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1. INTRODUÇÃO

O Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, foi criado em 1962 com o objetivo de pesquisar e
desenvolver tecnologia na área nuclear. Nestes 34 anos de existência consolidou a imagem de
instituição dedicada à ciência e tecnologia, tendo por missão básica gerar conhecimento, produtos
e serviços em beneficio da sociedade através da atuação destacada nas áreas de:

• Engenharia e Segurança de Reatores Nucleares;
• Instrumentação Nuclear e Controle de Reatores Nucleares;
• Produção de Radioisótopos;
• Física Nuclear;
• Processos e Análises Químicas;
• Tecnologia de Materiais;
• Radioproteção.

Ocupando uma área de 46.481 m2, no campus da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, o IEN possue uma área edificada de 17.225 m2, na qual estão instalados o Reator
Nuclear de Pesquisas "Argonauia", os Circuitos Termohidráulicos a Água e a Sódio, o
Ciclotron de Energia Variável CV-28, os Laboratórios para Desenvolvimento, Produção e
Calibração de Instrumentação, além de diversos laboratórios e instalações piloto vinculados a
projetos específicos nas áreas de química, metalurgia e proteção radiológica.

A Física e Engenharia de Reatores foi a primeira área da atividade nuclear desenvolvida no
IEN. Hoje o Instituto realiza estudos em neutrônica teórica e experimental, cálculos de blindagem,
análise termohidr áulica, análise estrutural e de segurança de reatores, estudos estes de elevado
nível técnico revelando a qualificação atingida nessa área. Adicionalmente, é a única instituição da
América Latina com competência na tecnologia de metais líquidos.

Na área de Instrumentação, a vocação do IEN surgiu como decorrência da experiência
adquirida no desenvolvimento e montagem da instrumentação nuclear do Reator Argonauta.
Comprovando esta vocação foram desenvolvidos e são atualmente produzidos, sob demanda, 47
instrumentos (13 equipamentos para radioproteção, 06 equipamentos para medicina nuclear e 28
equipamentos para pesquisa nuclear). Além disso o IEN desenvolveu a nova instrumentação
nuclear para o Reator Triga do CDTN, para a Unidade Crítica do IPEN e para o Reator
Argonauta do IEN.

A implantação do Cíclotron CV-28, em 1974, deu início a uma série de pesquisas e
desenvolvimentos para a produção de radioisótopos, que culminou com a produção pioneira no
País de Iodo-123, radioisótopo largamente utilizado em medicina nuclear e que apresenta o
beneficio da dose muito menor de radiação para o paciente em relação ao Iodo-131.

O Instituto consolidou também sua atuação na área da química, através do desenvolvimento
de processos de enriquecimento isotópico de Boro-10 e Lítio-6, bem como na separação de
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elementos de Terras Raras, tendo transferido para o setor industrial a tecnologia de obtenção de
Samário, Európio, Gadolíneo e lírio de elevada pureza.

Na área de Radioproteção, o IEN além de garantir a segurança radiológica dos seus
servidores e das suas instalações, atua como unidade de consultoria técnica realizando inspeções e
fornecendo assessoria em assuntos de radioproteção e gerência de rejeitos radioativos à
comunidade da UFRJe outros clientes:

O IEN conta, atualmente, com um efetivo de 310 servidores, dos quais 139 têm formação de
nível superior. Destes, 66 são pós-graduados (24 doutores e 42 mestres) o que evidencia a elevada
disponibilidade de pessoal de nível superior.

No ano de 1995 o IEN teve uma dotação orçamentária de RS 1.898.201,60, dos quais RS
1.225.452,74 destinados especificamente às atividades técnicas e RS 672.748,87 destinados à infra-
estrutura operacional. Dos recursos destinados às atividades técnicas, aproximadamente RS
36.000,00 foram provenientes do PDTN (Programa de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear).
As despesas com a infra-estrutura operacional foram acrescidas de RS 1.309.100,00, referentes
aos pagamentos dos contratos de vigilância, transporte, limpeza e xerox centralizados na
CNEN/Sede. As despesas com pessoal atingiram RS 10.599.734,46.

