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MISSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E
NUCLEARES

Para ter-se uma idéia da importância da missão social do IPEN é necessária
uma visão retrospectiva da instituição, de suas raízes, finalidades, programas, objetivos
e desempenho. E importante que se faça aqot um breve histórico da sua formação e de
suas atividades, além de descrever-se sucintamente sua evolução ao longo dos seus 36
anos de existência e suas vinculações ao Estado de São Paulo e ao Governo Federal.
Mais importante ainda, é ter-se bem claro que o IPEN desempenhou nas últimas
décadas o papel principal na conquista do cidc do combustível, conquista esta, que deu
ao Brasil a autonomia e independência tecnológica no setor nuclear. Assim, se a
sociedade o desejar, poderá contar também no futuro com energia elétrica de origem
nuclear como uma opção a mais para a melhoria de sua qualidade de vida. Tendo
dominado o ciclo, o IPEN enfatiza as aplicações da área nuclear na saúde, indústria,
agricultura e meio ambiente

O IPEN se insere num contexto nacional de Ciência e Tecnologia que tem suas
origens na própria criação do Conselho Nacional de Pesquisas Cientificas e Tecnológica
- CNPq, em 1951, criado com a finalidade de promover e estimular o desenvolvimento da
investigação cientifica e tecnológica em qualquer domínio do conhecimento. Em 1956 foi
firmado um convênio entre a Universidade de São Paulo - USP e o CNPq visando a
criação de um órgão de âmbito nacional para pesquisas de energia atômica para fins
pacíficos. Esse órgão, o Instituto de Energia Atômica (IEA) foi criado em 1956, nos
moldes do referido convênio, com localização em São Paulo, em área para esse fim
destinada pela USP. Segundo a legislação que criou o CNPq, a União controlaria, por
intermédio do CNPq, do Estado Maior das Forças Armadas, ou de outro órgão para esse
fim designado, todas as atividades referentes ao aproveitamento da energia atômica. O
"outro órgão para esse fim designado" a que se refere esta lei é hoje a Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, criada também em 1956 ongtnando-se de um
departamento do CNPq.

Em sua criação, a CNEN, subordinada originalmente diretamente à Presidência
da República, passou ao status de autarquia federal em 1962 através do qual a União
exerce o monopólio sobre os materiais nucleares. Em 1960 o IEA passou a integrar o
Sistema Estadual de Ensino Superior como Instituição Complementar da USP. O IEA
somente passou a ser órgão integrante da CNEN a partir de 1963, com a edição do
Regulamento da CNEN

Em 1970 o Governo do Estado de São Paulo criou, como entidade autárquica
estadual, vinculada à USP, o IEA com a finalidade de promover o aperfeiçoamento
técnico e científico na área da energia nuclear, em convênio com a CNEN . Por seu lado,
o Governo Federal extinguiu o IE A, como órgão da CNEN, e determinou a fixação de
diretrizes para a elaboração de convênios entre o IEA, agora um órgão da USP, e a
CNEN para regular a integração dos programas e atividades do ente Estadual no Plano
Nacional de Energia Nuclear Também determinou o estudo para viabilizar a utilização,
pelo IEA, dos bens da CNEN Como ente autárquico estadual, vinculado à USP
permaneceu o IEA até 1979. quando, com a criação da Secretaria de Estado da



Indústria, Comércio. Ciência e Tecnologia - SICCT. passando o IEA a vincular-se a esta
recém-chada Secretaria, já com a alteração de sua denominação para IPEN.

Em 1982 o Governo do Estado de São Paulo e a CNEN firmaram um convênio,
com a interveniênaa do Ministério das Minas e Energia (a quem a CNEN se encontrava
então subordinada), da SICCT e da USP, com o objetivo de reintegrar o IPEN, mediante
comodato de seus bens. nas atividades do desenvolvimento das apkcações pacíficas da
energia nuclear, a cargo da CNEN. Esse comodato prevê sua vigência por vinte e cinco
anos. Mediante nova Portaria do Ministério das Minas e Energia, a CNEN foi autorizada
a instalar em São Paulo uma Unidade Administrativa a ela subordinada, com a finalidade
de assumir os encargos decorrentes do convênio firmado entre a CNEN e o Governo do
Estado de São Paulo

Até 1982, o IPEN lançou as bases do programa nuclear brasileiro tendo
dominado, a nível de laboratório, todas as etapas do ciclo do combustível inclusive o
enriquecimento isotopico do urânio. Após este período, o IPEN desenvolveu em conjunto
com a Coordenadoria de Projetos Especiais do Ministério da Marinha um programa
autônomo para o ciclo do combustível, aonde foram dominadas as técnicas de produção
de hexafluoreto de urânio a nível de usina piloto, enriquecimento isotopico do urânio por
uftracentrifugação. reconversão do hexafluoreto de urânio e fabricação de elementos
combustíveis, demonstrando assim uma capacidade autóctone.

Na área de reatores, a formação de engenheiros nucleares no pais e o seu
posterior aperfeiçoamento no exterior estimulado pelo IPEN, deu ao Brasil uma massa
crítica de pessoal que foi de fundamental importância para os programas que são
desenvolvidos e que tiveram um marco efetivo com o projeto e a construção da unidade
critica, o reator IPEN-MB 01, inaugurado em 1988. Essas equipes são hoje responsáveis
por projetos de reatores nucleares de pesquisa e de potência

Na área de Aplicações de Técnicas Nucleares os investimentos do Governo do
Estado de São Paulo, na década de 70, consolidaram a autonomia que se alcançou na
produção de radioisótopos para fins médicos e industriais. Estes investimentos em
prédios, instalações, células de processamento, equipamentos de porte como o
Cyclotron e Acelerador de Elétrons, resultaram numa economia anual para o país de
aproximadamente US$ 3.000,000 00, uma vez que o IPEN é hoje responsável por 50%
da produção de radioisótopos consumidos no país, produção esta que poderá ser
inteiramente nacionalizada, desde que o reator do IPEN passe a operar continuamente e
na potência de 5 MW. Estes investimentos são hoje responsáveis pelo atendimento
médico em terapia e diagnóstico de aproximadamente 500.000 pacientes por ano, 80%
dos quais são atendimentos feitos pelo INAMPS

O IPEN vem desta forma, de pé, apesar da crise econômica social crônica que o
país atravessa, cumprindo sua missão, formando "oí^oal, atuando em radioproteção ao
homem e ao meio ambiente e contribuindo de forma decisiva para que o país tenha ao
seu alcance uma tecnologia importante para a melhoria da qualidade de vida e do meio
ambiente. Estamos assim ajudando embora modestamente, a construir uma sociedade
viável.

SPERO PENHA MOR ATO



EVENTOS-1993

Laser para Aplicações Médica* e Odontológíca*

0 domínio da tecnologia de crescimento de cristais para meios laser ativos de YLF
dopados com neodímio. possibilitou a obtenção destes mesmos cristais dopados com
outras terras raras, os quais fluorescem na região do infravermelho próximo e são
adequados a aplicações específicas. Entre estes o hólmio se destaca por emitir na
região de comprimento de onda de 2 um. o qual é útil para uso em várias áreas como
medicina e odontologia. Construiu-se um protótipo de um laser que deverá operar em
regime pulsado de até 10 Hz, visando aplicações em odontologia, ortopedia, oftalmologia
e cardiologia O uso de um bastão de Er:Tm:Ho:YLF possibilitou a obtenção de pulsos
de até 1,2 joules de energia, com o qual foram feitas várias experiências "in vitro" com
dentes humanos.

Solenidade de Entrega do Projeto de Concepção da Unidade de Produção do
Lubrificante Fluorado

Realizou-se, no dia 22 de julho de 1993 a Solenidade de Entrega do Projeto de
Concepção da Unidade de Produção do Lubrificante Fluorado. Este documento, em três
volumes, foi elaborado por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares - IPEN e da Coordenadoria para Projetos Especiais da Marinha - COPESP.
Na ocasião, proferiu-se uma palestra sobre a história do grupo de polímeros fluorados e
sua interação com a COPESP, bem como, sobre o processo cie produção do Lubrificante
Fluorado e o projeto de concepção propriamente dito. A solenidade contou com a
presença do superintendente do IPEN, Dr Spero Penha Morato e do presidente da
COPESP, Dr. Othon Luiz Pinheiro da Silva, além de vários pesquisadores e profissionais
do meio acadêmico e industrial.

Cursos sobre Efeitos da Irradiação em Polímero*

Realizou-se na segunda quinzena de abril um curso sobre Modificação de Polímeros
lecionado pelo Dr. Bernard J. Lyons, patrocinado pela Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA) e pelo IPEN. O curso abordou com profundidade os mecanismos de
formação e decaimento de radicais, o mecanismo de reticulação e degradação nas
poliolefinas PP e PE. Participaram do curso pesquisadores do IPEN, professores do
Instituto de Química da USP, e estudantes de pós-graduação, bem como profissionais
de empresas produtoras de fios e cabos. Na primeira quinzena de novembro, realizou-se
um segundo curso patrocinado pelo IPEN e pela AIEA na UNICAMP abrangendo
basicamente o mesmo programa.

Meta Redonda: Aplicação do Ultra Violeta e Electron Beam na Embalagem

A mesa redonda sobre a aplicação do Ultra Violeta e Electron Beam na Embalagem foi
realizada no IPEN no dia 7 de abril de 1993 e contou com a participação de 25
representantes da área de embalagens O principal objetivo desse evento foi promover



uma discussão técnica entre fornecedores e usuários, abrangendo os principais
problemas práticos que ocorrem na aplicação da técnica de Cura por Radiação. O
•vento teve como mediadores pesquisadores do IPEN, que trabalham nessa área.

Criação da Afociação Técnica Brasileira de Cura por Radiação

O IPEN coordenou, durante os anos de 1992 e 1993. um grupo de representantes de
indústrias nacionais ligadas à Cura por Radiação. O objetivo principal desse grupo era a
divulgação da tecnologia da Cura por UV/EB no pais. Dessas reuniões, surgiu a

«ação Técnica Brasileira de Cura por Radiação que foi fundada em Dezembro de
1993.0 IPEN faz parte da primeira diretoria eleita.

Realização do Experimento de Operação Continua do Reator IEA-R1

Os estudos realizados mostraram que uma das formas de atender a crescente demanda
de radkMsótopos no mercado brasileiro seria afterar o regime de operação do reator IEA-
R1, de 8 horas por dia e 5 dias por semana para 48 horas contínuas por semana, de
forma a aumentar substancialmente a produção de 1 3 1 I . Visando determinar a taxa de
queima de combustível, a margem de desligamento do reator e o nível de reatividade
negativa devido à produção de xenônio nas novas condições de operação, realizou-se, o
experimento de operação contínua do reator por um período de 48 horas. Os resultados
obtidos forneceram os dados necessários para a alteração do capítulo referente às
especificações técnicas do reator. O novo capítulo, após ser reescrito, foi enviado à
CNEN para aprovação.

Operação Número 500 do Reator IPEN-MB/01

O reator IPEN-MB/01 constitui-se num marco na área da pesquisa e desenvolvimento de
reatores nucleares no Brasil, uma vez que foi concebido, construído e montado utilizando
recursos e tecnologia 100% nacionais. Resultado de um trabalho conjunto entre o IPEN,
a COPESP, industrias e empresas de engenharia e montagem nacionais, o reator IPEN-
MB/01 foi inaugurado em novembro de 1988 e tem sido amplamente utilizado pelos
pesquisadores e engenheiros que trabalham na área de projeto de reatores, para validar
os códigos e a metodologia de projeto adotados, visando a sua aplicação a novas
instalações. Em novembro de 1993, ao completar 5 anos de atividades, realizou-se a
operação número 500 do reator. Com uma média de 100 operações por ano, o reator
IPEN-MB/01 é uma clara demonstração da capacidade nacional na área de projeto de
reatores

Automação do Programa para o Gerenciamento do Núcleo do Reator IEA-R1

Visando otimizar o acompanhamento da queima dos elementos combustíveis do reator
IEA-R1, e propor, sempre que necessário, novas configurações, com a devida
antecedência, concluiu-se o processo de automação do programa para gerenciamento
do núcleo do mesmo. Utilizando bibliotecas de seção de choque do programa LEOPARD
• cálculos de reatividade do programa 2DB, o novo programa gera, como resultados, a
variação da reatividade devido à introdução de amostras, a queima dos elementos



colocados no núcleo e antecipa as necessidades de troca e/ou remanejamento dos
elementos combustíveis. A metodologia de cálculo foi analisada e refinada através de
contatos com pesquisadores da Universidade de Michigan e foi implantada em um
microcomputador modelo IBM 386.

Realização de Testes de Válvulas da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto
<Angra1)noCTE-150

Após o acidente de Three Miles Island, o National Research Council nos Estados Unidos
recomendou que todos os reatores do tipo PWR tivessem um dispositivo que permitisse
a descarga dos gases produzidos pelas reações de oxidação no revestimento do
combustível nuclear (principalmente H2). Visando adequar o reator de Angra 1, Furnas
adquiriu um conjunto de quatro válvulas para serem instaladas em uma tubulação de
respiro. Antes da instalação das válvulas, foi necessário um teste prévio, para assegurar
que não haveria vazamentos nem atuação imprópria (o que resultaria em perda de
disponibilidade da Central). Dessa forma, preparou-se o Circuito Térmico Experimental
150 (CTE-150) para realização do teste, e utilizou-se um sistema de injeção de N2 para
simular a presença de H2 na linha de descarga. O teste mostrou que as válvulas
apresentavam vazamento muito antes de atingir a pressão prevista para sua atuação,
confirmando, assim, a vantagem de se realizar o teste antes de instalar as válvulas na
Central. Atualmente aguarda-se novos contatos de Furnas, para, em conjunto, tentar
solucionar os problemas e realizar novos testes

Inauguração do LARELI: Laboratório Radioecológico do Litoral

Nos últimos anos, a Supervisão de Radioquímica do IPEN, em esforço conjunto com a
COPESP, vem realizando estudos e pesquisas sobre métodos analíticos de
quantificação de radionuclídeos artificiais em amostras marinhas. A importância e a
amplitude dos estudos assumiram tal magnitude que a COPESP implantou o Laboratório
Radioecológico do Litoral. A criação deste Laboratório vem de encontro a uma
conscientização ecológica por intermédio de um amplo programa de pesquisa voltado à
monitoração ambiental.

Obtenção de Alumina Translúcida

A alumina policristalina translúcida é amplamente utilizada como encapsulate de
lâmpadas de vapor de sódio sob alta pressão. Para obtenção de corpos de alumina com
alta translucidez, há a necessidade de rígido controle de todas as etapas do
processamento, desde a obtenção da matéria prima até o acabamento superficial do
corpo produzido. Desenvolveu-se, no IPEN, o processo de obtenção de pó de alumina
com características químicas e físicas desejadas, assim como, processo para produzir
corpos translúcidos utilizando esse e outros pós comerciais. O pó obtido nos laboratórios
do IPEN foi sintetizado a partir do alúmen de amônio e os corpos translúcidos obtidos
após dopagem com MgO, Y2O3 e La2Ü3 e sínterízação em alto vácuo, a 1815°C. Para
alumina dopada com 500 ppm de MgO e 300 ppm de La2O3, foram obtidas
propriedades ópticas e características microestruturais similares às reportadas na
literatura para produtos comerciais.



HMnJNse de Hexaftuonrto de Urânio <UF$) e Posterior Obtenção de DUA Enriquecido
• 20%.

Visando a autonomia na preparação do Combustível Nuclear e posterior fabricação do
Elemento Combustível do Reator IEA-R1. fizeram-se na Unidade Piloto de Obtenção de
Triearbonato de Amônio e Uranilo (TCAU) vários testes de hidróKse de UFg natural.
Dessa forma, esse desenvolvimento foi concluído e a Unidade preparada, (dezembro de
1993). para processar (NdroRsar) 3Kg/batelada de UFg enriquecido a 20%. Utilizando as
soluções de hidróüse do UFg, desenvolveram-se os processos de precipitação de DUA e
de UF4 (este último em escala laboratorial, com emprego de urânio natural, por via
úmida). O DUA obtido é posteriormente transformado em octóxido de urânio (U3O8). que
è a matéria-prima para fabricação dos atuais elementos combustíveis do Reator IEA-R1.
Este desenvolvimento assegura a continuidade da fabricação de elementos combustíveis
para o reator IEA-R1, uma vez que o estoque de U^Og enriquecido já se encontrava
esgotado. A preparação do UF4 visa a futura mudança dos elementos combustíveis do
reator IEA-R1, que utilizarão siKceto de urânio (U3&2) Dessa forma, será possível
aumentar o conteúdo de wâriio das placas do combustível, o que permitirá o aumento da
potência do reator de 2 para 5 MW O UF4 obtido é transformado em urânio metálico
(U°) e depois em U3SÍ2



ATIVIDADES 1993

Em 1993, 243 pesquisadores e 195 engenheiros dos quais 108 doutores, 153 mestres, 256 bolsistas de pós-
gnduaçáo realizaram pesquisas no sistema IPENUSP combinadas com outras Universidades. Instituto*
Governamentais e Empresas.

Essas pesquisas resultaram em 487 publicações em periódicos internacionais, nacionais e em apresentações
em congressos internacionais ou nacionais como produto das pesquisas e desenvolvimentos feios no IPEN.

Pesquisadores do IPEN obtiveram neste período 50 contrato» mdhriduau e institucionais dentre estes algum
temáticos de cooperação mtennsMucionais

Fdnm atendidos, neste período, aproximadamente 800 clientes entre empresas, clinicas, hospitais, ele, pen
os quais o IPEN forneceu produtos e serviços Os Radionótopos e Radiofármacos produzidos no IPEN
possibilitaram o diagnóstico ou te/apta de mais de SOO. 000 pacientes em todo o pai*.





PROGRAMA DE APLICAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS DA
ENERGIA NUCLEAR

Os usos da energia nuclear voltado» para o homem e o meio ambiente foram contemplados neste programa
objetivando adquirir novo» conhecimentos para compreender a acho da radiação ionizante a nível celular e
molecular. Com i»to novas aplicações em medicina nuclear e biologia foram vislumbradas. Pesquisas em
Física e Química nucleares, Bioengenharia e Radioproleçâo resultaram também em novos conhecimentos
ove se transformarão, no futuro, em produtos melhores e mais baratos.





APLICAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS DA ENERGIA NUCLEAR

A) Produção Rotineira de Radíoisótopos, Radioférmacos e Controle àm Qualidade

Produção de Radioisótopos Primários de
Ciclotron

O IPEN fornece rotineiramente dois
tadioisótooQs obtidos no Ciclotron CV-28:
67 G a 9 123, ambos utilizados em Medicina
Nuclear, os quais são processados e
distribuídos pela Supervisão de Produção de
Radioisótopos. Durante 1993 a Supervisão
forneceu aos usuários de radioisótopos:
13.164 mCi de 67Ga em doses variadas e
também 150 mCi de 1 2 3 I

Produção de Radioisótopos Primários de

Os radioisótopos primários, obtidos em
reator nuclear são utilizados em diversas
áreas: na Medicina Nuclear para
diagnósticos e terapia, na Agricultura, em
Biologia e em diferentes campos de
pesquisa. 0 IPEN fornece os seguintes
rufioisótopos de Reator: 24Na, 3 2 P, « S ,
^ a , 51Cr e 1 3 1 I . Foram fornecidos
semanalmente os radioisótopos acima
citados, de forma a atender nossos usuários.
Houve no caso do 3 1 P e 51Cr necessidade
d* importação, já no caso do 1 3 ' l importou-
se 80% do consumo anual e o restante foi
produzido no IPEN. Em 1993 foram
fornecidos aos nossos usuários um total de
245.597 mCi, num «Mal 6.600 partidas.

Produção de Geradores de Tecnécio
(wMo-9 9 mTc)

O 9&mTc é amplamente usado em Medicina
Nuclear, tendo em vista sua meia-vida ser de
6 horas, a ausência de emissão beta e sua
radiação gama ser de 140 keV Os eradores
estão disponíveis em 5 faixas de atividade:
9,25 GSq (250 mCi); 18,50 GBq (500 mCi);
27,75 GBq (750 mCi); 37,00 GBq (1000 mCi)
• 46,25 GBg (1250 mCi). Os geradores de
tecnécio (9*Mo-®°mTc) foram fornecidos

semanalmente, com a finalidade de atender
integralmente nossos usuários. Em 1993.
foram fornecidos 4.092 geradores d*
tecnécio. totalizando uma atividade da
3.527.000mCi, atendendo aproximadamente
500.000 pacientes.

Produção de substância* marcadas com
1 3 1 * 1

O IPEN produz rotineiramente radiofárniacos
marcados com '311 e 51 Qr utilizado para
diagnósticos "in vivo" e "in vitro" a também
para fins terapêuticos. Substâncias marcadas
com " M : Soro Albumina Humano,
Hippuran, Bromosfulfaleina e a Meta-lodo-
Benzil - guanidina (MIBG) .Substâncias
marcadas com 5'Cr: EDTA a Soro Albumina
Humano (HS A). Foram expedidas 882
partidas de substâncias marcadas com ' 3 ' l
e 51Cr. num total de 261.701 MBq durante o
anode 1993.

Produção de Radioisótopos com
Ciclotron para uso em Medicina Nuclear

A principal atividade do Ciclotron CV-28 do
IPEN é a irradiação de amostras visando a
produção rotineira de radioisótopos para uso
em diagnóstico, dentro da Medicina Nuclear.
Das 732 horas de operação em 1993. 485
horas foram gastas na produção de " G a e
17 horas na produção de *23|, totalizando
uma atividade de 11.241mCi. Esses
radioisótopos são processados e distribuídos
pela Coordenadoria de Processamento de
Material Radioativo, mantendo-se o
fornecimento semanal para os usuários. O
restante das horas foram destinadas ao
desenvolvimento de novos radiofárniacos
( ' ' ' In , 51Cr eum novo procedimento para
obtenção de | 'Ga) ; preparação de fontes de
calibração (57Co e 1D9Cd); desenvolvimento
de porta-alvos para irradiação de líquidos
(irradiação de água para obtenção de 18F) e
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no desenvolvimento do alvo interno. Além da
manutenção preventiva e corretiva, foram
ainda executadas melhorias nos
componentes perifériccs do Cidotron.

Produção de Conjuntos dê  Reativo»
LMHiãdos para marcar com """Tc

O IPEN produz rotineiramente conjuntos de
reativos lioHizados para marcar com **mTc.
utilizados para diagnósticos do fígado.
«tema ósseo, pulmão, estudos da função
renal e outros. Conjuntos de reativos
ticWzados: Pirofosfato de Sódio. Ácido
DietÜenotriaminopentacético, Ácido
Metüenodifoífônico, Estanho Coloidal.
Enxofre CdokJaJ, Glucoheptonato de Cálcio.
FHato de Sódio, Ácido Dimercaptosucctnico,
Ácido DNsopropÜiminodiacético, Dextran-
500, Macroagregado de Soro Albumma
Humano e Soro Albumina Humano. Durante
o ano de 1993, foram expedidos 5.888 "kit»"
num total de 29.532 frascos.

Produção de Fontes de
Braquiterapia

para uso em

As fontes de ^ I r , na forma de fios. são
usadas no tratamento de lesões
cancerígenas. A braquiterapia é uma técnica
de irradiação a curta distância, e neste caso.
baseia-se na inse.çâo dos fios em tumores.
Neste procedimento, a radiação destrói com
eficiência as células malignas. Quando o
material radioativo é colocado em contacto
direto com o tumor, a área a ser irradiada
ganha grandes doses e o tecido periférico é
parcialmente protegido. Adicionalmente, tal
técnica viabiliza o tratamento em áreas
reduzidas. Durante o ano de 1993, foram
realizados testes nas instalações do
laboratório de produção das fontes ("hot-
cell"). Efetuou-se o levantamento do perfil do

fluxo de neutrons do reator na posição de
irradiação dos fios. Iniciou-se a produção
experimental com o envio dos fios a
hospitais e clinicas especializadas,
atendendo a vários pacientes. A planta de
produção das fontes de 19*lr visa substituir
importações e. ainda, permitir um incremento
na utilização desta técnica no combate ao
câncer.

Produção de Fontes Radioativas Seladas

O Laboratório de Fontes Seladas forneceu
em 1993, 187 fontes de 1»2|r para
gamagrafia industrial e uma fonte de
para controle de processos industriais. O
Laboratório efetuou ainda 193 inspeções de
equipamentos de gamagrafia, com a
emissão dos respectivos certificados de
vistoria. Essas inspeções são importantes
uma vez que visam diminuir a falha dos
componentes dos equipamentos de
gamagrafia industrial e conseqüentemente
diminuir os riscos de operação.

Controle da Qualidade de Rsdioisótopos
Primários, Substâncias Marcadas e
Conjuntos de Reativos para marcar com
Radioisótopos de Reator e Ciclotron.

O Controle da Qualidade efetuado em
radioisótopos e radiofármacos administrados
em humanos possibilita ao módico nuclear a
obtenção de resultados confiáveis em seus
exames. O controle de produtos
mencionados assegura que nào ocorreram
reações adversas ou possíveis acidentes que
poderiam ser fatais. Os controles da
qualidade realizados englobam a
determinação de prováveis impurezas
radioquímicas. químicas, físicas, biológicas
(distribuição biológica, esterilidade,
pirogênios) e de estabilidade.

B) Novos Métodos para Produção de Radioisótopos e Radiofármacos

Purificação de w M o , obtido a partir da
fissão utilizando-se a Resina Chelex-100

A purificação do ^ M o de fissão,
empregando - se resinas de troca iônica,

requer o uso de vários trocadores de
características diferentes, devido a
diversidade do comportamento químico das
impurezas (produtos de fissão)
contaminant»». Neste trabalho, o molibdènío
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é complexado com tiocianato em maio
sufúrico e as espécies aniônicas formadas
tão retidas na resina, tipo queíante Chelex-
100. sendo eluídas com NaOH. Realizaram-
t e alguns experimentos na planta piloto de
produção de " M o , a fim de se comprovar os
resultados obtidos em laboratório. Os
resultados dos experimentos permitiram
estabelecer a seqüência de adição dos
reagentes. bem como o tempo médio de
formação do complexo e uma curva de
•luição da coluna CheJex-100. Uma próxima
etapa é estudar mais profundamente, a
cinébca de formação do complexo,
condições de eluição. carga e danos da
radiação sobre a resina.

Otimização do Método de Produção do
" G a d o l P E N

O objetivo desse estudo é melhorar as
condições de separação do 6 7Ga/Zn
viabilizado no IPEN. Realizaram-se
experimentos com os trocadores catiònicos
AG 50W-X4, AG50W-X8 e o adsorvente
orgânico SM-7 variando-se a vazão do
influente e eluiçâo, diâmetro interno da
coluna, volume de resina e também
diminuição da concentração dos reagentes
O resultado de separação Ga/Zn obtido para
o adsorvente SM-7 (93,1 + 33,3%) mostrou
ser este o mais viável para o objetivo
proposto.

Preparação de 1 1 1 l n a partir de 1 1 2 C d em
ciclotron

O ^ I n é um radioisótopo utilizado na
Medicina Nuclear para localização de
tumores, marcação de anticorpos
monoclonais e elementos do sangue
Escolheu-se o método de obtenção de 1 ' 11n
a partir de ' ' ' C d enriquecido, que envolve
as seguintes fases: preparo de alvo de Cd,
separação química Cd/In, recuperação de Cd
e Controle da Qualidade do produto final
Verificaram-se as seguintes etapas:
- Preparo de alvo de Cd por eletrodeposiçào
em placa de cobre niquelada. Testaram-se
vários eletrólitos, obtendo-se resultados
satisfatórios com CdSC>4 em presença de
carbonato.
-Separação química Cd/In de amostras de
Cd irradiada em eiclotron, usando resina
aniônica AG 1x8, 100-200 Mesh, obtendo-se

rendimentos de separação de (902 • 1.7)%.
Os ensaios de controle da qualidade quanto
a pureza química das soluções de " M n
apresentaram teor elevado de Càdmio para
fins médicos.

Obtenção de 1 2 5 I no Reator HEA-R1

O 125| é considerado o melhor radioisótopo
para aplicação na área de radioimunoensaio.
tais como: marcação de hormônios,
marcação de anticorpos monoclonais e em
alguns casos de terapia e diagnósticos,
devido às suas propriedades físicas. O 1 Z 5 I
é obtido em reator nuclear pela irradiação de
xenônio natural. Estudou-se as irradiação
das cápsulas niqueiadas com simulações de
experimentos para a retirada de 1 2 5 I

Obtenção do radioisótopo 5 1 C r em
Ciclotron

O 51Cr é utilizado em Medicina Nuclear para
marcação de proteínas séricas, de
ericrócitos, de EDTA para determinar a taxa
de filtração glomerular e de soro albumina
humano para o estudo da perda de proteína
gastrointestinal. Pode ser obtido em reator
nuclear ou em ciclotron pela irradiação de
yanádio natural segundo a reação
51V(p,n)51Cr. A degradação da energia de
protons para a formação de Crômio livre de
contaminantes é de 20 a 6 meV. Foram
estudados para conclusão do trabalho:
- Otimização do meio perelórico para
dissolução do alvo (Vanádio)
- Verificação da função de excitação da
reação 5 'V(p,n)5 1Cr.

Obtenção do 1 8^Re a partir do Rénio
metálico, marcação do EHDP com 1 8 6 R e .
Estudos Químieoe e Biológicos.

O 1 8 6 R e é um radienuclídeo que apresenta
propriedades físicas adequadas para
formulação de agentes radioterápicos
utilizados como paliativos na dor óssea
devido a metástases de carcinomas
primários O etano 1-hidroxi-1,1 difosfanato
(EHDP é um sal do ácido difosfônico que
marcado com 1 8 6 R e , constitui-se num
radiofármaco utilizado para terapia de1jfjoo
óssea. Nossa proposta é obtermos o 1 8 6 R e
a partir do Re metálico, marcarmos o EHDP
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• procedermos ao estudos químicos e
biológicos. Em 1993. realizamos estudos
preliminares, irradiando-se o perrenato de
«mônio. Nh^ReO^ nas condições do reator
d» IPEN-R1: diâmetro 1x1013n/cm?/seg ,t .-
6 horas), e obtivemos 1 8 6Re de alto teor de
pureza. Em seguida, irradiamos o Re
metálico nas mesmas condições e
igualmente, obtivemos 1 8 6Re de alta pureza.
Enquanto aguardamos a importação de

J, realizamos a marcação do MOP com

Desenvolvimento do Método de Cftrato de
1 M H o Coloidal e Preparação de
Conjuntos de Reativos EDTMP para
marcação com 1 6 6 Ho.

