica - 1988.

- Marcação da crotoxina e fosfolipase com B e I - 1988.

- Teste de afinidade das proteínas crotálicas marcadas em

tecidos de animais de laboratório e em células em cultura

- 1988/89.

- Melhorar a produção de soro anti-botrópico e viabilização

de vacina antibotrópica - 1989.

- Determinação da conformação das proteínas botrópicas sub

metidas a radiação - 1989/90.

- Marcação das proteínas com Be I - 1990.

- Teste da afinidade de proteínas marcadas em tecidos de

animais de laboratório e em células em cultura - 1990.

1.5- Comentários

Para enfrentar a falta de soro antiõfidico, foi necessário

investir um grande volume de recursos para modernização e automa

ção das Instituições hoje encarregadas de produzir soros e vaci

nas, que são: o Instituto Butantan,err. São Paulo; o Instituto Eze

quiel Dias,em Minas Gerais;e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de

Janeiro.

Os investimentos feitos melhoraram muito a situação, porém,

existem aspectos técnicos importantes a serem solucionados. É o

caso, por exemplo, do veneno de cascavel que está em segunde lu

gar nos acidentes de maior importância e que apresenta grandes

dificuldades de obtenção de soro em face â alta toxicidade a

baixa capacidade de imunização.

O IPEN-CNEN/SP vem trabalhando no assunto e está desenvolven

do uma metodologia de aplicação da tecnologia da radiação apra

atenuar o veneno de cascavel, diminuindo a toxicidade e melhoran

do a resposta imunológica. 0 produto final poderá levar a uma me

lhora acentuada na produção de soro, assim como abrirá a perspec

tiva de produzir uma vacina antiofidica.
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O sucesso do trabalho a nível laboratorial já provocou inte

resse de áreas pertinentes do Instituto Butantan ca testar, em

cavalos produtores de soro, os venenos atenuados pela radiação .

0 índice de nortalidaâe destes animais cheaa hoje à casa dos 10%.

Para solidificar o trabalho atual, encontra-se em fase de

implantação, um convênio amolo de colaboração entre o Instituto

Butantan e o IPEN-CNEN/SP, visando introduzir novos esquemas de

imunização nos cavalos produtores com os venenos atenuados pela

radiação.



. 2 0 .
PT: IHOBILIZAÇAO POR RADIAÇÃO DE COMPOSTOS BIOFUHCIOHAIS

PLANO TRIEMAL: 8 8 / 8 9 / 9 0

1 . 1 - O b j e t i v o Geral

Desenvolvimento de metodologia adequada para a imobilizaçãc

de biocomoostos e síntese de biomateriais, utilizando-se a radie

polinerização.

1.2- Produtos Finais

a. Implementação da técnica d* co-poliaerização induzida por
radiação ("grafting").

b. Obtenção de materiais oolimericos con oroDriedades anti-
trombogênicas.

c. mobilização de enzimas e células.

d. Imobilização de proteínas.

e. Imobilização de anticorpos.

1.3- Importância da Pesquisa

A imobilização de drogas, hormônios, anticorpos, enzimas oc

células sobre um suporte insolúvel facilita, ou em alguns casos

torna possível, sua aplicação em bioengenharia e ciências médicas.

No caso de fixação de enzimas este se constitui num modelo próx^

mo das condições da célula viva onde as enzimas encontram-se fre-

qüentemente ligadas ãs membranas ou organelas intracelulares. C

uso da radiação ionizante para produzir biomateriais se baseia na

capacidade da radiação de iniciar reações por radicais livres c

reações iônicas sem necessidade de catalizadores ou calor. A ra

diopolimerização pode ser utilizada para o preparo da matriz poli

mérica, assim como no processo de fixação do material biológice

sobre o suporte.

Os materiais biológicos imobilizados podem ser utilizados er

terapêutica, para liberação controlada de enzimas, agentes carci

nostáticos, hormônios ou contraceptivos. Podem ser utilizados pi

ra diagnóstico,como no caso de anticorpos monoclonais imobiliza
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dos para radioimunoensaio. As enzimas e células imobilizadas são

usadas,por economia,em reações enzimáticas em escala industrial

pelas indústrias alimentícias e de produção de equipamentos.

Os biomateriais referem-se a polímeros(fibras, borrachas, piás

ticos, emu 1 soes, fluidos, e t c ) , metais cerâmicas, carvões, tecjL

dos naturais reconstituídos ou pré-tratados, e compostos de vá

rias conbinações de tais classes de materiais. Alguns são necessá

rios para aplicações de curta duração, enquanto que outros são re

queridos durante toda a vida do indivíduo. As diversas aplicações

desses materiais na Medicina incluem instrumentos ou aparelhos in

vasivos (e.g.catéteres), instrumentos ou aparelhos implantados

(e.g.marcapassos), tecidos substitutivos para implantes internos

ou externos, e suportes para liberação lenta no organismo de dro

gas, hormônios ou medicamentos. Tais materiais constituem necessa

riamente o produto da colaboração interdisciplinar entre pesquisa

dores em ciências dos materiais, bioengenharia, clinica médica e

das várias ciências biológicas e básicas.

I.4- Metas Especificas

- Estudo da técnica de co-polimerização - 88/89.

- Estabelecimento dos métodos analíticos rara a determinação

das atividades biológicas dos compostos imobilizados - 88/

89/90.

- Desenvolvimento de métodos fisico-quimicos para a análise

dos biomateriais sintetizados(hidrofilicidade, radicais in

seridos, etc.) - 88/89.

- Desenvolvimento de ensaios bioquímicos e biológicos para

testes de antitrombogenicidâde dos biomateriais(adesão de

proteínas sangüíneas, formação de coágulos, adesão de pia-

quotas, etc.) - 89.

- Aplicação da metodologia de radiopolimerização na:

a) Imobilização de urease e lactoperoxidase - 88/89.

b) Imobilização de hemoglobina - 88.

c) imobilização de anticorpos anti-TSH e anti-miosina - 90.

d) Síntese de co-polímeros biocompatíveis,utilizando como

substrato filmes de fluoropolímeros (PTFE) , cloreto de

Dolivinila(PVC), polietileno - 89.
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1.5- Comentários

£ nosso propósito desenvolver um "know-how" nacional na área

de imobilização de materiais biológicos por radiopolimerização ,

desde que estes materiais têm aplicação na terapêutica e diagniSs

tico e nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.

Por outro lado, de maneira a tornar economicamente mais viá

vel a fabricação de órgãos aritificiais, urge modificar-se a su

perficie dos polímero., comercialmente disponíveis, melhorando ou

imputando-lhes propriedades antitrombogênicas, o que pode ser al̂

cançado pela técnica de co-polimerização.

A obtenção de biopolimeros por radiopolimerizaçáo tornou-se

alvo de grandes investimentos pelos países desenvolvidos em fun

ção do grande potencial envolvido. O IPEN-CNEN/SP possui hoje to

das as condições de projetar-se no campo, graças à infraestrutura

de equipamentos e de pessoal qualificado e, nesse sentido, o Bra

sil não pode abster-se de apoiar os estudos a ele relacionados,pa

ra que etapas sejam queimadas e a tecnologia de ponta seja alean

cada mais rapidamente.
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PT: CULTURA DE CfiLULAS. PRODUÇÃO DE ANTICORPOS MONOCLOMAIS

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral:

Implementar e solidificar a infraestrutura para a implantação
e manutenção de várias linhagens de células em cultura que serão
usadas para ensaios biológicos, dosimetria citogenética e produção
de anticorpos monoclonais de interesse.

1.2- Produtos Finais:

a) Estabelecimento e manutenção de cultura de linfócitos para

dosimetria biológica;

b) Estabelecimento e manutenção de cultura de linfócitos para
produção de anticorpos monoclonais;

c) Estabelecimento e manutenção de cultura de macrofagos;

d) Estabelecimento e manutenção das células de CHO (Chinese

Hamster Ovary);

e) Estabelecimento e manutenção de cultura de células cancer^
genas "HeLa Cells".

1.3- Importância da Pesquisa

0 avanço,nos últimos anos, dos conhecimentos relacionados aos
fatores de crescimento de células em meios de cultura artificiais
e o desenvolvimento dos próprios meios, levaram ao surgimento da
tecnologia de manutenção de culturas de tecidos de várias origens
por longo tempo, bem como o estabelecimento de linhagens de célu
Ias viáveis e imortais mantidas em nitrogênio liquido.

Com o que se conhece hoje já é possível, com uma infraestrutu
ra relativamente modesta, manter-se células produtoras de substân
cias de interesse especifico (como anticorpos monoclonais por exem
pio) e linhagens que permitam ensaios dirigidos com rapidez e efi
ciência.

0 nosso projeto, uma vez instalado, vai permitir que tenhamos
uma série de linhagens de células especificas que poderão ser usa
das em vários ensaios, mas principalmente o estabelecimento de cul
turas de hibridomas que possibilitarão a obtenção de anticorpos mo
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noclonais dirigidos para marcação, diagnostic» e radioterapia, bem

como a produção de outras substâncias de interesse.

Por outro lado, com a infraestrutura montada, fica definitiva

a manutenção de cultura de linfócitos humanos, o que permitirá que

a Dosimetria Biológica Citogenética esteja sempre em condições de

ser utilizada, levando uma assessoria â Dosimetria Física.

1.4- Metas Especificas

No plano trienal 88/89/90 definimos metas que deverão seratir.

gidas ano a ano:

1988

1. Preparação de Miosina (antigeno a ser usado para a obtenção

do anticorpo antimiosina);

2. Imunização de camundongos com Miosina;

3. Viabilização das culturas de macrófagos, CHO e HeLa cells;

4. Manutenção da cultura de linfócitos humanos;

5. Seleção de Hibridomas;

6. Imunização de camundongos contra TSH.

1989

1. Preparação de células cancerígenas - Míeloma;

2. Obtenção do Hibridoma;

3. Seleção do Hibridoma e identificação do anticorpo;

4. Clonagem e expansão;

5. Estabelecimento das culturas de CHO, HeLa cells e Macrófa-

gos;

6. Manutenção de culturas de linfócitos humanos;

7. Manutenção de Hibridomas anticâncer e isolamento do anti

corpo;

8. Obtenção do Hibridoma para produção de anti-TSH.

1990

1. Marcação e purificação dos anticorpos antimiosina;

2. Manutenção das culturas de CHO, Macrófagos e HeLa cells;
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3. Manutenção de Linfócitos humanos;

4. Produção de anticorpo monoclonal anticâncer para marcação
com radioisõtopo e Boro-10;

5. Obtenção de anticorpo monoclonal anti-TSH.

1.5- Comentários

Considerando que:

D A utilização cada vez mais freqüente de cultura de tecidos

em ensaios biológicos e produção de substâncias de inte

resse, principalmente médico;

2) 0 avanço tecnológico atual que permite que uma infraestru
tura relativamente modesta tenha condições de viabilizar e
manter as culturas de células e hibridomas;

3) 0 direcionamento do Programa Nuclear Autônomo Brasileiro,
no sentido de suprir o pais dos radioisótopos e dos produ
tos marcados com aplicação imediata junto à comunidade;

4) A existência no IPEN-CNEN/SP do TB(Departamento de Aplica-
ções em Ciências Biológicas) com uma infraestrutura já ins
talada e uma plêiade de profissionais especializados;

5) A necessidade premente da comunidade brasileira,como um to
do ter acesso aos progressos recentes dos usos das técni
cas nucleares;

concluímos que é fundamental que o IPEN-CNEN/SP se torne, nesta
área, uir. polo de tecnologia, conhecimento e produtos que se encami
nhem em direção às necessidades da comunidade, como por exemplo,an
ticorpos monoclonais altamente específicos, hoje só obtidos por im
portação, marcados com radioisótopos aqui produzidos para serem usa
dos em diagnóstico e radioterapia.
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PT: MANUTENÇÃO DO BIOTÉRIO

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Obtenção de modelos experimentais de alto padrão genético

e sanitário, através de modificações na estrutura física e têcni

ca do biotério, já existente.

1.2- Produtos Finais

- Estabelecimento de área limpa de criação e manutenção.

- Estabelecimento e manutenção de linhagem especiais

EX.-Cr-, BL 6J little (camundongos anões).

- Estabelecimento e manutenção de novas espécies.

- Manutenção de animais de médio porte.

1.3- Importância da Pesquisa

O bioterismo no Brasil começou a se estruturar hã alguns

anos. Foi através da conscientização de profissionais ligados dí

retamente ao bioterismo e de pesquisadores que se iniciou um mo

vimento de apoio e insentivo nessa área.

Nosso plano de trabalho visa o estabelecimento de uma infra

estrutura que nos permita criar e manter animais de boa qualida

de e uma maior variedade de linhagens e espécies.

Como o estabelecimento de linhagens especiais, a médio pra

zo, poderemos fornecer esses animais a outros centros de pesqui

sa, visto que são poucos os biotérios no pais que possuem infra

estrutura para manutenção dos mesmos. Neste sentido, achamos in

portante poder fornecer animais geneticamente e sanitarlamente

controlados e poder melhorar a qualidade dos resultados experimen

tais.

A obtenção da linhagem isogênica de camundongos, como a ut_i

lização de cobaias e coelhos de alto padrão genético serão de ex

trema utilidade em nosso trabalho de produção de anticorpos mono

e policlonais.
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1.4- Metas Especificas

No plano trienal 88/89/90 definimos metas que deverão ser

atingidas.

1988

1. Reestruturação da rotina(estabelecimento da área limpa e

suja).

2. Instalação de sistemas de controle de temperatura e lunú

nosidade.

3. Ampliação das colônias existentes.

4. Implantação de linhagens C-7 BL 6J - Little.

5. Implantação de linhagem isogênica (Balb C).

1989

1. Criação de novas espécies.

2. Manutenção de animais de médio porte.

3. Manutenção e ampliação das linhagens estabelecidas er

1988.

1990

1. Estabelecimento de técnicas de autoclavagem de serragem

ração, uniformes, caixas.

2. Manutenção das colônias implantadas.

1.5- Comentários

Lembrando que o biotério da TBM é o único existente nas ir

fraestruturas da CNEN, o nosso objetivo principal é organizá-lo

para que possa ter um nível comparável ao dos melhores biotérios

do pais e,assim, satisfazer todas as necessidades existentes nc

nosso campo de aplicações de radioisótopos em medicina e biolc

gia. Isto poderá oferecer geração de receita, fornecimento de ser

viços de importância social e produção cientifica.



P/A: APLICAÇÕES DE TÉCNICAS NUCLEARES EM BIOENGENHARIA

NO

1

2

3

4

5

6

PESQUISA/TAREFA

RADIOMOOIFICAOORES

REAGENTES PARA
RADIOIMUNOENSAIO

ATENUAÇÃO DE TOXINAS

IMOBILIZAÇÃO DE
BlOFUNCIONAIS

MONOCLONAIS

BlOTÉRIO

TOTAL DO P/A (OTN):

1988

MC

3200

3685

5200

2000

1800

1906

17791

OSE

2900

317/4

1000

600

5000

-

12674

62.588

EMP

-

3982

15060

700

10634

1747

32123

1989

MC

3200

4007

5200

1500

1000

1906

16813

L

OSE

3200

2991

1000

700

1000

-

8891

15.570

EMP

-

5182

9937

600

4147

-

19866

1990

MC

3200

4469

5200

1500

1000

1906

17275

OSE

3800

2991

1000

-

1000

-

8791

50.062

EMP

-

7964

6080

600

6314

3038

23996

N»
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P/A: APLICAÇÕES INDUSTRIAIS DE RADIAÇÃO E RADIOISÓTOPOS

TRIÊNIO: 88/89/90

N2 DE P/TS: 06 (SEIS)

COORDENADOR: WANDERLEY DE LIMA

PROPÓSITOS: Gerar produtos e serviços que proporcionem soluções

inéditas e às vezes únicas, para diversos problemas

do Parque Industrial Brasileiro, incluindo àqueles

não disponíveis no mercado por constarem de "trigger

list".

Produzir receita no triênio estimada em 3 milhões de

dólares, participando ativamente do mercado mundial

que cresce 20% ao ano e é hoje calculado em 3 bi-

lhões de dólares.

As atividades deste P/A são englobadas pelas seguin

tes Pesquisas/Tarefas:

P/T 1 - Prestação de Serviços com Radioisótopos.

P/T 2 - Prestação de Serviços de Irradiação.

P/T 3 - Produção de Fontes Seladas e Serviços de

Gamagrafia.

P/T 4 - Operação e Manutenção do Ciclotron.

P/T 5 - Danos de Radiação em Materiais de Aplica

ção Nuclear.

P/T 6 •- Polimerização e Modificação de Polímeros In

duzidos pela Radiação.
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PT: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RADIOISÔTOPOS

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Aumentar os serviços prestados, tanto em quantidade como

em diversidade, objetivando incremento de receita e ativa partici

pação no avanço tecnológico do pais, através de novas aplicações

e aprimoramento das atuais.

1.2- Produtos Finais

Ao final do triênio esperamos contar com significativo

elenco de clientes e serviços prestados, nas técnicas abaixo enu

meradas.

- Datação por carbono-14

- Determinação de vazamentos em sistemas de difícil acesso

- Determinação de atividade gama

- Determinação da atividade de radõnio em águas

- Determinação de densidade de solos

- Determinação de desgaste em peças de motores

- Determinação de tempo de residência*

- Determinação de tempo de trânsito*

- Determinação de vazão em águas subterrâneas e superfi-

ciais

- Determinação da velocidade em águas subterrâneas

- Determinação da direção em águas subterrâneas

- Determinação de pesos ou volumes de líquidos por dilui-

ção isotópica*

- Determinação do transporte de sedimentos em rios*

- Medições de contaminação ambiental

- Manipulação de fontes seladas*

- Origem de contaminantes

- Produção de fontes de cobalto-60 para controle de proce£

sos*

Técnicas onde a atividade atual já é relevante
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- Produção e implantação de fontes para monitoração de áes

gaste de refratãrios em alto forno*

- Produção de traçadores

- Determinação da atividade de tritio

1.3- Importância dos Serviços Prestados

A relevância destes serviços decorrem das seguintes obse£

vações:

a. A receita assegurada em 1988 de 9.522 OTNs resulta de demanda

espontânea, visto que não efetuamos qualquer campanha sistema

tica de divulgação, pois estamos limitados em equipamento.

b. Cerca de 80% dos serviços se destinam a definir parâmetros que

permitam aprimorar processos em indústrias de base, tais co-

mo: siderurgia, petroquímica, papel e celulose, química, etc.

Tais serviços incorporam ganhos permanentes ao processo e por

tanto â sociedade.

c. Os serviços conferem aos pesquisadores e à CNEN, um canal pro

ficuc de interação com empresas, gratificante profissionalmen

te pelo uso pacifico da energia nuclear e sobretudo auto-sus

tentado.

d. A necessidade de cumprimento de prazos e a responsabilidade pe

Ias conclusões emitidas, exigem uma dinâmica de atuação funda

mental para o desenvolvimento de elevado grau de profissiona

lismo em nossa instituição.