2. PROGRAMA DE TRABALHO DE 1995

As atividades de pesquisa e desenvolvimento do IEN no ano de 1994 foram programadas em
estrita consonância com as diretrizes fornecidas pela Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da
CNEN.

Foram conduzidas 44 pesquisas/tarefas, agregadas nos quatro Grandes Projetos /
Atividades de P&D da CNEN:

• GPA 41 - Aplicações Sociais e Ambientais da Energia Nuclear
• GPA 42 - Produção de Radioisótopos e Radiofármacos
• GPA 43 - Operação, Manutenção e Adequação dos Reatores de Pesquisa
• GPA 44 - Desenvolvimento de Tecnologia de Reatores e Combustível Nuclear

Do total de pesquisas i tarefas programadas, 15 compuseram o GPA 41,6o GPA 42, 2 o
GPA 43 e 21 o GPA 44, conforme detalhado no Anexo A.

A dotação orçamentária do IEN em 1995 foi liberada parceladamente de janeiro a
dezembro, incluídas as despesas com os contratos geridos pela CNEN (Sede), conforme
discriminadas no gráfico a seguir:
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DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EM 1995
( Valores em RS 1,00- não incluem as despesas com pessoal)
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A execução orçamentária global do IEN em 1995 está detalhada no quadro a seguir:

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
(Valores em RS 1,00 - não incluem as despesas com pessoal)

DOTAÇÃO

1.898.201,60

EMPENHADO

1.584.680,23'"

REALIZADO

889.582,59

RESTOS A
PAGAR

695.097,64

DOTAÇÃO EMPENHADO REALIZADO

(1) Não inclui as despesas de vigilância, transporte, limpeza e xerox totalizando RS 1.309.100,00
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PROVISÃO ORÇAMENTARIA POR CATEGORIA DE DESPESAS
(R$1,00)

INVESTIMENTO

347.712,30

CUSTEIO

2.546.067,93

PESSOAL

10.599.734,46

TOTAL

13.493.514,69

Pessoal
78%

Custeio
19%

Investimento
3%

3. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Durante o ano de 1995 foram desenvolvidas no IEN atividades nos seguintes programas da
área de Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN:

3.1. PROGRAMA - APLICAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS DA ENERGIA NUCLEAR

3.1.1. ATIVIDADE - PRODUÇÃO DE RADIOISÓTOPOS E RADIOFÁRMACOS

O IEN está se preparando, para em 96 processar e distribuir Iodo-131 para Rio de Janeiro.
Foram feitas pesquisas junto a hospitais e clínicas para obtenção das necessidades atuais de Iodo-
131, bem como de outros radioisótopos - Iodo-123 (Ultra-Puro). Gálio-67 e Fluor-18 (FDG). O
resultado é mostrado na tabela abaixo:

Radioisótopo

Iodo-131

Gálio-67

lodo-123 (Ultra-
Puro)

Fluor-18 (FDG)

Atividade

588 mCi/semana

140 mCi/semana

55 mCi/semana

Demanda indefinida. As clinicas e hospitais ressaltaram a importância e diversificação do
uso do FDG. Com o fornecimento garantido irão adquirir equipamentos de imagem

(PET/SPECT).
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a) Produção de Iodo-123

Este ano foram enviados cerca de 282 mCi de Iodo-]23 correspondente a 1128 doses. A
produção de Iodo-123 via telúrio, encontra-se abaixo (50 a 60%) do rendimento esperado. Ao
longo deste ano foram revisados os sistemas envolvidos na produção (cíclotron periféricos e
utilidades, estação de irradiação, material alvo e célula de processamento). As análises
preliminares mostraram que uma combinação de fatores (medida da corrente e energia do feixe,
degradação do alvo, temperatura do forno) está contribuindo para a baixa produção. A produção
encontra-se parada desde setembro para solução desses problemas e melhoramentos no Ciclotron
e nos periféricos.

b) Produção de Gálio-67

A produção rotineira de Gálio-67 a aguarda o reinicio da operação do Cíclotron. Esta
paralisação está sendo aproveitada para melhorar o aterramento elétrico dos laboratórios de
produção e instalação do espectrofotômetro de absorção atômica recém adquirido. Alguns ajustes
no processo de separação química e recuperação do material enriquecido (Zinco-68) foram feitos.