O objetivo desta pesquisa é desenvolver um
radiofármaco para uso em oncologia,
endocrinologia e reumatologia mediante o
emprego de radionuclídeos emissores de
partícula beta, com meia-vida curta. Os
agentes terapêuticos baseados em colóides
e microesfera são destinados aos
tratamentos de doenças persistentes devido
a artrites reumatóides e outras inflamações
de articulação. O complexo 166Ho-EDTMP é
usado na Medicina para diminuição da dor
resultante de metástase óssea, próstata,
mama e pulmão melhorando a qualidade de
vidado paciente por períodos consideráveis,

j ^ o foi irradiado e feita a preparação do
Coloidal. Determinou se o tamanho

das partículas por mícroscopia eletrônica e
realizaram-se ensaios radioquímicos

Preparação de 153Sm-EDTMP

Djversos pesquisadores identificaram o
*»*Sm-EDTMP como um agente
radioterápico paliativo da dor nas metástases
ósseas, baseados nos estudos bioquímicos e
de distribuição em animais, usando uma
variedade de ligantes fosfanados. Iniciaram-
se algumas experiências relativas a
marcação do EDTMP com 1 ^ S m , variando
a relação molar EDTMP/Sm, de 0,7; 1,7; 2,6;
6,4; 17,24; 19,7; 22,98; a 26,5. Os
rendimentos de marcação variaram de 0; 25;
30; 40; 50; 93,00; 94,5; 96,7%
respectivamente. A relação molar ideal seria
entre 2 e 26 com rendimentos 95 - 97V
Realizaram-se ensaios de bíodístribuição em
rato» Wistar com lesão no femur Após a

administração do radiofármaco, verificou-se
uma captação maior (40%) no osso da perna
com lesão em relação ao normal e baixa
captação nos diferentes órgãos tais como:
fígado, medula, pulmão e no sangue,
constatando-se. dessa maneira, baixa
porcentagem de * " S m livre.

Estudo do Desenvolvimento do Gerador
81R b /81mK r

O gerador ^1Rb/^1mkr tem aplicação em
estudos clínicos na avaliação das funções
pulmonar, cerebral e cardíaca. O 8 Jfr •
formado pelo decaimento radiativo do ° • Rb
o qual pode ser obtido pela irradiação do gás
criptônio natural com prótons ou pela
irradiação de KBr com partículas alfa.
Estudou-se a separação química do K do Rb
usando colunas cromatográficas contendo a
resina Dowex 50W-X4< 100-200 Mesh).
Prepararam-se soluções traçadoras de ^ K e
86Rb, que foram percoladas pelas colunas.
O Rb ficou 100% retido e 98% de K saiu no
efluente.

Preparação de Anticorpo Monoclonal
Anti-CEA e Imonuglobulina Humana como
Radiofármaco

Realizou-se a análise de um sistema
adequado para a marcação de anticorpo
monoclonal anti-CEA com «wiTc
(pertecnetato), rápido, simples, eficiente,
reprodutivo com estabilidade e manutenção
da capacidade de interação específica com o
antígeno definido e integridade molecular,
próprio aos laboratórios radiofarmacêuticos.
O processo direto de marcação desenvolvido
por Matter e Ellison (1990) é método
particularmente adequado ao
desenvolvimento de "kits" comerciais ao uso
de Medicina Nuclear. No momento, estamos
desenvolvendo a parte experimental do
trabalho a ser apresentado no 3s Research
Coordination Meeting on labelling, Quality
Control and Clinical Evaluation of
Monoclonal Antibodies for Scintigraphy" e a
ser apresentado no relatório científico final
do projeto da FAPESP

Síntese, marcação com ^ " " T c da
L,L,Etilenodici»teine dietil ester M m T c -
L.L-ECD. Preparação de Conjuntos de
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Reativos Liofilizados. Estudos Químicos
t Biológicos

Uma série de ligantes do tipo diamino drtiol
Um sido estudados como agentes de
parfusâo cerebral. A L.L-Etilenodictstema
dtetil ester (L.L.ECD) marcada com 9 9 m Tc e
um agente para avaliação do fluxo
sangüíneo regional cerebral. O trabalho de
síntese foi realizado em duas fases.
Prepararam-se conjuntos de reativos
liofilizados e estudou-se os efeitos químicos
e biológicos

Síntese, marcação com W n r T c d a
UUEtilenodicisteina dietil ester W"»Tc-
L X - E C O . Preparação de Conjuntos de
Reativos Liofilizados. Estudos Biológicos

Estudos comparativos em humanos
demostraram que o complexo 99mTc-
Etüenodicisteina (^^Tc-EC) constitui-se
numa alternativa para estudos da função
renal. O composto L.L-EC forma completo
estável com 9 9 mTc. Fez-se a síntese do

em uma fase. marcando-se com
Fez-se conjuntos de reativos

liofilizados e a distribuição biológica em
ratos.

Preparação de Conjuntos de Reativos
Liofilizados de Dextran-70 para marcação
com " " T c

A marcação do Dextran-70 com 9 9 mTc visa
a introdução de um novo radiofármaco para
estudos do sistema linfático em Medicina
Nuclear. A otimização das condições de
reação foi efetuada alterando-se as massa
de sal, do redutor, de pH e as características
de liofilização. Estudou-se ainda, o volume
de reação, a atividade do 9 9 m Tc e o tempo
de armazenamento do produto

Síntese de Mercaptoacetilglicilglicilglicina
Preparação de Conjuntos de Reativos
Liofilizados. estudos de distribuição
Biológica

0 99mTc Mercaptoacetilghcilghcilglicina (S-
BZ-MAG3) se constitui em um substituto do
O-Hippurato de Sódio 1 3 1 I no estudo da
função renal, sendo eliminado pelos túbulos

renais; tem a vantagem de s*r adequado
para imagens renais. Foram realizados:
síntese do produto, preparação de conjuntos
de reativos, distribuição biológica. Foram
feitos mapas em pacientes.

Síntese de HexametHpropilenoaniiM
Oxima (HMPAO) Preparação de Conjuntos
de Reativos Liofilizados e Estudos de
Distribuição JBiotògica do Produto
mareado com " " T c

A hexametilpropilenoamina Oxima (HMPAO)
é um agente radiofarmacéutico utilizado em
estudos tomograficos de parfusâo cerebral e
na marcação "in vitro" de eHxócitos. Fez-se
a síntese em duas fases, separação pro
cristalizações sucessivas das espedes e
meso. A fração pura foi identificada por
HPLC e utilizada na preparação de conjuntos
de reativos liofilizados. Foi feita a
distribuição biológica.

Marcação com 1 3 1 I / 1 2 3 I do ácido 15 p +
lodofenil Pentadecanoico
cmtilografias do miocérdio

para

Os radiofármact > tom iodo radioativo são
produtos de larga utilização em Medicina
Nuclear dado que os ácidos graxos são
fontes de energia e captados pelo músculo
cardíaco, principalmente, quando o iodo se
encontra na posição ômega O objetivo é a
marcação do ácido 15-p-l-lofenH

>3>|/I23
cido

Pentadecanoico com >3>|/I23| e

distribuição biológica em animais.
de

Produção de Conjuntos de Reativos de
IMP (anfetamine) é MIB6
(metaiodobenzilguanídina) para manear
com 1 2 3 I

As substâncias marcadas com
radionuclideos de meia-vida curta ou longa
precisam para sua preparação, fases
trabalhosas e demoradas (marcação,
purificação, controle da qualidade) a fim de
obter-se um radiofármaco com as
características ideais para ser utilizado em
diagnóstico em Medicina Nuclear. 0
desenvolvimento de conjuntos de reativos
oferece \tm método prático, fácil e rápido
para obtenção de um radiofármaco em um



período de tampo curto, após a adição do
ladMaétopo no frasco da reação. Em geral,
a forma de apresentação é liquida ou
iefifeada. podendo ser estocado a 4°C. Este
trabatto tem por objetivo a preparação de
MIBG a IMP para marcar com 1 2 3 I . A IMP é
uMaada em Medicina Nudear para estudos
da função cerebral e a MIBG na detecção de
tumores da suprarenal (fiocromocttomas de
neurobtastomas).

Controle da Qualidade de Novos
Radioisótopoi e Radtofécmacos

Esti projeto tem por finalidade otimizar e
desenvolver novos métodos a serem
implantados nos procedimentos rotineiros de
Controle da Qualidade de RadkMsótopos e
Radiofármacos, já comercializados • dos que
estão em fase de desenvolvimento. O
controle da qualidade compreende ensaios
químicoi físico-quimicos e biológicos. Fez-
se estuk radkiquímicos e biológicos de

MPAOj» ^ c , Ácidos Graxos 1 3 r l . 67G a ,
99

Preparação de Conjuntos de Reativos
Uofilizados de Hippuran para marcar com
131|y123|

O sal orto-iodo-hippurato de sódio (hippuran)
quando marcado com 131y123| $ utilizado
para estudos de função renal. 0 fármaco

quando liofiltzado pode ser estocado por um
determinado período de tempo. O hippuran
sob forma de conjunto de reativos liofützados
marcados com «3«|/123| consiste em um
método fácil, prático e rápido. Estudaram-se
as condições de preparação do "kit"
liofilizado. otimizando as quantidades de
reativos empregados. Realizou-se provas de
estabilidade do produto marcado.

Estudos da Recuperação das Colunas de
Alumina usadas na Produção de
Geradores de ^rrtTc

A Coordenadoria de Processamento de
Materiais Radioativo produz semanalmente
cerca de 100 geradores de 99 rnTc. utilizando
o " M o de fissão adsorvido em colunas de
alumina calcinada a 1000°C As colunas são
previamente acondicionadas com HCI em pH
1,5 e esterilizadas, em seguida, são
carregadas com 9 9Mo em solução estéril e
isotônica de NaCI. Atualmente os clientes
devolvem as blindagens de geradores de
9 9 mTc à Coordenadoria, para
reaproveitamento das mesmas. A finalidade
do trabalho é estudar a reutilização da
alumina, observando os seguintes critérios:
- Racionalização do trabalho
- Redução do custo com aproveitamento dos
materiais
Os estudos estão sendo efetuados a fim de
determinar o número conveniente de
reutilização, mantendo a mesma qualidade
dos atuais geradores

C) Radioproteção e Segurança Nuclear

Dosimetria de Neutrons

Os principais objetivos do Laboratório de
Dosimetria de Neutrons são: estudar e
desenvolver técnicas de dosimetria cie
neutrons para determinar as grandezas
diferenciais e integrais como taxa de
fluéncia, fluència e dose equivalente,
deconvoJuçâo de espectros em diferentes
campos neutrònicos, pesquisa e
desenvolvimento de dosímetros individuais
para neutrons, com materiais disponíveis no
IPEN. Dando continuidade às atividades que
resultaram na operacionalidade do programa

de deconvolução de espectro BUNKI,
estamos ensaiando o algorítimo MAXIET
cujo resultado de saída pode ser utilizado
como solução inicial para o programa
BUNKI. Neste período também foram
iniciados estudos preliminares para
desenvolvimento de um porta-dosímetro
para utilização de pastilhas de B D
para detecção de neutrons.

Monitoração Interna "In Vitro"

O Laboratório de Radiotoxicologia tem como
principal objetivo fazer o controle da
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contaminação interna dos trabalhadores
ocupacionalmente expostos a materiais
radioativos. Este controle é feito por meio oe
uma análise radioquimica da concentração
de material radioativo presente nas amostras
de excretas (urina, fezes). Por intermédio de
um modelo matemático infere-se a
quantidade de material radioativo
incorporado pelo indivíduo. Atualmente este
laboratório realiza, em caráter rotineiro
análises de urânio natural, '3*1, trítio, torto e
flúor não radioativo. No ano de 1993,
efetuaram-se 628 análises cujos resultados
estão dentro dos limites admissíveis para o
trabalhador.

Laboratório de Dosimetria Fotográfica

O Laboratório de Dosimetria Fotográfica tem
como principal objetivo executar a
monitoração individual externa dos
trabalhadores ocupacionalmente expostos à
radiação gama e X. Durante o ano de 1993,
executaram-se 28.089 monitorações
individuais aferidas, 11 fitas densitométricas
e 3 densitómetros; emitiram-se 351 históricos
individuais de dose e 12 relatórios de
excesso de dose. Executaram-se, também,
correções parciais de registros cadastrais e
de doses inconsistentes dos usuários do
IPEN nos anos de 1987 a 1990, para o
Banco de Dados do Sistema CD3 gerenciado
naSIN/CNEN/RJ.

Produção de Materiais Dosimétricos

O Laboratório de Materiais Dosimétricos tem
como principal objetivo a pesquisa,
desenvolvimento e produção de materiais
dosimétricos para aplicação em monitoração
pessoal e ambiental da radiação beta, gama,
X, de elétrons e de neutrons. Em 1993,
produziram-se 30.000 pastilhas de
CaSO^Dy para venda às firmas particulares
prestadoras de serviço de monitoração
pessoal, fornecimento a Institutos de
Pesquisas e Universidades e ao Laboratório
de Dosimetria Termoluminescentes, bem
como, na utilização na prestação de serviço
de determinação de taxa de exposição de
equipamentos de raios-X e fontes de
radiação beta e gama. Produziram-se,
também 1.000 pastilhas de CaSO^Dy com
grafite de diferentes espessuras, para

pesquisa de aplicação em detecção de
radiação beta.

Monitoração "In Vivo" para Contaminação
Interna de Trabalhadores

Realiza-se a monitoração "in vivo" para
contaminação interna dos trabalhadores do
IPEN ou de firmas externas que manuseiam
material radioativo. Realizou-se, em 1993,
entre monitorações de corpo inteiro e
monitorações de órgãos, um total d» 560
monitorações, sendo que em nenhuma
destas encontrou-se níveis de
contaminações acima dos limites
estabelecidos em norma. Iniciou-se as
monitorações de trabalhadores do IPEN que
manipulam Tõrio. Observou-se a
necessidade de um programa d*
monitoração que levasse em contr a
existência de Torônio no ar respirado pelos
mesmos a fim de possibilitar a correção dos
valores encontrados.

Laboratório de
Termoluminescente

Dosimetria

O Laboratório de Dosimetria
Termoluminescente objetiva a prestação de
serviço de monitoração individual externa e
monitoração ambiental do IPEN e de firmas.
Os serviços são prestados em caráter
rotineiro, mensal para a monitoração
individual e trimestral para a monitoração
ambiental. As monitorações são realizadas
por meio de dosimetria termoluminescente
utilizando pastilhas de CaSO^Dy produzidas
no IPEN. Em 1993, realizaram-se 834
monitorações pessoais, 455 monitorações
ambientais e 245 monitorações de área, não
verificando-se casos em que o limite
derivado mensal tenha sido ultrapassado.

Desenvolvimento de uma Nova
Metodologia para o Cálculo de Dose em
Dosimetria

Está em andamento o desenvolvimento de
uma nova metodologia de cálculo da dose
equivalente utilizando técnicas de
inteligência artificial através da neuro
computação. O trabalho está orientado para
a otimização de todos os parâmetros
envolvidos no processamento dos filmes,

17



desde a irradiação para a obtenção da curva
de cafibração até as leituras de densidade
óptica. Os resultados, obtidos para o caso de
incidência normal, mostram uma excelente
concordância com os valores de dose e
energia reais fornecidos pelo Laboratório
Nacional de Metrologia das Radiações
lonizantes.

Pesquisa, Desenvolvimento e
Caracterização de Materiais Dosimétricos

Dando continuidade à pesquisa e
desenvolvimento de materiais, em 1093
instalou-se a linha de vácuo para operar
acoplada a um forno mufla, que será
uttteado para fusão do LiF dopado com
elementos tais como cobre, prate e fósforo,
com o objetivo de se obter um material de
alta sensibilidade termoluminescente. Estão
em andamento os testes de avaliação do
desempenho de pastilhas dosimétricas de
CaSO4:Dy + Grafite, com diferentes
espessuras e conteúdo de grafite, para
aplicação na monitoração da radiação bete e
de elétron, bem como da radiação UV e de
lasers.

Doeimetrte de Doses Artes

Os materiais pesquisados para o
desenvolvimento de dosímetros adequados
para avaliação de doses altas, empregando
as técnicas de Ressonância Paramagnéiica
Eletrônica e Espectrofotometria, são a
alanina e o CaSO^Dy. As principais
propriedades dosimétricas estudadas são:
sensibilidade, estabilidade, reprodutibilidade,
curvas de dose-resposta no intervale entre
10 e 1(PGy, dependência energética e com
0 tipo de radiação. Os resultados
preliminares mostram a viabilidade de
utilização desses materiais para a dosimetría
de doses altas.

Noves Grandezas, Aplicação em
Monitoração Individual

Com o objetivo de adequar os resultados de
dose equivalente fornecidos pelos
laboratórios de monitoração individual
externa do IPEN aos novos conceitos de
dote equivalente individual superficial e dose
equivalente individual profunda, estão em

andamento medidas da resposta
termoluminescente de pastilhas de
CaSO^Dy irradiadas na presença de
diferentes "phantons" e diferentes
espessuras de lucite na frente das pastilhas,
para simular as espessuras de 0.07 e 10mm
recomendadas pelo ICRU. Ate o momento,
todas as medidas foram efetuadas com
incidência normal da radiação. A seguir terá
inicio o estudo da dependência angular da
resposta, após o que poderão ser calculados
os fatores de correção.

Medida da Intensidade Gama por
Decaimento do *26j

O objetivo deste projeto é desenvolver o
método de medida absolute da atividade do
1 2 6 l e determinar as intensidades gama por
decaimento, cujos valores encontrados na
literatura apresentem incertezas da ordem de
7%. A taxa de desintegração é obtida pela
combinação das medidas feitas em dois
sistemas de coincidência: X-gama,
constituído por dois cintiladores planos de
Nal(TI), e 4 pi beta-gama, constituído por
detector proporcional a gás fluente e
cintilador plano de Nal(TI). Paralelamente às
medidas absolutes, fez-se medidas no
espectrômetro de HPGe. para a
determinação de contaminantes, que devem
ser subtraidos das medidas feitas nos
sistemas de coincidência. As medidas da
taxa de desintegração estão em fase de
análise.

Medidas de Seccâo de Choque Médias
Induzidas por Neutrons de Fissão do
235 ^

Em continuidade ao programa desenvolvido
anteriormente, estão sendo realizadas novas
medidas de secção de choque módias
induzidas por neutrons de fissão do 2 3 6 U ,
para algumas reações de limiar, do tipo:
(n,p), (n.alfa), (n,2n) etc. As reações
estudadas foram as seguintes:
^Mofn.alfa^Zr, 95Mo(n,p)95Nb,
12'l(n,2n)1«>l e 31p(nip31gj ^ 9 amostras
são irradiadas na posição 62 do reator IEA-
R1. A técnica utilizada é a de ativação de
folhas, utilizando um espectrômetro de
HPGe, previamente calibrado na faixa entre
245 e 1408 keV, Os erros envolvidos são
tratados de modo rigoroso, aplicando a
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metodologia de análise de covariâncias. Em
1903 definiram-se as características das
amostras e foram iniciadas as irradiações.

Produção e Calibraçâo de Fontes
Radioativas

Em 1993, houve uma demanda de 77 fontes
de diversos radionuclideos. sendo 35%
fornecidos para usuários externos e 65%.
paia o IPEN. Os sistemas de medida
uttxados na produção e calibraçâo de fontes
são: sistema de coincidência 4pi beta-gama.
espectrômetro gama com detector HPGe e
câmaras de ionização de poço. O
Laboratório de Metrologia de Radioisótopos
além do fornecimento de fontes calibradas,
atende solicitações de deposições de metais
pela técnica de evaporação em vácuo e
pesagens utilizando balança analítica. Este
ano foram realizadas 161 pesagens.

Medida de Fluência de Neutrons

O Laboratório de Metrologia de Neutrons tem
atendido à solicitações de medidas de
fluência de neutrons, que são realizadas pelo
método de ativação. A demanda em 1993 foi
de 31 medidas. Algumas das solicitações
correspondem à determinação de perfis na
taxa de fluência de neutrons, na posição de
irradiação utilizada. Além destes, este
laboratório tem atendido a pedidos especiais
de cálculo de ativação ou a medidas de
fluências em arranjos especiais de
irradiação, tais como feixes colimados ou
filtrados nos canais de irradiação do reator
IEA-R1

Feixes Padrões de Neutrons Quase-
Monoenergéticos

Foi instalado um arranp no canal de
Irradiação BH-10 do reator IEA-R1,
constituído de um colimador, no interior do
qual são colocados segmentos cilíndricos de
Fe, Al e S com alta pureza. Deste modo, se
Obtém um feixe quase-monoenergético de
neutrons, tendo uma energia de 24 keV e
praticamente isento de radiação gama. Em
1993, além da instalação do arranjo,
iniciaram-se as medidas para a
caracterização do espectro de neutrons,
utilizando um filtro de Fe e detectores

proporcionais preenchidos com H2 ou CH4,
aplicando-se a técnica de detecção de
protons de recuo. Identificou-se as linhas
principais de energia de neutrons presentes
no feixe, por meio de códigos de computador
que estão sendo desenvolvidos no
Laboratório de Metrologia de Neutrons do
IPEN.

Calibraçâo de Instrumentos

O objetivo do Laboratório de Calibraçâo de
Instrumentos é a calibraçâo de monitores
portáteis a nível de Proteção Radiológica
com radiação alfa, beta e gama e dosímetros
clínicos a niv«i de Radioterapia com
radiação X de baixas energias • gama.
Durante o ano de 1993 foram verificados
1145 instrumentos a nível de Proteção
Radiológica e 17 a nível de Radioterapia.
Realizou-se a dosimetria anual de todos os
feixes de radiação utilizados para a
catibração de instrumentos pelo Laboratório
de Metrologia Nuclear do IPEN. Como parto
do programa de controle da qualidade
realizam-se testes mensais dos sistemas
dosimétricos do tipo padrão secundário
pertencentes ao laboratório.

Estabelecimento de Campos Padrões
para Calibraçâo de Sistema*
Dosimétricos Utilizados em
Radiodiagnóstico

O objetivo deste projeto ó a calibraçâo de
sistemas dosimétricos utilizados em
dosimetria de feixes de raios-X, diagnóstico
em hospitais e clínicas. Realizou-se a
instalação e montagem do sistema de
radiação X Neo-Diagnomax, com tubo de
125kV, 30/50 W, 500 mA, da Medicor Movek
Rõntgengyara. Realizaram-se medidas de
exposição, variando-se a tensão e a corrente
utilizando-se um dosímetro Victoreen,
modelo Radocon III, comprovando-se assim,
o funcionamento do sistema. Fez-se estudos
(levantamento bibliográfico) para a
continuidade do projeto.

Estabelecimento de Campo* Padrões de
Radiação X de Energias Baixa* e Média*

Estudaram-se as características dos feixes
de radiação X de energias baixas (20 a



60 kV, nível Radioterapia) que foram
confirmadas por meio de medidas de:
uniformidade dos campos de radiação,
camadas semi-redutoras e radiação
Npalhada. Está em andamento o
estabelecimento dos campos padrões de
radiação X (nível Proteção Radiologtca) no
mesmo sistema experimental, para utilização
• m caKbração de instrumentos. Foram para
isto confeccionados suportes, filtros e
cofimadores especiais. As camadas semi
redutoras estão sendo determinadas,
utilizando-se uma câmara de ionização de
600 cm3. Analisaram-se as respostas de
canetas dosimétricas de diferentes
fabricantes nestes campos de radiação X.
com e sem a presença de um
retroespaNiador. Terminou-se a montagem
do sistema de radiação X de energias
médias (300 kV). Está em andamento a
confecção de filtros adicionais, seguindo-se
os testes para a caracterização dos feixes.

Dosimetria na Faixa Terapêutica com
Pastilhas de Alumina Sinterizada

Verificou-se as pastilhas de alumina
sinterizada, produzidas pela Supervisão de
Materiais Cerâmicos do IPEN. quanto às
suas propriedades termoluminescentes em
campos padrões de radiação gama e X. O
pico de emissão foi determinado em 280°C
O material apresentou uma reprodutibilidade
muito boa (3,5%) e linearidade de resposta
entre 0,05 e 100 Gy para radiação de ^ C o
Determinou-se o limite inferior de detecção
em 0,01 Gy. Estudaram-se, ainda, o
decaimento térmico e a dependência
energética para radiação X, mostrando sua
viabilidade de uso para a faixa terapêutica

Desenvolvimento de uma Câmara de
Extrapolação para Dosimetria Beta

Projetou-se e construiu-se uma câmara de
extrapolação especial, de placas paralelas e
volume variável, com o objetivo de se
desenvolver um sistema a ser utilizado em

imetria de placas radioativas
ÔOy) dermatológicas. Estudaram-se

as características tanto para as condições de
caKbração do sistema padrão secundário de
radiação beta como para as distâncias muito
próximas à fonte (1 a 3 cm), mantendo-se o
campo elétrico constante. Verificou-se.

também, a câmara em campos padrões de
radiação X de baixas energias (25 a 50 kV),
obtendo-se uma dependência energética de
5.2%. resultado comparável ao apresentado
por câmaras de placas paralelas comerciais.

Desenvolvimento de Câmaras de
Ionização de Placas Paralelas para
Detecção de Radiação de Elétrons

Verificaram-se as quatro câmaras de
ionização de placas paralelas projetadas e
construídas no IPEN com materiais
diferentes, com o objetivo de utilização em
dosimetria de elétrons de altas energias
(>5 MeV) com altas taxas de dose absorvida
(faixa terapêutica) quanto às suas
características principais: estabilidade a curto
e longo prazos, resposta à radiação X, gama
e de elétrons de diferentes energias,
dependência angular, curva de saturação e
efeitos de polaridade. Estudou-se, ainda, o
efeito da irradiação dos cabos das câmaras.
Os resultados mostram que as câmaras
apresentam comportamento que viabiliza
sua utilização em dosimetria de elétrons.

Programa de Monitoração Ambiental

Analisaram-se 42 amostras de origem
atmosférica, aquática e terrestre, por
espectrometria gama passiva, para avaliar
os níveis de radioatividade aos quais estão
expostos os indivíduos do público que vivem
nas circunvizinhanças das instalações
nucleares do IPEN. Para as atividades dos
radionuclídeos presentes no termo-fonte do
IPEN observaram-se valores sempre abaixo
de 5 Bq/L As taxas de contagem observadas
para os radionuclídeos " 8 A c , 2 0 8 T I ,
2 i2 ,214 P b ! 2 1 2 , 2 1 4 B J e 40 K j n d j c a m n â o ter

ocorrido variação estatisticamente
significativa na radioatividade natural.
Determinou-se a radiação direta no meio
ambiente com dosímetros
termoluminescentes instalados em 15 pontos
críticos. A radiação de fundo apresenta um
valor médio de 7,0 +/• 2,3 uC/kg, da ordem
do ponto "branco" fora da área do raio de 15
km do IPEN. Os valores mais altos estão
perto do ciclotron e da UTERRS. sendo os
valores mínimos e máximos iguais a 11,9 +/-
1,6 uC/kg e 31,1 +/- 2,6 uC/kg,
respectivamente. Todos os resultados
confirmam que a liberação dos efluentes
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radtoabvos está sendo devidamente
consolada, tal como indica o termo-fonte de
1993dolPEN

Metodologia pata Avaliação de Dose no
Grupo Crítico Devido è Emissão de

Jquidoe Radioativos Gerados
Instalações do IPEN.

Concluiu-se a formulação de modelos de
dãpersâo de radmnudideos no canal
Pinheiros e a identificação das vias criticas
de exposição do público em decorrência da
emissão de efluentes líquidos radioativos
gerados pelas instalações do IPEN. Deu-se
ênfase aos estudos de validação do modelo
proposto, efetuando-se uma campanha de
amostragem de sedimento de fundo ao longo
do canal Pinheiros. Os resultados de análise
radiométrica mostraram que a concentração
de radionudídeos no sedimento se encontra
dentro do intervalo esperado para os
radionudídeos naturais. Dentre os
radnnudideos artificiais, o 1 3 7 C s e o ^ C o
foram os únicos detectados em alguns
pontos, em concentrações próximas aos
seus respectivos limites inferiores de
detecção, desprezíveis sob o ponto de vista
radiológico. Numa análise preliminar, não foi
observada acumulação dos radionuclideos
em pontos específicos do canal, como seria
esperado para a região próxima ao ponto de
descarga dos efluentes e a montante das
Usinas Elevatórias. Esse fato pode ser
explicado pelo grande aporte de material
sólido ao longo de toda a extensão do canal
Pinheiros e pela quantidade relativamente
pequena de radionuclideos liberados pelo
IPEN.

Análise Radiométríca

Amostras de alimentos e matérias-primas
para fins de exportação e importação são
medidas por espectrometria gama para a
determinação qualitativa e quantitativa de
radionuclideos naturais e artificiais (em
particular 1 3 7 C s e 1 3 4Cs) Os resultados
obtidos são apresentados sob a forma de
"Certificado de Análise Radiométrica". Estes
certificados atendem à resolução d? CNEN
que regula e fiscaliza a aplicação das
Normas d» Proteção Radiológica no pais
para produtos importados pelo Brasil, bem
como às exigências dos países que

importam produtos do Brasil Reaazaram-ee
300 análises e a receita gerada em 1993
representou 27.5% da receita geral de
serviços do IPEN neste mesmo ano.

Ambientei

O laboratório de radioquimica deu suporte ao
controle de efluentes gerados nas
instalações do IPEN, ao programa de
monitoração ambiental, à prestação de
serviços externos e ao atendimento de
emergências radidógicas. Reatzaram-se
análises de amostras de água de chuva,
água de superfície e de lençol freático. solo.
sedimento, vegetação, alimentos e efluentes
líquidos.

Controle dos Efluentes Radioativos
Liberados pela» Instalações do IPEN e
Avaliação do Impacto Radiológico
Ambiental

A soma das atividades dos radionuclideos
presentes nos efluentes líquidos liberados
pelas instalações do IPEN foi de 2.7x10;*
Bq, em um volume total de 3,0x1 (Pm 3 ;
como vem sendo observado nos últimos
anos, os radionudídeos que mais
contribuíram para esse total e que são de
relevância no que concerne è_ proteção
radiológica. foram o ^ o , 1 3 7 C s e os
radionudídeos da série natural do U.A dose
equivalente efetiva no grupo critico foi de 3,3
x 10 ' 5 mSv/ano No caso dos efluentes
gasosos e particulados, o único radionuclideo
detectado foi o 1 3 1 I . com atividade total
liberada de 2,5 x 1010Bq, levando a uma
dose Aquivalente efetiva no grupo crítico de
4,3x10-4mSv/ano.

Desenvolvimento de um Sistema par»
Análise de Dados de Espectrometria
Game em Escale de Rotina

Durante os últimos anos, a análise de
espectros gama em escala de rotina no
Serviço de Monitoração Ambiental foi feita
com o uso do código SAMPO, instalado em
computador de grande porte IBM. com
transferência de dados via conexão micro-
mainframe. Com a tendência a se deslocar o
trabalho em computação para
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microcomputadores, surgiu a necessidade de
•tuali2ação do processo de análise daqueles
dados. O novo sistema é baseado em um
conjunto de códigos denominado OMNIGAM.
para uso em micro PC. Esses códigos foram
interfaceados via programas aqui
desenvolvidos, de modo a assegurar a
interação amigável com o usuário.
Atualmente estão sendo feitos as
verificações comparativas para se assegurar
confiabilidade igual ou superior àquela obtida
com o sistema anterior. O mesmo apresenta
vantagens em relação ac anterior, tais como:
maior rapidez e flexibilidade que permite dar
suporte a diferentes conjuntos de parâmetros
de operação, conjuntos esses caracteusticos
de cada grupo de usuários. No início do ano
de 1994, será feita a implantação para uso
em rotina e o treinamento dos usuários para
o novo sistema.