1.4- Metas Especificas

Dotar a equipe de meios materiais e humanos para atuar em

todos os casos de relevância econômica ou social. Para tanto será

necessário;

a. Projetar e contratar a execução de laboratório móvel, em ve_í

euIo de porte médio contendo:

- gerador de energia elétrica;

- transceptor "SSB" de 100W, (para comunicação com a base no

(TE);

- barraca de campanha;
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- 2 espectrõmetros nonocanaís portáteis;

- alojamento para container de transporte de fontes;

- alojamento para acessórios de aplicação de radioisôtopos;

- alojamento para cabos e sondas;

- mesa de trabalho escamoteãvel

- sanitário;

- reservatório de água potável;

- fogão para preparo de refeição rápida;

- refrigerador à querozene.

b. Projeto e construção de célula para manipulação de fontes e

traçadores.

c. Elaboração de literatura técnica para divulgação, dirigida ã

clientes em potencial.

d. Incorporação e treinamento de dois engenheiros e um técnico

junto â equipe atual, até o final do triênio.

e. Duplicar a receita até o final do triênio, atingindo 20.000

OTNs/ano.

1.5- Comentários

0 setor industrial brasileiro, após uma etapa de substitui

ção de importações, situa-se hoje como competidor internacional

em vários produtos e técnicas.

Disto resultou uma mudança fundamental na demanda de novas

técnicas que assegurem melhor competitividade. Por outro lado a

crescente atuação da sociedade no controle das condições ambien-

tais, exige método de medição eficazes, onde os traçadores radio

ativos tem posição previlegiada.

Esta é em síntese a razão do aumento da demanda em nossos

serviços, que são solicitados com vistas ao aprimoramento de pro

cessos ou controle ambiental.
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PT: PRESTAÇÃO PE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Capacitar-se a atender ã demanda crescente por serviços de

irradiação, em quantidade e em diversidade, participando ativamen

te do desenvolvimento e capacitação tecnológica do pais para o

aprimoramento e produção de novos bens para o consumo interno e

destinados ã exportação, de conformidade com artigo 29 do Regula

mento do IPEN.

1.2- Produtos Finais

No final do triênic espera-se ampliar significativamente a

capacidade de produção e o elenco de usuários, privados e governa

mentais, nas seguintes atividades:

- Irradiação de condutores elétricos: aprimoramento das proprie

dades físicas do isolamento atendendo ã normas internacionais,

com usos específicos em aeronáutica, indústrias automotivas,in

formatica, eletrônica e destinados, principalmente, â exporta

ção;

- irradiação de laminados poliméricos: aprimoramento das proprie

dades físicas dos produtos na elaboração de pneus, embalagens

e matérias primas de construção e acabamento;

- esterilização de produtos médicos: para a maioria dos produtos,

a irradiação é a única forma de esterilização aceitável pela

sociedade atualmente;

irradiação de frutos tropicais: desenvolvimento tecnológico; o

método tradicional de fumigação com produtos químicos para de

sinfestação e conservação dos produtos vem encontrando um nume

ro crescente de opositores em vista de possíveis efeitos cola

terais no organismo humano; a irradiação é uma opção já aceita

na maioria dos países para os quais o Brasil é grande exporta

dor;

- pesquisa e desenvolvimento: irradiação de produtos e materiais
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diversos visando a caracterização de propriedades, viabilidade

de processos industriais, formação e aprimoramento de pessoal

especializado.

1.3- Importância dos Serviços Prestados

A relevância dos serviços de irradiação com feixe de elé-

trons e radiação gama pode ser avaliada considerando-se os seguin

tes fatos:

- produtos importantes, com determinadas características, somente

podem ser obtidos, economicamente ou não, quando processados por

irradiação (produtos médicos, frutas tropicais);

- produtos processados por irradiação podem apresentar proprieda

des físicas melhores quando comparados com produtos similares

processados por métodos clássicos: polietileno e PVC quando ir

radiados com elétrons apresentam propriedades físicas melhores

que tratados por processos térmicos;

- o processamento de produtos por irradiação ocorre à temperatura

ambiental: a esterilização de seringas descartáveis, luvas ci-

rúrgicas, suturas, catéteres construídos com polímeros é invii

vel por via térmica por sua sensibilidade à temperaturas supe-

riores â ambiental;

- o processamento por irradiação é eminentemente contínuo o que

facilita a automação, o controle estrito da qualidade, permite

altos índices de produção e consequentemente viabiliza a redu-

ção sensível dos custos áe produção;

- a transferência de energia por fótons ou partículas é um proces_

so imediato eficiente, não poluente e amplamente seguro e, quan

do a produção é adequada, de baixo custo em oposição ao, muitas

vezes equivalente, processo térmico que exige em geral ambien-

tes limitados, isolados e submetidos â temperaturas elevadas que

demandam tempo para a sua estabilização, necessariamente descon

tínuo, por bateladas, portanto d» baixa eficiência, utiliza em

geral combustível fóssil como fonte de energia exigindo medidas

de controle de poluentes e consequentemente, de modo global, en

carecendo o processo;

- o acelerador industrial de elétrons, após dez anos de prestação
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de serviços ininterruptos, constitui ainda a única instalação

no país, quiçá da América Latina, em condições de atender à de

manda de serviços de irradiação proveniente do parque industrial

e da comunidade cientifica do pais.

1.4- Metas Especificas

Para atingir o objetivo geral exposto são as seguintes as

metas a serem cumpridas:

- Meta 1: Aumentar a capacidade de produção.

- Meta 2: Projeto e execução de nova bandeja de irradiação.

- Meta 3: Instalar o novo mecanismo de irradiação de cabos já

construído.

- Meta 4: Instalar irradiador de cobalto fora da câmara do acele

rador.

- Meta 5: Treinar novas equipes de operação.

- Meta 6: Desenvolver novas aplicações.

- Meta 7: Projetar câmara de irradiação para manipulação de fon

tes seladas de 1,5 MeV/5.000 Ci.

- Meta 8: Implementar atividade de manutenção preventiva.

1.5- Comentários

No ano de 1987 o faturamento, concentrado no 29 semestre

face á instabilidade econômica do pais, foi de 7.760 OTN, com um

preço médio de 9,3 OTN/hora de irradiação, e operando até 8h/dia.

Com o preço atual de 12 OTN/hora o faturamento teria sido 30%

maior.

As perspectivas para 1988 são de se operar no mesmo ritmo

do semestre final de 1987, ainda até 8h/dia, o que permitirá atin

gir a um faturamento da ordem de 20.000 OTN.

Encontra-se em fase de ensaios e homologação, novos produ-
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tos de condutores elétricos para atender à indústria autoraobilí£

tica e destinados em sua maior parte à exportação. Para atender

esta demanda haverá a necessidade de se ampliar o período de ope

ração do acelerador de elétrons para além das 8 h/dia. Se forem

concedidos os recursos necessários, poderá se atingir no ano de

1989 um faturamento de até 40.000 OTN. A operação em períodos de

até 24 h/dia poderá, havendo meios disponíveis, ultrapassar na dé

cada de 1990 o faturamento de 50.000 OTN/ano.
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PT: PRODUÇÃO DE FONTES SELADAS E SERVIÇOS DE GAMAGRAFIA

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Nanter sem solução de continuidade a atual linha em opera-

ção, otimizando-a no que for possível e reequipando-a conveniente

mente, a fim de atender com qualidade e rapidez â demanda crescen

te. A prestação de serviço de gamagrafia visa atender às solicita

ções internas e externas, de natureza especial.

1.2- Produtos Finais

Os produtos finais do TE/LPF são:

Materiais:

a. Fontes de Ir-192 para gamagrafia industrial;

b. Fontes de Co-60 para medidores de nível, de densidade ,

de gramagem, etc.

Serviços

a. Gamagrafias especiais com Ir-192 e Co-60.

1.3- Importância dos Serviços Prestados

O grupo de produção de fontes do TE, desenvolve mediante o

uso de um conjunto de 04 (quatro) células, 01 (uma) principal e

03 (três) auxiliares, a montagem de fontes de irídio-192, para uti

lização em gamagrafia industrial e de cobalto-60, para medidores

de nível, principalmente. Desse modo, atende desde 1984 ao merca

do brasileiro, com êxito, com possibilidade de atendimento do mer

cado Latino Americano. Outro fato relevante é que, a exceção das

telemanipuladoras, garras e visores de vidro plumbifero, os de-

mais equipamentos, bem como projeto e construção das células são

inteiramente nacionais.
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Acresce-se a isso o fato de que os rabichos de todos os mo

delos ã exceção de 02 (dois), nos quais as fontes são montadas,

sã totalmente fabricados no pais e devido a implantação de um con

trole da qualidade os problemas com os rabichos são hoje pratica

mente nulos.

I.4- Metas Especificas

1. Reforma do Trailer já existente para reutilização do mesmo co

mo câmara escura (revelação de filmes radiográficos);

2. Implantação de um controle com Microcomputador, da rotina téc

nico-administrativa do laboratório;

3. Implantação de um laboratório para testes completos, de ir-

radiadores, cabos de comando e tubos guias;

4. Elaboração do plano de garantia da qualidade

O plano já está em uso na prática, sendo necessário formaliza_

ção.

5. Vistoria de irradiadores

A vistoria vem sendo feita com os meios disponíveis atualmen

te.

6. Projeto de uma nova célula principal

Pretende-se projetar uma nova célula, a partir do projeto já

existente, implementando-se dispositivos e equipamentos, po£

sibilitando maior segurança radiológica e maior flexibilidade

de operação e descontaminação.

7. Construção de uma nova célula principal

8. Serviços de qamagrafia e treinamento do pessoal

9. Melhoria das condições técnicas e de segurança do laboratório

(Implantação e execução de um plano de manutenção preventiva

de equipamentos e dispositivos).
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I.5- Comentários

0 plano trienal visa fundamentalmente manter em boas condi

ções operacionais as células e o pessoal envolvido, bem treinado,

possibilitando um bom atendimento do mercado, na demanda atual e

numa futura demanda crescente.
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PT: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICLOTRON

PLANO TRIENAL; 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Manter e aprimorar a operacionalidade do sistema ciclotron.

1.2- Produtos Finais

a. Irradiação de materiais destinados a produção de radioisóto

pos para:

1. Aplicações médicas (19 prioridade);

2. Prestação de serviços de análise de desgaste por ativação

superficial, para o setor industrial.

b. Ensaios de irradiação para:

1. Análise de degradação em isoladores cerâmicos de aplica

ção nuclear;

2. Pesquisa em materiais de aplicação nuclear;

3. Apoio para estudos de física nuclear.

1.3- Importância das Atividades Propostas

A crescente utilização de aceleradores ciclotron na produ

ção de isótopos de aplicação médica e industrial, exige o aprímo

ramento do pessoal e equipamento, buscando a operação em regime

de 24 horas.

Tal escopo exige continua busca no aprimoramento de siste

mas e partes do acelerador, associada a eficiente estrutura de ma

nutenção preventiva e corretiva.

Os recursos solicitados destinam-se primordialmente a tais

aprimoramentos que por sua vez asseguram os produtos finais (ra

dioisótopos) de importãnciti inquestionável.
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1.4- Metas Especificas

- Implantar sistema de varredura do feixe.

- Reprojetar e construir novo banco de retificadores em a^

ta tensão para a fonte de alimentação do ânodo.

- Reformar parte da cobertura do laboratório.

- Reforma das torres de refrigeração.

- Instalação de filtros de grande superfície para o sistema

de refrigeração.

- Nacionalizar o sistema de deflexão.

- Substituir a fonte de alimentação do magneto de deflexão,

por fonte estabilizada nacional de maior corrente.

- Construção de tanques de decaimento de efluentes radioati^

vos.

- Reposição de partes e peças eletromecânicas.

- Viabilizar a substituição da fonte do magneto principal

por fonte estabilizada nacional.

- Implantar a segunda bomba de difusão na câmara do acelera

dor.

- Aperfeiçoar o sistema de sustentação mecânica da fonte de

íons.

- Estudos e ensaios de viabilidade de produção de iodo-124.

- Atender a demanda de gálio conforme solicitação do TP.

- Dar continuidade aos ensaios de degradação de c< 'arnicas

destinadas ã detetores nucleares.

- Proceder â irradiação de materiais para pesquisa em

ca nuclear e desenvolvimento de materiais de uso nuclear.

1.5- Cor.sntai.ios

O elenco de atividades previstas, em síntese objetivam aunen

tar a operação efetiva do acelerador, fornecendo ã direção opções

para novos produtos ou serviços em função das prioridades nacio

nais.
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PT: DANOS DE RADIAÇÃO EM MATERIAIS DE APLICAÇÃO NUCLEAR

PLANO TRIENAL; 8B/89/90

1.1- Objetivo Geral

Estudo e desenvolvimento de materiais metálicos e cerâmicos

em ambiente nucleares por meio de métodos metalográficos e da Fl

sica do Estado Sólido. Desenvolvimento de novas ligas metálicas

mais adequadas à Tecnologia Nuclear. Caracterização de materiais

para a indústria. Formação de recursos humanos de alto nível para

a Tecnologia Nuclear.

1.2- Produto Final

Estabelecimento de métodos de caracterização seleção de ma

teriais mais adequados à Tecnologia Nuclear após irradiação com

partículas energéticas no reator (neutrons rápidos) e no Ciclo-

tron (protons e alfas). Desenvolvimento de técnicas de simulação

"in situ" (durante irradiação) e após irradiação por métodos ele

tricôs, magnéticos, mecânicos e da microscopia. Formação de espe

cialistas em Efeitos de Irradiação a nível de mestrado e doutora

do. Publicação de trabalhos e participação em congressos.

1.3- Importância da Pesquisa

Qualquer material, seja estrutural ou de revestimento meta

lico ou cerâmico, por melhores que sejam as suas características

em ambientes normais, pode se mostrar completamente inadequado em

ambientes nucleares, sob irradiação e em condições de difusão ace

lerada, que propicia mudanças rápidas de estrutura e formação do

inchaço e consequentemente, trincas. 0 estudo dos Efeitos Destru

tivos da Irradiação (Danos por Radiação) é imprescindível para a

caracterização e seleção de materiais mais adequados à Tecnologia

Nuclear, e na criação e estudo de novos materiais, mais resisten

tes â radiação.

As técnicas desenvolvidas podem ser aplicadas na caracteri

zação de materiais industriais, conforme mostram os trabalhos rea
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lizados para firmas como: Villares, Alumínio do Brasil, Eriez,Ele

trometal, Pirelli e NGK. Além disso, os estudos realizados em Da

nos de Radiação contribuem para o desenvolvimento da pesquisa bá

sica e aplicada através dos métodos de Física do Estado Sólido

utilizado e para a formação de especialistas em Tecnologia Nu-

clear, a nível de mestrado e doutorado.

1.3.1. Experimentos de Simulação: - A utilização de técnicas de

simulação em aceleradores é largamente difundida na pes-

quisa de materiais nucleares nos países desenvolvidos. E£

ta técnica permite avaliar em algumas horas as mudanças

estruturais que ocorreriam em alguns anos, em reatores de

potência. Experimentos de Simulação da reação ü.,a), cujo

resultado é a formação de Hélio dentro da estrutura do ma

terial, é utilizada na TFD desde 1984, mostrando as conse

quencias detrimentais na resistência mecânica (Fluência)

de aços inoxidáveis. 0 desenvolvimento das técnicas de si_

nulação é imprescindível para a pesquisa de novos mate-

riais para a Tecnologia Nuclear.

1.4- Metas Específicas

1. Irradiação de alumina de alta pureza no ciclotron (protons) e

rearor IEA-R1 (neutrons rápidos) com fluxo equivalente, até

10 1 9 n/cm2.

O material destina-se â conectores vazados (feed through) de

detertores de radiação. Implantação de partículas alfa, para

simular a reação (n,a) no reator.

2. Irradiação com protons e partículas alfa, em metais e ligas

estruturais: Ni, FeNi, aços inox. 304 e 316 e NbZr, a serem

estudados por meio de medidas: elétricas (resistivídade) mag_

néticas (histerese, permeabilidade e efeito magnético poste-

rior) mecânicas (fluência, microdureza) microscopia óptica

(metalografia).

3. Medidas de fluência (creep) antes e depois da irradiação do

aço inox 316 em diferentes temperaturas (da T ambiente até

700°C) e tensões mecânicas, e atmosfera controlada.



.43.

4. Estudo de mudanças microestruturais do material irradiado im

plantado e testado mecanicamente, por meio de microscopia óp-

tica, eletrônica e microdureza.

5. Término da construção do dispositivo de medida de fluência"in

situ", doado pelo KFA, para o qual faltam: 1 sistema de circu

lação de Hélio e 1 pirômetro infra-vermelho.

6. Tornar operacional a 29 coluna de medida de fluência.

7. Estudo da liberação de gases em metais, produzidos pela ir-

radiação.

1.5- Comentários

Os resultados das medidas das técnicas elétricas, magnéti-

cas, mecânicas e ópticas utilizadas, tem aplicação imediata na se

leçâo e controle de qualidade de materiais para a tecnologia nu-

clear. Dentre estes, deve se ressaltar:

a. A importância do estudo da fluência (creep) de materiais ir-

radiados, cuja primazia de realização se deve ao IPEN, dentro

da América Latina. A fluência (de formação sob tensão constan

te) é um parâmetro essencial na caracterização mecânica dos

materiais estruturais. Por este motivo recomenda-se a aprova

ção de recursos para o término do dispositivo de medida da

fluência "in situ" para o estudo da deformação de materiais

nas condições de trabalho de reatores de potência.

b. A possibilidade de construção das Curvas de Supersaturação La_

cunar, devido a existência de dispositivos de irradiação com

temperatura e atmosfera controlada dentro do caroço do rea-

tor. As curvas de Supersaturação Lacunar constituem-se em um

método prático (rápido e barato) de seleção prévia de mate-

riais para ambientes nucleares.

A Divisão de Danos de Radiação, desenvolveu técnicas de pre

paração de amostras para os diferentes métodos experimentais, bem

como a fusão (laminação trefilação e tratamentos térmicos) de no

vas ligas (em escala de laboratório) de aplicação potencial na

tecnologia nuclear. As técnicas experimentais descritas já foram

e poderão ser utilizadas na prestação de serviço de caracteriza
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ção de materiais para a indústria, gerando recursos para a

tuição.
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PT: POLIMERIZAÇAO E MODIFICAÇÃO DE POLÍMEROS INDUZIDAS PELA RA-

DIAÇAO

PLANO TRIENAL; 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

O trabalho tem como objetivo desenvolver técnicas e imple

mentar uma estrutura para:

- síntese e modificação de polímeros induzidas pela radia

cão;

- caracterização dos compostos poliméricos obtidos.

1.2- Produtos Finais

a. Processo de produção do perfluoropoliéter em escala de labora

tório e bancada, proporcionando um produto com caracteristi

cas comerciais;

b. Processo de fluoração direta de polímeros desenvolvido em e£

cala de laboratório;

c. Hidrofilização de filmes de polietileno de baixa densidade e

de fibras de polipropileno por meio de enxertos de monômeros

hidrofílicos para obtenção de membranas semi-permeáveis e de

fibras de fácil tingimento para uso têxtil, respectivamente;

d. "Grafting" e "crosslinking" de filmes e tubos de cloreto de

polivinila e de polímeros carbonatados com monômeros acríli_

cos e metacrílicos polifuncionais para a preparação de mate

riais poliméricos com maior dureza superficial;

e. Laboratório de caracterização de polímeros montado e operan-

te.