c) Produção de Iodo-123 Ultra Puro (via Xenônio)

OIEN submeteu o projeto supra citado para financiamento junto a IAEA (PRAT 97/98), que
foi concebido a partir do projeto original para instalação do Sistema KIPROS no IEN, (em footnote
A desde 92). Este projeto foi simplificado para barateamento dos custos seguindo sugestão do
Diretor do Lab. do Ciclotron do KFK em visita ao IEN em outubro/95.

d) Produção de Fluor- 18FDG

Tendo em vista a importância e o uso diversificado do radiofármaco Fluor-ISFDG, o IEN
está adequando suas instalações para produção deste potente agente de diagnóstico. Projeto para
aquisição do sistema de produção (unidade de radiação e de processamento) já foi aprovado pela
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN, aguardando a liberação dos recursos para
importação dos equipamentos.

e) Pesquisa para a Produção de Tecnecio-95 a partir de Nióbio

A meia vida curta (6,0 horas) do Tecnécio-99 dificulta alguns estudos que requeiram tempos
de observação longos ou reações cujos mecanismos demandem longo tempo para serem
otimizados. A produção de Tecnécio-95, devido às suas características físicas, especialmente sua
meia vida de 60 dias, vem preencher esta lacuna permitindo a otimização de mecanismos e estudos
de reações "in vitro ", no sentido de viabilizar a rápida síntese de radiofármacos marcados com
Tecnécio-99, rotineiramente utilizados em diagnóstico médico.
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Está em vias de publicação o método de produção do Tecnécio-95 que é uma contribuição ao
desenvolvimento de novos radiofánnacos que utilizam Tecnécio-99 como radiotraçador para
uso em diagnóstico médico, uma vez que Tecnécio-95 não está disponível comercialmente no
país, permitindo assim que novos radiofánnacos marcados com Tecnécio-95 sejam mais
facilmente estudados.

f) Ciclotron CV-28

OPERAÇÕES NO CICLOTRON CV-28 NO ANO DE 1995

. :ÚÉS -V.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

TOTAL

^M^-müAr TEMPO DE OPERAÇÃO'DO CICLOTRON CV-28'(lioras)

'v'í'ív;::-í?í5*íf?: IRRADIAÇÃO NO ALVO ^ '

-

2.67

-

-

8,28

8,80

7,78

-

6,95

-

-

-

34,48

t . 3IIe
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,67

2,20

9,58

14,75

8,42

25,97

5,38

12,13

19,62

1.20

-

-

108,92

•: d

-

-

-

7,08

-

-

-

-

-

-

-

-

7,08

TESTESE
PERFIS

25,33

5.13

0.42

21,17

15,50

11.13

12,14

16,77

2.83

9,50

-

-

119,92

TOTAL
35,00

10,00

10,00

43,00

32,20

45,90

25,30

28,90

29.40

10.7

-

-

270,40

Total de alvos irradiados : 77

0 Ciclotron manteve-se operacional de janeiro a outubro. A tabela acima mostra
sua utilização neste período. Em novembro houve a queima total das bobinas harmônicas
internas do Ciclotron e parcial das bobinas externas. Para confecção e substituição foram
providenciadas:

• Pesquisa de uma resina a base de epoxi, cujos os principais parâmetros são a
boa condutibilidade térmica e que seja apropriada para trabalhar em alto
vácuo;

• A construção deformas e também da máquina que facilite sua construção;

• E instalação das bobinas.
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Durante o ano foram feitas cerca de 250 intervenções de manutenção no Cíclotron e
Periféricos. As principais estão listadas a seguir:

• manutenção no interior da câmara do Cíclotron; retirada dos "dees",
"shorting plane " e interior da câmara para limpeza;

• manutenção nos "dees " e defletor;

• restauração do fundo da câmara na região da "canoa";

• conserto de vazamento d'água no "bar" do defletor; ajustes no "dee"
esquerdo;

• ajustes no "driver" do "in-out" do defletor; testes nas bombas difusoras da
câmara;

• testes e medições na fonte do anodo;

• ajustes de posicionamento do defletor;