Modelos Matemáticos que Simulam o
Transporte na Atmosfera de Gases e
Aerossóis Radioativos

A transferência de aerossóis e gases
radioativos na atmosfera a partir de uma
fonte de emissão até chegar ao homem
resulta de uma série de processos que
ocorrem no meio ambiente, no qual estes
produtos foram lançados. A fim de
quantificar o potencial de dano ao homem,
torna-se necessário determinar a
concentração dos radionuclídeos no meio
ambiente. Para tanto recorre-se a modelos
que simulem os processos de transferência.
Inicialmente estudou-se os principais
modelos de transferência utilizados para o
cálculo de dispersão atmosférica de
efluentes gasosos e aerossóis, assim como a
metodologia para o cálculo das doses
recebidas pelo homem decorrente da
inalação e exposição externa. Em uma
segunda etapa, adaptou-se um dos modelos
estudados para o cálculo da concentração no
ar e depósito no solo de substâncias
radioativas emitidas por uma instalação
nuclear. Este encontra-se em uso corrente
no Serviço de Monitoração Ambiental. Em
uma terceira etapa, pretende-se desenvolver
um código de cálculo de dose usando-se a
linguagem FORTRAN e um sistema de
gerenciamento de dados. Finalmente na
quarta fase, pretende-se desenvolver um
modelo específico para o IPEN, porém mais
realista do que o atual.

Projeto de uma Torre Meteorológica
Adequada às Necessidades do IPEN

Quando uma substância radioativa é liberada
na atmosfera, os processos de diluição,
difusão e deposição variam segundo as
condições meteorológicas e climáticas no
local de emissão. Para tanto, toma-se
necessário projetar uma torre meteorológica
visando a obtenção das grandezas físicas
pertinentes. Após estudo e adaptação de um
modelo matemático que simule os processos
acima, concluiu-se que para seguir o
caminho percorrido pelo efluente no meio
ambiente deve-se ter conhecimento das
grandezas e parâmetros, como velocidade e
direção do vento, gradiente de temperatura,
desvio normal da direção do vento, pressão
atmosférica, umidade e precipitação
pluviométrica No Serviço de Monitoração
Ambiental do IPEN/CNEN-SP após estudos
optou-se po. um projeto de torre
meteorológica com as seguintes
características: a) 40m de altura, b) 3 níveis
instrumentais compreendendo sensores para
velocidade e direção de vento, sensores de
temperatura, 2 sensores de pressão
atmosférica, umidade relativa e 1
pluviômetro. A parte teórica deste projeto
está concluída

Serviço de Salvaguardas

Adaptação do Sistema de Salvaguardas do
IPEN ao SCCC. Elaboração Questionário
Técnico e Declaração de Inventário Inicial.
Preparação de áreas para inspeção de
Verificação de Inventário Físico e de
Verificação de Questionário Técnico,
realizada pela IAEA, ABACC e SESAL
Realização de inspeções em instalações
argentinas, para a ABACC. Preparação e
emissão de documentação de Salvaguardas,
destinadas ao SESAL e à ABACC, a saber:
131 NTM, 25 LIVI, 225 MBR, 7 PIL, 50 ICR e
11 Notas Concisas.

Serviço de Engenharia e Segurança no
Trabalho

Procedeu-se, durante 1993, à investigação,
análise e cadastro de 2? acidentes típicos,
totalizando 81 acidentes , J trabalho, o que
significa que, pelo quinto ano consecutivo,
obteve-se uma redução substancial no



número de acidentes. No mês de fevereiro
nlo se registrou nenhum acidente com
afastamento ("Acidente Zero"). Elaboraram-
te 47 Laudos de Levantamento de
Condições de Trabalho e fez-se 42
comunicações de irregularidades das quais
30 (71.4%) foram atendidas. Houve a
recarga de 98 extintores pela Instituição pela
programação anual. Elaborou-se a
proposição "Estágio 2" de segurança, com
implantação de nova filosofia, dando-se
ênfase na conscientização. Esse estágio
prevê a criação do GIPAT (Grupo Interno de
Prevenção de Acidentes do Trabalho) e a
reformulação do Conselho de Segurança.

Análises de Acidentes e Planejamentos
d» Emergência nos Usos Pacíficos da
Energia Nuclear

Este estudo tem como objetivo desenvolver
competências por meio de um grupo de
pesquisa que analise: a) análise de acidentes
já ocorrido?, as causas que o provocaram.
como poderiam ser evitadas e detectadas,
como introduzir sistemas de atraso em
árvores de eventos que podem levar a
acidentes; b) análise de planos de
emergência radiológica já existentes e, com
base no resultado da pesquisa(s), como
atualizá-los e torná-los mais eficazes; c)
desenvolver guias para confeccionar os
planos de emergência radiológica; d) rever,
atualizar e aperfeiçoar o Plano de
Emergência Radiológica do IPEN. No ano de
1993, realizou-se o exercício simulado junto
ao Reator IEA-RI, com aplicação integral do
PER, tendo também a finalidade de uma
posterior revisão do plano.

Atendimento a Emergências Radiológicas
no Estado de São Paulo

Com o objetivo de dar atendimento de
emergência em todo o Estado de São Paulo
ou outros Estados, quando solicitado pela
DRS/CNEN, continuou firmado com o IPEN,
via o Serviço de Monitoração Pessoal, um
convênio com a própria CNEN/SECE e
Defesa Civil do Estado de São Paulo, para
intervir quando solicitado por estas duas
entidades, inclusive na Central Nuclear de
Angra dos Reis, em situações anormais ou
de emergências. O Serviço de Monitoração

Pessoal, apesar de continuar não possuindo
até a presente data uma infra-estrutura
adequada para este tipo de intervenção,
durante 1993. fez 14 atendimentos a
emergences externas junto à população de
São Paulo.

Engenharia de Radioproteçâo

O Serviço de Monitoração Pessoal possui
nesse campo projetos na área de Pesquisa e
Desenvolvimento, a saber:
-"Otimização em Proteção Radiológica'':
otimizar os projetos de engenharia e
pesquisa existentes nas instalações e
trabalhos desenvolvidos no IPEN. Em 1993,
teve andamento a otimização do Projeto
Molibdênio.
- "Sistemas Blindantes": otimizar os sistemas
blindantes envolvendo vários materiais.
Realizou-se em 1993, três cálculos e
otimizações de blindagens para diversas
instalações do IPEN.

Proteção às Instalações e Trabalhadores
do IPEN

Está em andamento o desenvolvimento de
Planos de Proteção Radiológica nas
Instalações do IPEN. Realizaram-se reuniões
para esclarecimento junto a outros
departamentos do Instituto. Estruturou-se o
Programa de Treinamento dos Supervisores
e Técnicos do Serviço de Monitoração
Pessoal para aplicação dos objetivos.
Escreveu-se e editou-se parte do material
que será utilizado para execução desse
treinamento. Quanto ao projeto
"Desenvolvimento de Sistemas
Computacionais", cujo o objetivo é aplicar
esses sistemas a todas as atividades de
Proteção Radiológica no IPEN e instituições
congêneres, colocou-se em uso o sistema de
registro e análise das monitorações de área
informatizado e fez-se um cadastro de todas
as fontes radioativas que estão nas áreas do
IPEN.

Supervisão de Proteção Radiológica

O objetivo é prestar serviços de apoio
técníco-científico às diversas instalações do
IPEN. Realizou-se, em 1993, 2720
monitorações de área, 270 monitorações de
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ar, 8620 monitorações de superfície (forma
rotineira). 9470 monitorações de superfície
(caráter operacional e especial). 12800
monitorações de embalagens. 320 vistorias
d» irradiadores, 1010 monitorações de saída
de veicules contendo material radioativo.
830 controles des rejeitos sólidos. 830
descontaminações de área. 1697
descontaminações de peças. 10040
descontaminações de roupas, 130
manutenções de aparelhos.

Treinamento em Proteção Radiotógica

Tem o objetivo de treinar e qualificar
pessoal interno e externo ao IPEN na área
de radioproteçao, ministrou-se um curso para
Operadores de Reator, do Reator Nuclear
IEA-R1. a título de reciclagem desse
pessoal. Continuou-se também com a
revisão da apostila H Proteção Radiológica",
de diversos autores do Serviço de Proteção
Radiológica.

0) Bioengenharia

Teste do Micronúcleo em Células
Sangüíneas Humanas para Avaliação do
Potencial Mutagênico da Radiação
lonizante.

O objetivo do trabalho consiste em analisar a
sensibilidade de diferentes grupos de
indivíduos à ação mutagênica da radiação
ionizante. Para tanto, utilizou-se a técnica do
micronúcleo (MN) que é considerada como
uma ferramenta eficaz de análise para a
detecção do dano genético produzido por
agentes genotóxices ambientais. Análises
cítogenóticas realizadas em linfócitos
irradiados (20 a 500 cGy de 6 0Co) de
indivíduos sadios e de pacientes com câncer,
mostraram que o número de células com MN
bem como o número de MN por célula
aumentaram em função da dose de radiação
Os pacientes com câncer mostraram as
taxas de MN. tanto espontâneos como
radioinduzidas, mais altas do que os
indivíduos sadios. A significance dos danos
obtidos está sendo analisada.

Obtenção de Copolímeros Hidrofilicos
peta Técnica de Enxertia e
Biocompatibilidade.

O objetivo da pesquisa foi a obtenção de
biomateriais pela copolimerizaçào de
hídrogóis sobre polímeros comerciais, de
maneira a atribuir propriedades
biocompatíveis a estes polímeros, utilizando-
se a técnica de enxertia pela radiação
ionizante. Estudou-se os parâmetros de
enxertabilidade e efetuou-se a

caracterização físico-química dos
copoli meros de enxerto. Avaliou-se a
propriedade hemocompatível dos
copolímeros por testes "in vitro" » "ex-vivo".
Dos seis substratos poliméricos e quatro
monômeros (hidrogéis) estudados, os
produtos que se mostraram
hemocompativeis foram o
politetrafluoroetileno, o poli(etileno-co-
tetrafluoroetileno) e o polietileno enxertados
com a dimetilacrilamida e a borracha de
silicone e o polietileno enxertados com a
acrilamida e vinil-pirrolidona. Chegou-se a
um esclarecimento da relação entre a
compatibilidade com o sangue e os métodos
de enxertia

Dosimetria Biológica Crtogenética.

Utilizada para estimar dose absorvida por
meio da análise de aberrações
cromossõmicas radioinduzidas em linfócitos
sangüíneos periféricos (LPS) de indivíduos
expostos ou suspeitos de exposição à
radiação ionizante. A freqüência das
aberrações cromossõmicas observada nos
LPS dos indivíduos expostos ou suspeitos é
comparada à freqüência observada em LPS
irradiados "m vitro" (Curva de calibração
dose-resposta). No período foram avaliados
dois casos de exposição à radiação e os
resultados após as analises das aberrações
não confirmaram as exposições. Elaborou-se
uma curva de calibração dose-resposta "in-
vitro" para ^Co, com taxa de dose de 5
cGy. Uma curva dose resposta para 1**2lr
está sendo desenvolvida.
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Efeitos da Radiação lonizante sobre
Toxinas Animais.

Os raios gama têm sido usados, com
sucesso, na destoxicação de venenos. O
grupo de venenos da Radiobiologia tem
conseguido excelentes resultados,
trabalhando com venenos de serpentes e
abelhas. Depois de conseguirmos atenuação
dos venenos de jararaca e cascavel, no ano
de 1993 conseguimos ainda:
• Atenuação da toxicidade do veneno de
jararacuçu.
-Obtenção de anticorpo especifico induzido
por veneno irradiado de cascavel. Importante
na diferenciação entre os acidentes ofidicos.
para que a clínica prescreva tratamento
adequado.
• Isolamento do principal produto gerado
durante a irradiação no processo de
atenuação de venenos. Importante para
optimização da produção de soros
antiofídicos.
-Desenvolvimento de Kit para quantificar
antígeno circulante em animais. Importante
na indicação do número de ampolas de soro
a ser administrado por ocasião do acidente
ofídico.
• Congressos: participação em 3 congressos
com 9 trabalhos no total.

Desenvolvimento de um Ensaio
Imunoradiométrico para Determinar
Contamlnantes Bacterianos em
Hormônios Recombinantes.

Com a produção de hormônios
recombinantes em bactérias se faz
necessário desenvolver um ensaio
laboratorial para determinar a presença de
proteínas de E. coli como contaminantes do
produto final. O objetivo da presente
pesquisa é padronizar um ensaio
imunoradiométrico (IRMÃ) capaz de detectar
esses contaminantes com precisão, exatidão
e sensibilidade necessários para medir
valores da ordem de 5 mg de proteína por
milílitro Os resultados até agora são
positivos cabendo, porém, solucionar alguns
problemas relacionados à linearidade da
resposta para possibilitar uma exatidão mais
confiável.

Utilização da Linhagem C57BL6J/LIT-LIT
(Camundongos anões) na Avaliação da
Potência de hGH.

Os camundongos anões apresentam
características fenotípicas semelhantes ao
nanismo do tipo I humano (deficiência
isolada de GH). Esses animais vêm sendo
utilizados em ensaios biológicos para
determinação da potência de hormônio de
crescimento pituitario e recombinante. Os
resultados obtidos até o momento são
altamente satisfatórios, pois os índices de
precisão apresentados em ensaios com os
anões são semelhantes àqueles obtidos com
o ensaio clássico em ratos
hipofisesctomizados. Em 1993. foi publicado
um trabalho "In vivo Bioassay for the
Potency Determination of Human Growth
Hormone in Dwarf "Little Mice"
(Endocrinology)

Produção de Hormônios da Hipófise
Humana Mediante a Técnica de
Engenharia Genética.

Os hormônios pituitários humanos em fase
de preparação são: hGH, hPRL, e hTSH.
Todos têm amplas aplicações em campo
diagnóstico "in vitro" para preparação de
reagentes para radiotmunoensaio e
imunoensaio em geral. O hormônio de
crescimento (hGH) é especialmente
importante em campo terapêutico para o
tratamento de várias formas de nanismo.
Calcula-se que mais de 10.000 pessoas no
país poderiam se beneficiar do produto,
atualmente importado e de custo exorbitante.
A tireotrofina humana tem grande interesse
aplicativo como coadjuvante juntamente com
1*1|, no tratamento de carcinoma da tireóide
que apresenta uma grande incidência em
nossa população. Toda a população
necessitada, através da classe médica,
representa os clientes a serem atendidos.
Interessados, em particular, serão os
endocrinologistas e serviços de análises
clínicas. Para o hGH a demanda calculada é
acima de pelo menos 50.000 frascos por
ano. Para os produtos restantes deverá ser
realizado um levantamento atualizado.
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Obtenção em Escala Industrial de
Produtos Radioiodados: Hormônios
Tiraoideanos e PHuitârios, Anticorpo
Monoclonal e Proteínas de E. coli.

O objetivo destes projeto é a obtenção de
autonomia na produção de preparação fria
para a obtenção em escala industrial dos
seguintes produtos radioiodados: T3, T4,
TSH. nGH. hPRL. hLH. hFSH anticorpo
monoclonal anti-TSH e anticorpo anti-
proteínas de E.coli (anti-ECP). Já foram
produzidos, verificados e estão prontos para
comercialização os seguintes produtos
radioiodados: T3. T4, TSH, hGH (prtutário e
recombinante), hPRL, hLH, hFSH e anticorpo
monoclonal anti-TSH. Em 1994. deverá estar
concluída também a preparação e os testes
de hTSH e hPRL recombinantes
radioiodados e do anticorpo anti-ECP. Em
1993, foi publicado um trabalho em revista
internacional de ampla divulgação sobre a
utilização de hGH recombinante para
preparação de reagentes para
radioimunoensaio, tendo sido também
apresentados em Congresso Internacional
um trabalho sobre utilização de hPRL
recombinante para a mesma finalidade e
outro sobre determinação de proteínas de
E.coli e de formas indesejadas de hGH.

Preparação de Hormônios Humanos
Mediante Técnicas de DNA
Recombinante.

0 hormônio de crescimento (hGH), a
prolactna (hPRL) e a tireotrofina (hTSA)
humanos são utilizados em sistemas
diagnósticos, sendo que o primeiro tem
também aplicação terapêutica em casos de
nanismo hipofisário e o terceiro no
tratamento de câncer da tireóide. Os
objetivos do projeto são:
- A produção em escala piloto do hormônio
de crescimento já produzido em bactérias,
está em fase final de padronização de
expressão, purificação, caracterização físico-
química, biológica imunológica do hormônio
• testes toxicológicos da preparação:
- Produção de hPRL: foram construídos 2
vetores plasmidicos que levam à obtenção
de hPRL como uma proteína híbrida. Estão
em fase de padronização as etapas de
produção, purificação, caracterização e da
utilização deste, oteína de fusão em ensaio
imunológico Ainda com relação à hPRL

estão em fase de construção mais 2 vetores
plasmidicos.
- O hTSH está em sua fase de construção de
vetores de expressão e da sua manutenção
em células hospedeiras de mamífero (CHO).

Preparação e Caracterização de Anticorpo
Acoplado à Fase Magnética.

A separação do complexo Ag-mAb 125j „<,
caso do IRMÃ e do complexo Ag ' " | -Ab no
caso do RIA pode ser feita, entre outros
métodos, por fases sólidas magnéticas
acopladas a um anticorpo policlonal de alta
avidez contra o antígeno em estudo (IRMÃ)
ou a um segundo anticorpo (RIA). O objetivo
deste trabalho é a preparação de fases
sólidas magnéticas de qualidade comparável
àquelas comerciais importadas. Quanto à
fase sólida para o IRMÃ. foram obtidas
preparações comparáveis ás importadas
com a partícula de magnetita e com a
celulose magnetizada Houve também uma
padronização da melhor proporção de
anticorpo a ser acoplado a essas matrizes
magnéticas. Neste sentido, foi enviado um
trabalho para o XIII Congresso de
ALASBIMN (1993). Para a obtenção de
sistemas de alta sensibilidade foram
estabelecidas condições para a diminuição
da ligação inespecifica. No caso do RIA, os
estudos tiveram continuidade no sentido de
comparar a matriz de magnetita (acoplada a
segundo anticorpo) com fases sólidas
comerciais, visando a identificação do "bias"
apresentado pela nossa preparação

Estudo da Expressão de Proteínas e
Glicoproteinas Biossintéticas em
Diferentes Tipos de Células
Transformadas.

O objetivo do presente trabalho é a obtenção
de expressão suficiente das proteínas em
exame (hormônio de crescimento, prolactina
e hormônio tireotrófico) seja em bactérias,
células de hamster ou humanas. Na fase
atual, os estudos se dirigem especificamente
à obtenção de vetores de expressão de
construção através dos quais se possa obter
um rendimento industrialmente aproveitável
das proteínas e glicoproteinas. No caso do
hGH já foram padronizadas técnicas
eficientes de identificação e eliminação de
formas ísoméricas indesejáveis de hGH.
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Para a PRL estão sendo comparados vários
vetores com diferentes promotores,
dierentes seqüências sinabzadoras.
expressão dtoplasmática ou expressão com
secreçâo periplasmabca do hormônio
recombinante Para a produção de hTSH em
células CHO estão sendo estudados
diferentes "mini-genes" para subunidades
alfa e beta desta proteína, tentando-se obter
tranformacão permanente. Os queratinócitos
humanos e sua eficiência de transformação
foram estudados sob vários aspectos,
especialmente no sentido da utilização de
um promotor regulável.

Produção de Reagentes Nacionais para o
RadfoJmunoensaJo e IRMÃ do Hormônio
Tireotrófico Humano.

O objetivo é a obtenção dos componentes
básicos do RIA e do IRMÃ de hTSH de
qualidade comparável aos importados. Os
reagentes a serem preparados para estes
sistemas são:
- Padrão de hTSH: Um terceiro lote de hTSH
hipofisárío foi preparado e calibrado e está
•ando distribuído na América Latina (Projeto
ARCAL VIII). Preparado em papel de filtro
(screening de TSH neonatal), esse padrão
apresentou bons resultados que foram
apresentados no Congresso da ALASBIMN
• Tracadores: Rotineiramente são preparados
o 1 2 5 l -hTSH e o 125l-anti-hTSH.
-Antisoro: um anticorpo policlonal foi
preparado em nosso laboratório, tendo
apresentado um título de 1:45 000, porém
apresentando reação cruzada com hLH. o
que torna inviável sua utilização no RIA.

- Fase sólida: este produto vem sendo
preparado acoplando-se um anticorpo
policlonal anti-hTSH a um suporte sólido
magnético. Encontrou-se a metttor
combinação do anticorpo da fase sólida com
o anticorpo marcado. Conseguiu-se,
utilizando esse par, preparação de boa
qualidade com as matrizes magnetita e
celulose magnética.

Estudo da Contaminação Tireoideana por
1 2 5 I em Modelo Animal.

É objetivo deste trabalho estabelecer um
critério de avaliação de oossiveís
contaminações tireoideanas por *25|, de um
maneira precoce, antes que todo o iodo
radioativo acumule-se na tireóide. Pretende-
se de uma maneira simples e prática
minimizar o acúmulo do iodo na tireóide
através da administração de substâncias
bloqueadoras cuja efetividade e dependência
com a dose foi previamente estabelecida.
Estudou-se num modelo animal a ação de
três drogas bloqueadoras (tapazol, perdorato
de potássio e iodeto de potássio), e para
aquela que apresentou melhor capacidade
de bloqueio estabeleceu-se a melhor dose a
ser usada para um bloqueio mais efetivo. O
mesmo estudo, já realizado em um cão,
sobre a correlação entre atividade de * *5 | na
urina poucas horas após a contaminação e
atividade na tireóide 24 horas após, foi
repetido em pessoas que realizavam exames
de captação tireoideana com 1 3 1 I . Com os
resultados alcançados é possível a partir de
uma amostra de urina, colhida 4 horas após
ocorrida a contaminação, avaliar-se a
necessidade, ou não, de uma intervenção
com uma droga bloqueadora.

E) Processos Industriais utilizando Radioisótopos e Radiações

Irradiações com Feixe de Elétrons de Alta
Energia e com Radiação Gama

A irradiação com feixe de elétrons de
revestimentos políméricos de condutores
elétricos resulta em sensível melhoria de
tuas propriedades mecânicas, térmicas e
elétricas. Assim, a irradiação agrega ao
produto um novo perfil de custo e/ou

qualidade beneficiando setores como, por
exemplo, o aeronáutico, naval,
automobilístico e petrolífero. Em 1993,
3 300km de fios e cabos de diferentes bitolas
foram irradiados em 1100 horas efetivas de
operação do acelerador de elétrons,
atendendo várias indústrias com este
serviço: Cofibam, Argentum, Same,
Commander, Condupar e BJ. Também foram
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executadas irradiações para novos
desenvolvimentos, a saber, irradiação de
alimentos, modificação de polímeros.
vuteanização de látex, cura de
revestimentos, degradação de poluentes
líquidos e gasosos, indução de cores em
gemas, aproveitamento de sub-produtos da
bio-massa, dosimetria de altas doses, etc .
Destinou-se parte do tempo à manutenção
preventiva e/ou corretiva do acelerador. As
irradiações por raios gama totalizaram 7188
horas em 1993, envolvendo a esterilização
de aproximadamente 9500 peças de material
médico-círúrgico (agulhas, cateteres.
tampas, frascos, etc) e pesquisas de
preservação de alimentos, dosimetria de
altas doses, indução de cores em gemas,
esterilização de materiais biológicos, etc.

Pesquisa e Desenvolvimento no
Tratamento de Águas de Abastecimento,
Residuárias, Efluentes Industriais e
Lodos, Utilizando o Acelerador de
Elétrons de Alta Energia

O objetivo deste projeto é verificar a
viabilidade técnica e econômica da utilização
de feixe de elétrons de alta energia gerado
em acelerador, na degradação de agentes
poluidores e, também, na eliminação de
microorganismos patogênicos em águas de
abastecimentos, residuárias e lodos. As
seguintes etapas do projeto já foram
atingidas: a) desenvolvimento da
metodologia para quantificação de
colíformes e salmonelas, bem como a sua
redução pela irradiação; b) adequação da
metodologia de análise por cromatografia
gasosa para a detecção de tnhalometanos
(THM's) e a sua redução pela irradiação; c)
implementação de testes de toxicidade
aguda com peixes (bioensaios), d)
construção de uma planta piloto para
execução de ensaios em fluxo (3m3/h); e)
desenvolvimento da técnica de calorimetria
para controle das doses "on line" de
efluentes Irradiados na planta piloto. Este
projeto está sendo desenvolvido com
recursos do IPEN e em conjunto com a
SABESP

Projeto IPEN/SABESP/AIEA • BRA/8/022;
"Characterization Studies of the Paiva
Castro Reservoir"

Este projeto tem como finalidades básicas,
estudar os vários parâmetros que intervém

na qualidade da água do reservatório Paiva
Castro, localizado em Mairiporã-SP, último
de um conjunto de seis reservatórios que
compõe o sistema Cantareira, cujas
características principais são: volume
aproximado de 36.000.000m3, vazão de
33m3/s e responsável pelo suprimento de
67% da água consumida na região
metropolitana de São Paulo. As atividades
que foram desenvolvidas durante o ano de
1993. são:

- Caracterização físico-química de águas e
sedimentos nas seções de entrada, saída e
intermediárias d a Paiva Castro, para análise
da variação temporal das suas
concentrações;
• Utilização do acelerador de elétrons para o
tratamento de amostras de esgotos da ETE-
Mairiporã por irradiação ionizante, para os
estudos de remoção de coliformes totais e
fecais e parâmetros físico-químicos visando
o estudo de viabilidades técnica e
econômica;
- Determinação da distribuição de tempos de
residência na Paiva Castro, utilizando o tritio
artificial como traçador Foram coletadas
aproximadamente 600 amostras de água
para a análise do conteúdo de tritio.

Estudo da Degradação de Policarbonato
Durolon Submetido à Radiação Gema

Os policarbonatos são largamente utilizados
em diversos setores industriais, em
decorrência das suas excelentes
propriedades mecânicas, ópticas, térmicas e
elétricas Neste contexto, ele pode tornar-se
um material para aplicações nucleares,
desde que tenha bom comportamento face à
irradiação quando comparado com outros
materiais alternativos. Neste trabalho,
concentra-se a atenção nos efeitos da
radiação gama no policarbonato Durolon,
produzido pela Policarbonatos do Brasil S/A,
em doses entre 0,2kGy a 1000kGy com
taxas entre 0,22kGy/h e 4,20kGy/h, no ar e
em vácuo. Analisou-se a influência da
radiação por resultados obtidos em ensaios
de tensão-deformação, dureza, viscosidade
relativa e transmitância. Observou-se o
seguinte: predominância do efeito da cisão,
estabilidade mecânica até 20kGy, queda no
alongamento de 50% do seu valor original
quando submetido a dose de 500kGy; por
outro lado, a transmitância cai
acentuadamente a partir de 5kGy Ficou
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evidenciado o aumento da dsão da cadeia
ponmérica com o acréscimo da água contida
nopokcarbonato.

Msrjç,ão de Desgaste do Revestimento
Retratam» em Atoe Fomos

O controle do desgaste do material refratãrio
é feito instalando fontes radioativas a
düei entes profundidades e em diversos
níveis do revestimento de altos fomos. As
atividades utilizadas são calculadas para
permitir a medição externa com precisão e
tem risco para o P*f3oal envolvido na
operação. As fontes de «"Co são produzidas
uüzando o reator IEA-R1 Durante 1993.
foram produzidas e calibradas as fontes para
a renovação do revestimento retratará de
dois altos fomos: da Companhia Siderúrgica
Nadonal-CSN e da Companhia Siderúrgica
Paufcsta COSIPA

Mididsi de Desgaste de Componentes de
Máquinas e Motores Utilizando o
Cictotron

0 objetivo do presente trabalho é o
desenvolvimento e implementação de um
método baseado em radionuclideos para
medidas de desgaste de componentes de
máquinas e motores utilizando a ativação
com protons no cidotron A técnica de
ativação de camada de superfície é a mais
uüzada para medidas de desgaste Nesta
técnica , um pequeno volume sob a
superfície da amostra-componente é ativado,
com partículas carregadas, resultando na
formação de radioisótopos emitindo raios
gama. Como a ativação pode ser restrita a
uma pequena área. a atividade total é baixa,
muito menor do que em ativação com
neutrons. Atualmente estão sendo
preparadas amostras de aço inox 304 e 316
(lammação, tratamento térmico) para serem
irradiadas no cidotron

Projeto Básico da Planta Piloto de
Tratamento de Efluentes Gasoaos (SO2 e
NCv) por Irradiação com Feixe de
Elétrons

Este projeto tem por objetivo demonstrar a
viabilidade técnica e econômica do processo
de remoção de gases tóxicos (SO2 e NOX)

através da irradiação com feixe de elétrons.
Neste período foi completado o estudo
teórico da viabilidade a neste sentido a visita
do especialista da IAEA. Dr. Z. A. Zimek. foi
fundamental para definir as bases do projeto.
Iniciou-se a construção da planta piloto de
laboratório onde será possível queimar
qualquer combustível, a principio, óleo e
carvão e analisar a eficiência de remoção
dos gases liberados. A câmara de irradiação
para gases em fluxo já está pronta e
operacional, o que possibilitou as primeiras
irradiações de ar visando os estudos de
dosimetria. Os dosimetros utilizados foram:
filmes de triacetate de celulose - CTA,
poKmetacrilatD de metHa - PM MA e
calorimotro com ler misteres. Este projeto
está sendo desenvolvido em conjunto com a
Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental - CETESB. Os futuros usuários
em potencial no Brasil são as termoelétricas,
siderúrgicas, '-'••«tnas químicas, indústrias
de papel e celulose e incineradores.

Medição da Quantidade de Mercúrio
Imobilizado em Células Eletrolítices

A determinação do mercúrio contido em
células eletroliticas de empresas produtoras
de NaOH e/ou Cl. pode ser realizada pelo

de diluição isotópica, utilizando
g como traçador. A principal vantagem

<So método reside no fato de não interferir na
produção, sendo possível sua aplicação em
forma rotineira. A utilização freqüente do
método permite realizar também um
eficiente controle ambiental, avaliando as
perdas de mercúrio. Durante 1993 foram
realizados serviços para as seguintes
empresas: Indústrias Químicas Carbocloro
S.A e Companhia Química do Recôncavo.

Desenvolvimento de Plásticos
Cintíladores de Grande Volume

Está sendo desenvolvida a tecnologia para
fabricação de detectores cintíladores
plásticos de grande volume, até 50 litros, e
de diversos formatos. Os detectores
cintiladores com estas dimensões
apresentam inúmeras aplicações,
principalmente em locais onde se necessita
medições em grandes áreas. Utilizam-se,
ainda, como supressores de radiação de
fundo. Até o presente foram obtidos os
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primeiros blocos com 50 litros de volume.
Partindo-se, em seguida, para atender à
soficitação do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais que necessita de,
aproximadamente, 400 litros de cintilador
plástico (em blocos de 40 litros) para atuar
como supressor de câmara gama o qual fará
parte de um tetescópio-gama para
rastreamento de radiação cósmica.