1.3- Importância da Pesquisa

Os compostos flúorados possuem inúmeras aplicações. Entre

elas destacam-se:
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- indústria nuclear - são os únicos que atendem as especifica-

ções como lubrificantes e fluido hidráulico em ultra- centrifu

gas;

indústria química - fluido hidráulico para bombas de vácuo e

compressores de agentes corrosivos;

- indústria eletrônica - vácuo super limpo, fluido de transmis-

são de calor e muitas outras.

Já a flúor ação direta é um.i ferramenta fundamental na obten

ção de produtos como fârmacos, sangue artificial, membranas, etc.

Por outro lado, a modificação de polímeros induzida pela

radiação permite induzir melhorias nas propriedades de plásticos

de baixo custo comercial e consequentemente, utilizá-los em subs

tituição de materiais mais nobres.

No Brasil, a situação é critica. Os tipos de plásticos aqui

produzidos são de número reduzido por causa da falta de matéria

prima mais sofisticada. Portanto, a possibilidade de ampliar os

campos de aplicação dos polímeros já existentes, melhorando as

suas propriedades, apresenta interesse relevante para o setor.

1.4- Metas Especificas

A. - Síntese de Compostos Organo-Fluorados

- sistema de produção dos monômeros tetrafluoroetileno e he

xafluoropropeno: projeto, montaçer e testes de uir. novo

sistema de pirólise e purificação

- sistema de polimerização: projeto, montagem e testes dos

gasômetros de 02, N2» do reator de polimerização e do si£

tema de destruição das ligações peroxídicas

- flúoração: projeto, montagem e teste do sistema de flúora

çâo direta

- análise dos produtos formados: estabelecimento do método

de análise.

B. - Modificação de Polímeros

As metas que deverão ser atingidas em cada ano são as se-
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guintes: durante o primeiro ano serão estudadas basicamente as

técnicas de copolimerizaçâo direta « indireta utilizando tanto ra

diação gama como o feixe de elétrons. N*sse período deverão ser

desenvolvidas as seguintes atividades:

- desenvolvimento das técnicas de purificação dos monõmeros

a serem utilizados;

- projeto e construção de sistemas para irradiação:

- ensaio de copolimerizaçâo em várias atmosferas e em dife

rentes temperaturas;

- preparação de membranas seoti-perneáveis com filmes de po

lietileno de baixa densidade, e de PVC copolimerizados cor

ácido acrílico, ácido metacrílico e seus respectivos sais;

- estudo da porcentagem de "graft" no material obtido e sua

dependência da dose, da taxa de dose e ca concentração de

monõmero;

- ensaios de copolimerizaçâo pelo processo direto, com a

presença de inibidores da horaopolimerização dos monõmeros.

Determinação da porcentagem ideal de inibidor necessária

para se consoguir uma maior porcentagem de "graft";

- ensaios com o material obtido: estabilidade térmica, re-

sistência a ataques químicos, resistência â tração, dure

za, etr.

1989

Já com o domínio das técnicas de copolimerização direta e

indireta nos concentraremos nas seguintes atividades:

copolimerização de fibras de polipropiieno com os seguintes mo

nômeros hidrófilos: ácido acrílico, ácido metacrílico e hidro

xietilmetacrilato;

- determinação de porcentagem de "graft" obtido no material;

estudar o caráter hidrofilico do copolimero final e sua pos-

sível utilização como fibra têxtil;

- ensaios com o material obtido: estabilidade térmica, resistên

cia a ataques químicos, resistência à tração, etc.
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1990

Durante esse ano pretendemos direcionar os estudos para a

reticulação (crosslinking) de alguns polímeros desenvolvendo as

seguintes atividades:

- crosslinking do cloreto de polivinila com trimetilolpropano

trimetacrilato;

estudo da dureza superficial do produto obtido e sua possível

utilização como painel;

- determinação das propriedades fisico-químicas e mecânicas do

material conseguido.

Para a determinação dos danos causados pela radiação em fi^

mes plásticos usados para embalar materiais e produtos submetidos

ã radioesterilizaçao serão realizados os seguintes trabalhos:

- ensaios de irradiação na faixa de 0 a 3 x 10 Gy de filmes co

merciais;

testes mecânicos e físico-químicos dos materiais irradiados.

1.5- Comentários

A implementação da pesquisa síntese de compostos organo-

-fluorados no âmbito das prioridades da CNEN justifica-se não só

pela sua importância para a indústria nuclear mas, também, pelos

seguintes aspectos:

a. o PFPE é obtido a partir do monõmero TFE de produção extrema

mente complexa, porém, já dominada no TE;

b. a polimerização será induzida por UV e, possivelmente gama;

c. o processo de "fluoração direta" necessita da produção de

flúor molecular, desenvolvida no Brasil, exclusivamente pelo

IPEN.

A modificação de polímeros induzida pela radiação aumenta

os campos de aplicação de polímeros de baixo custo comercial.Além

disso, essa pesquisa permite ampliar o uso das instalações já

existentes na TER (fonte de ^ C o e o acelerador industrial de elê

trons),no desenvolvimento de tecnologia dirigida aos interesses

das indústrias nacionais.
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PRODUÇÃO DE FONTES SELADAS E
SERVIÇOS DE GAMAGRAFIA

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO.
CICLOIRON

DANOS DE RADIAÇÃO EM MATERIAIS
DE APLICAÇÃO NUCLEAR

POLIMERIZAÇAO E MODIFICAÇÃO DE
POLÍMEROS INDUZIDOS PELA RADIA
çto

TOTAL DO P/A (OTN)

1988

MC

2640

13244

32219

6000

700

5820

60623

OSE

1400

4589

3442

£*200

400

5100

19131

120934

EMP

6350

5362

6788

9800

1280

11600

41180

1989

MC

2800

13500

11071

6000

800

5500

39671

OSE

300

4000

6310

3000

400

14100

28110

133527
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P/A: PRODUÇÃO DE ISÕTOPOS

TRIENIO: 88/89/90

N9 DE P/TS: 06 (SEIS)

COORDENADOR: CONSTÂNCIA P.6. DA SILVA

PROPÓSITOS: Suprir a demanda nacional e da América Latina dos ra

dioisótopos e radiofármacos usados no diagnóstico e

terapia de pacientes, reclamados pela Medicina Nu-

clear moderna e pela busca da independência tecnoló

gica do pais, com geração substancial de receita.

As atividades deste P/A são englobadas pelas seguin

tes Pesquisas/Tarefas:

P/T 1 - Produção de Radioisótopos Primários, Gera

dores de 9 9 mTc e Substâncias Marcadas.

P/T 2 - Produção de Conjuntos de Reativos Liofi^i

zados para Marcação com '^Tc.

P/T 3 - Controle de Qualidade.

P/T 4 - Estudos para Produção de Radioisótopos em

Ciclotrcn.

P/T 5 - Estudos da Produção de Novos Radiofárnacos

P/T__6 - Projeto ADREA: Produção de Novos Radioi só

topos e Aumento da Produção Daqueles já em

Rotina.

Tendo em cista que esta P/T depende

de soluções técnicas ainda em fase de ela

boração, não foi incluida neste resumo trie

nal embora alguns parâmetros já tenham s^

do incluídos na P/T: PRODUÇÃO DE RADIOISÓ-

TOPOS PRIMÁRIOS.
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P/T: PRODUÇÃO DE RADIOISÕTOPOS PRIMÁRIOS, SUBSTANCIAS MARCADAS E

GERADORES DE TECNÉCIO

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Fornecimento de radioisótopos para a área de Medicina Nu

clear, para diagnósticos e terapia, em nivel nacional e também pa

ra alguns países da América do Sul. Fornecimento também de radio

isótopos para uso em Desquisas do âmbito de agriculturae ciências

biológicas.

1.2- Produto Final

Diversos tipos de radioisótopos primários:Iodo-131, Fósfo

ro-32, Cromo-51, Ouro-198, Enxofre-35, Sódio-24, Potássio-42, Cáj.

cio-45 e os geradores de Molibdênio-99-lscnécio mTc fornecidos

em 5 tipos: 9,25 GBq; 18,5 GBq; 27,75 GBq, 37,0 GBq e 46,25 GBq.

Diversos tipos de substâncias marcadas: Soro Albumina Huma

no-51Cr; EDTA-51Cr; Hippuran-131I; Meta-I-Benzilguanidina-131I ;

Soro Albumina Humano- I; Macroagregado de Soro Albumina Huma

no-1 3 1I; Rosa Bengala-131I; Bromossulfaleina-131I; Lipiodol-131I;

Trioleína-131! e Ácido Oleico-131!.

1.3- Importância da Tarefa

0 fornecimento de radioisótopos pelo IPEN-CNEN/SP através de

sua estrutura de produção e distribuição, em funcionamento há qua

se 30 anos, permite o abastecimento dos usuários, principalmente

da área de Medicina Nuclear, instalados em todos os pontos do país

e em algumas cidades sulamericanas. Esse fornecimento permite aten

der, semanalmente, a centenas de clientes, beneficiando-se milha

res de pacientes, que necessitam de diagnósticos e/ou terapia com

radioisótopos.

1.4- Comentários

A distribuição rotineira de radioisótopos primários, substãn

cias marcadas e geradores de tecnécio, atingem em 1987 o valor de

cerca de 98700 GBq(2.667.000mCi), incluindo-se 3502 geradores.
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Alésr. daqueles radioisôtopos normalmente fornecidos, outros
deverão futuramente ser incorporados ã atual l i s t a de produtos.
Essa tarefa é geradora de receita e guando o preço de venda dos
radioisôtopos é reajustado na mesma proporção dos preços dos ma
teriais de consumo, a receita iguala-se e pode mesmo superar as
despesas.
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P / T : PRODUÇÃO DE CONJUNTOS DE REATIVOS LIOFILI2ADOS PARA MARCAÇÃO

COM 9S""TC

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Produção e comercialização de conjuntos de reativos liofili

zados para marcação com Tc de maior interesse em Medicina Nu

clear, atendendo às solicitações de várias Instituições de radio

diagnóstico do país, com geração de receita para o IPEN.

1.2- Produtos Finais

Preparação dos seguintes conjuntos de reativos liofilizados:

1. Ácido Dietileno-triaminopentacético - (DTPA-

2. Ácido Metilenodifosfônico - (MDP-99mTC)

3. Ácido Dimercaptosuccínico - (DMSA- ^Tc)

4. Ácido Diisopropiliminodiacético - (Disida- Tc)

5. Ácido 4p-n-butiliminodiacético - (BUTIL-IDA-99mTc)

6. Macroagregado de Soro Albumina Humano - (MAA- Tc)

7. Microagregado de Soro Albumina Humano - (MIAA- Tc)

8. Soro Albumina Humano - (HSA- raTc)

9. Glucoheptonato de Cálcio - (GHA-99mTc)

10. Fitato de Sódio - (Fit-99mTc)

11. Citrato Estanoso - (Cit-Sn-99mTc)

12. Enxofre Coloidal - (Enx.Col-99mTc)

13. Pirofosfato de Sódio - (Piro-99mTc).

1.3- Importância

Atender cada vez melhor a classe médica da área de Medicina

Nuclear, tanto nos aspectos quantitativo como qualitativo.

1.4- Meta da Linha

- Manter a atual produção de ordem de 2500 conjuntos de rea

tivos anuais.
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- Aumentar a produção da ordem de ~.000 conjuntos de reati

vos anuais, com a introdução de novos produtos elaborados

pela pesquisa de novos radiofãrroacos.

I .5- Comentários

Com a introdução de sistemas de geradores para isótopos de

meia-vida curta, desenvolveu-se a preparação de radiofármacos,sob

forma de conjuntos de reativos, possibilitando a marcação "in

loco" em vários centros hospitalares especializados.

A contribuição do Departamento de Processamento do IPEN-CNEN/

SP para a área de saúde, em todo o Brasil, t.órna-se cada vez maior.

Semanalmente o TP envia cerca de 60 conjuntos de reativos l i o f i l i

2ados para clientes de quase todos os Estados do Brasil.
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PT: CONTROLE DE QUALIDADE DE SUBSTÂNCIAS MARCADAS, CONJUNTO DE

REATIVOS LIOFILIZADOS E P.ADIOISÕTOPOS PRIMÁRIOS VF*C)

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Realizar o controle de qualidade rotineira de toda a produ

cão de radiofármacos do Departamento de Processamento, controle

de qualidade das substâncias marcadas em fase de pesquisa e de no

vos conjuntos de reativos em desenvolvimento.

Padronização de novos métodos de controle químico, radioqui

mico, físico e biológico, para os novos radioisótopos obtidos em

reator e ciclotron e substâncias marcadas por esses novos radio

isótopos.

1.2- Produtos Finais

No controle de qualidade rotineiro, dos radiofármacos, o pro

duto final é o mesmo. A garantia da utilização dos radioisótopos,

substâncias marcadas e conjuntos de reativos, em Medicina Nuclear,

está dentro dos padrões internacionais.

1.3- Importância da Pesquisa

A realização do Controle de Qualidade é de vital importância

para assegurar que um radiofármaco tenha a qualidade requerida e

assim garantir o uso a que se destina.

1.4- Metas Especificas

1988/1989/1990

Manter o atual nível de rotina de análises e testes em todas

as amostras recebidas, com flexibilidade para permitir o aumento

de número de análises.

Padronizar os testes de controle de substâncias marcadas e

conjuntos de reativos em fase de pesquisa, para futuro uso

neiro.
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1.5- Comentários

No controle de qualidade tfona-se necessário atualizar as

técnicas de trabalho, para permitir respostas mais rápidas às ne

cesidades de produção rotineira.

Equipamentos como o radiocromatografo e o detector de ativi.

dade microbiológica(Bactec) são imprescindíveis para a melhoria

dos serviços. 0 Bactec permite que em duas horas seja verificado

o crescimento de microorganismos em uma amostra, permitindo rápi

da aprovação ou descarte do produto. Esse trabalho, pelos métodos

convencionais, leva cerca de 48 horas a 15 dias, dependendo do t_i

po de microorganismo.
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PT: ESTUDOS PARA A PRODUÇÃO DE RADIOISOTOPOS EM CÍCLOTPON

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Estudar as condições de produção de novos radioisótopos u î

lizando-se o ciclotron CV-28 do IPEN-CNEN/SP.

Esses estudos, de modo geral, abrangem as fases: determina

ção das condições de irradiação; preparo de alvos e porta-alvos ;

estudos da separação química dos radioisótopos obtidos e otimiza

ção desses processos, visando a uma futura produção rotineira des

ses novos radioisótopos.

1.2- Produto Final

Diversos radioisótopos primários para utilização em Medicina

Nuclear. Entre esses radioisótopos, podem ser citados o Gálio-67

(em fase de implantação de produção rotineira) e os que estão em

fase de estudos para médio e longo prazo, como o Iodo-123; o In

dio-111 e o Rubidio-87 (oara gerador de Criptõnio-87).

1.3- Importância da Tarefa

Diversos radioisótopos utilizados para diagnósticos em Medi

cina Nuclear (Gálio-67, Iodo-123, Indio-111 e Criptõnio-87) não

podem ser produzidos em reator nuclear, pois as reações nucleares

para suas formações exigem partículas carregadas(orótons, deute

ron, alfas , e tc . ) .

0 cíclotron do IPEN-CNEN/SP pode ser utilizado para a produ

ção de diversos desses radioisótopos; assim, esta PT utiliza essa

disponibilidade de produção, contribuindo para o aumento qualita

tivo e quantitativo dos radioisótopos produzidos localmente.

Através dos estudos e técnicas desenvolvidos neste PT, um

maior núr.ero de clientes e pacientes poderão ser beneficiados,con

tando cor. mais radioisótopos para os diagnósticos.
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1.4- Comentários

No ano de 1987 foi inaugurada a ala de produção rotineira

do Gãlio-67, indicando o domínio da técnica de produção desse ra

dioisótopo. Esse conhecimento abrange desde as condições de irra

diação das amostras, preparo dos alvos, separação química até o

estabelecimento da rotina de obtenção do Gãlio-67 em grau de pu

reza compatível com o uso médico.

Diversas irradiações e processamento estão sendo realizados

e o produto está sendo distribuído em caráter experimental para

os usuários.

Por outro lado, já foram iniciados os estudos de preparo de

alvos de telúrio para a obtenção de Iodo-123, que deverá ser o

próximo radioisótopo obtido em cíclotron, cuja produção se dese

ja estabelecer.
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PT: ESTUDO DE PRODUÇÃO DE NOVOS RADIOFARMAOOS

PIANO TRIEKAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Preparação, por síntese orgânica, de alguns produtos farina

cêuticos, destinados a serem marcados com isótopos radioativos

( I, "Tc, e outros) para serem utilizados em Medicina Nu

clear: diagnósticos e terapia.

1.2- Produtos Finais

a. Produtos marcados com I (eventualmente I, Ga e ou

tros) .

b. Conjuntos de reativos liofilizados destinados ã marcação

com 99mTc.

1.3- Importância da Pesquisa

Atualmente, verifica-se um avanço progressivo nos meios de

diagnósticos para diferentes patologias e, dentre eles, os proce

dimentos nucleares dentro do campo da Medicina Nuclear,vem adqui

rindo lugar de destaque cada vez maior. Dessa forma, o número de

radiofármacos tem tido una grande expansão, aumentando a cada dia

o número dos já utilizados nas patoloaias dos mais variados ór-

gãos. Ê necessário que o IPEN-CNEN/SP forneça à classe médica bra

sileira ao menos os produtos de maior aceitação na Medicina Nu-

clear dos países adiantados. Alguns radiofármacos só serão pos-

síveis con a síntese das matérias primas; outros deverão ser ad-

quiridos em firmas especializadas, no exterior e marcados por nós,

ou então, destinados ã preparação de conjuntos de reativos liofi-

lizados para posterior marcação com ̂ Tc.

1.4- Metas Especificas

1988

- Sintsse e marcação do ácido 16-I-hexadecanoico e marcação

com 131X.
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- Marcação de Fibrinogcnio sob forma de que lato b i - funcio-
nal com ""Tc • 67Ga.

- Síntese, marcação e estudos biológicos de MAC-3 paxá estu
dos dinâmicos renais.

- Continuação de sínteses e purificação de I-colesterol .

- Continuação de estudos dinâmicos biológicos de PAHIDA pa
ra estudos renais. O produto é preparado sob forma de con
juntos de reativos e marcado com '^"Tc.

1969

- Desenvolvimento de técnicas de síntese e marcação de no

vas substâncias para marcação com '^1 c 99mTc. Eventual-

mente 131I e 67Ga.

1990

- Desenvolvimento de técnicas de síntese e marcação de no
vas substâncias para serem marcadas com 1 3 1 I e 99mTc.Even
tualmente 1 2 3 I , *7Ga e outros nuclídeos como 18p.

1.5- Comentários

A produção de raâiofármacos marcados depende essencialmente

de uma prévia atividade de pesquisa, dotada de uma boa infra-es

trutura e dessa forma anualmente são incorporadas novas especiali

dades radiofarmacêuticas às já existentes.

Essa PT não é, em si, geradora de receita, mas é a única

forma de propiciar novos radiofãrmacos, estes sim, geradores de

receita.

Ternos que levar em conta que com todo o esforço d i spend ido

por esta Instituição, a diferença entre a produção de radiofárma

cos sofisticados nos países desenvolvidos e os que tentamos pro

duzir no país, ainda é acentuada.
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PESQUISA/TAREFA

PRODUÇÃO DE fWMOISÒTOPOS PRIMÁRIOS,
GERADORES DE W e E SUBSTANCIAS
MARCADAS,

PRODUÇÃO DE CONJUNTOS DE REATIVOS

Upf ILIZADOS PARA MARCACK) COM

CONTROLS DE QUALIDADE.