• manutenção na fonte do "ion source ";

• manutenção no "stop 1"; manutenção na fonte do anodo;

• manutenção na fonte do "main magnet";

• manutenção na fonte do anodo;

• troca do cilindro pneumático do "inductor"; manutenção no circuito de
refrigeração da válvula osciladora; troca de capacitores no circuito do anodo
da RF; manutenção na fonte do anodo;

• manutenção no circuito de baixa tensão da fonte do anodo;

• manutenção no defletor e na fonte de ions; manutenção no sistema de medida
de vácuo dos bombas difusoras da câmara;

• manutenção no gerador de RF do Cíclotron: trocados os capacitores de
acoplamento do anodo da válvula osciladora; manutenção no indutor da RF;
manutenção no "shorting plane " e circuito pneumático da caixa de RF; e

• troca e testes dos capacitores do anodo da válvula osciladora de RF; testes
nos capacitores do filtro de entrada da válvula osciladora.

Cerca de 400 intervenções de manutenção nas utilidades foram feitas, destacando-se:

• troca de um compressor de ar por outro recondicionado;

• troca de dois pressostato nos compressores de ar;

• recuperação parcial do "fan-coil" da química quente;

• regeneração da resina do treu (3 vezes).

• recuperação de três bombas d'água (10HP) e recuperação da caixa de
redução do ventilador da torre de arrefecimento número dois;

10
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• recuperação geral, com troca da carcaça, dos exaustores da química quente e
química/ria;

• recuperação do "fan-coil" do Área Experimental, com troca de todas as
chapas, ventiladores, isolamentos térmicos e de pintura geral;

• recuperação geral do resfriador de líquidos Hitachi número 1 que apresentou
vazamento k gás; e

• recuperação geral no resfriador de líquido Hitachi número 2, que apresentou
vazamento e baixa resistência no enrolamento de um dos motores elétricos.

3.1.2. ATIVIDADE: RADIOPR0TEÇÃ0

a) Radioproieção Ociipacional e Ambiental

As atividades de radioproteção ociipacional e ambiental objetivam no IEN assegurar o
cumprimento das diretrizes básicas de proteção radiológica da CNEN, realizar pesquisa e
desenvolvimento em radioproteção e prestar serviços á comunidade. No âmbito do Instituto,
abrangem:

• controle dos níveis de radiação ociipacional e ambiental;
• controle das fontes radioativas e salvaguarda de material nuclear;
• calibração e ensaios radiológicos em equipamentos de radioproteção;
• transporte de material radioativo;
• treinamento dos servidores em radioproteção;
• planejamento e preparação para atendimento à emergências radiológicas;
• dosimetria e,
• medidas dos níveis de radônio no ambiente humano.

Em 1995 foram alcançados os seguintes resultados:

• 300 e 1320 monitorações de pessoal e de área, respectivamente, para controle
radiológico dos servidores e das áreas restritas;

• 65 operações de transporte de material radioativo;
• 370 descontaminações de área e de superfícies;
• 45 monitorações de efluentes líquidos;
• 20 levantamentos radiomêtricos nas áreas livres;
• 300 determinações de Radônio em minas, residências e insta/ações radiativas

e nucleares;
• 60 levantamentos radiomêtricos realizados no IBFUFRJ, CEPEL e CENPES;
• prestadas consultorias em radioproteção ociipacional e ambiental ao

IBF/UFRJ e ao CENPES;
• 32 operações de descontaminação de vestimentas;

11
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• 15 inspeções em laboratórios da CMEO para avaliar as condições radilógicas
operacionais;

• participação no Programa de Intercomparação de Amostras Ambientais -
IAEA/IRD.

b) Metrologia das Radiações

Em 1995 foram realizadas as seguintes atividades de metrologia das radiações:

• análise nos sistemas beta tola! e espectrometria gama de 1070 amostras para
controle ocupacional e ambiental;

• ensaios radiologicos em 25 equipamentos de radioproteção;
• teste de vazamento de fonte radioativa em 502 amostras de esfregaço da