- ser compacto e robusto;
- dispensa operação em vácuo:
- operação à temperatura ambiente;
- não necessitam janelas;
• alta capacidade de resolução da energia de
radiação.
Os ensaios preliminares na montagem dos
detectores foram feitos com uma polegada
de diâmetro.

Desenvolvimento de Cintiladores de
Cstfn) a Serem Utilizados como
Detectores de Radiação.

O crescimento de cristais cintiladores de
Csl(TI) está sendo desenvolvido para serem
utilizados como detectores de radiação. Os
detectores de Csl(TI) apresentam
características funcionais similares ao
Nal(TI) tendo como principais vantagens o
fato de não ser higroscópico, ser facilmente
usinável e, ainda, permitir substituir a
fotomultiplicadora por fotodiodo, o que
diminui o custo e reduz a dimensão final do
conjunto. Até o momento construiu-se um
forno para crescimento de cristais e já foram
obtidas as primeiras amostras.

Desenvolvimento de Imageadores para
Diagnóstico Médico

Pretende-se desenvolver e construir um
protótipo de imageador computadorizado
para mapeamento de pequenos órgãos para
fins de diagnóstico médico. Espera-se obter
um projeto de menor custo em relação aos
equipamentos importados, porém, sem
sacrifício na qualidade do diagnóstico,
viabilizando, assim, um aumento no número
de diagnóstico e incrementando a demanda
de radíofármaco. Até o momento foi
realizado o projeto básico e estão sendo
levantados recursos para a execução do
protótipo.

Desenvolvimento de Semicondutores de
Silício para Utilização como Detectores de
Radiação

Na área de detectores de radiação, os
semicondutores de silício mostram-se de
grande utilidade na detecção de radiação
alfa, beta e gama. Este tipo de detector
apresenta as seguintes vantagens:

Crescimento de Cristais de lodeto de
Mercúrio para o Desenvolvimento de
Detectores de Radiação

Os cristais de iodeto de mercúrio a serem
utilizados como detectores de radiação
nuclear são altamente dependentes da
qualidade do material inicial. Com o objetivo
de minimizar o armadilhamento de reagentes
e/ou impurezas solúveis, desenvolveu-se a
técnica de sinteze do H g ^ a partir de
soluções iniciais diluídas e tempo de reação
bastante longo. Esse Hgl2. assim obtido, foi
utilizado para o crescimento de cristais via
fase de vapor, o que consiste na
transferência de moléculas na fase
pohcristalina para uma fase solida
monocristalina (cristal). Por esse processo
obteve-se cristais de aproximadamente
12mm2 e caracterizado por difração de
raios-X. Desenvolveu-se, também, métodos
de crescimento de cristais de iodeto de
mercúrio via solução, utilizando-se como
solventes: acetona e dimetilssutfóxído.

Valorização Comercial de Gemas Através
de Processos por Irradiação

Os principais objetivos deste projeto foram: o
desenvolvimento de processos de indução e
intensificação de cores em gemas brasileiras
por irradiação e elucidação de alguns
processos geológicos naturais que ocorreram
na formação de cores em gemas. Utilizou-se
diversas fontes de irradiação: raios gama de
uma fonte de 6 0 Co de 5000CÍ, um
acelerador linear de elétrons de 1,5 MeV e
neutrons de um reator. Usou-se a técnica de
análise de ativação por neutrons na
determinação de impurezas presentes em
gemas para prever possíveis induções de
radioisótopos. Os principais resultados
obtidos foram; em água-marínha, topázios
imperiais e incolores, turmalínas, quartzo e
diamantes.
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Desenvolvimento de Formulações para
Reticulação e Enxertia Induzida por
Irradiação e Transferência da Tecnologia
para a Indústria.

A modificação de polímeros induzida por
irradiação vêm sendo utilizada pelas grandes
indústrias de fios e cabos para uma
variedade de aplicações tecnológicas As
pesquisas nesta área estão praticamente
restritas ao IPEN, tendo em vista a
disponibilidade dos irradiadores. Esta
pesquisa irá permitir a transferência dessas
técnicas às indústrias nacionais de pequeno
e médio porte para as mais diversas
aplicações. Este estudo visa desenvolver
com profundidade as formulações
adequadas à irradiação do ponto de vista de
propriedades térmicas, mecânicas e de
estabilidade. Bem como as técnicas de
mistura e processamento dos aditivos, sejam
eles estabilizantes, co-agentes, lubrificantes
e outros. Os progressos realizados e os
clientes atendidos sao os seguintes: •
vulcanização: processo desenvolvido em
estudo de viabilidade econômica para
diferentes produtos (Johnson & Johnson e
Incor);
• reticulação de Fios e Cabos:
desenvolvimento adiantado em PE-CI e
trabalhos em Pidamento com polietileno
doro-sulfonado (COFIBAM, ARGENTUM,
DANEVA, CONDUPAR, CENPES etc);
• estabilizaçÃo de Polímeros para
Radioesterelização: definido o mecanismo
de degradação do PC e desenvolvido
sistema de proteção ( Policarbonato);
enxertia e Degradação do PP:
- desenvolvido o PP com propriedades
especiais do fundido e em estudo o PP
degradado como agente nucleante.

Cura de Tintas, Vernizes e Revestimentos
por Feixe de Elétrons

Durante esse último ano, deu-se
prosseguimento ao desenvolvimento de cura
por feixe de elétrons de revestimentos
pigmentados, em escala piloto, sobre chapa
dura e aglomerados Essa pesquisa está
sendo feita dentro do Convênio IPEN -
Sayerlack Ind. Bras. Vernizes S.A. Nesse
período, iniciou-se também, o
desenvolvimento do processo de irradiação
para cura de vernizes sobre papéis
especiais, para a indução do efeito barreira

Esses papéis revestidos serão empregados
na confecção de embalagens para produtos
líquidos (Convênio IPEN-Nicolaus Papéis).

Aplicação de Técnicas Nucleares no
Aproveitamento de Resíduos Agro-
Industriais

O objetivo deste projeto é a aplicação da
irradiação com feixe de elétrons e posterior
tratamento com amônia anidra gasosa em
materiais lignocelulósicos com o bagaço de
cana-de-açúcar. O material, obtido em
usinas alcool-açucareiras, foi submetido à
irradiação com doses totais de até 1000kGy,
50kGy por vez, energia de 1,5 MeV e
corrente de feixe de 7,0 mA. Posteriormente,
foi submetido ao tratamento por amonia em
um sistema especialmente desenvolvido.
Realizaram-se ensaios de biodigestibilidade
"in situ" e análise bromatológica Os
resultados são promissores no sentido do
uso desses resíduos agro-industriais como
complemento de ração para ruminantes,
uma vez que a combinação de irradiação e
tratamento por amônia aumenta o
aproveitamento e o valor nutritivo do bagaço
de cana-de-açúcar.

Processamento de Alimentos e Flores de
Corte por Radiação

O tratamento pela radiação ionizante está
começando a ser utilizado como suplemento
das tecnologias já existentes para
determinadas aplicações na área de produtos
biológicos. Uma dessas aplicações de
grande importância para a saúde pública é a
redução da contaminação microbiológica ou
por parasitas em produtos alimentícios. Da
mesma maneira, esta tecnologia vem sendo
estudada com o objetivo de desinfestação de
flores de corte. Realizaram-se diversos
experimentos de irradiação de especiarias,
vegetais desidratados, frango e batatas nas
doses recomendadas para desínfestaçao e
aumento de tempo de prateleira a fim de
identificar, através de métodos físico-
químicos, as mudanças decorrentes da ação
da radiação. Assim, a viscosimetria a medida
de termoluminescência eletrônica e a
ressonância paramagnética eletrônica foram
utilizadas para identificar alimentos
processados por radiação. Fez-se estudos de
tolerância às radiações ionizantes com

31



crisantemos e rosas, utilizando também
soluções preservativas para prolongar o
tempo de vaso dessas flores de corte.
Irradiaram-se pulgôes para o

acompanhamento da curva de sobrevida e o
surgimento da geração F<|.

F) Pesquisa e Desenvolvimento em Física e Química Nucleares

Estudo* de Reações Fotonucleares com
Radiação Gama de Captura de Neutrons
Térmicos.

Neste projeto pretende-se realizar um estudo
sistemático de reações fotonucleares para
diversos núcleos leves e pesados, utilizando
a l i 30 linhas gama monocromáticas com
energias variando no intervalo de 5 à 11
MsV. As atividades executadas no período
foram: Finalizadas as medidas de seccões
de choque de fotonêutrons para o 233y
Realizado mais de 50% das medidas sobre
seccões de choque de fotofissão para o
^ 3 ü ; Iniciou-se o experimento sobre
medidas de seccões de choque de
fotonêutrons para o 1 ' 0 e 1 3 C entre 5 e 11
MeV.

Estudo* de Interações Hiperfinas
Eletromagnéticas.

Desenvolvimento de pesquisas cientificas na
área de interações hiperfinas
eletromagnéticas em sólidos por meio da
técnica de correlação angular gama-gama
perturbada. Estão em andamento estudo da
ordem magnéticas em ligas de Heusler e
estudo da difusão de hidrogênio em hídrefos
metálicos:
• publicaram-se alguns resultados sobre ligas
de Heusler
• iniciaram-se estudos sobre hidretos
metálicos e ligas de Heusler com
composição não estequiométricas.

Estudo da Estrutura Nuclear pela Técnica
de Correlação Angular Gama-Gama e
Beta-Gama.

A pesquisa tem por objetivo a determinação
experimental de parâmetros nucleares como:
energia e intensidade de transições 3eta e
Gama; spin, paridade, meia vida e facor-g de
estados excitados: razão de mistura
multipolar de transições gama e anisotropia

de partícula beta. A finalidade é obter
informações que levem a compreensão da
estrutura de núcleos esféricos e quase-
esféricos. Realizaram-se medidas de
correlação angular direciona! no núcleo de
' °Se , medidas de espectroscopia gama no
núcleo de i ^ L a . ™»Ba e de ^G*.
confecção de fontes-beta de ""Co pela
técnicr. de eletrospray e a finalização da
montagem do espectrômetro Beta-Gama.
Esses resultados permitiram a apresentação
de sete trabalhos em congressos e a defesa
de duas dissertações de mestrado.

Estudos Estruturais por Difraçáo d e
Neutrons.

O Grupo de Difratometria de Neutrons tem
como objetivos, a aplicação de técnicas que
envolvem a difraçáo de neutrons no estudo e
na caracterização de materiais de interesse
tecnológico e no desenvolvimento da
difração múltipla como método de análise
estrutural. As técnicas empregadas no
estudo e caraterização de materiais são:
análise de texturas, análise de sistemas
multifásicos, determinação de estruturas
cristalinas e magnéticas e determinação da
qualidade cristalina de monocristais.
Terminaram-se no ano de 1993, as medições
e as análises de dados das pesquisas
referentes ao efeito da forma da amostra
sobre as intensidades dos pólos, em uma
figura de pólos, e a caracterização cristalina
e magnética de precipitados de magnetjta,
obtidos na preparação do ferrofluido F03O4
• D2O. Deu-se continuidade às pesquisas
relativas à caracterização de fases presentes
em supercondutores cerâmicos de alto Tc,
do sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O, caracterização de
fases no aço cromo Fe'CrC», onde x assume
valores pequenos, em colaboração com o
Departamento de Metalurgia da EPUSP, e
caracterização da qualidade cristalina de
monocristais crescidos artificialmente.
Apresentaram-se dois trabalhos e uma
conferência em congresso nacional.
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Estudo da Determinação de Cobre por
Diluição Isotópica Subestequiométrica

O cobre, e classificado como um elemento
traço essencial para o funcionamento celular
da todos os sistemas vivos: está presente
em todos os tecidos do corpo, e também, é
parte integral de várias enzimas
•ntexidantes. A análise por diluição
isotópica subestequiométrica proporciona
alta precisão e exatidão. O método baseia-se
na extração do cobre com uma quantidade
subestequiométrica de drtizona e
determinação da mudança de atividade
causada pela mistura do isótopo radioativo e
não radioativo do elemento. Neste trabalho,
estudou-se:

• tampo de equilíbrio da extração
-influência do pH na extração
subestequiométrica
• influência dos elementos interferentes na
extração do cobre
• reprodutibilidade da extração
subestequiométrica
• recuperação do cobre em materiais de
referência
Estabelecidas e avaliadas as melhores
condições de extração do cobre, o método
foi aplicado em amostras reais: dieta
alimentar, farinha de trigo, vinho e cerveja.

De&envolvimento e Aplicação de Métodos
Rcdioanalrticos para a Análise de
Elementos Traço Essenciais e Tóxicos em
Alimentos.

Um importante estudos na área de nutrição e
de saúde pública é avaliar a ingestão de
elemento traço tóxicos e essenciais no
organismo humano, pela análise de
alimentos que compõem a dieta básica de
uma população. Essa avaliação requer
Vários cuidados, como a obtenção de
resultados analíticos precisos e exatos, por
métodos altamente sensíveis.
Determinaram-se alguns elementos
Importantes, como Hg, Cd, As, Se, Cr e Cu
em dietas regionais brasileiras e materiais de
referência utilizando os seguintes métodos
de separação, desenvolvidos na Supervisão
de Radioquímica do IPEN:
- Determinação de Cd, Cr, Cu, e Se por
retenção em trocador inorgânico HMD, e
posterior extração com Bi (DDC>3 e
Zn(DDC)2 •

- Determinação de As, W, Cd. Cr, Ni, U, Th,
Se, Fe, Zn e Co utilizando resina CHELEX-
100 e trocador inorgânico TOO.

Aplicação da Análise por Ativação com
Neutrons para a Determinação de
Elementos Minerais em Produtos Ligados
è Agricultura e Agropecuária

As deficiências ou a toxidez de minerais são
fatores que não podem ser negligenciados
quando se trata de produção e produtividade
da agricultura e agropecuária. Por esse
motivo, este projeto tem por objetivo
contribuir com dados de concentrações de
minerais, tanto de interesse nutricional como
tóxico, em amostras que se relacionam com
essas áreas. Os trabalhos estão sendo
realizados em colaboração com grupos de
pesquisas afins, por exemplo: Estudo da
inter-relação entre minerais da forragem
usada para alimentar bezerros e minerais do
soro e tecidos de bovinos (Divisão de
Ciências Animais do CENA - Piracicaba). Os
elementos analisados por ativação com
neutrons instrumental foram: Co, Cu, Fe, Mg,
Mn, Mo, Na, Se e Zn.

Montagem de uma Célula para Abertura
de Amostras irradiadas.

De acordo com Projeto da Oficina Mecânica
do IPEN, finalizou-se a montagem de uma
célula para abertura de "coelhos" de
alumínio, irradiados por 8 horas ou mais no
reator IEA-R1. A célula é composta de uma
blindagem de chumbo com pinças contendo
um cortador de "coelhos" automático, e um
sistema de aspiração com bomba de vácuo,
para conduzir o "coelho" do carrinho de
chumbo, onde é colocado, quando sai do
reator, até a célula. Desse modo, tanto o
manuseio do "coelho", como a sua abertura e
a retirada da amostra de seu interior, são
feitos atrás da blindagem, por meio de
pinças, diminuindo significativamente a
exposição do operador à radiação. O sistema
se encontra em fase de testes e deverá ser
colocado em uso rotineiro brevemente.

Análise de Lantanídeos em Plantas por
Análise por Ativação com Neutrons.

Até pouco tempo atrás, não foi dada maior
atenção ao nível de concentração de
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•lamentos tantanideos ou elementos terras
raras (ETR). seu comportamento e fixação
•m plantas a partir de solo, principalmente
devido à falta de métodos analíticos com
limites de detecção adequados à baixa
concentração desses elementos nas plantas
O objetivo da presente pesquisa é aplicar o
método de análise por ativação com
neutrons à determinação de ETR em plantas.
para se conhecer o seu comportamento
biogeoquimico, no que se refere aos
processos de absorção e graus de
concentração nos vegetais. Esse trabalho
está sendo desenvolvido em colaboração
com o Instituto Astionômico e Geofisico da
USP e com o Instituto de Biocièncias da
USP. num projeto temático da FAPESP.
para um estudo da região de Salitre, MG No
momento, está sendo estabelecida a
metodologia de análise, incluindo a
amostragem, tratamento das plantas
(lavagem, calcinação) e análise por ativação
com neutrons.

Determinação de Elementos Terras Raras
( Urânio, Tório, Ouro, e Elementos do
Grupo da Platina) em Rochas por
Ativação Neutrônica.

A análise de elementos terras raras (ETR),
urânio, tório, ouro e elementos do grupo da
platina (EGP) em rochas apresenta grande
interesse do ponto de vista geoquímíco, uma
vez que esses elementos podem fornecer
informações sobre a origem e formação da
rocha. Além disso, é inegável sua
importância estratégica e econômica. Os
ETRs, em particular têm encontrado
crescentes aplicações industriais. Essa
pesquisa tem por objetivo aplicar a análise
por ativação com neutrons à determinação
dos elementos citados em rochas, prestando
um serviço à comunidade geoquímica, em
trabalhos em colaboração com
universidades, e também à comunidade em
geral, como firmas de mineração Foram
realizados os seguintes trabalhos:
- Determinação de ETR, U. Th, Au e EGP
em cerca de 50 amostras de rochas por
análise por ativação com neutrons
instrumental, em trabalhos em colaboração
com a USP, UNESP e UNICAMP.
• Determinação de ouro em amostras do
Quadrilátero Ferrífero por análise por
ativação instrumental - colaboração IAG-
USP.

- Estabelecimento de um método de
separação radioquimica para ouro e EGP em
rochas. Aplicação aos materiais da
referência SARM-7 e CHR-R+.

Aplicação de Método de Análise por
Ativação à Determinação de Impurezas
em Óxidos de Terras Raras Produzidos
no IPEN e a Análise de Cerâmica
Avançadas.

O método de análise por ativação com
neutrons tem sido considerado um dos
poucos métodos capazes de determinar
impurezas a nível de traços em óxidos de
terras raras, materiais de interesse cada vez
maior, dado suas inúmeras aplicações em
diversos ramos da indústria moderna,
necessitando de rigoroso controle analítico
para sua comercialização. Com o objetivo de
controle analitico, determinou-se impurezas
em óxidos de neodimio e lantânio produzidos
no IPEN, verificando-se uma pureza > 99,99
n n'o Também como controle analítico,
determinou-se o teor de lantânio em
amostras de cerâmica de ZxO<£.
produzidos no IPEN.

Estudo sobre a Avaliação da Abrasivídade
de Dentrfrícios.

O método radiométrico desenvolvido para
avaliação do grau de abrasividade
dentifrícios consiste na medida do
transferido para suspensões de pasta dental
e do material de referência (pirofosfato de
cálcio) quando dentes humanos irradiados
sob fluxo de neutrons do reator são
submetidos a operações de escovação com
estas suspensões. A relação entre as
contagens de 3^P obtida na suspensão do
dentifrício e na do material de referência nos
fornece o índice de abrasividade da pasta.
Estabeleceram-se as condições apropriadas
para a avaliação desses índices pelo estudo
dos fatores, a saber: condições de irradiação
dos dentes no reator, problemas de auto
absorção e retroespalhamento na medida do
32p e desgaste dos dentes em função do
número de escovações e pressão exercida
sobre as escovas. Resultados de índices de
abrasividade obtidos indicaram uma boa
precisão com desvios padrões relativos, em
geral, inferiores a 10% e for verificado que
existe uma correlação entre a abrasividade e
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dümetro médio das parlicuias dos
componentes dos denlifrícios. Trabatto em
colaboração com as Faculdades de
Odontologia de Ciências Farmacêuticas de
Rtoeirão Preto USP. Indústrias Anakol.
Laboratórios Wyeth-WhitehaJI Lida, Colgate-
PaJmowa Ltda. e Monsanto do Brasil Ltda.

Análise por Ativação de Materiais
Btotógicoe de Interesse na Área da

Técnica da
Fluorescéncia d»

Raios-x por Diapersâo de Energia

Implantação da
Eapectromctria de

Dentro deste projeto foram desenvolvidas as
seguintes metas:
- Analise de cabelos humanos para diagnose
da doenças. Elementos como Al. As. Ca. Cl.
Cd, Co, Cr, Cu, Fe. Hg. K. Mg. Na. Mn. Rb.
Sb, Se, V e Zn foram analisados em diversas
amostras de cabelo do grupo populacional de
pacientes e de controle. Análise de venenos
da serpentes brasileiras. Concluindo as
analises dos venenos das serpentes do
gênero Crotalus d. Terrificus. analisaram-se
o» do gênero Bothrops visando uma
contribuição a pesquisas da produção de
soros antiofídicos e a caracterização das
subespécies das serpentes. Aplicação da
análise por ativação ao estudo de plantas
medicinais brasileiras. Concluiram-se as
análises de extratos de plantas medicinais de
uso popular no Brasil como: macela, centella
asiática, gengibre, barbatimão, guaçatonga,
fruto do lobo e arnica do Brasil

Técnicas Termoanalrticas Aplicadas na
Caracterização de Materiais

É fato conhecido que quando o polietileno
(PE) é exposto à radiação ionízante ocorre a
ratículaçâo ("crosslinking") dt.s cadeias
poiiméricas causando uma melhora na
resistência térmica do material. O objetivo
principal deste trabalho é observar as
mudanças mais importantes nas
propriedades termoquímicas do polietileno
quando submetido a diferentes doses de
radiação. A partir das curvas
termogravimótricas obtivemos informações
sobre o tempo de indução oxidativa dos
polímeros irradiados. Pretende-se a seguir
fazer uma caracterização do comportamento
térmico dos polímeros irradiados aplicando-
se análise térmica diferencial (DTA) e
calorimetria exploratória diferencial (DSC).

(EDXRF) em Analises Química» da
Amostras Ambientais e Efluente* da
Processos Químicos

A implantação da técnica de EOXRF
dependendo do perfeito funcionamento do
equipamento que foi recebido em março/93 a
que encontra-se em fase de instalação a
otimização do sistema de software e sistema
de deteção sob a responsabilidade da Philips
do Brasil. Serão analisadas amostras de
sedimentos, elementos dissolvidos a
suspensos em água. sem e com a utHizr.ção
de técnicas de préconcentração. Serão
desenvolvidos, também, métodos para
análise de efluentes de processos químico*
que envolvem compostos de urânio a
zircõn k>

Determinação de Urânio Total pelo
Método de Titulação Redox

O método potenciométrico de determinação
de urânio total por titulação redox é utilizado
como referência para caracterização a
salvaguarda de materiais de interesse
nuclear e é aplicado às amostras de oxido a
nitratos de urânio, ligas U-AI, U-Zr e outras.
No período, foram analisadas três amostras
de UO2 para fins de intercomparação d *
resultados organizado pela ABACC
(Associação Brasil Argentina de Cooperação
Cientifica).

Fluorescéncia de ratoa-X Aplicada tm
Determinação de Elementos

Estabelece-se metodologia analítica para
determinação de microconstituiotes am
compostos de zircônio utilizando
espectrometria de raios-X e de emissão
atômica com fonte de plasma após extração
líquido-liquido. Realizou-se experimento de
extração em meio ácido nítrico, utilizando o
TBP como agente extrator e tetracloratro d *
carbono como diluente. A analisa de fase
aquosa final mostrou que o zircônio é
extraído. Estudam-se parâmetros como
número de extração e acidez para
otimização do processo.
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G) Meio Ambiente

Instalação do Laboratório de Análise de
Trttio Ambiental por Enriqucimento
Eletrolítico

O trítio, na forma HTO, está presente na
água em todas as suas fases, portanto
acompanha o deslocamento das águas
superficiais, infiltração, evaporação e
escoamento subterrâneo. Por estar em
concentrações muito baixas, não é possível
detecta Io por métodos convencionais.
Assim, o enriquecimento de tritio nessas
amostras torna possível a sua detecção e
utilização em estudos hidrológicos Para a
instalação do laboratório dispõe-se dos
seguintes equipamentos: unidade de
produção de água gelada, adquirida com
recursos do CNPq, fonte estabilizadora de
tensão, sistemas de destilação, células
eletrolíticas e detector líquido de cintilação.
Para a conclusão, está em construção pela
Divisão de Desenvolvimento Experimental
do GE, a câmara das células eletrolíticas, a
qual consiste de uma caixa de fibro-cimento
com capacidade para dezesseis células com
tampa de acrílico que deverá manter a
temperatura de -10°C.

Determinação do Isótopo de 2 2 2 R a em
Águas

O objetivo deste trabalho é determinar o
isótopo 2 2 2 R 3 e m águas, utilizando-se o
método dos detectores de cintilação em
líquidos. Analisaram-se amostras de águas
minerais radioativas do município de Águas
da Prata em São Paulo, utilizando-se o
procedimento de dispersão direta da amostra
de água na solução cintiladora. Os
resultados obtidos foram utilizados para
estudos de avaliação da área e também para
caracterização das águas quanto a sua
radioatr 'idade.

Avaliação do Risco Decorrente da
Ingestão de Águas Contendo Isótopos de
Radio e Chumbo

Determínararn-se as concentrações de
2 2 6 Ra , 2 2 8 Ra, e de 2 1 0 Pb em 11 fontes de
água mineral do município de Águas da
Prata. Os resultados obtidos variam de

trações medidas foram observadas
equivalentes comprometidas efetivas
5,5x1 (HmSv/a. 1,0xip-2mSv/a e de

Sv/a, para ^ R a . ^ R a 0 2 1 0 P b

2.2mBq/L a 2106 mBq/L, de 3.7 mBq/L a
23.1 mBq/L e de 8,4mBq/L a 1040mBq/L
para o 226R a > 2 2 8 R a e ái6p*b(

respectivamente. Estimaram-se a partir
desses resultados, as doses equivalentes
efetivas com o objetivo de avaliar a
importância relativa destes radionuclideos à
exposição à radiação natural devida à
ingestão destas águas. Baseado nas
concentrações medidas foram observadas
doses f
de até
1,1 mSv/a, para
respectivamente. As doses equivalentes
comprometidas no osso alcançaram valores
de até 1,1x101mSv/a para 2 2 6 R a , de
I.OxiíHmSv/a para 228Ra e de 1,7x101

para o 2 1 0 P b Estes resultados mostram que
a principal contribuição à exposição à
radiação é devida ao 2 2 6 R a e ao 210

Estudo do Decequílíbic laotópico de
Urânio e Tório em Amostras Ambientais

Verificou-se a metodologia proposta para a
discriminação dos isótopos de urânio e tório
de interesse radiológico quanto à
reprodutibilidade e exatidão. A metodologia
utiliza a técnica de espectrometria alfa após
um processo de purificação da amostra por
troca iônica, A solução é percolada numa
resina anionica forte pró-condicionada em
meio HCI 8M, para separar os isópotos de
tório dos de urânio. O eluato contendo os
isótopos de tório é recondicionado em meio
HNO3 8M e novamente percolado numa
resina anionica para separação de possíveis
interíerentes. A partir dos eluatos contendo
urânio e tório, preparando-se
separadamente, fontes por eletrodeposição
que são medidas num espectrômetro alfa
com detector semicondutor do tipo barreira
de superfície. Realizaram-se ensaios
preliminares utilizando-se padrões de urânio
e tório e traçadores de 2 3 4 j n e 232JJ, o«
resultados obtidos confirmaram a
reprodutibilidade da metodologia proposta
fornecendo valores de 10% e 3% para a
c recisão e 9% e 10% para a exatidão, para o
Th e U, respectivamente. A metodologia está
sendo aplicada para a discriminação
isotópica de U e Th em amostras de água de
uma região de radiação de fundo elevada.
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Avaliação do Impacto Radiológico
Provocado por Materiais de Construção
em Moradores de Casa Populares

Avaliou-se o impacto radiológico provocado
por materiais de construção nos moradores
de casas populares na periferia de Santo
André, SP, a partir da determinação da taxa
total de dose equivalente efetiva devida à
irradiação externa e interna. Calculou-se a
taxa de dose equivalente efetiva devida à
irradiação externa a partir da determinação,
por espectrometria gama, da concentração
dos radionuclideos naturais nos materiais de
construção empregados nas moradias,
obtendo-se o valor de 0,67mSv/a. Calculou-
se a taxa de dose equjvalente efetiva devida
à inalação de 22ZRn a partir da
determinação, com detectores sólidos de
traços nucleares, da concentração de radônio
no ar das moradias, obtendo-se valores
médios de 0,71 mSv/a para o verão, 0,94
mSv/a para o outono, 1.05 mSv/a para o
inverno e 0,98 mSv/a para a primavera. Para
a taxa total de dose equivalente efetiva
obtiveram-se os valores médios de 1,38
mSv/a para o verão, 1,61 mSv/a para o
outono, 1,72 mSv/a para o inverno e 1.65
mSv/a para a primavera.

Determinação da Radioatividade em
Alimentos

A radioatividade é acumulada no corpo
humano pela inalação de particulados do ar
e pela ingestão de alimentos e água Na
dieta humana, a radioatividade resulta da
presença dd radionuclideos liberados por
atividades nudeares.do 4"K e de
radionuclideos das séries naturais do 238u e

do 232Th Como o território brasileiro
aparentemente não foi significativamente
afetado pelas experiências nucleares da
década de 60 no Hemisfério Norte ou pelos
acidentes recentes envolvendo reatores
nucleares, este trabalho visa somente a
determinação da radioatividade natural dos
alimentos para um futuro banco de dados
para São Paulo. Primeiramente, serão
analisados cereais e carne e posteriormente,
legumes, verduras e frutas, sempre seguindo
o critério do custo e da disponibilidade, de
modo a representar a maior fração de
consumo pela população da cidade de São
Paulo. Dez amostras de cereais e carnes já

foram submetidas ao pré-tratamento físico-
químico. Os métodos de análise são:
espectrometria gama passiva, análise por

fjijvação com neutrons epitérmicos (para
3&U e 2 3 2 T h ) e contagem beta total para

210 P b .

Monitoração de Radônio Ambiental

A monitoração de radônio ambiental envolve
a medida da concentração desse gás nos
ambientes internos e externos, a
determinação de concentração de 22©Ra em
materiais de construção e a medida da taxa
de emanação do gás 2 2 2 R n por materiais de
construção e rochas. Dentro dos nossos
objetivos atuais estão a medida da
concentração de 2 2 ^Ra em materiais de
construção e a confecção de uma câmara
para calibração de monitores de ^ " R n feitos
com carvão vegetal nacional e para a
medida de taxa de emanação de radônio
pelo concreto, blocos de fosfogesso e
rochas. No momentc temos adquiridas
amostras de materiais de construção de
vários tipos e definidos os projetos de
câmara e do monitor. Os testes e medidas
estão previstos para 1994.

Analysis: Programa de Computador para
Análise de Espectros Gama Medidos com
Detectores HPGe Versão 8

A primeira versão do programa Analysis foi
escrita em 1979, em Fortran IV. A versão 8,
que atualmente vem sendo desenvolvolvida
em Turbo Pascal, aprimora as versões
anteriores e utiliza os recursos gráficos e
interativos dos microcomputadores. Neste
programa consideramos que a função
resposta dos detectores HPGe é
representada por uma Gaussiana central
suavemente continuada, de ambos os lados,
por exponenciaís opcionais e sobreposta a
uma curva de radiação de fundo linear ou
parabólica opcionalmente acoplada a uma
função degrau. Entre seus vários recursos o
programa irá permitir a localização
automática de picos no espectro, a
calibração do espectro em termos de largura
de pico e energia, o ajuste dos picos de
modo interativo ou automático e a
apresentação gráfica dos resultados de cada
ajuste. O programa requer o ambiente do
Turbo Pascal 6.0, instalado em um
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microcomputador AT 386SX equipado com
monitor colorido VGA.