ESTUDOS PARA PRODUÇÃO DE RADIOISÔ
TOPOS EM ClCLDTRON.

ESTUDOS DA PRODUÇÃO DE NOVOS RADIQ
FARMACOS.

PROJETO ADREA: PRODUÇÃO DE NOVOS RA,
DioisúTOPos E AUMENTO DA PRODUÇÃO
DAQUELES JÂ EM ROTINA.

TOTAL DO P/A (OTN):

P/A; PROQUCÂD DE I80T0POS

1988

MC

97984

1400

1600

4065

1000

25973

132022

OSE

14000

1000

640

1000

300

4023

20963

li

EMP

11600

16X

2720

6500

600

-

23020

Ü.767

01

7500

-

-

1000

-

6262

14762

MC

93695

1600

1200

4483

1500

-

102478

1989

CSE

13800

1400

4on

2500

300

-

18400

1/

O1P

9670

1500

1700

11200

17054

41324

7.002

01

8000

-

-

2000

-

-

10000

MC

92504

2500

1200

6967

2000

105191

199C

OSE

13500

1500

310

3000

300

-

18610

156

)

9500

m

10O0

8700

1900

21100

401

01

8500

-

3000

-

-

11500

•

»

fl

J
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P/A: APLICAÇÕES DE TÉCNICAS NUCLEARES,
UTILIZANDO o REATOR 1EA-R1

TRIÊNIO: 88/89/90

N9 DE P/TS: 03 (TRÊS)

COORDENADOR: ROBERTO FULFARO

PROPÓSITOS: Implantar o Laboratório Nacional de Análise oor ^

vação Neutrõnica, fornecendo ao mercado a quantifica

ção de elementos químicos, num universo variado de

amostras. Fornecer radiografia neutrõnica de mate-

riais hidrogenados. Produzir silício dopado com fÕ£

foro para substituir a importação de Diodos de potên

cia. Ampliar os usos do reator IEA-R1, propondo solu

ções de alta tecnologia para o desenvolvimento da in

dústria de base nacional.

As atividades deste P/A são englobadas pelas seguin

tes Pesquisas/Tarefas:

P/T 1 - Laboratório de Análise por Ativação.

P/T 2 - Técnicas de Física Nuclear: Dooagem de Si

licio, Neutrongrafia, Reações Fotonuclea-

res, Estrutura Nuclear e Interações Hir>e£

finas.

P/T 3 - Análise de Materiais por Espalhamento de

Neutrons.
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PT: LABORATÓRIO DE ANALISE POR ATIVAÇÃO

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Implantação do Laboratório Central de Análise por Ativação,

para prestação de serviços a terceiros, com geração de receita pa

ra o IPEN.

Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, dentro do campo

da Radiogulmica e da Análise por Ativação com Neutrons.

1.2- Produtos Finais

Geração de receita, advinda da prestação de serviços de

análise a empresas privadas ou a outras estatais.

Obtenção de resultados nos trabalhos de pesquisa, no que se

refere a aperfeiçoamentos do método de análise por ativação e

a suas aplicações em diversos caznoos, como: estudos de poluição

ambiental, análise de elementos tóxicos em alimentos, estudos geo

químicos, análise de materiais biológicos, análise de urânio e

tório por contagem de neutrons retardados de fissão.

1.3- Importância da Pesquisa

A análise por ativação com neutrons(AAN) é uma das aplica

ções mais interessanres dos reatores nucleares de pesquisa.

Em, praticamente, todos os Centros ligados a reatores de

pesquisa atuam grupos de análise por ativação com neutrons, a n^

vel de pesquisa e desenvolvimento e, também, a nível de prestação

de serviços â comunidade.

C método de análise por ativação com neutrons se destaca

especialmente por sua alta sensibilidade. Poucos métodos analíti.

cos possuem a sensibilidade da análise por ativação com neutrons,

que pernite determinar uma arande oarte dos elementos do sistema

periódico na faixa de partes por milhão ou partes por bilhão.
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Devido às suas grandes potencialidades, a AAN tem sido min

to utilizada para trabalhos de pesquisa, em diversas áreas em que

ê necessário o conhecimento do teor de elementos presentes em bai.

xas concentrações, também conhecidos como elementos-traços. Na ül

tima Conferência Internacional sobre Análise por Ativação, realjL

zada em Copenhagen em 1986, foi salientado o caráter interdisci-

plinar da análise por ativação, que se alia à Medicina, Biologia,

às Geociências, ã Arqueologia, aos estudos de poluição ambiental,

à Criminalística, entre outros, para desenvolver trabalhos de

pesquisa aplicada, de interesse para a comunidade.

I.4- Metas Especificas

- Estudo da determinação de háfnio e zircõnio em materiais

geológicos (Dissertação de Mestrado) - 88/89.

- Estabelecimento de métodos radioanalíticos para a determi

nação de elementos-traços em água potável (Projeto AIEA)-

88/89.

- Desenvolvimento de métodos radioanalíticos para a análise

de elementos tóxicos e outros em amostras de alimentos

(Projeto AIEA) - 88/89/90 (a partir de 88, deverá ser de

senvolvida Tese de Doutoramento).

- Desenvolvimento de métodos radioanalíticos para a análise

de amostras de interesse agropecuário (Projeto proposto ã

AIEA, dentro do Programa ARCAL) - 88/89/90.

90
- Estabelecimento de metodologia para a determinação de Sr
em amostras de leite - 88.

- Aplicação de métodos radioanalíticos para a análise de

elementos-traços em aerosóis da Antártica (Dissertação de

Mestrado) - 88/89.

- Estudo do comportamento de terras raras nos processos de

alteração de rochas vulcânicas (Projeto aprovado pela

FAPESP) - 88/89.

- Preparação e apresentação de Curso sobre Aplicações de Téc

nicas Nucleares à Análise de Amostras Biológicas (AIEA -

Programa ARCAL) - 88.
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Aplicações do método de análise por ativação à análise de

amostras biológicas (sangue, órgão, cabelos, etc) -88/89/

90.

Determinação de elementos-traços em amostras de aerrosóis

da cidade de São Paulo (Projeto AIEA, colaboração com a

CETESB) - 88/89/90.

Estudo da determinação de metais nobres (Au, Pt), em amos;

trás geológicas - 88/89.

Estudo de métodos de separação radioquímica oara a deter

minação de produtos de fissão (^'Cs, * Sr), em amostras

ambientais.

1.5- Comentários

A Divisão de Radioquímica do IPEN, após aprovação do pro

grama de adequação trienal, terá condições de prestar serviços a

terceiros, com geração de recursos, numa escala bem maior do que

a atual.

Os recursos solicitados, de 5525 OTKs por ano, em média, se

rão retornados com a utilização de cerca de 60% da capacidade de

geração de receita do Laboratório de Análise por Ativação e Espec

trometria Gama, que é d& 9600 OTNs por ano, o que representa a

análise de aproximadamente 40 amostras por mês. No caso de opera

ção contínua do reator, haveria um retorno do investimento com a

utilização de 30% da capacidade do sistema.

As metas de pesquisa previstas para o triênio também implí

carão err; geração de recursos, oor meio da aprovação de projetos

junto a agências financiadoras, num total de 9725 OTNs.

PROJETOS PROPOSTOS A AIEA

Foram propostos três projetos â AIEA, cada um com duração

de cinco anos, envolvendo um auxílio de U$ 5,000 por ano se forem

aprovados os projetos, o que eqüivaleria, no triênio 88/89/90, a

um total de U$ 45,000 ou 5780 OTKs (OTN de setembro/87 =Cz$401,69).



.64.

PROJETO APROVADO PELA FINEP

O projeto aprovado pela FINEP» prevê um desembolso de

Cz$ 1.584,59 em 88/89 ou 3945 OTNs ( OTN de setembro/87

Cz$ 401,69).

Total de recursos que poderão advir de auxílio à pesquisa,

no triênio: 9725 OTNs.
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PT: TÉCNICAS DE FÍSICA NUCLEAR: POPAGEM DE SILlCIO.NEUTRONGRAFIA,

REAÇÕES FOTONUCLEARES, ESTRUTURA NUCLEAR E INTERAÇÕES HIPER-

FINAS

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Aplicação de técnicas nucleares, tais como: dopagem do siliL

cio com fósforo pela irradiação com neutrons térmicos e neutron-

grafia. Prestação de serviços ã sociedade. Desenvolvimento da pe^

quisa básica e aplicada de alto nível em Física Nuclear e forma-

ção de recursos humanos de nível superior, no país, na área de

energia nuclear.

1.2- Produto Final

Geração de receitas pela prestação de serviços de neutron-

grafia e irradiação de silício para dopagem com fósforo para pro

dução de diodos de potência e "thyristers" atualmente importados

e usados em linhas de transmissão elétricas. Trabalhos científi-

cos publicados em revistas nacionais e internacionais. Formação

de físicos em nível de mestrado e doutorado.

I.3- Importância da Pesquisa

As técnicas nucleares desenvolvidas serão aplicadas em bene

fício da sociedade brasileira, além de gerarem receitas para a

própria CNEN. Um outro objetivo das pesquisas desenvolvidas é a

realização de trabalhos científicos competitivos em níveis inter

nacionais, contribuindo para o avanço de conhecimentos básicos so

bre vários aspectos da Física Nuclear, por exemplo: estrutura nu

clear contribuem para formação de recursos humanos de nível supe

rior no país.



.66.

1.4- Comentário

Nos próximos três anos, além de dar continuidade às linhas

de pesquisas em andamento há vários anos no campo da Física Nu-

clear, pretende-se iniciar novos trabalhos utilizando as técnicas

nucleares que tenham aplicações mais práticas em curto espaço de

tempo, por exemplo: irradiação do silício com neutrons térmicos '

para fins de dopagem com fósforo, pela mutação nuclear; neutron

grafia e desenvolvimento de um dosimetro para neutrons, trazendo

benefícios para a comunidade cientifica e indústria brasileira.

0 desenvolvimento e implantação destas técnicas irão trazer

benefícios para a comunidade e para a indústria brasileira, além

de gerar receitas para a CNEK a curto prazo, superando todos os

investimentos solicitados nesta proaramaçào trienal.
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PT: ANALISE DE MATERIAIS POR ESPALHAMENTO DE NEUTRONS

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Aplicação da técnica de difração de neutrons para análise '

da text Lira em materiais. Prestação de serviços no âmbito interno

e externo â CNEN. Formação de pessoal especializado de nível supe

rior. Desenvolvimento da pesquisa básica e aplicada, utilizando a

técnica de espalhamento coerente de neutrons.

I.2- Produto Final

Prestação de serviço de análise de textura em materiais. Ge

ração de receita pela prestação de serviço. Trabalhos científicos

publicados em revistas de nível internacional. Formação de pes-

soal em nível de mestrado e doutorado.

I.3- Importância da Pesquisa

O emprego da técnica de espalhamento de neutrons lentos tem

sido n-uito importante no estudo de Dropriedades de materiais, tan

to do ponto de vista da pesquisa básica, quanto tecnológica. Es-

sas técnicas são muitas vezes, as únicas capazes de dar as respos

tas aos problemas importantes em ciência e tecnolocia de mate-

riais. A difração de neutrons tem sido utilizada como um método

de análise qualitativa e quantitativa de textura em materiais que

sofreram, vários tipos de processos mecânicos.

1.5- Ccr.entãrio

Além de dar continuidade âs linhas de pesquisas básicas e

aplicadas em cristalografia e, em ciências dos materiais, preten
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de-se estabelecer a determinação de texturas, incluindo a análise

quantitativa, como método rotineiro de análise de materiais. Se-

rão atendidos com este serviço, os Departamentos de Engenharia dbs

Materiais e Metalurgia do próprio IPEN e das outras Instituições

de pesquisa, além da indústria brasileira. As prestações de servi

ço devem gerar receitas para a CNEN.



: APLICAÇÕES PE TF CM I CASjNU.ÇL,EARES_UTJ.iJ ZANDO O REATOR IEA-R1

N9

1

2

3

PESOU ISA/TAREFA

LABORATÓRIO OE ANÁLISE POR
AT IV AC Ao

TÉCNICAS DC FÍSICA NUCLEAR: DQ
PAGEM DE SILÍCIO, NEUTRONGRAFIA,
REAÇÕES FOTONUCLEARES, ESTRUTURA
NUCLEAR E INTERAÇÕES HIPERFINAS

ANÁLISE DE MATERIAIS POR Ei
PALHAMENTO DE NEUTRONS

TOTAL DO P/A (OTN):

1988

MC

2136

1480

2030

5646

OSE

2580

700

280

3560

2*4.246

EMP

2745

8895

3400

15040

1989

MC

2241

1280

580

4101

OSE

580

700

130

1410

19,437

EMP

3986,

5190

4750

13926

1990

MC

984

1280

1360

3624

OSE

580

700

300

1580

11,946

EMP

742

3600

2400

6742

o»
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P/A: DETECTORES E SENSORES DE RADIAÇÃO

TRIÊNIO: 88/89/90

N9 DE P/TS: 05 (CINCO)

COORDENADOR: HANDERLEY DE LIMA

PROPÓSITOS: Produzir os detectores de radiação para atender a de

manda interna e externa nos campos de pesquisa de

reatores, proteção radiológica. Medicina e Indústria.

Ampliar a produção de materiais dosimétricos. Obter

competência no desenvolvimento de cintiladores piás

ticos, sólidos e Detectores de traços.

As atividades deste P/A são englobadas pelas seguin

tes Pesquisas/Tarefas:

P/T 1 - Detectores de Neutrons e Câmaras de ioniza

cão e,y.

P/T 2 - Detectores: Kalogenados, de Grande Area e

Emissores de Catodo Oco.

P/T 3 - Cintiladores Plásticos e Sólidos.

P/T 4 - Dosimetros Termoluminescentes.

P/T 5 - Detectores de Traços.
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PT? DETECTORES PE NEUTRONS E CÂMARAS DE IONI2AÇAO 6 Y

PLANO TRIENAL; 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Desenvolvimento e produção de detectores nucleares para aten

dimento da demanda interna e externa nos campos de controle e pes

quisa de reatores, proteção radíológica, medicina e indústria.

1.2- Produtos Finais

Até o fim de 1990 estarão concluídas as instalações para pro

dução dos seguintes detectores, além de outros cujo desenvolvimen

to seja iniciado no período:

- Câmara de ionização de neutrons não compensada com depósi_

to de òoro-10;

- Câmara de ionização de neutrons compensada eletricamente pa

ra radiação gama, com depósito de boro-10;

- Detector proporcional de neutrons com depósito de boro -10

(diâmetro • 1 pol.);

- Detector proporcional de neutrons com deoósito de boro-10

(diâmetro = 3 pol.);

- Câmara de fissão com depósito de urânio-235;

- Câmara de fissão miniatura con depósito de uránio-235;

- Detector proporcional de neutrons com Hélio-3;

- Car. ar a de ionização cama para f 5 tons de alta energia (ni

trogênio-16);

- Detector SPND rígido com emissor de platina;

- Detector SPND rígido com emissor de cobalto;

- Detector SPND rígido com emissor de chumbo;

- Detector SPND rígido com emissor de prata;

- Detector SPND rígido com emissor de rhodio;

- Detector SPND rígido com emissor de háfnio;

- Detector SPND flexível com emissor de platina;

- Detector SPND flexível com emissor de cobalto;

- Cãnara de ionização gama para monitoração ambiental;

- Câmara de ionização de poço beta-gama;

- Câmara de ionização beta-gama para monitoração pessoal;

- Cânara de ionização gama miniatura para altas doses;
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1.3- Importância da Pesquisa

0 desenvolvimento,!» IPEN-CNEN/SP,de detector*s para utiliza

ção em praticamente todos os campos de energia nuclear. atende

uma necessidade de autonomia tecnológica num setor de vital impor

tãncia para o pais.

A pesquisa proposta permitirá a continuidade do desenvolvi

raento de detectores, iniciado em 1983, e que já produziu diversos

programas em andamento.

1.4- Metas Especificas

1988

- Montagem de laboratório de avaliação funcional de detecto-

res.

- Instalação de salas limpas para montagem de detectores.

- Otimização de parâmetros para deposição de boro-10 e urâ

nio-235 por eletrodeposição.

- Desenvolvimento da técnica de deposição de boro-10 por cen

trifugação.

- Desenvolvimento de técnicas de solda TIG e brasagem em ma

teriais especiais.

- Projeto dos detectores: proporcional com Hélio-3, SPKD com

emissor de Rh e Hf, detector de estado sólido para monito

ração pessoal, e câmara de ionizaçâo para fõtons de alta

energia.

- Produção de: contador proporcional com boro-10, câmara de

ionização compensada e nãc cor.peasada, SPKD cor:, emissor de

cobalto e platina, câmara de ionizaçâo de poço-çar.a e cama

ra de ionização de poço-çama e câmara de ionização gama pa

ra monitoração ambiental.

- Qualificação dos detectores produzidos.

1989

- Montagem de laboratório de qualificação de detectores.
- Pesquisa e projeto de novos detectores.
- Construção e teste de orotótipos de detectores projetados

no ano anterior.
- Produção de detectores já desenvolvidos, secundo demanda.
- Qualificação dos detectores produzidos.



. 7 2 .

1990

- Pesquisa • projeto d* novos detector*s.
- Construção e teste de protótipos de detector»* projetados

no «no anterior.
- Produção de detectores já desenvolvidos, secando desanda.
- Qualificação dos detectores produzidos.

1.5- Cocer.tários

O desenvolvimento da pesquisa permitirá a formação de recur
sos hueanos que sustentarão as atividades a médio * longo prazo,
nesta área.

Una vez que a opção nuclear, em termos de desenvolvimento, ê
irreversível, a médio prazo exist irá una demanda de detectores que
poss ib i l i t e , em ternos financeiros, a transferência desta tecnolo
gia para a indústria privada nacional.
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PT: DETECTORES: HALO GEN ADOS, DE GRANDE AREA E EMISSORES DE CA-

TODO OCO

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Desenvolver e aprimorar monitores para proteção radiolõgica

do tipo fluxo de gás: modelo pés, mãos e roupas e detectores Geiger

Müller com janela de mica e sem janela.

1.2- Produtos Finais

Implantação de laboratórios para produção em série, de mom

tores de fluxo e Geiger Míiller em escala suficiente para atender o

setor nuclear nacional.

1. 3- Importância do Trabalho

A utilização desses detectores enaloba diversas áreas e téc

nicas: monitoração em Proteção Radiolõgica, segurança do trabalho

em medicina nuclear; na indústria em técnicas de: medição de den

sidade e vazão, prospecção de minérios, controle de qualidade, tem

po de residência, eficiência de mistura, balanço de massas, desgas

te de materiais e outras.

A dificuldade de importação desses monitores e a necessidade

de independência na instrumentação e controle na área nuclear, jus

tifica o desenvolvimento de técnicas para a confecção desses moni-

tores.