Schlumberger e MS Instrumentos;
• concluída a pesquisa para desenvolvimento e aplicação da neutrongrqfia como

técnica de ensaio não destrutivo na forma de tese de mestrado;
« implementação do laboratório de Calihração de Equipamentos de

Radioproteção visando credenciar àquele laboratório como padrão secundário
em Metreologia das Radiações integrando-o à Rede Nacional de Metrologia
das Radiações do INMETRO. Dentro do programa de pesquisa em metrologia
das radiações da AIEA e IRD, foi realizada em out/95, uma visita técnica de
um inspetor da AIEA às instalações do referido laboratório. Em função
daquela visita, foi fornecido pela AIEA um equipamento gama câmara ao SPR
e iniciadas algumas ações de ordem técnica visando a implementação deste
laboratório. Nesta fase, o SPR contou com o apoio do IRD.

c) Dosimetria

Dando andamento a implantação do laboratório de Dosimetria Termoluminescente no IEN,
as realizações em 1995, abrangeram:

• realização de testes operacionais na leitora de TLD;
» finalizado o processo de importação de duas leitoras de TLD do projeto

aprovado pela Fundação Banco do Brasil para implantação de um laboratório
de Dosimetria TL no IEN;

3.1.3. ATIVIDADE - INSTRUMENTAÇÃO £ CONTROLE

As atividades de instrumentação executadas pela Coordenação de Instrumentação (CINT),
constituída pelas Supervisões de Desenvolvimento e Projeto (SUDEP), de Produção (SUPRO) e de
Manutenção, Aferição e Calibração (SUMAC) consistiram de:

12
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a) Desenvolvimento e Projeto de Instrumentação Nuclear

• conclusão das sondas cintilométrica, SCT - 7026, e Geiger-Müller,SGM -
7026, ambas para o Monitor de Radiação MIR - 7026, tendo sido iniciada a

fabricação dos protótipos para ensaios;

• conclusão do projeto do Controlador de Potência para Circuito de Convecção
Natural do IEN, aguardando aquisição de componentes para o término da
montagem e inicio dos ensaios;

• conclusão da fase de DEFINIÇÃO dos 9 módulos da " Linha - H da
"FOXBORO " para a usina nuclear ANGRA-1 FURNAS, a saber: módulo de
alimentação, controle, ganho, estação-fonte, computação, atuação, conversão,
função e conversor resistência/corrente x tensão;

• foram aprovados e emitidos o Manual da Qualidade e 18 procedimentos do
Sistema da Qualidade para Projeto Desenvolvimento e Produção de
Instrumentação Nuclear da CINT;

• conclusão dos projetos do "hardware " do sistema de aquisição de dados e do
"software " de cálculo do Sistema de Monitoração do Inventário do Reator
(SK4IR) da usina nuclear ANGRA-I, com aprovação do órgão independente de
verificação e validação (COPPE/UFRJ), tendo sido iniciada a montagem do
"hardware" para ensaios. A instalação na usina está prevista para março de
1996;

• o "software" para o Sistema de Monitoração da Turbina (SMT) da usina
nuclear ANGRA-I encontra-se em fase final de desenvolvimento e integração
no computador industrial que será utilizado usina;

• o projeto e fabricação de um Sistema de Monitoração de Combustível "IN-
MAST" (SMCI) para a usina nuclear ANGRA-I, teve seu início previsto para
dezembro/95 em virtude de exigência do Departamento Jurídico de FURNAS
para aprovação do contrato sem licitação.

• foram também realizados estudos para modernização da instrumentação do
Reator ARGONAUT A, compreendendo a modernização da instrumentação da
radiação ambiente e da instrumentação de monitoração do fluxo neutrônico.
Após contatos realizados com a COPESPTPEN para definição da filosofia de
projeto, optou-se pela utilização de uma rede local de computadores com
redundância dupla para comunicação entre os diversos módulos do sistema.