Determinação da Concentração de
Radioatividade Natural em Materiais de
Construção Civil e Caracterização Físico-
Química de Concreto, Gesso e
Fosfogesso

Concreto, gesso e fosfogesso são materiais
de construção representativos das atuais
tendências da construção civil. Caracterizou-
se corpos de prova confeccionados destes
materiais física e quimicamente conforme as
normas da ABNT os quais se mostraram
estar dentro das normas. Posteriormente,
analisaram-se todos os corpos de prova por
espectrometria gamapassiva determinando
a concentração de 2 2 6 R a . ^ A c e ^ K em
Bq/kg. Cabulou-se a partir destes dados o
potencial de dose. Considerando 1,5
mGy/ano como valor limite para a dose
resultante da exposição externa aos raios
gama, tanto o concreto como o gesso
analisados apresentaram valores abaixo do
limite. O fosfogesso ainda está sendo
avaliado, pois apresenta concentrações de
" O R a altas, variando numa faixa de 100 a
1000 Bq/kg, dependendo da matéria-prima.

Avaliação da Contaminação Radiologies
de um Solo Agrícola nas Proximidades de
uma Mina de Urânio

Para avaliar o impacto radiológico ambiental
de uma mina de urânio desativada foi
estudado o efeito da exaustão de um
ventilador sobre o solo agrícola circundante
Determinou-se a concentração dos
radionuclideos 238u, 228 R a , 226 R a , 210 P b

e *°K no solo em intervalos de 4 metros até
uma distância de 200m do ventilador Os
resultados mostraram um aumento na
concentração de todos os radionuclideos
estudados até aproximadamente 40 m do
ventilador, com exceção do 4°K. O maior
efeitofoiobservado para o ™°Pb e o menor
para o 22í>Ra.Como 0 s 0 | 0 e m questão é
utilizado para produção agrícola, foi
investigada, também, a disponibilidade
química desses radionucídeos do solo para
as plantas através de extrações seletivas
fração de ions trocáveis em meio aquoso,
fração de íons disponíveis ligados ao
carbonato e finalmente fração de ions

disponíveis ligados a óxidos de Fe e Mn.
Para tanto foi realizada uma extração
seqüencial e determinou-se a concentração
de ^ U . ^ R a . SiOpb 9 22B R a e m ^
uma das três frações por espectrometria
gama e contagem da atividade beta total. Os
resultados obtidos podem ser utilizados para
uma avaliação da quantidade desses
radionuclideos realmente disponível para as
plantas e do risco potencial devido è
ingestão desses alimentos.

Análise de Mercúrio e Metil-Mercúrio em
amostras de Cabelo.

Dentro do contexto do Programa
Coordenado de Pesquisas da AIEA:
"Assessment of Environmental Exposure to
Mercury in Selected Human Populations as
Studied by Nuclear and Other Techniques",
desenvolve-se projeto que visa determinar
mercúrio e metil-mercúrio em cabelos de
populações brasileiras ameaçadas de
contaminação por esse elemento tóxico. O
mercúrio está sendo determinado por análise
por ativação com neutrons instrumental.
Dentre as populações estudadas, constatou-
se níveis muito altos (cerca de 10 a 30 ppm)
de mercúrio em diversas tribos residentes no
Parque Indígena do Xingu. A média para o
grupo controle estudado é cerca de 1ppm.
Estuda-se também um método nuclear para
a análise de metil-mercúrio em cabelos,
baseado na extração com solventes e
subseqüente análise por ativação do
composto extraído.

Determinação de Produtos de Fissão em
Amostras Ambientais.

Considerando os problemas de poluição
ambiental e seu impacto no homem a
Supervisão de Radioquímíca do IPEN tem
desenvolvido um programa de pesquisa em
estudos de radioatividade ambiental, visando
estabelecer métodos de análise para os
radionuclideos que são importantes do ponto

2 i 0 P o As atividades de pesquisa tem como
metas quantificar as substâncias radioativas
acumuladas no ambiente, obtendo-se níveis
de referência para o nosso país, fazer um
controle de qualidade dos nossos métodos
com a participação em análises ds
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intercomparaçáo, definir protocolos de
amostragem e análise e finalmente obter um
banco de dados referente ao nivel de
radioatividade em amostras ambientais
brasileiras.

Análise de Elementos Traço em Amostras
d» Água de Chuva de São Paulo.

Amostras de água de chuva, separadas por
eventos de precipitação, vem sendo
coletadas por um amostrador automático
instalado no topo do edifício do Instituto
Astronômico e Geofísico da USP, desde
agosto de 1993. Durante a coleta, o tamanho
das gotas foi medido com um disdrômetro
automático. O pH de cada amostra foi
medido imediatamente após a coleta e
fiHração em filtro Nuclepore (0.4um) As
amostras estão sendo analisadas por
cromatografia iônica para Na*. NHU*, K+,
Mg 2 * , Ca 2 + , Cl", N03- e So4

2- e após
certificação do método serão analisadas por
ativação com neutrons com
preconcentração. para Na, Cl. V. Mn. Al. Fe,
Cr, Zn, Cd, Se e Co. O objetivo deste
trabalho é o estudo da contaminação
atmosférica da cidade de São Paulo.

Análise por Ativação de Materiais
Biológicos de Interesse na Área do Meio
Ambiente.

• Análise de líquens. Analisaram-se amostras
de líquens epifíticas da espécie
conoparmelia texana para serem utilizados
como biomonítores no estudo da poluição
ambiental.
- Caracterização de componentes
inorgânicos em plásticos provenientes do lixo
doméstico. Determinaram-se elementos tais
como: As, Ba, Br, Cd, Fe, Sn, Ti e Zn em
embalagens de plástico de diferentes tipos e
cores. Com a crescente aplicação do
material plástico, estas análises são de
grande interesse sob o ponto de vista
toxicológico e da contaminação ambientai
resultante da sua incineracão na etapa final
do seu ciclo.

Determinação de CFCs e HCFCs em
Espumas Rígidas de Poliuretano por meio
da Análise por Ativação com Neutrons.

Esta meta está sendo desenvolvida como
resultado de colaboração técnico-científica

entre o IPEN e a Empresa BRASTEMP S.A.
A BRASTEMP, assim como muitas outras
empresas no mundo todo. está engajada em
programas de redução do uso de compostos
como CFC-11 (Triclorofluormetano) e o
HCFC 141b (1,1 - Dicloro. 1-Fluoretano). que
comprovadamente causam danos à camada
de ozônio. Esses compostos são usados pela
BRASTEMP nas espumas rígidas de
poliuretano empregadas como isolantes em
refrigeradores e freezers. A Supervisão de
Radioquimica do IPEN desenvolveu método
de análise por ativação com neutrons de
flúor e cloro nos compostos citados,
utilizando os radioisótopos de meia-vida
curta 2°F e ^ l . Conhecendo-se a
estequiometria dos compostos, a densidade
das espumas e outros parâmetros
necessários. pode-se determinar as
porcentagens e concentrações gasosas dos
compostos CFC-11, HCFC-141b e outros.

Cromatografia de ions e Absorção
Atômica na Determinação de Elementos
ao Nivel de Traços em Amostras
Ambientais

A finalidade básica desse trabalho é
estabelecer estudos de cromatografia de
ions e absorção atômica (AA) para a
identificação de constituintes inorgânicos e
poluentes metálicos em amostras ambientais
e geológicas Certificaram-se as técnicas
instrumentais com amostras sintéticas de
águas de chuva: NIST-SRM 2694a-ll, para
ánions e cátions, e NIST 164 3c para os
metais. Analisaram-se os elementos Si, W,
T», Bi, Sn, Pb, e Co por AA com forno de
grafita em amostras de águas superficiais.
Atualmente trabalha-se com estudos de pre-
concentração aplicando a técnica de
extração com solventes para os metais Cd,
Ni, Fe, Pb, Cr e Cu.

Eletroanalitica Aplicada nm Determinação
de Elementos Nível de Traço»

Aplicaram-se as técnicas voltamétricas de
redissolução anódica e de pulso diferencial
na determinação de traços de elementos tais
como urânio, cádmío, chumbo, cobre, zinco
e mercúrio em amostras do ciclo do
combustível, rochas, sedimentos, alimentos
e outras. Desenvolveu-se, no período, os
métodos para solubilizaçáo a determinação
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de urânio pela relação catalibca de nitrato
em amostras certificadas pela AIEA e o
método de determinação de mercúrio que foi
•picado em amostras de tecido de peixe
também certificado pela AIEA.

Cromatografia Liquida de Alto Resolução
Aplicada a Determinação de Elementos
Traços

A técnica de cromatografia liquida de alta
resolução (HPLC) tem mostrado que pode
fornecer métodos rápidos para a
determinação de metais de transição e
elementos das terras raras (ETR). ao nivel
de traços, em vários tipos de matrizes, já que
possui alta sensibilidade, podendo se obter
resultados precisos e exatos, com
investimento de equipamento bastante
inferior a outras técnicas. Considerando-se o
perfil de aplicação dos ETR. foram

estabelecidas as separações •
determinações de 15 elementos lantanidios
em aproximadamente 16 minutos, com -
HIBA e ácido láctico por gradiente d»
eluição. O método tem sido aplicado na
determinação de ETR em rochas •
sedimentos bem como no acompanhamento
de processos de f racionamento das terras-
raras para obtenção de concentrados de alta
pureza. Durante o período, foram
desenvolvidos métodos de análise para a
determinação de metais de transição (Cu,
Pb. Zn, Ni. Co. Fe. Cd. Mn) em águas d*
chuva. A técnica HPLC conta, ainda, com o
suporte de um laboratório limpo "Classe
100", com capela de fluxo laminar, onde são
processadas as amostras com teores muito
baixos dos elementos a serem determinados,
e onde são produzidos ácidos ultra puros
(HNO3 e HCI) através da técnica de
destilaçâo "Sub-boiling".
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE REATORES E DE
TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA

Desenvolveuse neste programa, trabalhos inovativos como a reconversão de UFg enriquecido a 20% em
oxido de urânio para os combustíveis nucleares do reator do IPEN, obtendo-se a total auto suficiência neste
setor. Estudos voando a otimização das facilidades existentes em reatores 0 circuitas termohidráultoos
levaram a avanços sensíveis que permitirão no futuro a otimização de reatores de potência.
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DESENVOLVIMENTO DE REATORES E TECNOLOGIAS
ALTERNATIVAS

PARA GERAÇÃO DE ENERGIA

A) Ciclo do Combustível

d* Diuranato de Antônio
(DUA) * Tctrofluoreto de Urânio (UF4) da
Solução HidroHsade de UF6.

Uiüzando as soluções de hidrófcse d» UF6

desenvolveram-se os processos de
precipitação de DUA e UF4 em escala
laboratorial. O DUA obtido é posteriormente
transformado em octóxido de urânio (U-jOg),
que é a matéria-prima para fabricação do
Elemento Combustível do Reator IEA-R1 A
preparação do UF4 visa futura mudança do
combustível daquele reator de U3O8 para
süceto de urânio (U3SÍ0). para aumento de
sua potência. O UF4 obtido é transformado
em urânio metálico (U°) e depois em U3SÍ2.
A Supervisão de Combustíveis para
Reatores de Potênaa (MCR) da
Coordenadoria de Tecnologia de
Combustíveis (MC) está apta a processar o
UFe enriquecido a 20% (3Kg batelada) até o
DUA e/ou UF4

Recuperação de Urânio Enriquecido a
20% de Pós, Placas e Briquetes.

A recuperação de urânio enriquecido a 20%
de pós, placas e briquetes rejeitados na
fabricação do Elemento Combustível para o
Reator IEA-R1 é um procedimento de rotina
desta Supervisão (MCR) desde 1990. O
urânio a ser recuperado está na forma de
octóxido de urânio (LhOg). Ele é separado,
solubilizado, purificado e precipitado na
forma de diuranato de amônio (DUA). Em
seguida retorna à fabricação do Elemento
Combustível, onde é transformado e
reutilizado como U3O8. Em 1993, recuperou-
se um total de 1.576,35g de urânio
enriquecido a 20% como DUA.

Prepereção de UF4 utilizando o Fluoreto
de Amônk) (NH4F)

Este procedimento consiste em obter o UF4
utlizando o efluente líquido NH4F, produzido

na obtenção do tricarbonato de amônio •
uranilo (TCAU) em escala piloto. Nos vários
experimentos realizados conseguiu-se obter
o UF4, como produto final, embora com
baixo rendimento. O processo encontra-se
em fase de otimização para que se consiga
obter o UF4 com maior rendimento. Para
isso vários parâmetros de processo foram
alterados e realiaram-se novos testas.

Preparação de Microesferas pelo
Processo Sol-Gel de Geleificação externa.

A utilização de microesferas para obtenção
de óxidos mistos é uma das alternativas de
desenvolvimento no IPEN para esta forma
de combustível (MOx) O uso de óxidos
mistos visa empregar material reprocessado
para fabricação de combustível, o que
implica em redução de custos e melhor
aproveitamento das reservas de urânio.
Prepararam-se alguns fotes de microesferas
de trióxido de urânio (UO3) perfazendo um
total de 650g, que foram posteriormente
reduzidos a dtóxido de urânio (UOo)-
Estudou-se inicialmente apenas este oxido
(UO2) para, em seguida, iniciarmos os testes
de preparação de microesferas de mistura*
de óxidos. Prepararam-se também 170g de
microesferas de zírcônio + grafite visando a
preparação do tetracloreto de zírcônio
(ZrCl4) em leito fluidizado. Posteriormente o
ZrCt4 obtido é reduzido a esponja de zircônio
metálico (Zr°). Esta esponja pode formar
uma liga com urânio metálico (U°) e ser
usada como combustível. (Ex.reator de
Pesquisas do CDTN-BH).

Elemento Combustível para Reatores de
Pesquisa Tipo MTR

Com tecnologia inteiramente racional, são
fabricados no IPEN elementos combustíveis
responsáveis, desde 1988, pela manutenção
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da operação do Reator IEAR-R1. As placas
combustíveis contém uma dispersão de
U3O8 enriquecido a 20% em peso de 2 3 ° U
em alumínio, com concentração de U a 1,8
g/cnA Dois tipos de elementos combustíveis
M O fabricados: o tipo padrão, com 18 placas
combustíveis e o tipo controle, com 12
dessas placas. Em 1993 o MCP fabricou 2
elementos tipo Padrão. A meta para 1994 é a
produção de 6 elementos combustíveis, que
deverão garantir a operação continua do
Reator a 2MW. Operações continuas a 5MW
serão possíveis através da modificação dos
parâmetros operacionais do reator e da
utilização de combustíveis com altas
concentrações de urânio.

Desenvolvimento de Combustíveis MTR
com Alta Concentração de Urânio.

Um dos requisitos básicos para a operação
contínua do reator IEA-R1 a 5MW é o
desenvolvimento da técnica de fabricação de
placas combustíveis com alta concentração
de urânio, constituídas por dispersões de
U3SÍ0 em alumínio. Este desenvolvimento
prevê a elevação da concentração de urânio
dos atuais 1,9gU/cm3 para cerca de
3,1gU/cm3, mantendo-se a mesma fração
volumétrica ora utilizada. A partir de oito
briquetes de U3SÍ2-AI com concentrações de
urânio entre 2,0 e 4,5g/cm3, foram obtidas
oito miniplacas mediante laminação, em
1993. O desenvolvimento englobou testes
radiográficos de localização do núcleo para
traçagem e corte final das miniplacas, bem
como de verificação de defeitos como
trincas, diferenças quanto à homogeneidade
da distribuição de urânio e contaminação de
partículas de urânio fora do núcleo. Além
disto, foram feitos testes com o alumínio
ABNT-6262, adequado ao emprego em
combustíveis de alta concentração de urânio,
de forma a compatibilizar as resistências à
deformação mecânica do núcleo e do
revestimento. Como conseqüência, foram
feitos testes de caldeamento, "blisters" e de
decapagem O emprego do intermetálico
U3SÍ2 como combustível é de vital
Importância para o programa de aumento de
potência do reator IEA-R1. Contudo, a
obtenção desta liga apresenta algumas
dificuldades relacionadas com a elevada
temperatura de fusão do material (1670°C),
com os materiais refratários capazes de
conter a carga líquida e com a atmosfera

gasosa ou vácuo existente durante o
aquecimento da carga, fusão e solidificação.
Três processos de fusão vêm sendo
estudados no IPEN, para obter a liga dentro
dos requisitos necessários: fusão a vácuo em
forno resistivo, fusão a arco sob atmosfera
de gás inerte e fusão a indução sob vácuo,
sendo este último o mais adequado. Os
resultados obtidos foram lingotes e botões da
liga U3SÍ2. devidamente caracterizados por
métodos fisico-químicos. Desenvolveu-se,
também, revestimentos de cadinhos de
grafite resistentes ao ataque durante a fusão.

Fabricação de Combustíveis de Óxidos
Mistos à Base de Urânio.

A utilização de óxidos mistos, como
combustíveis para reatores de potência, vêm
adquirindo importância considerável em
alguns países. Realiza-se atualmente no
IPEN, um esforço no sentido de comparar
algumas alternativas existentes quanto a
possíveis rotas de obtenção de óxidos mistos
e posterior fabricação de pastilhas
combustíveis. As rotas em estudo são a
coprecipitação de TCAU e DUA, a
codesnitração em forno de leito fluidizado, a
comoagem e a obtenção de microesferas.
No caso das microesferas, tenta-se obter
microesferas com porosidade controlada. Já
foram realizados testes de calcinação,
redução e de compactação, bem como a
caracterização dos pós de UO2 Os passos
seguintes serão o de sinterização e
caracterização das pastilhas originadas por
tal processo.

Redução de UF4 com Alumínio para •
Fabricação de UAIX

Outro desenvolvimento do IPEN ó a
fabricação de miniplacas a serem irradiadas
para a obtenção do *™Mo - Gerador de
Tecnécío Este programa apoiado com o
aumento de potência do reator, permitirá ao
IPEN, suprir a demanda nacional futura
deste radioisótopo, de largo emprego na
medicina nuclear. Em 1993, foram
fabricadas e caracterizadas mais sete
miniplacas, para consolidar a tecnologia de
fabricação e para testes de dissolução. Os
pós de UAI3 utilizados na fabricação das
miniplacas sao provenientes dos processos
de fusão do urânio metálico com alumínio e
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via redução direta do UF4 com alumínio. Foi
demonstrada, em 1993. a viabilidade técnica
da redução do UF4 com alumínio, de
importância fundamental na preparação dos
alvos, pois evita a etapa de obtenção de
urânio metálico altamente enriquecido,
simplificando o processo e elevando
substancialmente o rendimento.

Meios de Moagem de Zircõnia
Estabilizada com feri»

0 desenvolvimento do processo de obtenção
de pós de zircõnia estalizada com ítria (3
mol%) possibilitou a fabricação de peças
cerâmicas na forma de cilindros de 10 a
20mm de diâmetro e 6 a 7mm de altura com
•levada resistência ao desgaste e que
podem ser utilizadas com vantagens, como
meios de moagem de pós cerâmicos em
geral. São materiais que apresentam alta
durabilidade, baixa taxa de contaminação,
alta eficiência de moagem e densidade
superior à da alumina.

Terras Raras de Alta Pureza - Padrões
Espectroquimicos

O IPEN desenvolveu procedimentos simples
e econômicos para a obtenção de oxido de
cório (CeO2), trióxido de lantânio (L^Os)*
trtóxido de neodímio (Nc^Oo) e trióxido de
samário (Sn^O^ de elevada pureza, para
uso como padrão espectroquimico,
combinando-se as técnicas de precipitação
fracionada, extração por solventes e refino
por cromatografia de troca iônica. Os óxidos
de terras raras são obtidos com grau de
pureza de 99,99%, equivalente aos padrões
internacionais.

Fabricação de Liga* de U3Si2

O emprego do intermetálico U3SÍ2 como
combustível é de grande importância para o
aumento de potência do reator IEA-R1.
Contudo, a obtenção desta liga apresenta
algumas dificuldades relacionadas com a
•levada temperatura de fusão da liga
(1670°C), com os materiais refratários
capazes de conter a carga líquida e com a
atmosfera gasosa ou vácuo existente
durante o aquecimento da carga, fusão e
solidificação, aliadas às severas

especificações dos combustíveis. Três
processos de fusão vèm sendo estudados no
IPEN para obler a liga dentro dos requisitos
necessários: fusão a vácuo em forno
resistivo. fusão a arco sob atmosfera de gás
inerte e fusão a indução sob vácuo, sendo
este último o mais adequado. Como
resultado foram obtidos lingotes e botões da
liga U3SÍ2 que foram caracterizados por
métodos fisico-químicos. Também vêm
sendo desenvolvidos revestimentos de
cadinhos de grafite resistentes ao ataque
durante a fusão. A fusão da liga U3SÍ2 a
vácuo em forno indutivo será realizada em
breve, tão logo sejam concluídos os reparos
e adaptações em execução no forno Sindus.

Unidade Piloto de Tório

A produção de sais de tório, visa
desenvolver e otimizar a sua obtenção, e
também atender a pesquisa de outras
Supervisões do Instituto, engajadas em
trabalhos de metalurgia, cerâmica e óxidos
mistos, e no que essas atividades de
pesquisa contribuem, no contexto da
utilização de materiais nucleares, para o
progresso da sociedade no que respeita aos
fatores energéticos e de saúde.
Adicionalmente, é atendida a indústria
nacional de camisas incandescentes para
lampiões de gás, propiciando conforto e
gerando emprego, para a sociedade
brasileira. A Unidade Piloto de Tório tratou,
em 1993, 15,3 ton. de sulfato de tório,
equivalentes a 7,3 ton.de ThO^, e obteve as
seguintes quantidades, respectivamente, de:
Th(N03)4,4H2O, "mantle grade": 14,3 ton
(equivalente a 6,85 ton JbO^j
ThOp, grau nuclear: 1,0 kg (equivalente a
0,90Th)
Foram comercializados 12,0 ton.de nitrato de
tório, equivalentes a 5,66 ton ThC>2 O oxido
de tórío destinou-se a Supervisão de
Materiais Cerâmicos do IPEN.

Unidade Piloto de Zircônio

0 objetivo principal do projeto Zircônio é o
desenvolvimento da tecnologia de fabricação
da liga de Zircalloy, para utilização nas
indústrias nucleares, e também obtenção de
dados para suprir as necessidades de
matéria prima para a pesquisa, ampliando,
assim, os segmentos não nucleares, devido
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à crescente aplicação do zircônio na
indústria metalúrgica, eletro eletrônica,
cerâmica, química, têxtil, de plástico e de
couro. Continuando os trabalhos de
desenvolvimento e otimização do Projeto,
foram, experimentalmente, produzidos:
Zr(OH)4: 460.0 Kg
Z1O2, grau comercial 32,0 Kg
2rO2. refinado 6,5 K g ( H f O 2 - 2 2 % )
ZrOg. estabiizado C/Y2O3 2.0 Kg

Unidade Piloto de U F 4 via aquosa

Continuou, em 1993, trabalhando no sentido
de obter UF 4 de maior densidade,
otimizando a tecnologia já consolidada, de
UF4 de densidade igual a 1,0. Foram
produzidos 299.5 kg de U F 4 (223,25 Kg U).

Unidade Piloto de Urânio Metálico

Em 1993, a unidade teve os equipamentos
sob manutenção, em especial os fornos de
indução e o sistema de usinagem
Acompanhou a construção de reator de
pesquisa que foi projetado no ano anterior, e
que se destina à obtenção de urânio
metálico de alta pureza e dados e
parâmetros operacionais. Paralelamente foi
desenvolvido um intenso trabalho de
pesquisas bibliográfica. No contexto do
programa de colaboração e cooperação
IPEN lEAv, prestou-se assistência técnica
em tópicos de pesquisa de ligas UZr, ao
lEAv. Foram elaborados relatórios técnicos e
seminários para o Departamento do Ciclo do
Combustível do IPEN.

Projeto Conversão - PROCON

O Projeto Conversão, PROCON,
desenvolveu suas atividades para metas de
produção, e levantamento de dados dos
parâmetros de processo das Unidades Piloto
do IPEN. Fez-se o levantamento de dados
operacionais para as Unidades de Dissolução
de Concentrados de Urânio, de Purificação,
de Precipitação de DUA, da Unidade de
Calcinação onde se produz o UO3, da
Unidade Piloto de Produção de Tetrafluoreto
de Urânio e das Unidades de Produção de
UFg, de F2, além da casa de máquinas e
serviços auxiliares.

As metas de produção atingidas durante
1993 foram:
- Produção nitrato de uranilo puro 87.000 L
- Produção tríóxido de urânio 9.800Kg
- Produção tetrafluoreto de urânio 3.500 Kg
Realizaram-se manutenções mecânicas e
elétricas em geral, e reformaram-se as
células A e B de geração de flúor.

Caracterização Química e Física de
Materiais

Realizaram-se 7.383 análises químicas,
fisico-químicas e isotópicas necessárias ao
controle da qualidade dos materiais
envolvidos nas várias atividades do cido do
combustível nuclear, projetos e linhas da
pesquisa nas áreas de Materiais, Ambiental,
Química Fina, Processos Químicos e outros.

Caracterização Isotópiea em Amostras de
Interesse Geológico e Nuclear

O programa de padrões isotópicos em
desenvolvimento, no âmbito do acordo
nuclear Brasil-Argentina (protocolo 17),
obteve em primeira fase, misturas isotópicas
de U 3 O 8 com 0,85%, 1,0% e 3,5% de
enriquecimento em urânio 235. A próxima
fase consiste na realização de um programa
conjunto de análises químicas e isotópicas
em ambos os países de forma a se obter
dados suficientes para garantir a
caracterização destes materiais como
padrões isotópicos. O programa de
intercomparação de resultados de análises
de amostras de urânio coordenada pelo
ABACC e que o Grupo de Caracterização
Isotópiea teve participação ativa na sua
elaboração e execução, encontra-se na fase
de aguardo de resultados das análises
solicitadas aos laboratórios participantes do
programa. Continuam os trabalhos de
desenvolvimento de novas metodologias
para análises isotópicas dos elementos
urânio, tório, plutônio, boro e lítío
empregando as técnicas de espectrometrta
de massa, alfa e gama.

Gerência de ftejeitos Radioativos

Os objetivos nesta área foram: Desenvolver
tecnologia de tratamento dos rejeitos
radioativos do Ciclo do Combustível e das
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Aplicações dos Radioisótopos e das
Radiações; Pesquisar materiais para
barreiras de engenharia em repositórios para
rejeitos radioativos; Desenvolver codidos de
computação para avaliação de segurança
em repositórios por modelagem matemática;
Tratar os rejeitos radioativos gerados no
IPEN e aqueles recebidos de geradores
externos. As realizações foram: Conclusão
do projeto detalhado de uma unidade de
armazenamento de rejeitos líquidos;
construção e teste de uma unidade
experimental de cimentação; conclusão dos
estudos de avaliação de materiais para
barreiras de engenharia, relativos à corrosão
microbiológica e à permeabilidade de
concretos e prosseguimento daqueles
relativos à corrosão por sulfates e difusão de
cloretos; prosseguimento dos; estudos de
intercomparação internacional de códigos
para avaliação de segurança de repositórios;
tratamento e armazenamento de cerca de
50rr»3, aproximadamente, de rejeitos
radioativos sólidos e líquidos gerados no
IPEN ou recebidos de geradores externos.

Reciclagem de Combustíveis

Diante do cenário atual do "back end" do
ciclo do combustível, o projeto reciclagem do
combustível enfatiza as pesquisas
avançadas adequando linhas de pesquisa
com instalações Com este propósito, quatro
projetos de equipamentos encontram-se em
fase de execução para tornar a instalação
mais operacional e apta a tratamento de
combustíveis MOX. O ciclo TANDEM, objeto
de estudo com pesquisadores argentinos, já
apresenta os primeiros resultados, com o
desenvolvimento de colunas de troca iônica
e fluxogramas para o objetivo final de obter
óxidos mistos de U/Pu. Consolidaram-se as
pesquisas na área de remoção de emissores
alfa de rejeitos de alta atividade, obtendo-se
0 caracterizando-se materiais
cromatográficos para, em uma fase
posterior, aplicá-los ao processo de
separação do Eu, Am e Cs. Preparando-se

para a próxima geração de reatores, o
projeto RE ARA, em desenvolvimento com o
IEAv/CTA faz os primeiros estudos de
viabilização técnica de reatores rápidos com
pesquisas de dissolução química de ligas
U/Zr para intercomparação com processos
metalúrgicos. Como grande marco do ano de
1993 obtiveram-se resultados conclusivos
que permitem a utilização segura de técnicas
eletroquimicas na partição U/Pu o que indica
a minimização de ciclos de tratamento para
combustíveis tipo PWR e combustíveis
avançados, além de uma minimização
significativa no volume de rejeitos gerados.

Desenvolvimento de Processos Químicos

Com a tecnologia do ciclo do combustível
dominada, ganha importância o
desenvolvimento dos processos
compiementares, ou seja, o tratamento de
rejeitos radioativos, a recuperação do urânio
contido em sub-produtos e o
desenvolvimento de tecnologias alternativas
para o próprio ciclo e para materiais de
interesse nuclear. Dentro deste enfoque
ganham destaque, como desenvolvimentos
da Supervisão de Processos Químicos, em
1993, a fabricação de UF4 por via
eletroquímica, assim como, a reversão de
UFg a UF4 em reator tipo parede quente.
Realizaram-se grandes esforços na área de
economicidade do ciclo do combustível e a
proteção ambiental, desenvolvendo-se
estudos para a recuperação de urânio de
escórias da produção de urânio metálico e de
UF4. O processo foi estabelecido e pronto
para ser experimentado. A eliminação de
compostos fluorados, sulfúrícos e outros
contamínantes químicos convencionais foi,
igualmente, enfatizado. A tecnologia de
obtenção de terras-raras para padrões
espectroquímicos foi completamente
dominada, usando-se colunas de troca-
iôníca, ao mesmo tempo em que se
consolidaram os procedimentos de obtenção
de óxidos mistos de U/Gd. U/Ce, U/La, U/Sm
e U/N d pela técnica sol-gel.

B) Operação e Modernização de Reatores de Pesquisa

Operação do Reator IEA-R1

Tem por objetivo realizar as atividades de
operação e manutenção do Reator IEA-R1

de acordo com o Manual de Operação do
Reator e realizar estudos e experimentos
visando a operação em ritmo contínuo na
potência de 2 MW para atender parte da
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demanda de radioisótopos no pais.
As seguintes atividades foram desenvolvidas
em 1993:
-176 operações a 2 MW, totalizando 1306
horas de operação;
- 25 operações à baixa potência, totalizando
106 horas de operação;
- irradiação de 7673 amostras atendendo
usuários de diversos locais como IPEN,
CENA-USP. IRD/CNEN. CBPF e IPEx. isto
é, para aplicações em medicina, agricultura e
indústria;
'irradiação de tarugos de silício para
utilização em componentes eletrônicos;
- realização de experimentos visando a obter
parâmetros do reator;
- irradiação de fios de iridio para utilização
módica (braquiterapia);
• análise de reatividade do xenônio no núcleo
do reator, visando a operação contínua do
reator;
• realização de experimentos para
desenvolvimento de detetores (tipo SPND)
de fabricação nacional;
-calibração das barras de segurança e
controle pela técnica de periodo estável;
- inspeção de elementos combustíveis de
fabricação IPEN, utilizados na operação do
reator para avaliação de desempenho sob
irradiação.