1.4- Metas Especificas

A produção seriada desses tipos de detectores compreende as

seguintes metas:

1- Montagem de um sistema com fluxo de gás controlado, fon

tes e medidores associados;

2- Projeto e construção de um molde com furacão alinhada pa

ra os parafusos de fixação dos quadros dos detectores,pés,

nãos e roupas;

3- Desenvolvimento de uma técnica adequada para colocação do

anodo, visando o controle de tensões nos fios e distâncias iguais

dos quadros;
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4- Projeto e execução de um sistema iõnico para vácuo coro

pressões da ordem de 10~ mmHg;

5- Montagem de um sistema de destilação múltipla para bromo,

sob atmosfera controlada, isento de contaminações do ti

po óleo, graxa, água;

6- Moagem, prensagem e caracterização de fitas comerciais e

vidros para sinterização das pastilhas da base do G.Muller

com janela de mica;

7- Adequação e implantação dos laboratórios para produção em

série dos monitores G.MÜller;

8- Desgazeificação em alto vácuo e enchimento de lâmpadas de

catodo õco com neõnio e argônio, err. pressões específicas;

9- Projeto e análises para novos modelos de detectores;

10- Produção de lâmpadas de catodo õco.
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PT: CINTILADORES PLÁSTICOS E SÓLIDOS

PLANO TRIENALt 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Confecção de plásticos cintiladores capazes de medir as ra

diações a, £, y e neutrons para a construção de monitores desti

nados a proteção radiológica.

1.2- Produtos Finais

- Produção de plásticos cintiladores a serem fornecidos para

a comunidade cientifica.

- Montagem de um sistema de monitoração de a, 6, y para a

piscina do reator do IPEN.

- Construção de monitores de área tipo "cintilômetro" usando

-se o plástico cintilador.

- Análise experimental de deteetores de neutrons combinando

-se os detectores plásticos com absorvedores de neutrons.

- Desenvolvimento de um protótipo de um detector tipo "phos

wich".

- Desenvolvimento de cintilador sólido, integrado a fotodio

do.

1.3- Importância do Trabalho

As principais vantagens dos detectores plásticos são as se

guintes:

a) Sua resposta luminosa rápida(-2ns) tórna-o indicado para

estudos de fenômenos nucleares que ocorrem em intervalos

próximos.

b) Não sendo higroscópicos, não necessitam encapsulamento,po

dendo entrar em contacto direto com radiações a e £, "con

tando-as" com eficiência.

c) São de simples usinagem, podendo ser construídas em gran-

des volumes e diferentes tamanhos e formatos.

d) De custo relativamente baixo.

e) Sua emissão de luz ocorre ao redor de 4000A, região ade

quada para a maioria das fotomultiolicadoras comerciais.
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f) Possuem eficiência para detectar o, 6, y. x e i .

g) Sendo leves, com alta resistência mecânica e térmica, são

indicadas para a fabricação de monitores portáteis.

h) Detecta a radiação gama praticamente com as mesmas carac

teristicas do cristal de Nal(Tl), a menos da resolução(B%

vs 17% para o Cs),

i) São capazes de gerar sinais com velocidade de 200 vezes

maior do que o Nal(Tl), medindo fontes mais ativas sem o

prejuízo do "tempo morto",

j) Novos materiais sólidos estão surgindo que permitem aco

plamento à fotodiodo.

I.4- Metas Especificas

As atividades programadas para o triênio compreendem as se

guintes metas:

1- Destilação, preparação e caracterização do detector piás

tico cintilador.

2- Montagem do sistema de amplificação e detecção de sinal.

3- Projeto e execução de um sistema de fluxo para a amostra

gem da água da piscina do reator.

4- Execução do acoplamento para a fotomultiplicadora e monta

gem do bastidor portátil.

5- Adequação do laboratório para produção de monitores de

área em escala piloto.

6- Estudo de técnicas para desenvolvimento de detector tipo

"phoswich".

7- Ensaios de novos materiais acoplados ã fotodioãos. Por

exemplo: plástico, Cds, Bi .Ge,O... (BGO) e BaF..
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PT: DOSÍMETROS TERMOLÜMINESCENTES

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1.1- Objetivo Geral

Ampliação e adequação das instalações do Laboratório de Pro

dução de Materiais Dosimétricos, para produção em maior escala e

a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais dosimétricos.

1.2- Produtos Finais

- Aperfeiçoamento e produção, em grande escala, do LiF:Mg,Ti.

- Desenvolvimento de MgB407 e CaB407 dosimétricos.

- Produção, em grande escala, do CaS0.:Dy e outros mate

riais dosimétricos.

1.3- Importância do Trabalho

O Laboratório de Produção de Materiais desenvolveu, patenteou

e vem produzindo oara venda aos principais serviços de monitoração

pessoal, bem como às Universidades e Institutos, o CaSO.rDy, utili

zado na forma de pó ou pastilha(0,8mm de espessura) para detecção

de radiação X ou gama. Utilizando-se teflon como agregante,foi po^

slvel obter doslmetros finos (0,2mm), adequados para detecção de ra

diação beta.

Mcvos materiais dosimétricos termoluminescentes(71) vêrr. sen

do, constantemente, pesquisados e desenvolvidos, com a finalidade

de aperfeiçoar ou ampliar a ddosimetria de radiação a, í, v e néu

trons. Com essa filosofia desenvovemos o LiF:Mg,Ti e, atualmente,

estamos interessados na síntese do MgB407 e ou CaB^O^, dois mate

riais de alta sensibilidade, pois além de sua utilização em dosime

tria 6, Y e X podem ser usados para neutrons, pela reação com o

boro do material.

1.4- Metas Especificas

1. Aquisição e instalaçãi de um forno â vácuo.

2. Testes preliminares de funcionamento do forno.

3. Testes para maior controle das impurezas nos cristais ob

tidos.
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4. Obtenção do MaB.O7 por meio de reações químicas.

5. Determinação dos dopantes e respectivas concentrações pa

ra obtenção de material dosinétrico.

6. Análises qualitativas e quantitativa dos materiais obti

dos.

7. Estudo das características termoluminescentes do material

obtido.

8. Aquisição dos equipamentos abaixo relacionados:

- forno a vácuo;

- açitador magnético coro barras magnéticas;

- destilador de água;

- balança eletrônica;

- chapas e mantas aquecedoras com reguladores de tempera

tura.

9. Obtenção de cristais de LiF:Mg,Ti.

10. Compactação e sintenrização de pastilhas com técnica de

senvolvida anteriormente.

11. Estudo das propriedades dosimétricas das pastilhas em cam

pos de radiação í , X e y .

12. Desenvolvimento de técnica de compactação e sinterização

de pastilhas.

13. Determinação de tratamento térmico para reutilização.

14. Aquisição dos equipamentos:

- estufa para secagem;

- forno roufla;

- termômetro digital e sensores;

- estabilizador de tensão;

- cadinho de platina;

- máquina vibratória.

15. Montagem do porta-doslmetro com f i l tros adequados.

16. Teste de campo.

17. Participação em intercomparações.

16. Produção em grande escala.

19. Estudo da associação de diferentes doslmetros: CaS0/:Dy,

Lif, CaB4O7 e MgB^.

20. Aquisição dos equipamentos:

- exaustor para capela;

- equipamentos de ultrassom;

- moinho de bolas;

- bancadas.

21. Aquisição de um leitor TI.
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PT: REGISTRO DE TRAÇOS

PLANO TRIENAL: 88/89/90

1 . 1 - Objetivo Geral

Estabelecer as técnicas de u t i l i zação dos vários materiais

detectores de traços , t a i s como, Macrofol KG, Macrofol E, Nitrato

de Celulose e CR-39. Desenvolver métodos para o uso destes detec

tores en cosimetria de neutrons, apl icações ana l í t i cas era Tís ica

Nuclear. Frestação de serviço de dosimetria e anál ise de boro em

mater ia i s .

1.2- Produto Final

Desenvolvimento de um dosimetro pessoal de neutrons, presta

çâo de serviço de análise, geração de receita por estes serviços e

formação de recursos humanos em nível superior.

1.3- Importância da Pesquisa

Os detactores de traços têm grandes aplicações em dosimetria,

geocronologias, análise do bore e em Física Nuclear há muito inte

resse nos trabalhos neste campo. As técnicas desenvolvidas serão

aplicadas em beneficio da sociedade brasileira, além de gerar re

ceitas para a própria CNEN.

1.4- Co~-5ntários

Nos próximos três anos, o esforço será concentrado em estabe

lecer a técnica de detecção de neutrons por detectores de traços e

estudar a viabilidade de dosimetros pessoais com estes materiais.

Serão tambéir. desenvolvidas, técnicas analíticas com estes tipos de

detectores, por exemplo, determinação de boro em aço, urospecçâo de

urânio er.tr« todos. A imolantaçío destas técnicas ir£ trazer bene

ficios para a indústria brasileira, além de gerar receita para a

CNEN.
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1

2

3

4

5

P/A: DETECTORES

PESOUISA/TAREFA

DETECTORES DE NEUTRONS E CA
MARAS DE IQNIZAÇAO 6, \

DETECTORES: HALOGENADOS, DE
GRANDE AREA E AMISSORES DE
CÃTODO OCO

CINTILADORES PLÁSTICOS E
SÓLIDOS

*
DOSiMETROS TERMOLUMINSECEN
TES

DETECTORES DE TRAÇOS

TOTAL DO P/A (OTN)

E SENSORES DE RADIAÇÃO

1988

MC

5000

2000

2270

476

420

10166

OSE

2400

2000

292

3177

ion

7969

455]

EMP

11160

5280

3969

3972

3000

27381

6

MC

5000

2000

810

212

500

8522

1989

OSE

2000

2000

265

530

200

4995

26775

EMP

4120

1000

5114

1324

1700

13258

MC

5000

2000

600

212

500

8312

1990

OSE

1400

1000

200

530

200

3330

25781

EMP

7520

-

400

5824

395

14139
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A N E X O

No ANEXO II são apresentados os QUADROS RESUMOS representan

do as programações das P/Ts de cada P/A, nos quais podes: ser ob-

servados de maneira panorâmica as Atividades em cada ano do t r i e

n io . Equipamentos Disponíve is , Pessoal Envolvido, Metas, Recursos

Necessários para Material de Consumo (MC), Outros Serviços e En

cargos (OSE) e Equipamentos e Material Permanente (EMP) além do

Esquema de Desembolso no t r i ê n i o .
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A N E X O i l

Jwpiçe

DOS QUADROS RESUKOS

P/A: APLICAÇÕES DL TÉCNICAS NUCLEARES EK BIOENGENHARIA

QUADRO 1.- P/T - Radiomodificadores 83

QUADRO 2: P/T - Re«gentes para Radioimunoensaio $4

QUADRO 3: P/T - Atenuação de Toxinas 85

QUADRO 4: P/T - Imobilização de Biofuncionais . 86

QUADRO 5: P/T - Monoclonais 87

QUADRO 6: P/T - B io t é r io 88

P/A; APLICAÇÕES INDUSTRIAIS DE RADIAÇÃO E RADIOISÕTO-

POS

QUADRO 7: P/T - Serviços com Radioisótopos 89

QUADRO 8: P/T • Serviços com I r rad iação 90

QUADRO 9: P/T - Fontes Seladas e Gainagraíia . . . 91

CUADRC 10: P/T - Operação do Ciclotron 92

QUADRO 11: P/T - Danos da Radiação em M a t e r i a i s . 93

QUADRO 12: P/T - Folimerização por Radiação . . . 94

P/A: PRODUÇÃO DE ISÔTOPOS

QUADRO 13: P/T - Geradores de Tecnécio 95

QUADRO 14: P/T - Reativos para Marcação com ^Tc 96

QUADRO 15: P/T - Controle de Qualidade 97

QUADRO 16: P/T - Raáioisótooos em Ciclotron . . . 98

QUADRO 17: P/T - Novos Padiofárraacos 99
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ANEXO I I : Í n d i c e d o s Quadros Res iaos ( c o n t . )

P/A: APLICAÇÕES DE TÉCNICAS NUCLEARES JTILIZANDO O REA

TOR IEA-R1

Paqina

QUADRO 18: P/T - Laboratório de Análise ?or Ati

vação 100

QUADRO 19: p/T - Técnicas de F í s i c a Nuclear . . 101

QUADRO 20: P/T - Esoalhanento de Neutrons 102

P/A: DETECTORES E SENSORES DE RADIAÇÃO

QUADRO 21: P/T - Nêucrons « Câmaras de lonizaçk) 10."

QUADRO 22: p/T - Ha Io oe nados. Grande Area e Ca

todo fico 104

QUADRO 23: P/T - Cintiladores Plásticos e Sóli

dos 105

QUADRO 24: P / T - Termo 1 umine s c e n t e s 106

QUADRO 25: p/T - R e g i s t r o de Traços 107
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QUADRO 4 ; P / T - MOBILIZAÇÃO DE BIOFUNCIONAIS

ATIVIDADES EQUIPAMENTO DISPONÍVEL PESSOAL ENVOLVIDO METAS

1M8

mobilização de enzimas (lactopero
xidase, etc.) e leveduras.
- Efeito das propriedades dos mono

meros (acrilatos) sobre as er.?i-
mas e leveduras.

- efeito da irradiação sobre as en
zlmas e leveduras (dose, tempera
tural.

- Efeito dos aditivos na imobiliza
<;Zo.

- Propriedade dos compostos imobi-
lizados (rendimento, estabilida-
de ã mudanças de pH e temperatu-
ra, estocagan, e t c . ) .

mobilização da hemoglobina.
Ifl»>bilização em partículas magnéti
cai. ~

1. btobil ização da urease.
2. Obtenção de bicmaterlais utilizan-

ito substratos poliméricos (teflon,
PVO, polietileno, poliestilenotetc)
- líscolha dos monõmeros adequados

i "graft" oopolimerizaçâb.
- Efeito da dose de irradiação na

"graft" copolimerizaçãb.
- Propriedades físicas e químicas

do material obtido.
- 'lestes "in vitro" e "in vivo" da

compatibilidade sangüínea dos ma
teriais obtidos.

1910

Imobilização de anticorpos monoclo
nais. ~
- F'foito das propriedades doe mono

neros sobre os anticorpos. ~
- i: foi to da irradiação sobre os an

t ioorpos. ~
- Escolha do suporte «tornarin.
- L feito dos aditivos na imobiliza

Ck>.
- Propriedades dos compostos iraobi

lizados.
Mobilização de hormônios.2.

FONTES DE IRR/PIAÇflD

- I r r a d i a d o r de ^Ott .
- Aaelerador de e l é -

trons.

EQUIPAMENTO ESPE&FICP

- EsDectrofotômetro
ZEISS.

- Banhos terraostatiza-
dos.

- Incubador de cé lu las
NEW BRUNSWICK.

- f o t o microscópio
ZEISS.

- Anplificador fotográ
f i c o DURST A600.

- pH metro PtDTOUDUT.
- Centrifuga SORVALL

KC2-B.
- Balança s e m i a n a l i t i -

ca METTI£R.
- Bomba e sistema de

alto vãcãb.
BQUTPAMENIO DE LABORA-
TÓRIO BIOQUÍMICO

- Oentrifuga FAICM Nt-
204.

- EspectiDfluorímetro.'
- fbtocolorLtetro.
- Estufas.
- Banho-maria.
- Liofilizadbr.
- Agitadores mecânicos

e magnéticos.
- Geladeira.
INSTALAÇÕES DE U90 GE-
5AL

- Sala de cultivo.
- sala de lavagem da

material.
- Câmara escura.
- Sala de estudos.
- Laboratórios.

Olga Z.Higa (Dra.)
Nélida L.del Mastro
(Dra.)
Leonardo G.A. e
Silva (Dr.) TE

Ademar Lucião
(Mestre) TE
Helena üada (Mestre)

TE
Maria Cristina
YanasaKi (Mestre)
TE
Luilla d'Almeida
Andrade (Bolsista)

05 Bolsistas

04 Técnicos

ç
3. mobilização de anti-cancerlgenos.

Meta 1

- Desenvolvimento da meto
dologia adequada pari
cada bioconçonenbe.

Meta 2

- Obter os vários mate-
riais biológicos de in-
teresse, imobilizados
com atividade biológica
cconativel com a sua
utilização posterior.

rteta 3
- Obter materiais polimê-
ricos com propriedades
adequadas â utilização
no corpo humano (biooom
patívois).

Meta 4

- Dssewolver um "know-
how" nacional nas áreas
de rnobilização de com-
postos biolórtioos de ma
t e r i a i s biooampatlveis,
através da radiooolime-
rização.

METAS ESPECtnCAS

1. mobil ização da HQO-
GIOEINA.

2 . Imobilização da LACTO
PEROXIDASE.

3 . Imobilização da UREA-
SE.

4. Imobilização de a n t i -
corpo ANTI-TSH.

5. InobiUzaçãb de a n t i -
corpo tttn-MIOSINA.

S E C T I O N 1



'd BIOFUNCIONAIS

NETAS

Meta 1

- Desenvolvimento da meto
dologia adequada para
cada biooanponente.

Meta 2

- Obter os vários mate-
riais biológicos de in-
teresse, imobilizados
oom atividade biológica
oamoatlvel ocm a sua
utilização posterior.

Meta 3

- Obter materiais polimé-
rioos axn propriedades
adequadas ã utilização
no oorpo humano (biocan
pativeis).

Meta 4

- Desenvolver vm "know-
how" nacional nas áreas
de i-tobilização de ccro-
postos biológicos de na
t e r i a i s híooarçjativeis,
através da radiopolime-
rização.

METAS ESPECÍFICAS

1. mobi l ização da HEMO-
GLOBINA.

2. mobi l ização da LACTO
PEROXIDASE.

3. imobllizacâo da UREA-
SE.

4. Irobilizaçãn de a n t i -
corpo ANTI-TSH.

5. Imobilizaçâo de a n t i -
corpo AOTI-MI06INA.

REOKaOS WXESSARIOS PARA 0 TRIfidO (OTM) 1 9 8 8 1 9 8 9 19 9 0

BQUIPMCNIOS E KMERIAL FQMMDdE (SP)

IMPORTADOS:

SUBTOTAL:

NACIONAIS:

- 01 Banho tennostâtico oara vlscoslmetic
QUIMIS ftnodelo Q-303)

OUIROS IMPIBENTOS

SUBIDTAI.:

EMP TOTAL:

400

400

300

300

700

600

600

600

600

600

600

MATERIAL DE CONSUMO MC TOTAL: 2.000 1.500 1.500

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS OSE TOTAL: 600 700 -

TOTAL DO PT (OTN) 3.300 2.800 2.100
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F/A; f / T - HUNCX-'UJWAll

ATIVIDADES

2- l
a » RhcaUna.

1. VUkullaatião da» culturas
d» a s , u i i i • Macrafay».

l- ttanuuifcwdD da cultura d»

Í . Seleção dt " " •
4>. la»nuacjn da raatantinrpa

TSUtol

1. prouaracõp vie células can
rlçpnas. - nirifiwi ~

2. nwimcjn do lutaridosu.
1. s»!*«ã- Je M W I i f i e Ubn

tlflcacao dD antlact|JD. ~
4- CUmatjHa a capanaao.
&. Eatatfttlnclaanba de cultura*

da OS, Mia.* IM» ll ifaya.
• - Manutancãa daa cultural da

Hntócttna I U H U .
•"• «anutantaa de huarldaaaa an

i . Otobancão do tufcridOM para
produção da anu-TSH.