Revisão do Relatório de Análise de
Segurança do Reator IEA-R1

Este projeto visa efetuar uma atualização do
Relatório de Análise de Segurança do reator
IEA-R1 tendo em vista a mudança do ritmo
de operação do reator IEA-R1 de 8 horas/dia
para 48 horas contínuas na semana Os
progressos alcançados até agora foram os
seguintes:
• modificação na estrutura e atualização dos
parâmetros contidos no Capitulo XVII
"Especificações técnicas",
- estudos visando a modificação do capítulo
IX "Análise de Acidentes para o Reator de
Pesquisa IEA-R1".

Revisão do Circuito Secundário do Reator
IEA-R1

Em ensaios realizados nas tubulações de
aço carbono do sistema secundário de
resfriamento do reator IEA-R1, utilizando-se
ultra-som e inspeção com endoscópío,
constatou-se uma redução significativa da

espessura das tubulações, devido ao
processo de corrosão, face ao longo tempo
de uso das tubulações (cerca de 16 anos).
Os resultados nos e-.saios mostraram a
necessidade de próxima substituição das
tubulações, para atender às especificações
técnicas da instalação. Elaborou-se o projeto
detalhado do sistema (desenhos e listas de
materiais), otimizado para linhas de
superfície, prevendo circuitos independentes
e interligados para permitir o rodízio das
torres de resfriamento. Já foram adquiridos
grande parte dos materiais necessários a
execução do projeto. São necessários
recursos para a compra do restante do
material e realização do serviço.

Mudança no ritmo de operação do reator
IEA-R1.

O Objetivo deste projeto é promover a
mudança no ritmo de operação do reator
para possibilitar o aumento na produção de
radiosótopos como o • » PrS>&Pzw

radioterápicos como 1 5 3Sm, 1 8 6Re. 166Ho
e 165Dy.
Para tanto estão sendo tomadas as seguintes
providências:
- modernização da instrumentação;
-fabricação e carregamento de novos
elementos combustíveis;
- revisão do Relatório de Análise de
Segurança;
- treinamento e retreinamento de operadores
do reator;
- instalação de circuito fechado de TV para
controle de área.

Cálculo para Mudança de Configuração
do Núcleo do Reator IEA-R1

Este projeto tem por objetivo realizar uma
análise prévia das possíveis configurações
do núcleo do reator IEA-R1, visando manter
o acompanhamento da queima do mesmo.
Os progressos realizados são os seguintes:
- Implantou-se a sistemática para o
acompanhamento do reator IEA-R1 e visa
otimizar o uso do combustível nuclear, a ao
mesmo tempo atender às necessidades dos
usuários. A metodologia de cálculo foi
analisada e refinada através de contatos com
pesquisadores da "Universidade de
Michigan", USA, implantando-se em um
microcomputador modelo IBM 386;
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- Realizaram-se estudos demonstrando a
viabilidade de operação do reator em 2 MW
por um período de 48 horas continuas (por
semana).

Quantificação da Queima de Elementos
Combustíveis Irradiados no Reator IEA-R1

O objetivo do projeto é desenvolver a
metodologia e implantar um sistema na
piscina do reator IEA-R1 para medir a
queima dos elementos combustíveis, de
forma a acompanhar o desempenho do
núcleo sob irradiação, gerando parâmetros
para remanejamentos e avaliando a
metodologia de cálculo neutrômco utilizada
para análises do núcleo do reator IEA-R1
Realizou-se todo o projeto detalhado das
estruturas e componentes mecânicos que
compõe o sistema, tendo sido especificados

os equipamentos de aquisição de dados.

Sistema de Aquisição de Dados

O objetivo deste projeto é o de permitir que
todos dados relacionados com a operação do
reator IEA-R1 sejam lidos a partir da
instrumentação existente na sala de controle
do reator e impressos em formulário próprio
que permita o acompanhamento da
operação.
São os seguintes os progressos alcançados
neste projeto:
- obtenção de microcomputador e
impressora;
- realização do programa de computador que
permitirá a leitura e impressão dos dados.
A fase seguinte será a de aquisição das
placas que farão a interface entre a
instrumentação e o microcomputador.

C) Desenvolvimento de Tecnologia de Reatores

Desenvolvimento de metodologia para
cálculo termo-hidráulico de reatores tipo
PWR

Dando continuidade ao programa de
desenvolvimento de metodologia para o
projeto termo-hidráulico de reatores
nucleares tipo PWR, e consolidar a
tecnologia de projeto de reatores concluiram-
se as seguintes atividades:
• Desenvolvimento de um modelo para
análise de operação de reatores PWR com o
sistema de resfriamento em circulação
natural. O modelo foi validado através de
experimentos no CTE-150.
- Consolidação da metodologia de cálculo de
geradores de vapor, através da validação
dos modelos utilizados com experimentos
realizados no CTE-150.
• Concluída a montagem da seção de testes
para estudo do regime de escoamento a alta
pressão com vibração em feixes de tubos
verticais. Os experimentos devem se realizar
em 1994.

Estudo de viabilidade de um reator
nuclear de média potência (RENAP-MP)

Durante o ano de 1993 realizou-se um
estudo da viabilidade de inserção de usinas

de médio porte no nordeste e no sistema
elétrico brasileiro. Utilizando-se programas
de planejamento energético obtidos junto à
ELETROBRAS, várias opções começaram a
ser simuladas. Os estudos incluem o uso de
combustíveis de óxidos mistos, do tipo
utilizado em reatores PWR avançados.
Aprendeu-se, no ano de 93, a gerar seção de
choque destes combustíveis e analisar as
várias possibilidades de gerenciamento do
combustível (fuel management). Entre os
ciclos do combustível analisados, foi dada
ênfase ao estudo do ciclo TANDEM, visando
otimizar o uso de combustíveis nucleares
utilizados em reatores dos tipos PWR
brasileiros e HWR argentinos. Este trabalho
promoveu um grande intercâmbio com a
Eletrobrás. com a Comissão Nacional de
Energia Atômica da Argentina (CNEA) e com
o Instituto Paul Scherrer da Suiça, e contou
com o apoio do programa RHAE.

Desenvolvimento de dispositivo para
teste de materiais nucleares

Visando desenvolver uma metodologia e um
sistema para avaliar o comportamento dos
materiais utilizados como combustíveis de
reatores, teve prosseguimento o projeto e a
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construção de um dispositivo para ser
utilizado na irradiação de "mini-
combustíveis" nucleares. 0 dispositivo deve
ter concluído no primeiro semestre de 1994,
quando então, dependerá da disponibilidade
de recursos para aquisição dos instrumentos
que permitam a sua instalação na piscina do
reator IEA-R1.

Desenvolvimento de Metolodogia para
licenciamento de centrais nucleares

Dando continuidade ao programa de
desenvolvimento e modernização da
metodologia para licenciamento de centrais
nucleares, durante o ano de 1993 deu-se
grande ênfase ao processo de migração de
códigos de computadores de grande porte
para microcomputadores (compatíveis com
IBM-PC) Assim, códigos de cálculo e
licenciamento de reatores como COBRA3P,
AMPX-II, DOT 3.5 e 4.2, HAMMER,
CITATION, ISOSHLD-III, ORIGEN2, FRAP-
T6, E RELAP4-MOD5, entre outros, foram
convertidos para micro, e atualmente os
pesquisadores não dependem mais do
computador IBM para rodar tais códigos.

Atividades adicionais na área de

pesquisa, desenvolvimento e
licenciamento de reatores

-Concluída simulação (e análise de
resultados) para o caso do acidente de
perda de refrigerante primário (APRP) para o
caso da central de Angra-I.
• Iniciado o processo de qualificação das
ferramentas a serem utilizadas para análise
de acidentes de ejeção de barras.
-Iniciado o estudo da geração de H2 na
contenção.
- Iniciado estudo para análise de acidentes
severos para o caso do RENAP-11.
-Elaborada proposta de experimento para
fase de remolhamento após o acidente de
APRP (para o RENAP-11).
- Iniciado exercício de licenciamento de um
sistema digital com classe nuclear.
• Mantidas as atividades de manutenção,
aferição e calibração dos instrumentos.
• Concluído o projeto de um canal Campbell,
com tecnologia digital, cujos testes estão
previstos para 1994.
- Iniciada a concepção de um sistema de
monitoração da radiação, com tecnologia
digital.
-Continuaram os estudos para
desenvolvimento de um monitor de efluentes
gasosos, que possa, no futuro ser instalado
no reator IEA-R1.
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TECNOLOGIAS AVANÇADAS

Tecnologias avançadas deram sua contribuição a inovação tecnológica no campo nuclear, bem como em
campos nho nucleares Lasers, cerâmicas avançadas e hormônios produzidos por engenharia genética vio
tornar a vida do homem mais confortável e segura no futuro.
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TECNOLOGIAS AVANÇADAS

Desenvolvimento de Produção de
Microfiltros Nucleares.

0 objetivo principal deste projeto é o
desenvolvimento de uma metodologia para a
produção rotineira e em grande escala, de
membranas filtrantes para propósitos de
micro e ultrafiltrações. A técnica utilizada é a
do registro de traços de fissão em um filme
plástico policarbonato denominado Makrofol
K6. As atividades executadas neste período
foram: Aprovação da rotina para irradiações
próximas ao núcleo do reator IEA-R1;
Finalizados os testes de vácuo da câmara de
irradiação; Iniciadas as irradiações dos filmes
plásticos.

Estudo das Propriedades Microscópicas
da Interação entre Redes Metálicos e
Átomos de Hidrogênio.

Procura-se neste projeto determinar
parâmetros das interações entre átomos de
hidrogênio e átomos metálicos em redes
absorvedoras de hidrogênio, utilizando
técnicas nucleares. A observação da
preferência de ocupação do hidrogênio em
sítios específicos da rede metálica possibilita
a determinação da energia de ligação entre
sítio e defeito. A correlação angular gama-
gama perturbada, a espectroscopia
Moessbauer e espalhamento inelástico de
neutrons lentos são técnicas nucleares
potências para esses estudos. Um trabalho
realizado com a liga ZrCr2 hidrogenada está
sendo finalizado e trabalhos utilizando
elementos metálicos dopados com baixa
concentração de impurezas (núcleos de
prova) estão em andamento.

Radiografia com Neutrons.

0 objetivo da presente pesquisa é o
desenvolvimento e aplicação da técnica da
radiografia com neutrons. Atualmente a
técnica encontra-se implantada para a
prestação de serviços à um nível de análise
semi-quantitativa e as radiografias obtidas
sâo avaliadas visualmente e com o auxílio
de um negatoscópio. Paralelamente estamos

trabalhando no desenvolvimento de um
sistema eletrônico para o processamento de
imagens digitais o qual. em sua configuração
mínima, já está operando satisfatoriamente.
A TFF do IPEN e o IAE-CTA desenvolve há
alguns anos um programa conjunto de
cooperação mútua. Neste contexto a técnica
tem sido empregada para a inspeção da
qualidade de diversos tipos de componentes
pirotécnicos, fabricados pelo Centro Técnico
Aeroespacial-CTA, fornecendo resultados
que estão cooperando para a otimização de
sua qualidade final. Por sua vez esta
instituição nos forneceu um software para o
processamento de imagens, o qual apesar de
não ser totalmente adequado as nossas
necessidades, tem propiciado uma melhoria
significativa na qualidade das imagens.
Pretende-se portanto, a partir deste,
desenvolver um software especifico para as
imagens obtidas por esta técnica da
radiografia, para implantar a médio prazo um
sistema otimizado para o processamento
digital destas imagens.

Desenvolvimento e Utilização de Técnicas
de Registro de Traços.

No ano de 1993, continuaram os estudos
visando detecção de neutrons com
detectores sólidos de traços nucleares, tendo
por objetivo dosimetria pessoal e de área.
Concluiram-se as determinações das
condições de utilização do 39cR, para
detecção de neutrons rápidos, e do Makrofol
DE, para detecção de neutrons térmicos. No
caso do 39CR determinou-se a sensibilidade
do material em função da energia dos
neutrons incidentes e sua variação angular.
Na detecção de neutrons térmicos utilizou-se
conversores contendo boro: BN da Kodak ou
pastilhas de ácido bórico. Em cada caso
foram determinados os intervalos de fluência
(dose) em que cada detector pode ser usado.
O Makrofol DE também foi estudado como
detector de fragmentos de fissão. 0
"software" para o sistema analisador de
imagem está sendo desenvolvido estando o
sistema parcialmente em uso. Pretende-se
neste ano testar os dosímetros em
ambientes de trabalho como aceleradores e
no reator.

53



Dopagem de Silicio com Fósforo pela
Irradiação com Neutrons no Reator IEA-
R1.

Implantou-se a técnica de dopagem de
monocrístais de silicio pela transmutação
com neutrons (NTD) com instalação e teste
de um dispositivo para irradiação de tarugos
de silicio de até 4 polegadas de diâmetro no
reator IEA-R1. Durante 1993, foram
irradiados 66 tarugos (- 215 Kg) de silício
para a empresa SHIN-ETSU HAN0OTAI. em
caráter experimental, com excelentes
resultados.

Síntese de Compostos Organo-Fluorados,
Perfluoropoliéter

Os compostos organo-f luorados são insumos
para as indústrias química, farmacêutica,
eletrônica, aeroespacial, nuclear e várias
outras. O Brasil vem aumentando as
importações desses produtos a medida que
nosso parque industrial se moderniza e o
nosso consumo se sofistica. Praticamente só
os clorofluorocarbonos, gases refrigerantes
R-11,12 e 22 são produzidos no Brasil e, em
termos de pesquisa e desenvolvimento, só
recentemente estudou-se a síntese do
politetrafluoroetileno, pesquisa realizada em
nossos laboratórios no IPEN. O
Perfluoropoliéter também não é produzido no
Brasil, consequentemente é importado a
custos elevados; seu preço FOB chega a
US$ 800,00 / Kg. Este fluido tem aplicações
estratégicas. Nas primeiras fases deste
projeto foram desenvolvidas técnicas para a
obtenção do perfluoropoliéter e teve inicio
sua fluoraçâo e caracterização. Nesta etapa,
pretende-se continuar com o
desenvolvimento da fluoraçâo direta, que
permite a obtenção de biendas poliméricas,
membranas e biopolímeros e fazer
caracterização dos compostos obtidos, bem
como continuar com os estudos da obtenção
do perfluoropoliéter com o objetivo de
otimizar o processo de produção.

Ligas baseadas no Fe3AI via Metalurgia
Convencional

Finalizaram-se as caracterizações
mícroestruturaís das ligas Fe-24%at.AI com
adições de até 6%at.Cr e tratadas
termicamente por 1 hora na faixa de

temperaturas de 750 a 900 °C. Iniciou-se a
realização das fusões de ligas Fe-24%atAI
com adições, além de Cromo, de Zircônio e
Boro. Estes elementos têm se mostrado mais
efetivos na melhoria da ductilidade destas
ligas do que o Cério. adição inicialmente
planejada. Posteriormente, estas ligas serão
conformadas mecanicamente a quente
(forjamento e laminação) e caracterizadas
mecânica e microestruturalmente.

Caracterização de Materiais Composites

O uso potencial de materiais composites e as
vantagens em desempenho sobre alguns
materiais convencionais, são amplamente
reconhecidas. Estes materiais têm tido
aplicações comerciais na indústria
automobilística, em materiais esportivos e
em outros casos ainda sob avaliação. Estes
materiais encontram também uso na
indústria aeroespacial, bélica e nuclear.
Ultimamente, tem sido colocado esforço na
caracterização de interfaces em materiais
composites de matriz metálica. Para tanto
em 1993 procurou-se dotar o instituto de
infra-estrutura para a preparação de
amostras de folhas finas por afinamento por
feixe de ions.

Mecânica da Frature e Fadiga de
Materiais, Componentes e Produtos

A fratura é um problema que a sociedade
tem enfrentado desde o tempo em que as
primeiras estruturas feitas pelo homem
surgiram na face da terra. Mais que 75% de
todas as falhas em serviço podem ser
atribuídas à fadiga sob diferentes condições.
O objetivo desta linha é de capacitar o IPEN
em termos de recursos humanos e de
infraestrutura de laboratório para
desenvolver P & D no campo de Fratura e
Fadiga. Em 1993, implementaram-se o»
procedimentos de ensaio de determinação
da Integral-J e do C.T.O.D. para aços de
vasos de pressão nuclear. Também projetou-
se e construiu-se para ensaio de tenacidade
à fratura na parada da trinca ("K arrest").

Textura Cristalográfica de Metais e Ligas

A análise da textura é melhor descrita
quantitativamente por meio da Função
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Distribuição de Orientações (F.D.O.) em
função dos ângulos de Euler, e representada
por gráficos de fibras de determinadas
secções angulares. Para tanto desenvolveu-
se "softwares" para microcomputadores da
linha PC. para cálculo e representação da
FDO. em materiais laminados com simetria
cristalina cúbica. Os "softwares" estão sendo
utilizados no estudo da variação da textura
nos tratamentos termo-meeánicos de aços
duplex.

Homogeneização de Ligas Altamente
Segregadas

A modelação da segregação e da
homogeneização, assim como o confronto
dos resultados experimentais com as
previsões teóricas tem sido objeto constante
de estudo nos últimos anos. Por outro lado, o
efeito da deformação plástica na
homogeneização tem recebido pouca
atenção aos pesquisadores, além de ser um
tema controverso. Neste trabalho vem sendo
realizado um estudo experimental
sistemático dos efeitos da deformação à frio
na homogeneização da liga Monel (Cu-Ni
50750). Durante o ano de 1993, deu-se
ênfase à caracterização microestrutural da
liga no estado bruto de fundição e na
condição de deformada plásticamente com
diferentes porcentagens de redução.

Caracterização Microestrutural de
Composites de Al2O3-ZrO2

A dispersão uniforme de partículas finas de
Z1O2 em matriz de alumina, acarreta um
aumento na tenacidade e na resistência à
fiexão. Esta melhora nas propriedades
mecânicas é devida aos mecanismos
associados à trarvtcmaçáo martensítica da
ZrC>2 (tetragonal fura monoclínica) induzida
por tensão e à formação de microtrincas.
Fez-se a caracterização microestrutural do
compósito, principalmente em relação à
quantidade de fases com que a ZrC>2 se
apresenta, ao tamanho e a distribuição dos
grãos de ZrC>2 para se correlacionar
futuramente com as propriedades mecânicas
destes materiais.

Insumos Especiais para Novos Materiais

O programa de Insumos Especiais tem como
objetivo o desenvolvimento de processos de

sintese de compostos â base de zircônio.
terras raras e materiais covalentes. As
pesquisas referentes à sintese de compostos
de zircônio tem sido direcionadas para
obtenção de pós de zircônia estabilizada
com itria, empregando-se a rota de 00-
precipitação. Além das etapas de
precipitação, tratamento do gel, secagem e
calcinação, também realizaram-se estudos
de processamento dos pós obtidos, visando-
se a obtenção de peças cerâmicas
empregadas como meios de moagem. Os
insumos à base de terras raras tem sido
obtidos empregando-se, inicialmente, as
técnicas de precipitação fracionada e
extração com solventes para preparação de
concentrados de lantânio, neodímio,
praseodimio, samário, gadolineo e ítrio. A
técnica de precipitação de oxalatos,
carbonates e hidróxidos é utilizada numa
fase posterior para obtenção de óxidos com
características físicas controladas. Na etapa
de obtenção de materiais covalentes,
realizam-se estudos de obtenção de
tetracloreto de silício pela técnica de
cloração. empregando-se silício metálico
como material de partida.

Eletrólitos Sólidos Cerâmicos ã Base de
Zircônia e de Tória

Eletrólitos sólidos cerâmicos são usados
como transdutores eletroquímicos em
dispositivos sensores de oxigênio, flúor e
outras espécies químicas. Prepararam-se
amostras de eletrólitos de zircônia-magnésia,
zircõnia-cálcia, zircõnia-lantânia, zircônia-
itria-alumina e tóría-magnésia em
composições variadas. A influência da
composição e das condições de sínterização
nas fases presentes, na estrutura de defeitos
e na condutividade iônica, dos vários
materiais foi investigada por intermédio das
técnicas de atrito interno, espectroscopía de
ímpedâncias, espectroscopia do
infravermelho, microscopia eletrônica de
varredura e difração de raíos-X. Está sendo
realizado o estudo comparativo das
propriedades elétricas dos diversos
materiais, com vistas ao uso como sensores.

Desenvolvimento de Materials Cerâmico*
de Aha Resistência Mecânica e à Abrasâo.

Tem-se como objetivo neste projeto, atingir o
domínio da tecnologia de processamento de
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materiais cerâmicos voltados para
aplicações estruturais avançadas e como
componentes de alta resistência à abrasão
Entre os materiais em estudo estão: alumina,
zircônia. nitretos, carbetos e seus
composites. Para consolidação da tecnologia
da processamento, dois produtos típicos
estão sendo desenvolvidos com esses
materiais, anéis para selos mecânicos e
insertos cerâmicos. Alguns protótipos de
anéis para selos mecânicos de aha alumina,
zircônia e sialon já foram produzidos.

Materiais Compósitos

Foram realizados testes de auto
aquecimento em materiais compósitos do
tipo zircõnia-nióbio e zircônia-titánio.
submetidos à radiação eletromagnética na
faixa de rádio freqüência de um forno de
indução. A partir destes testes e de análises
microestruturais, foram otimizadas as
composições destes materiais visando sua
utilização como cadinhos em fusões de ligas
metálicas. Avaliaram-se os processos de
"freeze drying" e colagem para confecção de
materiais compósitos com matriz cerâmica
reforçada com fibras continuas e
descontínuas.

Síntese por Combustão do Trialumineto
de Nióbio

Em continuidade ao estudo da combustão do
trialumineto de Nióbio realizaram-se
experimentos visando a melhoria da
densificação de pastilhas deste composto
(sintetização por reação). Verificou-se a
influência da velocidade de aquecimento e
da densidade a verde do compactado. Na
combustão de misturas de Nb-Ní-AI (ligas
N0AI3-N1AI) averiguou-se a influência de
diferentes concentrações de Ni sobre a
temperatura de ignição e microestrutura de
pastilhas reagidas.

Síntese por Combustão do UAIX

Com o intuito de ampliar o leque de
alternativas de processamento do UAIX,
material alvo para a produção de 9 9 Mo foi
proposta a síntese por combustão Como
materiais de partida foram empregado; os
pós de alumínio e de hidreto de urânio

(UH3), ambos misturados e compactados na
forma de pastilhas. Confirmou-se a
viabilidade desta rota. além de vantagens do
ponto de vista de processamento, como
baixas temperaturas envolvidas (700°C).
fácil obtenção do pô do composto e baixas
perdas de Urânio.

Desenvolvimento de Ligas i Base de
Urânio para Combustíveis Nucleares e
Produção de Radioisótopos.

Este trabalho tem os seguintes objetivos: (i)
obtenção dos compostos UAIX e U3SÍ2 com
a utilização do urânio metálico, natural,
produzido no IPEN, e (ii) avaliação das
condições de fabricação, no futuro, das ligas
de urânio com urânio enriquecido. As ligas
foram fabricadas no forno a arco de eletrodo
não consumível, em forma de pequenos
botões de 10 a 50g. As ligas obtidas foram
submetidas à análise de composição por
espectrometria de energia dispersiva de
raios X ou por análise química via úmida. A
técnica de difração de R-X foi utilizada para
avaliar qualitativamente as fases existentes
nas ligas. Os resultados obtidos foram
satisfatórios no caso do composto UAL. No
caso da liga U3S12 os resultados não foram
satisfatórios. Embora a quantidade da liga
UAIX produzida no forno a arco seja
pequena, este método de obtenção é
particularmente interessante para fabricação
da liga com urânio altamente enriquecido.

Ligas com Efeito de Memória de Forma

Após o término do trabalho de obtenção e
conformação da liga NiTí, o projeto
prossegue com o trabalho de
desenvolvimento de aços especiais com
efeito de memória de forma. Duas ligas
foram fabricadas e encontram-se atualmente
na fase de conformação mecânica,
caracterização microestrutural e
caracterização da transformação
martensítíca.

Projeto Zircónío/Unidede Experimental de
Cloração e Redução

O objetivo desta unidade é o
desenvolvimento de processos de
pelotização, cloração e redução pára
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obtenção de tetradoreto de zircônk) e
esponja de zircon» comercial • nuclear. No
período. executaram-se experimentos
obtendo-se cerca de 7kg de pelotas de ZrO2
nuclear. 5 kg de ZrCI* nuclear, I.Okg de
esponja de Zr nuclear e 21 kg de esponja de
Zr comercial, atendendo as necessidades
dos processos subsequentes: - Projeto Zr do
IPEN, Projeto Reator Triga IPR1 do CDTN-
CNEN/BH. Projeto Reatores Rápidos
(REARA) • Convênio IEAv/IPEN/SP e
projetos de universidades e de outras
instituições de pesquisa.

Desenvolveu-se neste período o processo de
Redução-Difusão Caldotérmica obtendo se
Ngas magnéticas de terras raras - metais de
transição (principalmente SmCos e
N d 15 F e 77 B 8) P a r a a obtenção de imãs com
a ligas produzidas, utritzou-se técnicas da
metalurgia do pó. como: moagem.
prensagem uniaxial com alinhamento
magnético, prensagem isostática.
sinterização e tratamento térmico Está
sendo estudada a influência destas etapas
com o objetivo de melhorar a qualidade dos
imãs produzidos. Iniciaram-se estudos de
imãs preparados com as ligas Pr-Fe-B com
ou sem adição de Cobre. Iniciou-se também
a construção de um permeámetro. com a
finalidade de caracterizar magneticamente
os imãs permanentes.

Ligas Metálicas

Estudaram-se os mecanismos
"endurecedores" ocasionados por
tratamentos térmicos e mecânicos para a
obtenção de ligas metálicas com alto
desempenho mecânico e em alguns casos
elétricos. Os estudos principais utilizam ligas
de níquel (ligas 600 e 718), de cobre (cobre
berílio, cobre-níquel-berílio) e em aços
maraging de ultra-arta resistência mecânica.
Os agentes endurecedores
(precipitados/segundas fases) tem sido
identificados por diversas técnicas de
microanálise (drfratometria de raios-X.
microscopia óptica e eletrônica drfratometria
de elétrons e microssonda eletrônica) além
de avaliação mecânica (ensaios de tração e
mícrodureza). As ligas de niquel no caso tem
um interesse imediato que é a superação de

problemas técnicos encontrados durante sua
utilização dentro do ciclo do combustível
(tubos para produção de vapor, grades
espaçadoras. etc). As ligas elétricas (Cu-Ni-
Be) tem como objetivo a substituição de
elementos de ligas de maior custo e por
serem materiais estratégicos (Be;Co). Serão
feitos contados com indústrias nacionais
para intercâmbio. Os aços maraging de ultra-
alta resistência mecânica visam uma
suficiência nacional bem como em termos de
competência. Quatro instituições estão
envolvidas em um projeto (IPEN, IPT,
COPESP e POLI) para atingir tal objetivo.
Os meios financeiros estão sendo cobertos
por um projeto aprovado pela
FINEP/PADCT, e ainda está no inicio.

Corrosão de Materiais Metálicos

Vários tópicos vem sendo desenvolvidos na
área de corrosão: (a) Estudo do efeito da
adição de elementos de terras raras (ETR)
sobre o comportamento de oxidação das
ligas formadoras de cromia e alumina em
temperaturas elevadas. Os ETR foram
adicionados como elementos da liga como
dispersões de óxidos, ou mesmo como
revestimentos superficiais. Observaram-se
aumentos significativos na resistência a
oxidação isotérmica e cíclica; (b) Estudo do
efeito da fase ferrita sobre a corrosão aquosa
de aços inoxidáveis austeníticos. Introduziu-
se a fase ferrita através de adições de silício
(0,5-4,7%) e/ou tratamentos térmicos. A
introdução da ferrita numa matriz austenitica
aumenta a resistência à corrosão por pite e
corrosão intergranular; (c) Foi iniciado
estudos sobre a influência de ions de terras
raras sobre a corrosão aquosa de aços
inoxidáveis ferriticos e martensíticos, similar
aos usados em tubos geradores de vapor; (d)
Efeito da adição de cobre sobre a resistência
à corrosão do aço inoxidável AISI 304L
sinterizado. Adicionou-se cobre ao aço
inoxidável AISI 304L em teores
correspondentes 2, 4, 8, 15 e 20%. Estudou-
se a influência da adição de teores
crescentes de cobre no comportamento de
corrosão do aço inoxidável 304L sinterizado.
Para efeitos comparativos, estudou-se
também o desempenho do mesmo aço
sinterizado sem adição de cobre; (e) Estudo
do comportamento de corrosão do aço
inoxidável AISI 420 e do efeito da adição de
inibidores O aço inoxidável martensítico
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AISI 420 apresenta resistência à corrosão
inferior è maioria dos outros aços
inoxidáveis. Este aço entretanto possui
excelentes propriedades mecânicas. O
comportamento de corrosão deste aço em
meio ácido com e sem adição de inibidores
está sendo investigado e, (f) Ensaios
acelerados para simulação de corrosão
atmosférica. Os ensaios de corrosão
atmosférica por exposição real às
intempéries climáticas possuem o
incoveniente de serem de fonga duração, ou
seja da ordem de vários anos. Os ensaios
acelerados de corrosão em câmaras com
atmosfera controlada, tèm por objetivo
principal reduzir o tempo de teste,
produzindo resultados qualitativamente
similares. Um destes ensaios é conhecido
como "Prohesion", e este é um teste que
vem apresentando resultados mais
satisfatórios que os produzidos pelos testes
consagrados do tipo "névoa salina". Instalou-
se a câmara para ensaios do tipo Prohesion
• preparou-se amostras a serem testadas.
Os ensaios serão iniciados em futuro
próximo.

Desenvolvimento de Fios Metálicos de
lrídio-192

Iniciaram-se, em 1993, estudos para
desenvolver uma seqüência de fabricação de
fios de platina com 30% de índio O fio é
utilizado na área médica em tratamento de
tumores, braquiterapia, (irradiação de curta
distância) e não é produzido no país. Após
estudos optou-se pela fabricação do fio de
platina com alma de Pt-30lr (30% de íridio).
Devido as reduzidas dimensões e grande
precisão dimensional do fio acabado, e difícil
trabalhabilidade da liga, estabeleceu-se uma
seqüência de processamento envolvendo
trefilações e recozimentos intermediários.
Esta fase conta com a participação da
Degussa S.A

Metalurgia do Pó

Desenvolveram-se rotas de fabricação e
métodos de controle de qualidade de
produtos de média e alta densidade,
fabricados por técnicas de metalurgia do pó.
Em 1993, na linha de produtos de média
densidade prosseguiu-se o programa de
fabricação de absorvedores de gases
confeccionados com zircônio metálico ou Zr-
Fe-V, e filtros de aço inoxidável, de

geometria cilíndrica e cênica, com
características pré-estabelecidas pelo
usuário. O filtro cilíndrico será utilizado em
uma das etapas de fabricação do *n"c, o
radioisótopo mais utilizado no Brasil, em
diagnose e tratamento médico. Entre os
produtos de alta densidade destacam-se oe
desenvolvimentos durante o período em
materiais para ferramentas de corte e
resistentes ao desgaste. Estudaram-se
composites a base de Al/SiC e materiais com
melhores propriedades de corrosão.
Estabeleceram-se as condições de
processamento dos produtos, em função das
necessidades pré-estabelecidas pelo usuário.
O controle da qualidade foi realizado através
de ensaios especiais projetados e
aperfeiçoados no IPEN.

Materiais Composites com Matriz
Metálic*.

Foram preparados via "Compocasting",
compósrtos à base de ligas Al-Si-Mg,
AA2014 e AA6061 contendo 0-15% em
volume das partículas de SiC, alumina ou
cinzas de carvão. Realizaram-se
caracterização microestrutural, ensaios
mecânicos e ensaios de corrosão aquosas.
Observaram-se (a) aumentos significativos
na dureza e na resistência a abrasão e (b)
que os composites corroem mais que a liga
monolítica. A resistência à corrosão dos
composites à base de alumínio foi melhorada
através da anodização e uso de
revestimentos de céria. Realizaram-se
também estudos microestruturais e ensaios
de corrosão com composites de cobre-grafita
e chumbo-cinzas de carvão.

Estudo do Comportamento Temporal de
um Laser no Infravermelho Próximo

A geração de pulsos curtos e ultracurtos
permitem a obtenção de altas potências pico,
com duração temporal de ps e sub ps.
Pulsos ópticos com essas características
encontram aplicações em fusão inercíal,
geração de radiação, estudo da dinâmica de
processos fotoqufmicos entre outras. O
nosso estudo destina-se principalmente ao
entendimento e geração de pulsos no regime
de travamento de ruídos, utilizando como
meio de teste lasers de Nd com largura
espectral fina e laser de centro de cor ou
vibrônícos, com ampla largura espectral.
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Desenvolvemos um novo modelo de
entendimento desse regime e demonstramos
experimentalmente a sua utilidade.
Obtivemos uma compreensão de pulsos do
laser de NdYAG de fator 2. O projeto é
apoiado peta FAPESP.

Chaveamento Passivo em Laser C.W. de
Nd:YAG

Produziu-se cristais de LiF com centros de
cor Fj>- de maneira otimizada através da
irradiação na estação 4 do reator IEA-R1, os
quais tem sido utilizados como meio laser
ativo ou como absorvedores saturáveis para
lasers pulsados de neodimio. A experiência
com estes cristais possibilitou o seu uso
também como elemento chaveador passivo
de um laser contínuo de Nd.YAG modelo
LXC-03 de nossa fabricação. Como resultado
obteve-se pulsos de largura temporal da
ordem de 60 ns, com potência pico de até
26,6 KW e taxa de repetição de 3 a 10 KHz.
o que é equivalente às características de um
laser comercial importado com chaveamento
ativo, mas com as vantagens de um
absorvedor saturável (simplicidade e custo) e
com o domínio da tecnologia de sua
produção. Projeto apoiado pela Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo.

Protótipo de Laser Industrial para
Soldagem

Projetou-se e construiu-se um laser de
Nd:Vidro que opera em regime pulsado e
com baixa taxa de repetição para ser
utilizado em aplicações de solda em metais.
O laser, que foi totalmente concluído, está
em fase de testes e caracterização e depois
disto estará pronto para o desenvolvimento
de aplicativos específicos (soldas metálicas
de precisão). A energia de saída é prevista
para - 30 J com largura temporal de até 3
ms, o que deverá possibilitar a soldagem em
profundidades de até 2 mm. O equipamento
foi construído em um programa de
colaboração com a COPESP.

Desenvolvimento de Novos Meios Laser
Ativos de YLF Dopado com Terras Raras:

Propriedades Espectroscópicas dos
Cristais

O estudo quantitativo da luminescência de
todos os canais luminosos do Ho(3+) no YLF
(100%) permitiu a determinação das
populações de equilíbrio dos níveis
fluorescentes e o balanceamento das
equações de taxa sob bombeio continuo.
Com a utilização dos valores dos tempos de
vida médio de cada nível, foi possível
identificar os processos de transferência de
energia do sistema, incluindo "cross-
relaxation*' e transferência para as moléculas
Mg+ + (OH)2 e CHO' presentes na rede.
Além disso, pudemos determinar os valores
dessas probabilidades de transferência . Por
exemplo a transferência do nível 5lg para o
Mg+ + (OH)2 é _ 6.25 x 104 s*1 enquanto
que a transferência do nível 5ly para o CHO'
é .635 s~1, duas ordens de magnitude
menor. Nesse sistema, identificamos três
processos de relaxação cruzadas
responsáveis pela transferência da
população dos níveis superiores % 2 , |F§
etc, para os níveis mais baixos ^Iç e "I7.
Seus valores à 300K variam entre 1.4 x 10*
a 1.51 x 10^ s'V Projeto apoiado pelo
PADCT-FINEP.

Desenvolvimento de Novos Meios Laser
Ativos no Infravermelho Próximo.
Crescimento de Cristais Laser Ativos e
Testes de Ação Laser

Efe'uaram-se testes de ação laser pulsada à
300K em dois cristais de Ho:Tm:Er:YLF. Um
crescido no IPEN contendo 2% Ho, 6% Tm e
36% Ei o qual não apresentou ação laser. O
segunde cristal de procedência externa
(USA) apresentou ação laser em 2,06 um
apesar de sua má qualidade ótica, que
espalha o feixe. Efetuou-se um modelo
teórico que utiliza parâmetros
espectroscópicos de transferência de energia
entre íons de Er3+ e finalmente a eficiência
de transferência do nível \$j2 (Er*3) para
o nível 5l7(Ho3+), para o cálculo do ganho
do bastão em função da temperatura da
amostra e concentração de Ho. Mostrou-se
nesse modelo que devido a transição laser
estudada envolver o nível fundamental, a
população térmica dos sub-níveis "Stark" do
estado fundamental 5|g e a própria
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concentração [Ho] são fatores determinantes
do limiar do ganho para ação laser em 2 06
um. Mostrou-se que a concentração ideal de
Ho a ser utilizada é da ordem de 0.5% e a
de Er 3 * da ordem de 35-40%. Um segundo
cristal com essas concentrações ótimas está
sendo crescido para testes futuros. Projeto
apoiado pelo PADCT-FINEP.

Desenvolvimento de Lasers Sintoni2áveis
em Matrizes Sólidas

Trata-se de estudar as propriedades de
novas matrizes cristalinas e novos ions
dopantes visando a obtenção de novos
meios laser ativos, sintonizáveis. Tais lasers
serão capazes de operar em larguras
espectrais estreitas ou em fenômenos
fotoquímicos, dinâmica de reações,
tensoreamento remoto, separação isotòprca

atômica e molecular. Em particular, estudar-
se-á o cristal de BaLiF3 dopado com metais
de transição . que foram crescidos em várias
concentrações. Irradiaram se monocristais
de BaUF3 puros obtidos no IPEN. com
elétrons em diferentes temperaturas afim de
estudar-se a formação de defeitos (centros
de cor). Estudo semelhante foi realizado em
amostras de BaLiFçiPb, sendo produzido o
defeito Pb*(1). Estes defeitos foram
caracterizados a partir de estudos
espectroscópicos. Determinou-se também, a
partir de método fotoacústico, a difusividade
térmica do BaüF3. Monocristais de
BaÜF3 Ni foram caracterizados quanto à
sua mosaicidade através de difração de
neutrons. Estes cristais foram investigados
também, através de espectroscopia de
absorção, emissão e dicroismo circular
magnético. Projeto temático apoiado pela
FAPESP.
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INFRA-ESTRUTURA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

A associação do IPEN com a Universidade de São Paulo visando a formação de pessoal especializado na
área nuclear resultou numa das atividades mais nobres do Instituto. 0 treinamento através da pesquisa
resultando em mestrados e doutorados vem formando jovens cientistas, e oxigenando de forma contínua um
celeiro de cérebros que é imprescindível à continuidade e à evolução dos nossos programas, A
modernização da infra-estrutura de informações permitindo o acesso dos pesquisadores do IPEN às
"Information highways" tem reduzido a nossa distância de outros centros do pais e do exterior. Nossa
produtividade científica, como conseqüência de uma melhor infra-estrutura tem aumentado
significativamente.
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ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA

APOIO LOGÍSTICO

As atividades de Apoio Logiskco no IPEN
envolvem às áreas de Recursos Humanos.
Suprimento. Administração e Comercial. É
basicamente uma área meio, que visa
propiciar os recursos necessários ao
funcionamento do Instituto e ao atingimento
dos objetivos das áreas fins. Durante o ano
de 1993 a área de Apoio Logístico enfrentou
dificuldades advindas da aprovação tardia do
orçamento da União que acabou
ocasionando uma exagerada concentração
de ações e providências em alguns meses
do ano, quando deveriam ser desenvolvidas
durante os doze meses. A maior parte do
resultado do trabalho de Apoio Logístico é
mensurado através de próprio grau de
obtenção de resultados do Instituto, uma vez
que atua como facilitador e provedor de
recursos para que os objetivos sejam
atingidos. Contudo, existem algumas
informações que merecem ser destacadas:

Desenvolvimento de Recursos Humanos:

que. com instrutores da própria área de
informática do IPEN. abrangeram cerca de
430 servidores. Esses treinamentos
colaboraram na viabilização do Plano de
Modernização do Instituto, permitindo
agilizar, através da informatização, o fluxo
de informações.
Desenvolveu-se, também, um Projeto de
Sensibilização para a Qualidade que atingiu
quase 100 servidores do Instituto.

- Treinamento Externo:
Foi excessivamente limitado em função da
falta de recursos. Contudo, cabe ressaltar os
cursos realizados com o apoio do SESI. que
tiveram a participação de 80 servidores da
área de Engenharia.

- Reenquadramento funcional:
Efetivou-se o reenquadramento funcional
dos servidores do IPEN, em decorrência da
Lei n 8.691/93.

- Treinamento Interno:
Preponderaram os cursos de informática

Esse reenquadramento resultou na seguinte
situação do Instituto:

REENQUADRAMENTO
DISTRIBUIÇÃO DE CARREIRAS NO IPEN

DESENV.TECNOI.
40»
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- Benefícios:

Consolidou-se, durante o ano de 1993, a
administração descentralizada do Plano
Médico. Foram obtidos excelentes resultados

advindos do trabalho conjunto da
Administração com os servidores,
representados na administração do plano
pelas Comissões Paritárías de Coordenação
Administrativa e Financeira.
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• Intercâmbio e Cooperação:

Dentre as atividades da Divisão de
Intercâmbio e Cooperação Técnica - AIC
destacaram-se as seguintes:
(a) A Pós-Qraduação obteve conceito "A"
para os cursos de Mestrado e Doutorado do
Programa de Tecnologia Nuclear, referente
ao biênio 90/91 pela CAPES

(b) Ministraram-se um total de 31 disciplinas
de Pós-Graduação: 17 da Área de CTN
(Concentração em Tecnologia Nuclear
Básica) e 14 da Area de RNC (
Concentração em Reatores Nucleares de
Potência e Tecnologia do Combustível
Nuclear) sendo nove no primeiro trimestre,
nove no segundo trimeste e 13 no terceiro
trimestre.

DISCIPLINAS MINISTRADAS

3P TRIMESTRE
13

Credenciaram-se sete disciplinas novas:
cinco na Área CTN e duas na Área RNC.
Credenciaram-se quinze Orientadores, sendo
nove na Área CTN e seis na Área RNC.
O número de alunos novos matriculados na
Pós-Graduação foi de 34 no Mestrado e 26
no Doutorc.do totalizando 60 alunos (16 de

Mestrado e 9 de Doutorado na área RNC e
18 de Mestrado e 17 de Doutorado na área
CTN).
Realizaram-se 25 defesas de Dissertações
de Mestrado e 12 de Teses de Doutorado,
conforme ilustrado no gráfico abaixo.

DEFESAS

DISSERTAÇÕES

O Curso de Pós-Graduação recebeu da
CAPES verba no montante de US$
16,196.00 (dezesseis mil, cento e noventa e
Mis dólares), empregada para modernizar,
Informatizar e melhorar as condições físicas

da Secretaria de Pós-Qraduação, das salas
de aula e do Auditório "B".
No Setor de Bolsas, instituiu-se o cadastro
de bolsistas e estagiários.que no ano de
1993 totalizou 240 pessoas distribuídas
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conforme tabela abaixo: 140 bolsistas de
Pót-Qiaduacâo (88 Mestrandos-M, 50
Doutorandos-DT e 02 Pos-Doutorando-PD).
63 bolsistas Iniciação Científica-IC
(CNPq .FAPESP e s/ônus). 32 bolsistas de

Iniciaçio Tecnológica e Industrial-m/RHAE.
oito CNEN Nivel Supanor-N.S, uma CNEN
Nível Médio-N.M e seis Desenvolvimento
Tecnológico Industrial- DTI/RHAE)

BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS

m/RHAE CNEN DT1/RMAE

Concederam-se 125 bolsas pelo Programa
de Capacitação de Recursos Humanos para
o Desenvolvimento Tecnológico - RHAE/

CNPq do MCT das quais foram
implementadas até dezembro de 1993 um
total de 95 bolsas, conforme quadro abaixo:

QUADRO DAS BOLSAS RHAE -1993

PROJETO
BIOTECNOL.

TECNOL.
MINERAL

MATERIAIS
ESPECIAIS

MEIO
AMBIENTE
QUÍMICA

FINA
TECNOL.
IND. BAS.
ENERGIA

TOTAL

BOLSAS CONCEDIDAS
PAIS
11
08

45

04

02

02

07
79

EXTERIOR
05
04

18

05

03

02

09
46

TOTAL
16
12

63

09

05

04

16
125

BOLSAS IMPLEMENTADAS
PAIS
06
07

41

04

01

04

01
64

EXTERIOR
02
01

17

03

03

00

05
31

TOTAL
08
08

58

07

04

04

06
95
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Elaborou-se um "Manual de Bolsas de Pós-
Qraduação contendo informações sobre as
Agências de Fomento Nacionais (CNPq,
CAPES. CNEN. FAPESP e Bolsas
concedidas pelo Governo Brasileiro para
estudantes estrangeiros) e iniciou-se a
elaboração de um "Manual de

Procedimentos para a Obtenção do
Comprovante de Proficiência em Idioma
Estrangeiro.
Processou-se no Setor de Intercâmbio e
Cooperação Técnica 77 afastamentos de
pesquisadores para atividades no exterior
cujos dados são ilustrados no quadro abaixo:

AFASTAMENTO PARA EVENTOS NO EXTERIOR

Com relação a AIEA via
Contratos de Pesquisa e a participação em
quatro Programas Regulates de Assistência
Técnica-PRAT. para o biênio 93/94
Enviaram-se pára apreciação daquela
Agência, 13 novos projetos pleiteando
Contratos de Pesquisa e outros cinco para
participação no PRAT, biênio 95/96.
Iniciou-se um trabalho junto a Consulados,
Agências de Fomento e Fundações
Nacionais e Internacionais, objetivando
atualizar e divulgar informações e
oportunidades para pesquisadores e alunos
sobre a Concessão de Bolsas, Auxílios à
Pesquisa e Intercâmbios.
Foram firmados Convênios com a
Universidade Mackenzie para a Concessão
de Estágios Curriculares na Área de
Engenharia e com a Universidade de
Brunel/Grã-Bretanha para a realização de
cursos e treinamento a nível de Pós-
Graduaçao na Área de Materiais, bem como
Intercâmbio de Especialistas.
Realizou-se o Cadastramento do IPEN na
Base de Dados TCDC-INRES (Technical
Cooperation Among Developing
Countries/Information Referral System), junto
ao Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento -PNUD.

DE FINANCIADORA

CNPq
FAPESP
RHAE
AIEA
ABACC
COPESP
JICA
OUTROS

TOTAL GERAL

aram-se 11

N8 TOTAL DE
PESQUISADORES

04
05
10
41
07
04
02
04

77

Ân* Comercial:

- Cobrança
Levantamento dos débitos para com a
Instituição e tomada de posição para com os
grandes devedores, chegando até o
cancelamento no fornecimento, o que
resultou numa grande diminuição do passivo.

- Normas de Comercialização
Criação e envio para todos os cliente das
"normas de fornecimento de produtos e
serviços" que estabelece todos os
procedimentos de comercialização de
produtos e Serviços

• Pedidos Extras de Radiofármacos
Estudo do fluxo das operações nos pedidos
extras de radiofármacos, resultando na
exclusão de várias etapas burocráticas e
diminuição no volume de papéis, dando
maior agilidade ao processo.

- Calibração de Instrumentos
Detecção de todas as operações da antiga
sistemática no
recebímento/calibração/entrega dos
equipamento enviados para calibração.
Elaboração de um novo fluxo de atividades,
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com um novo programa para execução dos
serviços, com "follow-up" para todas as
•tapas da prestação dos serviços.

- Recadastramento dos Clientes
Efetuou-se um recadastramento de todos os
clientes, com o envio de Ficha para
atualização dos dados, com vista a
informatização do sistema comercial previsto
para o ano de 1994.

• Blindagem de Gerador de Tecnécio
Iniciou-se um programa de cobrança da
blindagem dos Geradores de Tecnécio para
melhorar a devolução das mesmas e seu
reaproveitamento, com vistas a uma
diminuição dos custos de produção.

• Normas de Transportes
Produziu-se (em conjunto da SSP) um livreto
com as "Exigências Básicas para Transporte
de Material Radioativo" para sanar as
dúvidas quanto as responsabilidades de
todas as partes envolvidas com o transporte
desses materiais. O Trabalho foi enviado
para todos os clientes cadastrados no IPEN.

- Preços
Efetivou-se um estudo de recuperação de
preços de alguns produtos e serviços, visto
estarem muito defasados.

- Transferência de Tecnologia
Visando difundir e repassar a sociedade as
tecnologias geradas no IPEN, criou-se um

Setor para tratar especificamente sobre
Transferência de Tecnologia. Para
estruturação deste Setor realizou-se em
conjunto com a Área Técnica, um
questionário para ser respondido por todos
os pesquisadores do Instituto, visando
quantificar o interesse na participação no
processo de Transferência de Tecnologia.

Administração:

A área desenvolveu durante o ano de 1993
esforços no sentido de aprimorar o
atendimento das necessidades do Instituto
nas áreas de Suprimento, Almoxarifado,
Serviços Gerais, Cobrança e Contabilidade.
Desse aprimoramento, podemos destacar
alguns resultados obtidos:
- Maior eficiência e rapidez no desembaraço
alfandegário dos insumos importados
necessários à produção de radioisótopos,
que passou a ser realizado com pessoal e
recursos do próprio IPEN;
- Implantação de um novo "software",
desenvolvido pela própria Área de
Informática do IPEN, que permitirá mais
agilidade e, principalmente, segurança da
administração patrimonial do Instituto;
- Desenvolvimento para implantação no
primeiro trimestre de 1994, um novo sistema
de arrecadação, que permitirá o adequado
gerenciamento do contas a receber do
Instituto, diminuindo o grau de inadimplência
que tem prejudicado o IPEN.

INFRA-ESTRUTURA TÉCNICA

As atividades de Infra-Estrutura e Apoio
Técnico garantiram, dentro das atuais
condições administrativas e financeiras, o
suporte às atividades de P&D, durante o
período de 1993. Se por um aspecto, a
escassez do recursos atribuídos e a
promulgação da nova lei de compras, que
alterou e provocou maior morosidade na
rotina dos processos licitatórios, dificultaram
a realização das metas e um melhor
aproveitamento dos recursos, observou-se
que houve um crescimento no aspecto
qualitativo Procurou-se otimizar os recursos
liberados com resultados positivos, citamos
alguns exemplos como a recuperação das
instalações e prédios que sediam os
laboratórios, bem como o sensivef avanço na

área da informática. Apesar das dificuldades
financeiras, o efetivo que compõem as
unidades da Infra-Estrutura estiveram e
continuam atentas à melhoria permanente do
seu desempenho colaborando com grande
empenho para alcançar o objetivo principal
da Instituição.

Informática

De acordo com o programa de
modernização, atualização e integração de
equipamentos e aplicativos da área de
informática, destacamos as seguintes metas
atingidas em 1993:
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•Instalação da rede Internet, tornando
possível a interconexâo do IPEN com redes
de computadores no exterior.
• Expansão das redes administrativas com
transformação dos servidores de 386 para
486 e comunicação direta com os
computadores do Banco do Brasil para
cobranças.
-Interligação de todas as redes
administrativas.
•Aquisição de serviço 2000 da Embratel
para conexão remota à rede.
complementando o serviço Renpac.
•Aquisição de 24 microcomputadores e 17
impressoras, para atender a demanda de

equipamentos da Instituição.
-Desenvolvimento de novos sistemas
computacionais para rede tais como:
cadastro de pessoal, cadastro de pós-
graduação, faturamento e cobrança, notas
fiscais, controle de processos e protocolos e
cadastro de visitas.
-Substituição do equipamento de grande
porte IBM 4381 por um "cluster" de 3
workstations IBM RISC/6000 com
capacidade de processamento paralelo 60
vezes maior.
-Processo de migração de softwares
científicos e administrativos até o final de
1993.

INTERLIGAÇÃO DE REDES

Rede Superintendência
18 pontos • servidor

RENPAC

Rede Biblioteca
11 pontos • servidor

Rio/BH

Rede Administrativa
20 pontos • servidor

FAPESP

INTERNET

Rede Informática
; J

INTERNET

* CluMef
11 pontOS + 3 workstal>uiis

servidor Rise 6000/340

ligação realizada em 1993
ligação prevista para 1994

Verifica-se por intermédio dos esquemas
apresentados (Interligação de Redes e
Migração do IBM) a interligação das várias
redes de microcomputadores com as
"Workstations" por meio de fibra óptica
prevista para 1994.
Com estas implementações os

pesquisadores técnicos e o pessoal
administrativo tem agora para auxiliá-los em
seu trabalho, equipamentos de última
geração e sistemas computacionais
compatíveis com o mercado atual de
informática.
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MIGRAÇÃO DO IBM

Cfcaaw
3 workstations
RISC 6000040

Micros isolados
(tiantificos)

riwtoj ds mtcios Rsdw cki meros
(cwntificos) (•dmmis»»Swo«)

ligação pievisia para 1994

Informação c Documentação Cicntificss

Principais Realizações -1993
• Migração total das bases bibliográficas.

- Imptemsfitação do programa MICROISIS.
- Otimização do sistama da •mpréstimo.
• Instalação do código de barras.
• Acesso à rede Internet.

«o «cerno m meiiciec»

CONTROLE «otcenvo

«•uottcw

O processo de modernização do acesso a
informação bibliográfica, proporcionou
sensíveis vantagens:
• AgíKzou o acesso a informação.

• Otimizou a metodologia de trabalho.
-Proporcionou maior eficiência ao sistema
de empréstimo.
- Possibilitou a integração com outras redes.



Produção Técnico Cientifica -1993

A Biblioteca prosseguiu com a coleta,
processamento e disseminação da produção

técnico-cientifica, como resultado da polftica
de incentivo à produção cientifica, vigente na
atual gestão, nota-se no gráfico abaixo um
acréscimo em relação a períodos anteriores.

PRODUÇÃO TECNICO-CIENTIFICA DO IPEN
1990 - 1993

487

453

307
296,

1990 1991 1992 1993

Destaca-se o número de artigos publicados
em periódicos internacionais, com
proximadamente 54% de acréscimo em

relação ao período anterior, claro indicador
da qualidade dos trabalhos produzidos em
1993.

DISTRIBUIÇÃO POR SUPORTE BIBLIOGRÁFICO

f-V NAC (66V)

f FSfcS (6'.)

PfiH \N1tH (6*.>

PER NAC |1«.)

fV INTER (16'.I
OUTROS (&••)

JV. NAC (55%)

TESES ( f . )

PER INTER. [V.)

PER. MAC (2%)

EV. INTER. (23%)

OUTROS (4%)

1992 1993
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Principais Realizações -1993
•Projeto e Fabricação da Caixa de
Ressonância do Cyclotron.
• Projeto e Fabricação da Estrutura e
Componentes Metálicos para Porta Giratória
do Cyclotron
• Fabricação de Blindagens de Ge-Li
• Projeto, Fabricação e Montagem de Célula
de Desmontagens de Amostras Irradiadas.
• Projeto. Fabricação e Montagem de Célula
de Produção de Metaiodobenzilguanidina.

• Castelos de lodo. Ouro e Tecnécio (30t).
• Fabricação de Cavidade Refletora para
Laser • MEO.
- Projeto de Automação do Sistema de
Irradiação de Amostras no Reator IEA-R1.
• Projeto de um Laboratório de Tratamento
de Rejeitos Líquidos.
• Manutenção de Unidade Retificadora de
6000 Amperes para Geração de Flúor.
• Espectrofotõmetro de Absorção Molecular.
• Desenvolvimento de Central de
Monitoração de Radiação Ambiental - IPEN.

ATIVIDADES DE ENGENHARIA -1993

APOOAPESQUSA
E

DES&NVOLVMENTO

Nota-se no gráfico que as atividades
desenvolvidas concentram-se nas áreas de
pesquisa e desenvolvimento cumprindo-se

com o principal objetivo da Infra-Estrutura,
qual seja fornecer o suporte técnico às
atividades fins.

25OO0

2O0O0

15000

10000

5000

HORAS/HOMEM DEDICADOS AS AREAS DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

21600

G
G Produção ÍÍFT FlíHlu>
T T*erveaí Nuclnamí
M Orlo Ciwihmtrvf-I

M N R
N Proiegâo Madrologica
R Pesquisas d» ftnaforas
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Principal» Obras Executadas em 1993

• Cobertura do Laboratório de Caracterização
d» Materiais.
-Pára-Raios no Laboratório de Processos
Especiais.
•Juntas Elásticas das Coberturas dos
Prédios do Procon e Celeste II.
-Galas da Equipe de Emergência
Radiológica e Nuclear do Estado de São

Paulo.
• Reforma de CaixMhos nos Laboratórios de
Aplicação de Térmica. Química Nuclear a
Radioquimica.
• Reforma das Instalações no Laboratório da
Radiofarmácia.
- Impermeabilização das Lajes da Cobertura
da Biblioteca e Saguão de Entrada Bloco A.
- Implantação de Telhado na Cobertura do
Almoxarifado do IPEN.