I. Marcovao e ptarlfLCACdo dDa
anucoco* moaxíantí» anU

tltüras db
CUD. tkwla e It* n í njm

i. HÉnutimcÃ áã cultura da

PlXklucãD
cJoiul' •*"

dntlooroo BOfK»
"irn—• para aaT

f y j p cot rvUoAAÔCDtua s
nxo-10.

S. ObtfKãp tie antlODKfO n o
cknal mUISU

EQUIPMteNTÚ OlilHJNtVtL

nal PH-tiüdO.
- Centrlfuaa PANtM NR-

204.
- Estufo FANEN bacten

lógica.
- Catufâ Utt aecaqum uti

•ateria 1.
- foto-alçroacõuiu ££!:£
- Micrascôvlo lnvvrtldo

zeias.
- PHaetro Fhotuvolt.
- Bcilanvâ a«auanallt

«ETTliH.
- Pipetador autuaÃLico.
- Banlw-Mana.
- tauUador totouratico

quest Aboo.
- Galadelra.

lnstal«».'õ«e& tW Una ^̂ r

- Sala d* cultivo.
- Sala da Preoaraçào.
- Sala de íavaqem.
- Cwara Escura.
- Sala de Estudos.

atóriüs.

Fontes de
- Irradiador « c bULu,
- Acelerador d» Kteuuna.
- Reator Nuclear l£fe-Kl

toriõ
•noa de uso)
- fcspect.ro fotQOMstro.
- Espectrofluorimutro.
- Banhos ter-to^tatiza-

dos,
- Microscópio.
- Aqitddures necãnicos

e magnéticos.
- tbtutdü.
- Liarivl.j.2ac.ür.

Ü7 Nível Superior

- Kayo Okasakl
(Hestre)

Mdrid Auarecida
res Caoillo
«Hestre)

lracélin T.T. Souz<
(Doutorai

Helena okada
IDoutora)

Takeko s. Kyan
(Doutora)

- Orlando Rebelo
Santos
(Doutor>

Manutenção dad n
nhaqens de células
noraai s.

HETA 2

- Estabeleclnento e
manutenção de célu
Ias cancerígenas -
"HELA Cells".

nanutuncão de hlbrl
donas de interesse?

- produção de antlcor
ooa nonoclonals an
tl-nioiiina.

- Produção de antlcor
no monoclonal de ân
tl-TSH.

META 6

- Produção de antluu£
tio monoclonal a n t l -
células cancerígenas

MATERIAL DE CONSUMO MC TOTAL! L.000 1.300

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA o TRIÍNIO (OTNI

EQUIPAMENTO:: K MATERIAL PERMANENTE IEMPI

IMPORTADOS:

- 1 Microscópio invertido cem fase de contrasta
Pl4»tirr> tMra hlhrldrmji . . ,

* 2 Cbnjuntoe de oloetadarea cen oontalraa deacartá
vela , 7.,

- 5 Plpet-ald
- 1 le i tora EU.SA aon Mcraolacas de leitura

- 1 Plpetadar autanãtloo nultlcanal cem orotelnas

- 1 GbnoBladur vwrtical (daeo-frenzer)
- 1 içarelho cxm>letn de cx>l de nollacrlljBiilda . . . . . .

SUBTOTAL:

NACIONAIS

- 1 Irauflatfcr de ar c m f i l t r o s de renwicão
- 2 Jtnreclft» de ar condicionado con f i l t r o

- 1 rVilãn de nltr^pnUí liquido
- 1 Slatema de f i l tração para esterel l2acào

SUBTOTAL:

Off TOTAI.I

1 9 8 8
1

I 590

850

440
862

-

1.100
1.000

5.842

106

131

1 590

100
80

133
530
400

7
265

1.060
300
60

4.792

10.634

1 9 8 9

670
140

1.290

an

• 
. 

.

_

2.1*5

S3

1,330

26S
300

• 
I 

I 
I 

I 
i

-

100

2.048

4.226

1 9 9 0

140

sei

680
530
800

2 500

5.233

5)0

-

100

133

-

-

1.013

6.13*

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS OSE TOTALS 5.000 1.000 1.000

TOTAL 00 PTIOTNI 18,434 6,228 8.316

-



T / A : hlOENGF.NIIARIA

ATIVIDADES

VtHB

1. Reestruturação da rotina (estabe-
lecimento de área limpa e suja).

2 . Arçj ilação das colônias existentes»
3. Iimlantaçàb de camundongos C

57 BL/6J-Uttle.
4. Implantação de linhagem lsogêniea

(BaU»C).

1'>89

t . Ciaçâo de novas espécies.

2 . Hinutençao de animais de médio
porte.

3. Manutenção das colônias.

1990

1. Estabelecimento das ténicas de
aiitoclavagaa de serragem, ração,
uniformes, caixas.

2 . Manutenção das colônias.

EQUIPAMENTO DISPONÍVEL

- Sistema d e arjuecimen
to de ar (1 sala) .

- 66 gaiolas plásticas
nas medidas 54 x 28
x 15 cm.

- 35 gaiolas plásticas
can medidas 41.4 x
34.4 x 16.8 cm.

- 113 gaiolas metáli-
cas nas medidas
25 x 17.5 x 12 cm.

- 36 qaiolas metáli-
cas nas medidas
27.2 x 7.5.3 x 12 cm

- 92 bebedouros (500
mL).

- 104 bebedouros (250
mL).

- 0,1 aparelho oerador
de coõnlo.

QUADRO 6: P/T

PESSOAL ENVOLVIDO

- Maria Helena Bellini
{Veterinária^ bolais
ta PBEP)

- Cicero Florêncio dos
Santos (Auxiliar Téc
nico)

- Manuel Calixto L. da
Silva (Auxiliar Téc-
nico).

- BIOTERIO

METAS

Meta 1

- Obtenção de uma estru-
tura f í s ica , ambiental
e técnica dentro das
normas que regem o bio
teriano.

Meta 2
- Implantação de novas

linhagens e espécies.

SECTÍONT



- BIOTÊRIO

METAS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O TRIÉNID (OTN) 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0

Meta 1

- Obtenção de una e s tru-
tura f í s i c a , ambiental
e técnica dentro das
normas q i s regem o bio
ter isno . ~

Meta 2

- Lqplantacão de novas
linhagens e espéc ies .

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANBOE <M>)

NftOONAIS:

- 01 banho naria

- 100 gaiolas pláfiticas (41,4x34,4x16,8
o») 1

- 100 gaiolas p lás t i cas (30,3x19,3x12,6cm)

- 01 sistema de ar condicionado

- 01 contador de tenro de 24 hs

- 01 autoclave

EMP TOTAL

111

231

390

1.000

15

1.747

3.038

3.038

MATERIAL DE CONSUMO MC TOTAL; 1.906 1.906 1,906

TOTAL CO PT (OTN) 3.653 1.906 4.944

CO
00



í

P/A; ««.DIAÇftO E MPlOISOTOrOS QUADRO 7i P/T - SERVIÇOS COM JIADIOISOTOPOS

ATIVIDADES EQUIPMIKNTO DISPONÍVEL PESSOAL ENVOLVIDO RECURSOS NECESSÁRIOS PARA 07TRIENI0 <OTN) * * • t I * ' • * I * • 0

1. cv»».rir "et* 1
1. Owprit <o% da ama ) .
». CTOKUV MBta 2.
«. (•pUiwit.w aa>ua 4 • s.

>. exrcuur " r t * 1 .
i . Q»^>ioutf «e t* 3.

) . Uayluwncir artae 4 • 4.

4 • S.

- 02 aondoct cintkl«iik>r.-is
CXM cabos e aoessnrios.

- 0) aspect rowtrua m > -
i

o* - Hlvel

cunos «awaurado». ~

- 01 a u l t l c ml

- Itector Carlo» C.
•occa

- cyro T » m BBkilurr*
- Pedro U t l « * 1
- Híila E U u C,

Projetar m czvttratv * ene
do labor «or to nwT

- Projetar « «MacutM a oélu
Ia de Manipulação. ~

• Cilterto

- Htculau Pyrjaup)

03 - Wlv l HãcHo

• VladMlr Upkt

- Elaborar textoa da divulqa
«ãu para cada técnica eape
clfica.

TnUiaicnto da peuoal.

vloaa.. Maxilar oa

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IEMP)

IMPORTADOS •

- netacUjr m l (TU - tipo poço
- Cadela de medida* nuclearea
- sonda paia dlrocã» de áquaa eutoterrãneoa
- célula para aanlpulacio da font»» Icaaponentta)

SUBTOTAL:

NACIONAIS

- caninlvw tto porta eedlo part laboratório aôwl ca*

- rerAior elétrico
- Trantcvptor *SSB" I00H

- Célula |hira NanlpulAçio da fontea
- Hultlaetro de bancada
- font» « In t r ica
- Controlador de taaperatura
- Hjlticanal da 1014 canal* KM> < Interface pari

IMt-PC)

ElWOTALi

EMP TOTALi

•00

2.000

2. «00

7.CO0
100
4S0

400

l.SSO

•

2.400

2.400

1.000

1.320

3.720

_

•00

NO

-

140
•0

2M

4t0

1.2*0

MATERIAL PE CONSUMO NÇ TOTALl 2.(40 2.H0 1.000

O U I U SOVIÇDE E BCARODS OSE TOTAL I I 1.4*0 MO

TOTAL DO PT IOTN) 10.M0 t.HO 4.M0
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i - I
RADIAÇÃO E «AÜ1OISÔTOPOS P/T - DANT16 DA RNMACfe tit NA'fUUAIS

ír^jeto e construção de sigiorte dB avostras
e var<iUi-xes para Irradiação e Usalanta-
s;:»3 de ions no ciclotrcn.
Iti jdtajãD em cerâmica AljOj ca» neutrons
r . m i j s . protons e alfas.
aex>ndiclonayento de 2 dlmposltlvos 4B ir
ru-Uaçào CRI reator ,OCBI Nwfwii •< is it e at
- l i fer a controlada. ~
Kstxto da fluencta (creep) • mlcrcdureia da
aios u»x implantados am partícula» alfa
Ú irradiados cc» protons.
zun^u operacional a 2* coluna da medição
d» fluència.

. —• ->rar tím coração o dispositivo de fluên
e u "in situ", o » a instalação da s ls~
t ^ d d e refrigeração atm » e controle da
t»., per at ura.
Prjjeto dD dispositivo de liberação de o*
*.-= ?«culta idos pela UrradUçào eu w t e - "
ri i s WÊtâUoos.
^r^-n>.-olvlinemo e realiza«ão de «wilrta»
c'.'tric43 nagnètlcaSaVecánlcaft e netalo
3..ricas en M.reKi. Aoos Inpx e têXx.
.t-Lcs, disante e apôa trradiacãp.

à̂D no reator e no ciclotron de me
t i - i . ligas e cerâmicas de aplicação na ~

.Tvaacia Suclear-
j . j l idçi> das mu^ncas estxuticais da

:^--*riais irradjadps por meio da res is t i
.::>Je. histereac. ixrneaUilidade, ete l to
r..-. - t t i c c posterior, Micxodureia.
. v . o s ooeracionais a » a 29 aoliva de

'. 1 v-nciA-calUxavão de molas de tração a

In•. j«r. dp disp>sitivo de ( l i ènda
- i" e testes oneracboais.

-iflo do dispositiva de liberação de
----5 « i metais irradiadas.

aaro ds novas liqas mais adequadas
j situenus nucleare»-Micao de M>
\í>s In» .

| . V-.uavj de flJèncialcncpl "in situ" du
r i-.c irxadiacãD con protons e implanta
. v JCP> sarticulas alfa. ~

..r ;.-rLi6r>tos de simulação w clclotron
c :vjktor, visando a reprodução dus efe^i
-. > Ja UTadiacão nas oondigões de U i "
L<I.-U d& reatores de potência. ~

^.\' iUâsào dos características de raros
r . r a m s por melo de mêtudos elétricos
-..i -**.icus. Kecanioos e de uticrosoopia
á u - i e e t trõtuca de tranaoissào.

>.rTj;eto.aonstrucão e testes de oouponen
te i sara a ótica de feiielooliiudores ~
üe 4 aetons,dftgradadDres de enerqiâ,
; jne las«tc> • dispositivo de irradia

. «ãp para o cictotxon • raator.

DISPONÍVEL

-Ui Di»x)sitivos de irra
diacão oo» umperatu
ra e atmosfera <
trolaâa.

-04 hegistradores-
-02 Hequladorea de taape

ratvra.
-01 Forn> de li'siiiii n pa

fios.
-02 Oscllascónioa.
-03 Amlif lcadores

lockln.
-01 Nicroacõplo ZE1SS

ca» luz <x> lar liada
e microdureza.

-02 PoUUUea.
-01 HÁ]ulna de corte o n

disco dlamntadD.
-02 (feradores de ultras

son cost transdutores
-01 mansltlvo de 1«

plantação de oartH
culaa dlfa.

-01 cçnjunto para medi-
ção de fluêncla.

-03 fomos cilíndricos.
-01 mno de indução de

100 KVJwlMHz.
-01 Unlnador-TrefiladsT
-01 Detector de vazamen

tos. ~
-01 Aparelhas de solda

oxi-acetilena.
-01 Máquina ds solda por

ponto.
-01 siauna ds alto-vã

CUD, ""
-01 PUÕMUO ÕtlCD.

PESSOAL DMD1V HO

Onrqe Luckl
{Doutor I

Valdir Sc ianl
(ODutor)

A.Nirandattaachs
rs!!"

A.A. Rosa Jr
(«islalsui

D.A. Cbsta CCc
rata Oslslati)

M.TAS

. Estabelecer ^
nentos oara a carac
terUacâo <-• avalia-
ção de dcawncnhD
de materials em am
Mentes nucleares.'

2. Estuda e desenvolvi
mento A> novas l igas
maiB adequadas Ire
slstentest, ?ara a
tecnologia nuclear.

3. Estudo das mudanças
microcatrutirai* iju
ocorrem en oondlçoes
da difusão acelerada
durante a' irradiação

4. Desenvolver técnicas
de simulação qi» oer
a l t » o teste ds IM-
tarials an condições
de trabalha da reato
re» ds potência ~

RECUOS MvtESStalCS PARA 0 TWÉmO WTNt

BQuwmmro E MXTERIAL remweOTEOft

1-Slitwu de refrlguacão cat Hello em clr
cuito fechada oara refrigeração dn mios
tras eob irradiação co» oroton*.

1-SlsUna de refrl<*racao can aaia do tips
"self-contained" para refrigeração das
kmlus de vans.

1-Monltor de temperetuca digital .
1-ftmha de vacuo da subUmeção de t l t in lo .
l-especuã«stro dB nassa qujdrupoUr,
1-SisUma da alto vacua com medidores e

cone Joes.
1-Slstau de regulags* ds tasneratura para

msdldas ds fluincU "In situ".
SUBTOTAL)

MaCHAL
1-Slsrnma de refrigeração de água do t ips

"self-contalnsd".
1-Nntitar de tasperatia-a digital.
1-Furadelra elétrica portátil.

SUBTOTAL!

Off TOTALi

1 9 6 8

900

SO

- .

•

95
SO
90

23S

1.280

HWUUAL D£ OIMSIID MÇ TOTAL:

OUTKDS StNigOB E BCAWD6 OSE TOTAL:

TOTAL DA PT tOTM)

1 700

400

2.M0

1 9 8 9

-

••
-

440

«so
HO

-
-

1.970

1.970

1 9 9 0

-
•

rsnr

•-
l.sao

1.500

300

400

J.170

700

400

2.400
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1 '

I

fit.-. mooueAo iw lsOropos QUADRO M i P/T - REATIVOS PAD* HARCAÇAO CO» *Te

ATIVIDADES EQUIPAMENTO DISPONÍVEL PESSOAL ENVOLVIDO RKCUMSÜ* NECESSÁRIOS PAKA O THIENIO IOTNI 1

m t u a u i doa osnitntoa <te
M i M i t ltoIUUadas para —roacio

- 01
- 01
- 01

de

Glow UM
sal* estéril cm capela
f l u » l«Uruur « UwutU

dor <te *r estãrll

- 0 2

- 01
- 01

âVareUcM de *r condi-

gel*tetr*
freesur

- 01 estul*
- 01

de
- 01
- 01
- 02
- 02

ç i
- 02

HP
- 01
- 01
- 01
- 01

dkisuUtlur p*r« «9M W

Idva ĵc* p c ultxasscn
pll WU1H
a^WjCttbrQa cun aiiita

bcataú da vâno da 1/1

auujclawc ds tufn»—«n

cãauc* tti*
b*nli>flarl*
intarocauiUcadDr de 2

pontas
. 01
- 01
- 01

l̂ CTAfcjf SleUlOD
lacrador pneiautlai
aãqiUnade lavar Craa-

03 - Nível &«a>rlQr

- Harl« Ap. T.N. d>
MBBld*

T Elan* S. Hand* «tr|

— Rosana Harrcriaa
tgulBlc*!

01 - Nível Médio

Psaaul Nacttsaárto

- 01 uoilcD d> nival
•edto

- 01 anal l iar de lator*
ter to.

#

da ocdo» d» 2S00 aonjuntoa

Elavar noa pcõusoa «noa a pro-
dugiD |kar« t a r n da MOD oon>si
to* «Nata no uiánlo. ~

EQUIPAMENTOS E HATEUIIU. PEDMAIKHTE (EMPI

- 01 ikitui«iQrfl auUMtlca

- 01 CapsU da f Imo laminar

•OTC«J*B cai «mirioa para om lafeoratáru».

Cluwe-Uui « Í ^ B C U U pira nitrojanaeâa de aolugãa*
a mz*m mmipulMU*.

EWP TOTA1.I

790

•S0

1.600

750

7M

1.M0

-

-

•UTER1KL DE CONSUHO HÇ TOTAL; 1.400

ounos snvigos e EMCMOB OSE TOTAL. I .000 1.400

2.S00

1.S0Ü

TOTAL DO PT (OTMIl 4.000 4.500 4.000
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PRODUÇÃO DE ISÔTOPOS QUADRO 16: P/T - RADIOISÚTOPOS EM ClCLOTHON

ATIVIDADES

1988

1- Estudos do preparo de alvos de
telúrlo natirâl para produção de
Iodo-123.

2- construção de alvos e porta-alvos
para obtenção de Iodo-123.

J- Irradiações de alvos e estudo da
separação química da Ioda-12 3.

4- Estuda do pceparo de alvos e porta-
-olvos para o radlolsótopo
tndio-111.

1989

1- Otimização das condições de irra
dlacao e separação química do
lodo-12 3.

2- Cbnstruçào da ala de separação qui
nica <to Iodo-123. ~

V Estuda da separação química do
Iotfa-123.

3- Estudo da separação química do
Indlo-111.

A. otimização das oondigões de irra
diação e separação química do~
InUo-Ul .

19»
1- Oonstruçãa da ala de proaessanen

to quimlcD da tndio-111.
2- Estudos de preparo de alvos e per

ta-alvos para obtenção de Rubídiõ
-67.

3- Estados para separação química do
Rubldio-87.

4- Estudos da preparo de geradores de
87Rb-8*i|fr.

HOUIP/HfcinOS E INSTALAÇÕES DISTONtVKIS

BQUIPAMKNID6 E INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS

01 d e l e t i o n CV-28 Cvclotron Oarooraticn,
do IPEN-OCN/SP.

01 Sala de hanrarlas para o preparo de a i
vos e porta-alvos . ~

02 Unhas ds f eúes .
01 dêlula para orooessanento.
01 Painel de controle para operação de

irradiação.
01 Sistema para desnontagan de alvos e

porta alvos.
01 Sistema de monitor ação de TV.
03 Bombas de alts vácuo.
01 Lamlnador.
01 ffcdldor de espessura de lâminas.
01 Micrometre.
01 Politriz.
03 fbntes de alta tensão.
01 Paquimetro.
01 £spectxo£ot£raetro IV-VI.
02 Agitadores magnétiaos.
01 Bureta automática (teledosiinat).
01 Madictor com sensor oara alto vácua.
02 Multlmetros.
01 Timer programador.
01 tbnte de tensão 24 V, 3A.
01 ftinte establlizadora 110V, 3ÜA.

PESSOAL KffcOlVUX)

Nível Sixeriar

-Ja ir Mengatti, (Hestre).
-Luiz Carlos A.Smüya

(Ena.Ouinico)
-Elide Mazzarro Sqanbatti

(Bel.Química I
-Sônia T.I.YaniHjawa(Mestre)
-Rosane Isabel M.flattaglin

(Mestre)
-Ana Lúcia V.P.Lima ( t e l .
Química)

- t b Houi Um) WanglMestre)
-Llzete fternandes (Mestre)
-fbnutãncia P.G. da Si lva

bXutora)
-Haroldo Taurian Gasiglia

(Mestre)
-Gddy Segura Pino (Doutor |

Necessário

01 Técnico em Química
01 Técnico de Laboratório

METAS

1- Permitir a oüteiKâj
do Iodo-123 em prcxlu
ção futura rotineira.

2— Permitir em aeijuiüu a
obtenção do Índio-111
em operação rotineira.

3— Estai* leoer teciu kxjxa
para futura produção
dos geradores tfe
87Rb-8*V.

S EC TI 0 NÍ



RADIOISOTOPOS EM ClCLOTRON

PESSOAL KNWMVH»

-Jair ftemjatti, I t e s t re ) .
-Luiz Carlos A.StlUya

Mazzarro Sgantoattl
(fiel .Química)

-Sorua T. I .Yanagawa(festre)
-Hosane Isabel M.Battaglin

(Mestre)
-Ana Lucia V.P.Uma (Bel.

Química)
- t b Woui Un:j Wangtffcstre)
- U z t t e Fernandes (Mestre)
-Oonstància P.G. da Si lva

(Doutora)
-Ibroldo Taurian Gasiylia

(Histre)
-Eddy Segura Puu(Doutor)

Necessário

01 Tteciüao em Química
01 Técnico de Laboratório

METAS

1- Warmitir a
da Iado-123 em prcxiu
ção futura rot ine ira .

2 - Permitir em seyuiUd a
obtenção do Índio-111
em operação rot ine ira .

3- Estabelecer tecnologia
para futura produção
dos geradores cfe

RECWãOS ICCSSSARiaS PARA O TRIÊtüO (OIN)
1

1 9 8 c

BQUIPJWENID E HKCERIAL PEHMAhtNfE (Off)

IMPORTADOS

01 Eapectrõietro de absorção atômica.
02 Euretas teledosúnat.

SLJBTOfAL:

NACIONAIS

01 Hufla para àest i lação.
02 Aquecedores.
02 Bmtoas de vácuo 1/3 HP.
03 Variadares de voltagem.
02 ífenaores oom medidores de alto vacua.
01 Senaor oom medidor de a l t o vácuo.
01 pKHnetro.
01 Interface oom programa para contagem

de dados.
01 HicrocooçutadDr para contagem.

SUBTOTAL:

t y p 1OTAL:

-

-

-

1.200
-
-
600

2.000
-
-

1.500
1.200

6. SOO

6.500

1 9 8 9 1 9 9 0

10.000

-

10.000

-
-

1.200
-

_
-

—
-

1.200

11.200

-

6.000

é.oõo'

-
200
—
-
-

1.000
1.500

—
—

2.700

8.700

MATERIAL DE ÜUNblMÜ MC TOTAL:

UUTHD6 SERVIÇOS E ENCARO0S ÜSE TOTAL:

OOiAS E INSTALAÇÕES OI_ TOTAL:

TOTAL DA PT (OTN)

4.065

1.000

1.000

12.565

4.483

2.500

2.000

20.183

6.937

3.000

3.000

21.637

00



I

MhOOUC.ll> OK ISOTOPOS QUWHO 1 71 r/T - NOVOS

i t rocu^u» d* BMCCA
C«Kt dA rVOVAA AIlbÃ
l a n e » a * cos 11*1 ~
lncLulnt*a A Alntej

qUBAA

proceAso ^ A T A A
otoducÀo d* conjun
t o A de rAAtlwoA no
vos n i r d s«rc« «Ar
CAdoA coa • ^ • T c I n
c lu indo A « ln tAA*

EQUIPAMENTO DISPONÍVEL

descri tos oaf* uroUu
cio de rudiofÃr»*caA
•larcAdos eso* * ) l l e
conjuntos du reAtlvos
par* «AT CA CÃO oo«

pontos d* fuaio.

*nc^lAft no
de slnte

4. Ev«oorador cot*tóclo.

5. Pot«nclõ»«tr.o.

t. C«ntrifu9*.

7* Fr*clon*dor «utoMtl-
oo para f

PESSOAL ENVOLVIDO

M a r l * AnArectd* T .M. d«
Mwe.dA
Hodzd úò S. VAlenta Gon

Elena S. UdK«dA
M r̂lA Terei* ColturAto
Haaan* Herr«ri*»
Hilda SOSA de PeretrA
H«ryc«l R.F.F. de &*rboaa
tmlttO NuTAMOtO
SetAuko Achando

wtvel Hédlo

« u n i u F. Dia*
Jo»é Antonio Plrem
Claudia E. Caatanhelra
Oavld A. Kaiande

1. Bolil ita da Nível Hédto
1. Técnico de Nivel Medlo

a ear contratado • • 19811.

Aunentar a oferta dott tJL
OOH ác Huhstãnclae «arca-
das to» U l l .

Auiaentar a oferta de con
Juntos de reativos P««

d ' ^ T

— " • « " « (*XUiS*müB PARA O TM&aO tOIM) i » e 19«0

BOUIPMCNIUi E NA1UUAL PtMUMME Cf»)

Cvaporadur rotatório coa vácuo.
Espectrõa«tro Infra-verawlho.
Capela para laboratório.
Bancadas para laboratório quialco.

SUBTÜTAL:

EHP TOTAL1

«00

«00

( 0 0

16.112

«•1

17.054

17.054

1'. Í00

1.500

1.900

MATEMAL DE O0MSUWP HÇ TOTAL! | 1 .000

E EMCMUDS IOSE) TOTALt 300 100

TOTAL CD PT WTO» I 1.900 4.200



UTILIZAÇÃO DO REATOR IEA-R1 QUADRO 18: P / T - LABORATÓRIO DE ANALISE PO

ATIVIDADES EQUIPAMENTO DISPONÍVEL PESSOAL ENVOLVIDO NETAS

1988
1. Montage* do La

boratorio de
Análise por
Ativação.

1988/19B9/1990

Instalações de Uso Geral
— Laboratório.
- Salas de conta
— ^»1J»« de balanças*
- Estações pneusáticas de

Irradiação.

tontas de Radiação
1. Prestação - Reator Nuclear IEA-R1.

- Irradiador de 60QD.

Equipamentos Específicos

- 03 QDnjuntos instrunen
tais para espectro"^
metria de ralos qa
aa.

- 01 ODnjuntp instrunen-
t a l cara medida de
neutrons retardados
(análise de U e Tb),

Mlcnxxaputador NYDA
200 Plus.
Espectrôaetro-a
ORTEC.
Anallsador nonocanal
acoplado a detector
de Nãifri».
Anallsador de 400 ca
nals acoplado a dê"
tector de Nalfr l ) . ~
EspectrcnetiD Bectonan
DB.
Ultra micro balança
METLER.
Medidores de pH.
Balanças anal í t icas
METIER.
Estufas para secagem
e esterilização.
Centrífugas.
Banho-maria agitador.
DMtilador de quartzo.

08 Nível Suoerior
Marina B.A.Vascon
cellos(Doutora) ~
Mitiko Saiki
(Doutora)
Ana Maria G.Figuei
redo(Doutora) ~
Casimíro J.A.S.Mu
nita (Doutor) ~
leda I.L.Cunha
(Doutora)
Vera A.Malhara
(Mestre)
Rosemeire Petraus
kas Paiva (Mestre]*.

02 Técnicos N.Médio

- Gerson Pale t t l
- Cláudio A.Nogueira.

02 Bolsistas PREP

- José Cláudio da C.
A.Petroni Jr.

- «elder pinheiro
Saapaio.

Pessoal Necessário

- 02 Técnicos de Ni
vel Médio. ~

- 01 Auxiliar de La
boratorio. ~

S E C TÍO N 1

1988
- Estabelecimento de metodoloaia oar a a

determinação de ^Sr em amostras de
leite .

- Aplicação de métodos radloanalitioos
para a determinação de iridio on anos
trás de sedimentos marinhos.

- Preparação e apresentação de Curso so
bre Aplicações de Técnicas Nucleares
ã Análise de Mostras Biológicas (AIEA-
Programa ARCAI.).

1988^1909

- Estudo da determinação de láínio e
zirc&tlo em materiais geológicos.

- Estabeleciaento de métodos radioandl_I
tioos para a determinação de elemen
tos-tragos em água potável (Projeto
AIEA).

- Desenvolvimento de métodos radiocuiaH
ticos para a análise de eUanentos-tra
ÇDS em aerossóis da Antártica (Disser-
tação de Mestrado).

- Estudo do ocnçortdmento de terras ra
ras nos •uooessos de alteração de ro
chás vulcânicas (Projeto aprovado ue
Ia FAPESP).

- Estudo da determinação de metais no
bres (Au, Pt), em amostras geológicas.

- Estudo de métodos de separação radio
químicas Odra a determinação de prodü
tos de fissão("7Cs, ^Sr) , em amos
trás onblentais.

1988/1989/1990

- Desenvolvimento de métodos radloanali
ticos para a análise de elementos to
xicos e outros eni amostras de alimen
tos (Projeto AIEA). A partir de 887
deverá ser desenvolvida Tteae de Douto
ramento.

- Desenvolvimento de nêtodos radioanalj
ticos para a anaUat; de anostras de
Interesse aqronecuârio (Projeto preços
to ã AIEA, dentro do Programa ARCAL).

- Aplicações do método de análise por
ativação à analise de dmostras bioló
icas(sangue, órgãos, cabelos, e tc . ) .~

- Determinação de elementos-traços em
amostras de aerossóis da cidade de
São Paulo (Projeto AIEA), colaboração
can a CETESB).



Sec/.
T - LABORATÓRIO DE ANALISE POR ATIVAÇÃO

tiETAS

.iueleciinento de metodologia oara a
.'rminação de Sr cn ãnostras ds
LU.

:cação de métodos radioanaliticos
A a determinação de iridio em anos
3 de sedimentos marinhos.
«ração e apresentação de Curso so
Aolicações de Técnicas Nucleares"

vilise de ftaoetras Biológicas(AIEA-
rirama ARCAL).

.-iB9

jdo da determinação de háf nio e
sõnio ea> materiais geológicos.
íoaleclnento de métodos radioanaU
jà oara a determinação de elemen
-tragos em água potável (Projeto ~

•>.).

envolvimento de métodos radioanali
>s para a análise de elementos-tra
an aerossóis da Antártica (Disser-

JO de Mestrado).
jdo do oonnortãnento de terras ra
nos orooessos de alteração de ro

b vulcânicas IProjeto aprovado oe
IAPESPÍ.
ido da determinação de metais no
b (Au, Pt) , em amostras geológicas.
udo de métodos de separação radio
luoas oara a determinação de produ
de flssão(137Cs, ^ S r ) , em anos

b ambientais. ~

.989/1990
envolvimento de métodos radiaannll
>s> para a análise de elementos to
>Ü e outros tsn amostras de allnun
(Projeto AIEA). A partir de 887

•ra ser desenvolvida Tese de Douto
.nto. ~
snvolvimento de métodos radioanali
is para a analise de amostras de
:resse awonecuário (Projeto wrouos

AIEA, dentro do Programa ARCAL)7
i cações do método de análise por
rjcão à analise de amostras biolo
bfsanque, óroãos, cabelos, etc.).""
•rminação de elementos-traçou em
oxas de aerossóis da cidade de
Paulo (Projeto AIEA), colaboração
a CETESB).

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O TRIÊNIO(OTN)

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EMP)

IMPORTADOS

- Moinho de á g a t a m e c â n i c o .
- Monitor de radiação ambiental.
- Osciloscópio Philips modelo PM 3055.
- Amplificador para espectroscopia.
- Pré-amplificador.
- Fonte de alta tensão.
- Analisador monocanal.

SUBTOTAL:

NACIONAIS
- Regu lador de v o l t a g e m TECTROL.
- D e s u m i d i f i c a d o r e s de ar PAROON ( 2 ) .
- C o n d i c i o n a d o r e s d e ar SPRINGER ( 2 ) .
- Motor assincrono tr i fás ico 0,5CV.
- Mufla para calcinar amostras.
- Termohigrõmetro SUNOO.
- Chapas para aquecer amostras (2).
- Relógios de parede para salas de conta

qem (2).
- Mesa para micro-computador.
- Cadeiras para mlcro-computador,
- Rebobinador de f i t a s para impressora.
- Sistema no-break+estabilizador.
- Slfão para transferência de N2 liquido.
- Bastidor MICRONAL, ref. 1021.
- Analisador monocanal, MICRONAL,ref.4010.
- Contador de pulsos, MICRONAL, ref.1024.
- Unidade de ventilação e s t é r i l .
- Geladeira para conservação de amostras

perecíveis .
- Armários para escri tório
- Perslanab para os laboratórios.
- Llofllizador para o preparo de amostras

bológicas.

SUBTOTAL:

EMP TOTAL:

1 MATERIAL DE CONSUMO MC TOTAL:

1 OUTROS SEKV1ÇDS E ENCARQDS OSE TOTAL;

1 9 8 8

300
370

_

670

180
96

234
7

107
10
60

6
20
21
27

226
15

301
192
173
360

_
-
-

2.075

2.745

2.136

2.580

TOTAL 0 0 PT (OTN) 7.461

l 9 8 S

—
-

226

-

226

_
-
-
-
-
_
-

—
_
-
-
-
-
—
-
-
-

40
35

185

3.500

3.760

3.986

2.241

580

6.807

1 9 9 0

—
—

175
185
249
133

742

-
-
—
_
_
-

_

_
—
_
—

-
-

_
-
-

—

742

984

580 J_,
O
O

2.306
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^ UT1UZAÇK) DO REATOR IEA-Rl OUADHp 20: P/T - GSPALHAMENTO DE NEUTRONS

ATIVIDADES

vba proqi4aus dr cajnutodpr qi* real l u a a «Milaa
tot wa da taaturaa à earcuçiD Ua anãllara da rotina.

î cdo do prucaaaD àa aadliàu da tsxtiaaa.

M l ;
ArtwiftKãr* tkja ProyaMa da onaputador qua analisa» dadaa da
dllraÜD auaãtlca • («aa» o raf inasanto d* dafca.
Inatalacãp do alauaa da racwneratàn da hallo i s r n
•vadlcão. caractailaagãa a d>tarakna«io da aauu>ura aaanitl
ca da Ufaa da nauaiar aaiaulonaaia na litaratura.

t
E«t**to d* estrutura a*9nãtkca da g
ruxuuu a cwanaruasãa da Uaa> da Ikualar, asttclonaaaa

ttaecuvnto 4» cslatala daa lloaa da atlvldada 2.
caui UIVKÍD aajMiaanlai d » dtaaraaa da iiinçk> aúltlpU
da w>«ra« iam a u u l .
DeaMNolvwanio d> pnaiaM dl. «iMMrtrar PU* • «ãUaa da
dafca da ditncãp Bultlsl* —pàtln di i ã « n » .

* • — T " " * ~ da vibração da
Tto,a..arMaM «a taUMua cam

na
da hT

EKxfcm Oo» and» da vlaracãa d» Mdroqinla no
Tuan i» .
u t x b da vlabllldai» da acdlf Icaoiaa ns aanacxjcãaatro
txo d> bsilUn laaj») da "õo p>ra torná-la aaia

dlbagãs da nãuuona

MaltxAt^} da piajulaaa aa taxturaa
vutatlldaJa da

u m pai* «wirtii da !««<••«•

Maiütacâa daa aatruturas aaqráUcaa da U^w anulicaa a

daa aatrutvxaa aaanaticaa da aorocrlaula 4a U
iVushar. ~

™\"*rrr*n •% i r n | ' P " * • T rT'»fr*~ yrrn raalliar o
ralir«aanu> da «atruturaa aaoratlcaa.

Ã> da aocral*cÃ> anua • diniadoa aolocular • aa
da f«aa aa «-f^»« liarafintcaa ak Mc2}.

^ J daa agdlllcavaa <an)audaa pKa o aapacuâaatro
da la i l l ln laaa.ii dl m .

-aa oaa dltraciD da rãuurona.> da aniltaaa da
Jtlialn.

. > da paaiuia* aa UMcuraa.
> i da omtxuDio da ditrauaatro da niuucna oara as

> da aatnaema teas da Uqaa awillraa a

"uterauivi^ü da aatxuturaa <|ulajioaa a nadaitioaa da llqas aa

jào da oorralacão ante* a dlniàklca. aolacular a aa
tranalgò»» da taaa « • ^artri" ^araXlnlnaa «DB N a 23. aa oar
tlouXar. a tnaaifliB) IVyiVK tanaxiwial ~

Dlfratõaatro da Nãu
trona.

r.a^actiãMCro r i l
tco da Baiillo-Taã
po da Vôo.

Easaetiõaatco da 3
Blxoa.

Crioatato a Halio
Liquida.

(OBb« da Vãcuo pa
ia Mil Io Gaauao.

Gonlõaatro paca Ho
nocrlatala a Taxtü
ra».

Slataaa da Contro-
la da praaaão. Nl-
val da Teaparatura
do CCloatato.

StataM da contro-
la a Aquisição de
Otdoa do Otrratõiw
tio nor Hlcrocoapu
tador.

Ntcrocoarputador M
ra Analisa da Da- 1
doa « a ra t l fa r l -
oo>. .

PESSOM. ENVOLVIDO

0< Wlv«l Suoarlor

- Carlos Dancillcto
Raana Paranta
IDoutoi)

joaâ Haatnlk
(Doutor)

Vara l.ucla Naaio
cM liwatr»)

- Raaãnnala I t t i
IHaatral.

- Anállaa quantitativa
da taxturaa por Mio
da difracão da nãu-
trona.

Mata 2i

• Oataralnacão da aa*
truturaa aagnãticaa
por a«lo da di fração
da neutrons.

Mata »•

- Daaanvolviatanto da
dlfracio aúltlpla da
néutrona coao aétodo
da «nállaa aatrucu •
ra l .

Hat» « .

- Dlnaaica aolacular
da cadalaa carbdn^
ca* a dlnaalcaa dõ
hldrovlnlo aa co»
poato» qulatcoa.