ÁREAS ATENDIDAS COM PLANO OBRAS -1993

T - Técnica:» Nucleates
G Produção de Radn&oiopos
I Inbaestrulura

M Ciclo CombuMrval NuclMf
H Proteção RadiottgKa
A AdmmMiaçAo

O conjunto de obras realizadas permitiu dar
continuidade ao amplo Plano de Obras de
Recuperação, planejado para conclusão a

médio prazo, e mesmo diante das condições
orçamentárias desfavoráveis consideramos o
avanço positivo.
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PROJETOS DE PESQUISA FINANCIADOS POR AGÊNCIAS

CNPq

Pesquisador: Elisabete J. Pessine
Titulo: Metais Puros de Terras Raras Obtidos por
Meio da Eletrólise em Haletos Fundidos
Valor USD- 1,500.00
Inicio: 07/92
Final: 07/94

Pesquisador: Luís Filipe C P . d e Lima
Tftub: Estudo de Propriedades Anelásticas e
Ek«ricas da Zircônia Estabilizada com Itna.
Valor USD-2,000 00
Inicio: 04/92
Final: 04/93

Pesquisador: José Carlos Bressiani
Tftub: Sinterizaçáo de Materiais Covalentes à
Base de Nitrato de Silício e Carbeto de Boro
Vabr USD- 1,000.00
Inicio: 07/92
Final: 07/94

Pesquisador: Francisco Ambrozto Filho
Titulo: Metalurgia do Pó.
Vabr USD- 1,000.00
Início: 06792
Final: 06/94

Pesquisador: José Carlos Bressiani
Titub: Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos
Resistente à Abrasão
Vabr USD- 20,500 00 (em julgamento)
Inicio 08/94
Final: 08/96

Pesquisador: Lalgudi R. Ramanathan
Titub: Correlação Microestrutura-Corrosão em
Ligas Amorfas
VaJor USD- 234,300.00
Inicio: 06/94
Final: 08/96

Pesquisador: Jesualdo L. Rossi
Titub: Caracterização de Interfaces em Materiais
Compostos.
Vabr USD- Só Bolsa
Inicio: 08/93
Final: 07/95

Pesquisador: Jesualdo L Rossi
Tftub: Avaliação de Danos Estruturais Causados
por Feixe de íons em Materiais Compósitos de
Matriz Metálica
Vatar USD- 1,500.00
Inicio: 06/92
Final: 07/94

Pesquisador: Sadamu Koshimizu
Titub: Desenvolvimento de Ligas à Base de
Urânio para Combustíveis Nucleares e Produção
de Radbisótopos.
Vabr USD- 600.00
Inicio: 03/91
Final: 03/94

Pesquisador: Isoba Costa
Titub: Estudo da Corrosão em Região de Sobas
de Aços Comuns e Inoxidáveis em Vários Meios
Aquosos.
Vabr USD- 2,000.00
Início: 10/93
Final: 10/94

Pesquisador: Cibele Bugno Zamboni
Titub: Montagem de um Espectrômetro Beta
para Medida de Correlação Angular.
Vabr USD- 3.000.00
Início: 02/94
Final: 02/94

Pesquisador: Ligia Ely Morganti Ferreira Dias
Titulo: Caracterização de Prolactina Humana
Recombinante Obtida com Diferentes Vetores
Plamídicos de Expressão em Bactérias.
Vabr USD-1.400 00
Início: 12/93
Final: 11/94

Pesquisador: Barbara Maria Rzyski
Titulo: Oosimelrta de Materiais Irradiados.
Vabr USD- 42,800 00
Início: 08/93
Final: 07/95

Pesquisador: Nélida Lucia Del Mastro
Titub: Avaliação Critica de Métodos de
Identificação de Alimentos Irradiados, Especiarias
e Vegetais Desidratados.
Vabr USD- 2.000.00
Inicio: 08/94
Final: 08/95

Pesquisador: Maria Helena de Oliveira Sampa
Título: Pesquisa e Desenvolvimento no
Tratamento de Águas de Abastecimento,
Residuárias e Lodos Utilizando Feixes de Elétrons
de Alta Energia.
Vabr USD-1,168.26
Inicio. 03/94
Final: 02/96
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Ptoqutoador: Leticia Lucente Campos Rodrigues
Thufo: Um Método Otimizado para a
Determinação de Torto em Amostras de Fezes.
Valor USD-3,500 00
Inicio: 01/03
Finat 12/95

Pesquisador: Vânia Cairá Borghl
Titulo: Desenvolvimento e Padronização de
Radtoensato para a Determinação de Pro-lnsulna
Humana e Sua Apftcação Clínica.
Vabr USD- 50000 00
Inicio: 01/91
Final: 12/94

FINEP

Pesquisador WaWemar A Monteiro
Thub: Maraging (PADCT) - Projeto Conjunto
(IPEN-COPESP-EPUSP-IPT).
Vabr USO-42.500 00
Inicio: 11/93
Float 11/95

Pesquisador Nilson Dias Vieira Junior
Thub: Centro de Processamento de Materiais a
Laser (PADCT)
Vetor USD-310,000 00
Inlcto: 05/94
Final 06/96

Pesquisador: Paulo Iris Ferreira
Thub: Tecnologia de Solidificação Rápida.
Vabr USD- 939,076.00

Início: 01/94
Final: 09/95

Pesquisador Wily Hoppe de Souza
Título: Organização e Ampliação do Laboratório
de Manutenção Eletrônica do IPEN.
Vabr USD- 21,807.00
Início: 05/94
Final: 05/95

Pesquisador: Mery P. Zamudb Igami
Títub: Ampliação do Acervo BibNogrifico em
Ciência e Engenharia de Materiais.
Vabr USD- 100.000 00
Início: 07/92
Final: 07/95

FAPESP

Pesquisador. ReginaMo MuccHb
Thub: Espectroscopia de Impedâncta de
Materiais Cerâmicos.
Vabr USD-30,000 00
Infcb: 10/92
Final: 10/94

Pesquisador: JesuaUo L. Rossi
Thub: Caracterização de Interfaces em Materiais
Compostos por Microscopia Eletrônica de
Transmissão.
Vabr USD-11,000.00
Inieto: 09/93
Final: 06/95

Pesquisador: Isolda Costa
Titulo: Ensaio de Corrosão em Materiais com ou
•em Proteção.
Vabr USD-13,506 00
Inieto: 12/92
Final: 09/94

Pesquisador: Elisabete J. Pessine
Títub: Obtenção Eletrometalúrgtca de Metais de
Terras Raras.
Vabr USD- 20.000 00
Inicio. 12/92

Final: 12/94

Pesquisador: Maria Ines Costa Cantagalb
Títub: Desenvolvimento de Métodos d»
Digestão/Dissolução de Amostras e Analises de
Elementos no Nível de Traços por Técnicas
Voltamótrlcas
Vabr USD- 30,144.00
Inicio: OQ/94
Final: 07/96

Pesquisador: Rajendra Narain Saxena
Titub: Estudo de Interações Hiperfinas
Eletromagnéticas.
Vabr USD- 34.965 00
Inicio: 01/94
Final: 12/95

Pesquisador: Paolo Bartolini
Tilub: Preparação de Hormônios PKuKArtos
Humanos Mediante Técnicas de DNA-
Recombinante: Hormônio de Crescimento (hQH),
Prolactina(hPRL), e Tireotrofina (hTSH).
Vabr USD- 44,000.00
Início: 06/93
Final: 05/94
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Pesquisador: MMko Saiki
Tfcuto: Determinação d« Abrasnridade 0 da
Composição Elementar dos Dentifrictos pela
Técnica Radiomotiica.
Valor U S O 6.220 00
Inicio: 07/93
Fhat 06*94

Pesquisador: NéWa Lucia Del Mastro
Titub: Apicação de Irradiação com Festa da
Elétrons em Resíduos Ftwosos
como Forragem e Análise Estrutural.
Vabr USD-15.00000
Inicio: 07/93
Final: 05/94

AIEA

Pesquisador José AdroaWo de Araújo
TÜub: Descontaminahon and Refurbishing of
Ceies*» -1 Instalation.
Vabr USD- 4.600.00
Meio: 05/94
Final: 06796

Pesquisador Marina BAVasconceHos
TÜub: Determination of Total Mercury and
Organic Mercury Compounds in Human Head
Hair By Radiochemical Methods of Analysis.
Valor USD-15.000 00
Inicio: 12/90
Fkiai: 07/93

Pesquisador. Carlos B. Ramos Parente
Titulo: Structural Characterization of Advanced
Ceramics Using Neutron CMfractometer
Developed by IPEN.
Vabr USD-10,000.00
Inicio: 04/93
Final: 03/95

Pesquisador, leda I. L. Cunrta
Tttub: Development of Radiochemical Methods
for Measuring Artificial Radnnuckdes in the
Environment.
Vabr USD-5,000.00
l-fcto: 12/94
Final: 12/95

Pesquisador: Paolo Bartolim e WMmar Dias da
SNva
THub: Production of Reagents (Tracers,
Standards, Antibodies and Separation Systems)
for RIA of Thyroid and Pituitary Hormones
Vabr USD- 215,250.00
Inicio: 07/91
Final: 07/93

Pesquisador: Paolo Bartohni
THub: Development of an "In House" Magnetic
Solid Phase Separation System for Applications
in the Radioimmunoassay (RIA) and Irrna of
Thyroid-Related and other Hormones.
Vabr USD- 4,000.00
Início; 02/91

Final 10/94

Pesquisador Irene Schwarz
Titub: Neonatal Hypothhyroid Screening
VaJor USD-12.00000
Início: 08/91
Final: 11/94

Pesquisador: Rosemeire Paiva
Titub: Determination of Trace Elements Induing
Anions m Rain Water.
Vabr USD- só colaboração
Ink»: 07/93
Final: 02/95

Pesquisador: Dora CR Poli
Titub: Studies and Development of Elation Beam
Technology for Removal of To c Components
(SO* and NOX) From Combustion Flue
From Coal and OK Fired Boilers.
Vabr USD- 33.450 00
Início: 01/93
Final: 12/94

Pesquisador: Pedro E. Aofci
Titub: Characteristics Studies of the
Reservatory of the Water Supiy System tor the
São Pauto Metropolitan Region, Using Nuclear
Techniques.
Vabr USD- 131,297 00 (sofceiado)
Inicio 07/93
Final: 07/94

Pesquisador: Linda V. E.CaWas
Titub: Operation Radiation Protectbn m Nuclear
Research Institutes Indivudal and Environmental
Monitoring
Valor USD-100.00000
Inicb: 01/94
Final: 12/95

Pesquisador: Vítor Vrvoto
Titub: Set-Up a Preventive
Nuclear Instruments.
Vabr USD- 4,000.00
Início 01/93
Final: 01/94

Maintenance for
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SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE S.PAULO

Paaqubador: Maurício D. M. Neves Inicio: 10/92
Titulo: Filtros Metálicos de Aço Inoxidável. Final: 02/94
Valor USD-5,500.00

UNIVERSITY SURREY - MANCHESTER - INGLATERRA

Pesquisador: Francisco Ambrozio Filho Inicio: (W/91
Tftuto: Composite» de Matriz Metálica. Final: 06/95
Valor USO- só colaboração

ESCOLA POLITÉCNICA DE MADRI (CONVÊNIO BILATERAL)

Pesquisador: Francisco Ambrozio Filho Inicio: 04/93
Tftub: Aços Especiais por Metalurgia do Pó. Final: 04/94
Valor USD-só viagem

THE THIRD WORLD ACADEMY OF SCIENCES (TRIESTE)

Pesquisador: Nilson Dias Vieira Junior Pesquisado*. Sônia Lida Baidochi
'Hub: Study of the Mode - Locking Mechanism Titulo: Cristal Growth of BaUF^ (TM-Nfc •» CO2)
Jning Coupled Cavites Scheme and Set» Phase for Optical Applications.
Modulation. Valor USD- 3,680 00
Valor USD- 3,000.00 Inicio: 12/93
Inicio: 03/94 Final: 12/94
Final: 03/95

EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

Pesquisador: Luiz Paulo Geraldo Valor USD- 110,000.00
Título: Preparation and Characterization of a New Início: 01/94
Generation of Improved Track Etched Membranes Final: 12/96
for Mlcrofiltration

VITAE (PROGRAMA DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICO-ACADÊMICA
ARGENTINA-BRASIL E CHILE)

Pesquisador: Dora de Castro Rubio Poli Valor USD- 10,000 00
Tftuto: Tratamento de Gases Tóxicos SOo e NCX Início: 01/95
por Irradiação com Feixe de Elétrons Final: 12/95
(Brasil/Chile).

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

Pesquisador: Maria Aparecida TM Almeida Valor USD- 4.56900
Titulo: Síntese e Estudos Biológicos de Início: 06/94
Radkrfármacos Perfusórios para Estudos de Final: 12/94
Diagnósticos Cerebrais.
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EBSE Empresa Bras de
Solda Elétrica S/A
Embraend Engenharia Ltda
Engemerck Inspeções Tec
em E N D Ltda
Engetec Eng Tec em
Qualidade Ltda
Engisa Insp Apl. Ind Ltda
Gumaco Ind e Com Ltda
Hercules S/A Equip Ind.
Inspectorate do Brasil Lida
Jaragua S/A Ind Mecânicas
Jecel Instlações Ind Ltda
JLM As. e Cont S/C/ Ltda
M Dedini S/A metalúrgica
M K S Eng de Qualidade Lt

MathiasEng. Const. Ltda
Mecânica Pesada S/A
MetaHec não destrutivos S/C
Ltda
Montreal Engenharia S/A
NDTdoBrasrtltda
Orplan Soc. de Ens. Tec.
Petrotest Insp. Tec. As Ltda
Qualltec Ltda
SBCQ Soc Bras deQual
Ltda
SOS do Brasil S/A
Techinl Engenharia S/A
Tenenge Tec. Nac. Eng. S/A
Uhrates Cont Qual Eng. Ltda
Usiminas Mecânica S/A
Verolrip Est. Reun do Brasil
S/A
VoHh S/A Maq. Equipamentos
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SERVIÇOS

Acesita Cia Aços Especiais
Apncmoio Inter Ind. Co. Ltda
Aluo Prol. do Desenvol.
Mundial
Alcan Alumínio do Brasil S/A
Alcoa Alumínio
Al Pac Embalagens Ltda
Ainenon Ind. Com. ParaRans
Analytical Service Com
As»»t. Técnica
Andes Com. ParaRans
Aquarius Eng. Consultores
Lida
Ancruz Celulose S/A
Assoc. dos Fornec. de Cana
d» Piracicaba
Auroro Ind Com Prod
Akmenticios Ltda
Auto Control Eletro Mecânica
Ltda

Aços VHIares S/A
Avon Cosméticos Ltda
Bahia Sul Celulose S/A
Basi Brasileira S/A
Betgo Mtneira Cia Sideruigica
BND B» Diagnostico
Borlem S/A Equip Industriais
Brastubo Constr Metálicas
S/A
Caixa Econômica do Esl S
Paulo
Câmara Minicipal de S. Paulo
Caraiba Metais S/A Ind. Com.
Carbocbro S/A Ind Químicas
Casa de Saúde Santa
Marcelina
CDTN Com Nac En Nuclear
Celulose Nipo Bras S/A
Cenibra
CEMAN Central de Med de
Camaçari S/A
Centro de Biotec do Esl do
RGS
Centro Diag. Bucal
Centro Técnico Aeroespacial
Cepro Centro Palista Rad
One. S/C
CETESBCia. Tecn.de
Saneamento Ambiental
Cevai Agro Industrial S/A
Champion Papel e Celulose
Ltda
Chapeco Cia. Indl. Alimentos
Chocolates Evelyn Ltda
Chocolates Imperial Ltda
Cia. Agro Industrial Igarassu
Cia. Brasil de Metal, e
Mineração

Cia Biasiteua de Dtstnbuição
Cia Cimento Portland
Gaúcho
Cia Cimento Portland Itau
Cia de Cigarros Soura Cruz
Cia. Mineira de Metais
Cia Níquel T jcantms
Cia Paulista de Produtos
Lácteos
Cn Real de Distribuição
Cia Recursos Minerais CPRM
Cia Sideiurgca Tubarão CST
Cia Suzano de Papel e
Celulose
Cia Vale do rn Doce
Cia Votoiantim Cel Papel
Celpav
Ciba Geigy da Bahia S/A
Cimbage Cimento e Min.
BageS/A
Cimento Caue S/A
Cimento Santa Rita S/A
Cltn Paranaense de Tumores
S/C
Clin Radnl Di Rene Moura
Clin Radiot Dr Osvaldo
Peres S/C l Ida
Chn Santos Lida
Clin Teixeira de Camargo
Cocelpa Cia Celulose e Papel
Paraná
Codistil S/A Dedtni
Colibam S/A Condutores
Elétricos
Com Ind Brasileiras -
Coimbras S/A
Com Ind Carnes Floresta
Ltda
Commander Auto Peças S/A
Confab Industrial S/A
Coop Central Latir. Paianá
Batavo
Copne Petroquímica do
Nordeste S/A
Copenor Cia Pel do
Nordeste
Copesul Cia Petroquímica do
Sul
Corning Brasil V. Especiais
Ltda
Cosipa Cia Siderúrgica
Paulista
Degussa SA
Depl Esl Pol Cient
Depl Esl Port. Rios 0 Canais
ASD
Digimed Ind Eletrônica Lida
Oinatec Const Civil Com
Para Raios

Dow Qunnica S/A
DoweN Schtumbergtr Brasil
Serv. Pet. Lida
Du Pont do Brasil SA
Duratex Madeira Aglomerada
SA
Eldorado Comercio e
Importação
Eletrometal SA Metais
Especiais
Eluma SA Ind. e Comerão
Embraer Empresa Bras, de
Aeronáutica
Embrarad Empr Bras, de
Radiações SA
Empório Chiappeta Ltda
Esca Ind. e Com Ltda
Escola Paulista de Medicina
Fabriza Com. Imp.
Alimentícios Ltda
Fac. Ciências Farmacêuticas
daUSP
Fac. Eng. Química de Lorena
Fac. FM. Cienc. e Letras de
Rib Preto
FMB Prod Metalúrgicos Ltda
FosbrasH SA
Fngobras Cia Bras, de
Frigorífico
Frulopic SA
Fund de Desenvolvimento da
Pesquisa
Fund E.J Zerbini
Fund Faculdade Medicina da
USP
Fundção Pio XII
Fund. Univ. Estadual de
Maringá
Furnas Centrais Elétricas SA
Furukawa Indl. SA Produtos
Elétricos
Gamasonic Ind. e Com. Ltda
Goodyear do Brasil Prod.
Borrachas Ltda
Grace Produtos Químicos
Plásticos Ltda
Helena Maria Scofano
Hoerhst Química e
Farmacêutica
Hosp. Clinicas da UFPR
Hosp Erasto Gaertner Liga de
Comb, ao Cancer
Hosp. Geral de Campo
Grande
Hospital Santa Rita
Hosp. VaKer Cantidio
Hosp. Afonso Jorge Accs
Hosp. Clinicas Fac. Med. da
USP
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mRASCBOSACom Imo
Exp.
Meal Eng. Ind. e Com. Ltda
fajaras Papeis e Embalagens
Üda
Ind. Chocolate Lade
bid. a Com. Conservas Kama
Uda
Ind. Embalagens Plásticas
CanguruLtda
bid. Gassy Lever
bid. Mouran Ltda
bid. Panel Simâo SA
llfcfl P I M I m CMukisa Arawih
•••sav • ejâ ŝn w w w i w u o w ^m ean j l l

SA
bitefao Emp Bras, de
lntra.Fst AeroDortuaria
nmsk^vi- nç ivwui n#eav ssx

hist Bras, de Controle do
Cancer
hMtMuto Butantá
Inst de Criminalística
Inst. de Pesquisas Espaciais
Inst. Educacional
Pbacfcabano
Inst Ludwrirtg de Pesquisa
Sobre o Cancer
Inst Odontotogco Ribeirão
Preto SP
Inst Química da USP
Inst Radio» Med. Rubens
Savastano Ltda
Inst. Radiot. WakJemir
Miranda
Inst CéncuíS Biomedicas da
USP
Inst. de Física da USP
Instrumentos Llnce
Investrade com Exterior Ltda
Irtdfum Ind. e Com. Ltda
Irm.Santa Casa de
Misericórdia de Araraquara
rtalmagn]esio S/A Ind.Com.
Itaft Q|A rtiu f>*r\mmv Flrta- ír> r> rr
flap Ofn LW, tsluntvX rHf»lnd5
Ho Ovos S/A
Jacobina Mineração e
Comércio S/A
JMO Importação Exportação
Johnson ft Johnson
Prod Prof Ltda
José Mauro Magon
Jupia Engenharia Ltda
Kabekron Condutores
Ftnetfai* Ltda
KamlrdoBrasilTec.de
Celulose Ltda.
Knathal Comércio
Exportadora Ltda.
Klabin Fabricadora de Papel e
Celulose S/A
Kibon S/A Ind.Alimenlícias
Kynas ft Fonseca Ltda
Koroo Automação Lida

KnmW liYtfifSn á> ftn*>*nraii>
•«••van IIIQMMVV'V V nawvwiiisi
S/C Lida
Lab Nacional de Lu7
Seicrotron
Lab.Pfizer Lida
1 fc||yn e. Iiw4ll4tl*uJ é>
l^eKlPV^v lflevU9i>*Vf V

Comercial Ltda.
Lammaçâo Baukus S/A
Labcintos Flor da Nata Lida
Labctraos Laçador Lida
Labcimos Mococa
Ligaberyl S/A Mmérbse

1 m liwl pAin 1 Irte
L.ÍTV3 HIU.V>f^vn.ft\_IUes.

M.Agoctim Com Ind S/A
Magal Ind e Com Lkte.

Metalúrgica Lkte
Mangels São Bernardo S/A
Mannesmann Demas Lida
Marajoara Ind Laticinios Lida
MalarazzoS/A
Prod. Termoplásticos
MausaS/A
Eqmptos Industriais
MD Nicolaus Ind de Papeis
Lida.
Mefcras lnd.de Tories e
Carametos Lida
Mesquita S/A Transporte e
Serviço
MetalM S/A Ind Comércio
Metal Leve S/A Ind Comércio
Metal Yanes S/A Ind Com
MetaHionica Ind Com Lida
Metahir Ltda.
Metalúrgica Wetzel S/A
Metano* S/A Metanol do
Nordeste
Minalba Alimentos e Bebidas
Ltda
Minebra Mmérios Bras.Min.e
Ind Ltda
Minebra Minérios e Metais
Lida
Mineração Serra Grande S/A
Mineração Taboca S/A
Minerações Brasileiras
Reunidas S/A MBR
Monsanto do Brasil S/A
Monte Tabor Centro
II.Bras Prom Sanil
MuHrflos Ind Com de
Condltda
Nacional
Com Empreendimentos Lida
Neonuctear Radiolerapia Lida.
Nestle Industrial e Comercial
Ltda
Noraço S/A Ind e Com
Laminados
Nordon Ind Metalúrgica

Ltda
Nudeonca Com. Assessona
em Proteção
Nudep Nudebras

Nutrirnetal S/A
Ind.Com.Aamentos
Oriento lnd.Com.Llda.
Owens-Coming Fiberglas
Ltda
Pass Mendonça S/A

S Paute
Peraia Comercial
Imi M srt swfcy 1 irfs
I I I^WIWUUIM LftVSs
Perdigão AgroindusMalS/A
PelriS/A
Petrobras (Araucana/PR)
PMromn Ind Com S/A
Petroquímica União S/A
Pirei da Bahia S/A
Pire* Pneus S/A
Pisa Papel de Imprensa S/A
Placas do Paraná S/A
Ptanauto S/A Ind Abnentíctas
Plásticos Ptavmu S/A
Poübrasü S/A Ind.Com
PotderivadosS/A
Tecn.PoNmeros
Potolnd.eCom.Llda.
Pontifícia Universidade
Católica
PPH Comp.Ind.PolipiDpssno
Pref.Municipal de São Pauto
Pref Municipal de Santo
André
Priori ChnDiag Médicos Lida.
Proaroma Ind.Com Ltda.
Produtos Químicos Etetwiroz
S/A
Produtos Roche Química
Farmacêutica S/A
Pronor Petroquímica S/A
Propex do Brasil Lida
Químabras Ind Químicas S/A
RadMed Prod. Diagnósticos
Ltda.
Radiotorapia Cintra e Oliveira
Receita Federal
Rem Comercial e
Prol Radiofônica Lida
f • Wliíl•nirvrwyrvej kwwej,

Rezende Óleos Ltda.
Rhodia Nordeste S/A
RhodiaS/A
RThodiaco Ind Químicas
Ltda.
Rigesa Celulose Papel e
Embalagens Ltda
Rio Paracatu Mineração S/A
Rtoasa S/A Cetutosee Papai
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RubemASosky
S/A de Alta Tecnologia Salt
S/A de Materiais Elétricos
Same
S/A Frigorífico Anglo
S/A Ind.Votorantim
Fabr.Cimentc otoram
Ssb Trading Comercial
Exportadora S/A
Sadia Oeste S/A Ind Com
Sadia Trading S/A Exp Imp
SAMS Soc.de Assist. Médica
• Social
Sao Bento Mineração S/A
Sapra
Ser/. Ass Prot Radiológica
S/C Lida.
ScarcelU & Cia Ltda
Secretaria da Saúde e do
Meio Ambiente
Secretaria de Estado da
Saúde
Serrana S/A de Mineração
Shellmar Embalagem
Moderna Ltda
Stebras Des.e Serv Marítimos
Lida
Siemens S/A
Sind.Trab Ind.Quim E
Farmac.de S Paulo
Soe. C B de P Sub PM
Schlumberger Ltda.
SoeicomS/A

Sohovo.> Loin Agro Industrial
Lida
Solano Agropecuária Ltda.
Salvay do Brasil S/A
Sonometnc Elétron
Ind.Com Ltda
Space Cargo
Oesp.Transp Intern Ltda.
Spuma Pac Ind.Com.e
Art. Plast Ltda
Sta.Casa Miser de Belo
Horizonte
Sta Luzia Imp Bebidas
Comestíveis Finos
Ster Engenharia S/A
Stump Schuele do Brasil Ltda.
Sulzer do Brasil S/A
Swift Armour S/A
Tec Rad Tecn.Radioprotecão
Ltda
Tecniatomic Ind Com Ltda.
TelemuHi Ltda
Termomecànicd São Paulo
S/A
Tetra Pak Ltda
Têxtil Tabacow S/A
TH Goldschmicll Ind Química
Ltda
Thonville Insp Cargas Ltda
Titanor Anodos Elétricos
Transbra&il S/A Linhas Aénas
Três M do Brasil Ltda
Triton Serviços Aduaneiros

S/C Ltda
Trorion S/A
TRW do Brasil S/A
Turin Equipamentos e
Instai Industriais S/A
UKralertil S/A
Ind Com Fertilizantes
Ultratec Petróleo
Com.ServLtda
Unibras Com. Imp. Exportação
Ltda
Unilab Diagnostica Ltda
Unimen Unid de Med.Nuclear
S/C Ltda
Union Carbine do Brasil Ltda.
Unipar Química Ltda.
Univ. Estadual de Campinas
Umcamp
UnrvEst Espírito Santo
Univ Fed. Paraná
Urânio do Brasil S/a
Varig Vtação Aéria
Riograndense
Viação Aérias Sã^ Paulo -
Vasp
Villares Ind Base S/A Vibasa
Vin» Cintra de Oliveira
Voilh S/A Maq. Equipamentos
Wagner Ga. cia Ginez
Yakult S/A Ind Com.
ZF do Brasil S/A
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É uma tradição do IPEN hoiMMgNi, anualmente, os servidora* que completaram 20 anos d» serviços
prestados a Instituição, os functonános qua aa aposentaram a oa qua at destacaram com trabalhos em
várias categorias. Em 1993. os homenageados foram agraciado* durar*» a sessão do 37* aniversário do
Instituto

Funcionários qut se aposentarem eat I M S
"Menção Honrosa"

Adhemar Martins Amaral
Antonio Carlos AVes
Aparecido Ferreira
ArHndo Soares
Augusto GuHher me Plefka
Bebniro Alves de Ofiveira
Blaird Pecorari
Carlos Herríque de Mesquita
Ceia Castilho
Coriolano Caetano
Domingos Jardim
Elisabeth da Silva
Getulio Tashima
Henrique Alves da Silva
IracéKa Torres de T. e Souza
Ireneu Grosskopf
Ivan Santos
Jane Leonor OKveira de Moura
Joana MazzoH Silva
Joio Francisco Andrade Gomes
Joel Alvarenga de Souza
José AdroakJo de Araújo
Luiz Arruda Reis FHho
Luiza Gomes Trochmann
Manoel Ikeda
Maria Cecilia G. de Oliveira
Maria José dos S. Nascimento
Maria Lúcia Gili Massí
RonÜdo de Menezes
Rosa Renata Furinl
Ruy Antonio Cruz
Thteko Asaeda
Zenalda Brito da Silva

20 anos de serviços prestados ao IPEN
"Medalha de Honra ao Mérito"

Antonio Carlos Q. Castagnet - GE
Artvaldo Vicente Gomes • R
Casué Nakanishi • MOQ • A Or* Casué Nakanisni
encontra-se em viagem ao Japão, sendc
representada por Adelina Miranda.
Durval de Jesus Romào • MQR
Elisabeth Jorge Pessine • MMM
Eunice Oliveira de Lima - TBF
Felicita* Martha Wirkner - TE
Iracélia Torres de T. a Souza - TP
Jorge Alberto Silva Rego - ADF
José Roberto Rogero • T
Maria Apparecida T. M. Almeida - TPP
Marycel Rosa F.F. de Barboza - TPC
Naír de Jesus Irine» - ADS

Nada Patrona Sosa de Pereira - TPC
CMgaZazugoHiga-TBR
Pauto Emito G. dos Reis Fi t» - RTF

g
Rosa Viana de Santana - AOS
Setsuko Sato Achando-TPC
TMeko Asaeda-IHD
WaJdamar Alredo Monteiro • MMM

Destaques oo Ano IPEN

Motor Projeto Cientihco: "Anáftse da Elementos
Traço am Cabelos Humanos para Diagnose de
Doenças"
Autores: MNfto SaJki; Marina Beatriz
VasconceHos; Cinthia S. Miyamoto; Roberto
Fuffaro; GuÜierme P. Deucher (Clínica Deucher).

Dissertação da Mestrado: "Determinação das
Propriedades Modais de Elementos Combustíveis
Utilizados em Reatores do Tipo PWR"
Autor: Carlos Eduardo Trindade
Orientador: Antonio Teixeira e Sirva.

Tese de Doutorado: "Estudo do Campo Hiperfnto
Magnético no Tantalo 181 no sitio Y das ligas de
Heusktr. cobaHo2yz".
Autor: Artur Wilson Carbonari
Orientador: Rajendra Narain Saxena

Trabalho Cientifico, publicado em periódico:
"Identificação de Centros Perturbados de Tálio 01
pela Técnica de Absorção Óptica de Estado
excitado", "Solid State Communications", volume
82, nas, paginas 637 a 640,1992.
Autores: Evely Martins, Nüson Dias Vieira Júnior
e Spero Penha Morato

Destaques individuais:

Adalgisa Alves B. Franzáo
Cláudio Naresse
Elóí Viana da Silva
Fábio Eduardo de Campos
Qifcfo Salvatore
João Pereira de Almeida
Marcelo P. de S. Ramos
Marcos S. da Silveira
Mauro Gonçalves
Pedro Marceüno S. da Silveira
Pedro Mariano
Ricardo Acosta
Tereztnha de Moraes da Silva
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ESTRUTURA FUNCIONAL SIMPUFICADA DO IPEN
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UNIDADES QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO IPEN

Superintendência do rPEN-CNEN/SP

A6 -AssessonadeGabnele
AC -DMião d» ln>>rcambioe Cooperação Técnica
AT - AiWMOOi Cientiftca
SAJ - Assessoria Jurídica
SPF - Serviço da Proteção Fisca
SO- Swwoo d»Garante da Quakdada

- Aanwsvaçao
AC * Asse&sona Comerciai

MU * Uarvnua CM AOrfwfiWfacaO
AOC Dvuão d t Compras
AOF -OhnsaonnanonraaCortiaM
ADM - Divisão d» Mmoxarüado
AOS • Divisão de Serviços Geras

AP-Gerência de Recursos Humanos
APD - Divisão d* DesenvoNwnen» de RH
APM Divisão d» Baneficns
APP - Dryisào de Registros e Pagamentos

O - DMenvotvirnento da Produtos e Serviços
GE - Coordanadoria de ApKc na Engenharia • Indústria

GEA • Supervisão de Aplicações
GED - Supervisão de Desenvolwrnenio Experimental
GEP - Superv. de Pesquisas em Novas Aplicações

GP-CoordenadoriadeProc de (Material Radmakvo
GPC • Supervisão de Controle de Qualidade
GPF - Supervisão de Produção da RaAofàrmacos
GPI Supervisão de Produção de Isotopos

• Mra-Esvutura
IE-Gerência de Engenhara

IGC - Divisão de Manutenção
IEE - Divisão de Eletrônica
IEO - Divisão de Projetos

IHD • Divisão de Intormação e Documentação Científica

IP - OorÉnciQ de Informática
IPA - Drvisào de Processamento de Dado»
IPM - DiW«ão de Pesenvolvirrwnr.0 rt* S'«*"i >><Í

MM - Coordenador» de Eno e Ciência dos Materiais
MMC Suparvisio de Matenen Cerâmicos
MMM Supervisão de Materiais Metahoos
MMO Supervisão de Materiais Opto EtetrdMCOs

MP • Procon • Projete de Conversão

MQ - Coordenadona de Tecnotog» Quimca
MQP - Supervisão de Procassos Qumoos
MQQ Supervisão da Química Quente
MOR Supervisão de Rejeitos • Desconíanwiaçéo

MT - Tono e Zircon»

N Proteção Radwlrjgca
SPT Assessoria Técnico Cientifica
SEST Serviço de Eng. a Segurança do Trabalho

SS -Serviço de Salvaguardas

SPA • Serviço de MorMoraçao Ambientai

SPD - Serviço de Cabbracâo e Dosimetria

SPP - Serviço de Monitoração Pessoal

R - Pesquisas de Reatores
RC • Coordenadona de Processos

RCI -Supervisão de Separação Isotópica
RCP - Supervisão de Controle de Processos
RCS - Supervisão Projeto Etern. de Separação

RE - Coordenadoha de Reatores
REC - Superv. Operação de Circuitos Experimentai»
REN - Supervisão Operação do Reator IEA-R1
REU - Supervisão Operação do Reator IPEN-MB-01

RM • Coordenadona de Mecamca de Reatores
RMN-Superv. Projeto de Combustíveis Nucleares
RMS Supervisão de Anáhse de ConhaMdade

RT Coordenadona Tecnotoga de Reatores
RTF - Supervisão de Tecnologia do Núcleo
RTH Supervisão de Termorvidraulica
f) 11 Stipí»rvisao de instrumentação Nuclear

M Cicto do Combustível
MT, • CoordentNiona de Tecnologia de Con.Diisii

MCP • Superv de Como p/ Reatores ae P
MCR Superv ds Comb p/ ReaWros o>

ME coordenadoria de Caracterização de Matéria^
MEF - Supervisão o> Caracterização Física
MEQ - Supervisão de Caracterização Química

f 6 CooiOenadorm <Je Bioengenharia
TBM Supervisão de Radioerisaio
7 BR Pi iper vnáo de RartPbiotoflia

li- Coordenaoona de Física e Quimca Nucleares
TFF Supervisão de Física Nuclear
TFH Supervisão de Rartoquimica
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