RECLUSOS NECESSÁRIOS PA«A 0 TRIÍNIO IOTN)

EgUlPAMtHTOS E MATERIM. PERMANENTE IEHPI

IMPORTADO 1

- 01 Gr «1 leader CPlot t» . - ' paca aar a cool ado to
aicrocoaputador

- 01 'Davar* para hal lo l iquido
- 01 Elatroiat i (para aiaanatliaçio da anoatraal>
- 01 Ponta da al laantaçio do a l a t r o l a i
- 02 Cabacaa «anloaãtrlcaa
• 01 Madidoraa da vácuo
- 0C Datactoraa da néutrona t

SUBTOTAL!

HAClOHAlSi
- 01 S U t t u da alcrocmputador PC-XT conatando

da unldada cantral da procaaaaaantoICPUI,
aonltor da vldao, coorocaaaador «ataaátlco,
2 unldadaa da dlacoa f l a x l v a l a , 1 ilnldada
da dtaco wInchastar UO Nbytaa) a lapraaao
ra H t a r i a l . > . . . . * ~

- 03 controladoras da aotoraa da paaaoa coat oa
•otoraa

- 01 Gonlôaiatro da taxturaa

- 01 Gonldaatro coa crloatato ,

- 01 Controlador da taaparatura

- 01 Slataaa para raafrlar a aaoatra atá -10°c.

- 01 Equlpaaanto alatrSnlco da datacção da niu
trona (oon)unto) T.

• 03 Hotoraa para o "ehoppar"

SUBTOTALi

1.000

100

1,100

100
3S0
S0

l.aOO

3.400

TOO

200

1.000

1.ÍO0

1.400
Si

2.asa

«.7SC

I . 100

1.100

J.400

100

190

HDTER.1M. DE CONSUMO MC T0TW.I | 2.030 | 5*0 1.1.0

OUTRO» BOMigOi • D O K U OSE TOTAL 1 2*0 110 J00

TOTAL DO mOTNl S.71« 5.4»0 «.140

O
NI
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DETECTORES E SENSORES DE RADIAÇÃO QUADRO 21» P/T - NEUTRONS E CÂMARAS DE IONIZAÇAO

ATIVIDADES BQUIPMEN1O DISPONÍVEL PESSOAL METAS RLCURSOS tCXESS&RIOS PARA O TRIÊNIO tOTN) 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0

ntagem de laboratório de avaliação funcional
detectores.

stalacão de salas limpas para nontagan de de
ctores.

zacão de parâmetros para deposição B-10 e
i 15 uor etetrodeposicão.
^envolvimento de técnicas de deposição de
10 por oantrlfugação.
seiwolvimento de técnicas de solda TIG e bra
>|um an materials especiais. ~
ojeto das detectores: proporcional a n
lio-3. SPND ca» emissor de Rh e Hf, detector
estado sólida para monitoração pessoal e,

uara de ioni2acão para fontes de alta etemia,
odução de: contador proporcional com B-10, cã
a de íonização ccapensada, SPH> com enlssor~
QD e Pt, catara de lonizacão de DOQO-<KK e

«ara de lGnizacão para monitoração ambiental,
alificacão de dstectorea produzidos.

ntaqcm de laboratório de qualificação de de
otores.
«jaisa e projeto e, novos detectores.
nstrucão e teste de protótipos de detectores
ojetados cm ano anterior.
oducão de detectores já desenvolvidos segundo

doe detectores produzidos.

•ijuisa v projeto de novos detectores.
>nstrucão e teste de protótipos de detectores
ojetdifc; no ano anterior,
oducão ii? detectorea já desenvolvidos segun

• Iciboratório de
cão de Baro-10 e Ura
nio-235.

• laboratório ds nanlpu
lacão de qases(linhas
de vãcuo/oressão).
laboratório de eletrõ
nica nuclear.
Laboratório de nroje
tos mecânicos ICRD).
Sala limoa oara monta
qan de detectores.

Oficina mecânica oara
usinarem de nrotõti-
nos.
laboratório de quali
f icacãb funcicnal dê
detectores.
Dispositivos da irra
diacão e callfaracãb
no IEA-R1.

Nível Siperlor
- Hanero E.B.Perez
- José Mauro Vie±

ra. ~

- Terezlnha F.L.
naltro.

- Maria Helena 0.
Sanaa.

- Artur Rodriques
V leira.

- Qella Marina te
uolitano.

EDlsista Mlvel

neta 1
-Produção de
detectores
8e<Tun& de
manda. ~

teta 2

- Wilson A.Parejo
Calvo.

- Francisco José
areda.

Nível Médio

-Desenvolver
novos dateç
tores.

teta 3
-Conclusão do:
laboratórios
para produçàc
e desenvolvi-
mento de de
tectorea.

teta 4
-Formação de
recursos nu
manos nã

- Cláudio Botelho.

E MATERIAL PEWWENTEtHMP)

IMPORTADOS

-02 Detectores de barreira de superf íc ie .
-01 Preaipl i f lcadar ORTEC.
-03 Fbntes de a l t a tensão ORTEC.
-02 Banba de vácua turbo molecular.
-02 Detectcres proporcionais , 3HB.

NACICWAI.
-02 BnmK»-! -li vácv» ro ta t iva .
- 0 2 Hüçistradorcs gráf icos potenc ions tr i

aos de 3 canais .
-02 Hegistradores gráf icos potencianétr i

aos de 2 canais .
-04 EstaüUizadjres d s tensão.
-02 Moto gravador.
-04 Interfaces lEffi-488 para PC.
-02 Medidores de a l t o vácuo.
-01 Qraficador formato A2.

Bancadas de laboratório .
Estantes Ketã l i cas .
Armários metá l icos .
Cadeiras de la txuatór lo .

SUEnOTAL:

' 250
ISO
ISO

2.900

3.450

1.800

1.400

1.100

70
700

1.790
200
300
250
100

7.710

1.400

320

350
350

250
300
300
50

3.370

EMP TOTAL; 1 1 . 1 6 0 4 . 1 2 0

MATERIAL DE 00NSUO MC TOTAL;

OUTROS SEKVIQ36 G ENCARCDS (QBE) TOTALS

5.000 5.000

2.400 2.000

TOTAL DA PT ÜTN) 18.560 11.120

1.100
320

350
350

200
250
250

4.620

7.520

5.000

1.400

13.920
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k: Dl I'ECTORES E SENSORES DE RADIAÇÃO QUADRO 22: P/T - HAIDCENADOS, GRAMX AREA E CftJÜOO (500

rarter tzacãb dos protótipos tipo "gas
CM" ncxtlos pês, mãos, roiçaslM. 1).
riwranento dos protótipos tino "gas
aw" W. 2 e N.3I.
rvas características dos detectores
H.. cem janela de nica e sem janela,
s protótipos desenvolvidos<N.4|.
nfeccVi de detectares CM. ocn janela
n teoiologia Industrial para produção
riada <H.6>.
rnar operactoral un sistema de a l t i s
no vãcuo, para desgaselficacão e en
iaento de detectores M.4).
le io de una prê-série com caracteris
i^s técnicas funcionais, controladas
. 4 , N.S e M6).
-•rfeiçpjicnto da pré-sérle, visando

de produção de G.M. oca janela
m janela (H.7).
cterização de Uaçadas cie catodo
iwyinnaUsadasW.8>.

plantarão de usa Linha de trabalho
ra produção seriada, modelo pês ,
p>s e rouaas (M.2 e N. 3).
sducão de G.M. c a janela de mica e
n janela, ei* escala adequada M.4.
5, N.6 e H.7I.

senNolvinento de novos tipos
tectores W.9).

DISONÍVEL

-Sisbona vãcuo t i t »
"ditptack".

-Sistema vácuo mecânico,
-forno muf Ia 1200%.
-fbrno «ufIa atmosfera
controlada - 1700°C.

-"Glowe-hox".
-Estufa.'
-Ultrasst».
-Prensa.
-Baratron.
-Válvulas agulhas.
-Requladores de aressão.
-Balança.
-Maçar ico oxigênio qãs.
-Maçorioo oxlaostlleno.
-Fresa de toco.,
-Osionlzador.
-Serras t ioo-t ico e de
fita.

-Maquina de solda ponto.
-Serra circular,
-ferramentas oi ceral.

PESSOAL ENVOLVIDO

Níve l S i n e r i o r

-Maria Silvia
Ctarski

-Clayton F. de í l
«lueiredo. ~

-Dora de Castro
R.Poli.

-Maria Isabel L.
Kauffmantftjlaifl
tal.

Nível Técnico

-Hélio Antônio

-Wilson A.aruzirtoa
-Carlos José Mal.
-ClâudUo Botelho.

METAS

1-Sistejna de flu>o
de gas e medido-
res.

2-Molde para fixação
dos quadros.

3-Técniua oara colo-
cação do ânodo.

4-Sistema de altissj.
mo vácuo. ~

S.Sistema de destila
ção do brono.

6.0Dnfecçào de bases
para G.M"uller.

7-Adequação e inçlan
tação dos latoratõ
rios tiara produção
em série.

8-Des<iaseificacão e
enchimento oe lâm-
padas de catado oco.

9.Projeto e análises
para novos Rodeios
de detectores.

RECIVSOS «CESSAIUQ6 PARA 0 TRIÊNIOIOTNI

tQUIPMIENIO E MXTERIAL PE39W€NTE (BMP)

IMPORTADOS

-02 fontes de alta tensão.
-02 cortadores de Dulto.
-02 ançllflcadores.
-02 aipliiicadorm.

SUUOrAL:

WCIONMS •
-cadinho de platina(25Oral).
-baratron 600A.
-reposição de válvulas e reouladores
de gases.

SUBTOTAL:

IMP TOTAL!

MATERIAL DE CDNSUO MÇ TOTAL;

OUnOS SERVKOS E ENCMtOOS tOSE) TOTAL:

TOTAL DA PT (OTN)

1 9 8 8

1.400
424

. 186
420

2.430

1.500
1.350

2.850

5.850

2.000

1 9 8 9 19 9 0

i 
i 

i 
I

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

9.280

2.000

5.000

-

i
l

l 
I

-

-

2.000

2.000

3.000



ftfecção de u> Monitor de radiação
í e > para a piscina do cea

IIPEN), am detector plástico
1, M.2. M.3e K.4>.

hstruçãb de \m protótipo de u*
Tútot de área para fins de pro
tão radiotâgica cm detectar
kstioo

DKTKfroRES K Sl.NSORKS DC RMHAÇAO OUAURO_2js P/T - C1MTIIAKTRES PlASTIODS K afiLIDOS

ATIVIDADES

nvotvinento e aperfeiçoamento
detector de área protótipo pa
cnnfccção de IIB wé-série
1. (4.2, M.4. 14.5».
Use da utilização de monitores

ftstioos dopados ao» afaaarvedores
a detecção de neutrons 94.6).

ifxtucOD de detectores de área 03
fins de proteção radlolõgica em

seriada #4.1. N.2, H.4, N.S).

raolvinento do protótipo de <M
fector tipo "phowlch" #4.6».

B0U1P/MEMTO

Estufa.
02 Destiladores.

Baatoa de vácuo.
Kueclnento para
bânlo cem oolitxlz.

02 Geladeiras.
Sistema de ventila
cão. ; ~1'
Uiidade tiro clntt
lador.
Analisadwr nultlca
nal.
Ngltador aafrêtUa,

* mcãnloo.

PESSOAL EWOU/IDO

Nível Superior

- Carlos
Mesquita(Mestre)

Margarida N.Hanada
(Mestre).

Célia Marina Naco
litano(Mestre).

Nivel Técnico

- Gilberto C.Albaro.

- Marta de lourdes
Itadrlquea.

flCTAS

1-Oestilaçáo, orepa
ração e caracterl'
«ação do detector
plástico clntila-
ctor.

2-sisfrana de anpli-
flcaçãb e detec-
ção.

3-Slstema cb fluid
iara a nlsclna do
reator.

4-ton lamento da fo
tatiultinltcadora"
e montarem do bas
tidor.

5-Ade<]uacão do lato
raborio oara es"
cala ?iloto. ~

6.Estudò de técni-
cas ^ara desenvol
vinanto do datao^
tor tino '

RECUHSOS ttXZSSARIOS PARA 0 TFIGNIO (OTN)

EQUIFAMENIO E M « H U A L PSVIAMMIE (O(P>

IMPORTADOS

- fbtamütiDllcaaor*.
- Eapectrônetro.

SUBTOTAL:

WClOtWL
- Vacuãnetro.

- Cronõietro.
- Kefratânetro.
- Balança analítica
- Cromatógrafo liquido.
- tomba de vácua mecânica.

SUBTOTAL!

BMP TOTAL:

1 MATERIAL DE ( S N S U O MC TOTALl

1 0UIKJ6 SERVHD6 E ENCABOD6 O S TOTAL:

1

1 9 8 8

636
3.200

3.836

133
-
-
-
-
-

133

3.969

2.270

292

-

-

-

-
60

1.324
530

3.200
-

5.114

S.U4

810

265

1 9 90

-

-

-

-
-
-
-
-

400
400

400

600 1

200 1

TOTAL DO PT (OTH) 6.531 6.189 1.200



irfelgoanento da produção
UF cfcsiaêtrico«.X.M.2

M.3).
ntese do Kg B.07 e do CaB.O-
4.M.5,M.6 e A.7Í. * '

squação dos laboratórios pa
as pesquisas propostas aci
e futura produção em grao-
escala de materiais doslaé

LOOS <N.8> .

lantação dos dosinetros de
F W.7,H.9,M.1O e Mil),
tenção de pastilhas doiaêtrl

de M]B4O? e de CaB40

DETECTORES E SENSORES OE RADIAÇÃO QUADRO 24 : P/T - TERMOLUMINESCENTES

ATIVIDADE?

4 0 ? .

uquação dos laharatôrlna
14).

DISPONÍVEL

02 HufIas.
Estufa.

01 leitor texnoloai
nescente.
Prensa.
Balança eletrônica
Capela.

02 Regi stradote s.
01 Microacnputador.

PESSOAL ENVTOVIDO

Nível Superior
-Latida Z. Cmpos
Rodrigues.

-Odair O.ternandes
Jr. (bolsista).

Nível Técnico
- Laercio A. Leme.

Vanderley
Souto.

I.

Maria de lourdes
ào Nasclnento.

METAS

01-Ajulsição e instalação
de un forno.

02-Tteste do forno.
03-Crjntrole de lnnurezas.
04-Obtençãb do MqB(0?.
05-Determinação dos dopan

tes e concentrações.
06-Anâliss dos materiais.
07-Estudo das características

temoluminescentes.
0&-Ajuislção de equir>aisntos.
09-Obtenção de cristais de

LiF:Ma,Ti.
lO-CCroactação e sinterizaçao

de pastilhas,aan técnica
desenvolvida anteriormente.

11-Estudo das ortçriedades dosi
métricas em cançcs de radia-
ção 6, X e y .

12-Técnica de carçactacão e sin
terizaçâo.

13-Tratamento térmico para re
utilização.

14-Aquisiçao de equinanentos.
lS-Montaqtan do oorta-dosinetro

oom filtros adequados.

17-lnterconçaração.
18-Produção em -jrande escala.
19-Estixb da associação da dife

rentes dosiinetros. ~
20-flquiaiçáo de equioanentos.
21-AçjulslçãD de un lãitar TI.

RECURSOS reCESSARIOS PARA 0 TRI&4ID (OTN)

EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMMBRE (EMP)

- Agitador magnético.
- Destilador de água.
- Balança eletrônica.
- Ctapa aquecedora.
- Manta aquecedora.
- Itequlador de tenoeratura.
- Fbrno â vãcuu.
- Estufa oara secacen.
- Maquina vibratória.
- Fbrno raufIa.
- Estabilizador da tensão.
- Texnânantxo digital.
- Sensores.
- Cadinho de platina.
- Exaustor para capela.
- Ultrasscm.
- Moinho dú tolas.
- Bancadas e armários.
- leitor tecnoluninescente.
- Outros.

BMP TOTAL:

MATERIAL DE ODNSIMD MÇ_ TOTAL:

OUTROS SKVICDS E ENCARCDS O S TOTAL:

1 9 8 8

790
60

2.790
58
85
30

894
-
-
—
-
—
-
_
-
-
_
-
-

3.972

476

3.177

1 9 8 9 1 9 9 0

—
-
-
-
-
_

192
122
24S
202

40
13

150
—
—

-

1.324

212

530

_

-
-
-
-
_
_
-
-
-
-
-

_
94

233
232
365

4.500
400

5.824

212

530

TOTAL DA PT (OTN) 7.625 2.066 6.566

O
Cs



A: DETECTOHES E SENSORES DE RADIAÇÃO QUADRO 25: P/T - REGISTRO DE TRAÇOS

ATIVIDADES

Irradiação de Nakrofol E e CR-39 no Van der
Craaf (neutrons rápidos).
Determinação dos teiipos de revelação no ata
que químico e eletrogjulmico do CR-39 e Ha
kxofol E.
Alteração nas câmaras de ataque eletro-qul-
mico.
Revelação. Contagem Análise dos resultados.
Novas irradiações no Van der Graaf para ve
riflcar influência do ângulo de Incidência

tudiador.
A.iãlise. Influência de prê-ataque.
irradiação de LR-U5 CN-85 e Makrofol E
com neutrons termallzados. *-
Otimização ao uso do LR-115 peliculável.
Verificação ao udo de conversores.
Kstudo montage» de um sistema de análise
Je imagem,
verificação de distribuição de boro em aco.

Determinação da sensibilidade do CR-39 e
Makrofol E.
Determinação da sensibilidade do LR-US e
CN-85.
Verificação da reprodutibllidade das medi
djs.
Estudo dos programas a serem u t i l i z a d o s
na a n á l i s e da imagem.

Montagem do s i s tema de a n á l i s e de Imagem.
Testes de um doalmetro p e s s o a l de neu-
trons .

EQUIPAMENTO DISPONÍVEL

Hicroscóoio de tela
Reichert.

Hicroscóoio Nild.

Banho-maria 03.

Estufa.

Geladeira.

Agitador maanético.

Sistema de contaçiem
por descarna elêtrl
ca.

- Fonte de alta tensão.

PESSOAL ENVOLVIDO

• MarII ia T . F . C.
Ktouri (Doutora).

• Eudios C.Vilela
(tol.Pós-Qrad.).

Cleber de Andra
de (Boi. Põs.-
Grad.).

• Meire de Cassia
Padilha(Estagia
ria).

Maurício Hassadi
Watanabs (Estagia
rio).

METAS

Calibra
cão de
detecto
res•de
traços

. para de
tecção"
de nêu
trona.

RECURSOS NECESSARIC6 PARA 0 TRIENIO (OTN) 1 9 8 8 1 9 8 9

E MATERIAL PBMNBOECEMP)

IMPORT MX)

- 01 Hicrosaóplo Leitz.
- 01 Câmara de vídeo.
- 01 Placa digitalizado».

SUBTOTAL:

3.000

3.000

WCIONMS

- 0 1 Microoanputador oconatlvel IB+-PC-H
acm monitor, d isc drive • Impressora.

- 01 Relógio d ig i ta l .
- 01 BanhDHMrta .

SUBTOTAL:

B*> TOTAL: 3.020 1.700

MATERIAL DE COHSUC HC TOTAL: 420 soo

OUTICS SEHVIÇOS E ENCARa)S<06E) TOTAL: 100 200

TOTAL DA PT (OTN) 3.540 2.400

1 9 9 0

175
220

195

395

500

200

1.095

o