13
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b) Manutenção Eletrônica

Além de prover a manutenção eletrônica dos equipamentos do IEN, a SUMAC vem
extendendo suas atividades de prestação de serviços de manutenção a outras instituições, visando
com isso atender as novas diretrizes governamentais de geração de recursos. Neste sentido, foram
realizados 165 serviços de reparo, manutenção e ensaios de aceitação, conforme abaixo
discriminados, tendo sido gerada uma receita de RS2.320.00:

• IEN 144 serviços
• outros órgãos da CNEN 09 serviços
• outras instituições 12 serviços (ABACC, CEADEN/CUBA, INB,

UFRJ, etc)

c) Implementação do Laboratório de Calibração Elétrica e Termomeíria (LACET)

Com vistas ao credenciamento do LACET junto ao IN METRO, como Laboratório Padrão
Secundário da Rede Brasileira de Calibração, seus padrões de referência estão sendo rastreados
ao 1NMETRO, e encontra-se em fase final de elaboração o Manual da Qualidade do Laboratório.

d) Modernização tie Gama-câmaras Analógicas - Projeto ARCAL XXIII da AIEA

Foi formada uma equipe na CINT com o objetivo de prover assistência técnica aos hospitais
que receberão a interface de aquisição de imagens desenvolvida pela índia, sob o patrocínio da
AIEA. Estavam previstos para receber a aludida interface, no ano de 1995, o Centro de Medicina
Nuclear da USP e o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, sendo que, até o
momento, a AIEA só entregou uma placa da interface que está sendo avaliada pelo pessoal do
CMN/USP.

e) Produção de Instrumentação para a Area Nuclear

Foram produzidos e entregues 88 equipamentos de modelos distintos (mostrados na tabela
abaixo), atendendo à demanda de diversos órgãos do setor nuclear do país, incluindo serviços de
medicina nuclear e apropria CNEN, tendo sido gerada uma receita de RS 37.953,00.
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INSTRUMENTAÇÃO NUCLEIR PRODUZIDA EM 1995

:••••:••:• EQUIPMIENTOS PRODUZIDOS

Fonte de Alta lensão

Pré-amplificador
Pré-ampliticador
Base para h otomultiplicadora
Fluorimetro Digital
Sonda Detectara
Sonda Detectara
Sonda Detectara
Sonda Detectara
Sonda Detectora
Sonda Detectora
Sonda Detectora
Sonda Detectora
Sonda Detectora
Sonda Detectora
Sonda Detectora
Sonda Detectara
Sonda Detectora
Monitor lJortatil
Monitor iJortatü
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Monitor Portátil
Sonda Panaueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Sonda Panqueca
Telemedidor
Monitor Alfa
Dosimetro Portátil
Dosímetro Portátil
Monitor Inteligente de Radiação
Monitor Inteligente de Radiação
Sonda SPO

Sistemn Analisador Multicanal
Espectrómetro

MODELO

4007A

40191)

4020
5015

PSN 7A001

PSN 7A001

PSN 7A001

PSN 7A00I

PSN 7A00I

PSN 7A001

PSN 7A001

PSN 7A001

PSN 7A001

PSN 7A00I

PSN 7A001

PSN 7A001

PSN 7A0OI

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

PSN 7013

7A003

7AOO3

7A003

7A003

7A003

1A003

7A003

7A003

7AOO3

7A003

7A003

7AÜ03

7016

7018
7022
7022

MIR 7025
MR 7026

7026
11S001
13002

QUANT.
01

01

02

01

01

01

02

06

01

01

01

01

02

01

01

III

01

01

01

1)2

06

01

01

01

01

01

01

01
01

01

01

01

01

01

01

Dl

02

OU

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

06

01
02

01

01

01

01

• DESTINO . .:::::::.
lívlE
1KB
CREA
IME
SPR
CINTIKMGEM / PR
CERMEN/PR
INIÜBIO
CNEN/DIFOR
BIÜNUCUL-Ui
DIAGNOSOM
STACASA/PL
CNEN/COREJ
UERJ / FRIBURÜÜ
HOSP.STAGENOIEIA
MEDIL-IBS
CENPES / PETROBJI-1S
ASS. COMB. AU CAXCER
CINTIXMüEÁ-I / PR
CERMEN/PR
INIÜBIO
CNEN; DIFOR
BI0NUCLE-1R
ÜIAüNOSOM
STACASA/PL
UERJ7 FRIBURÜÜ
INST. RADJ MOGI DAS CRUZES
CEDIMEN/PR
HüSP. STA GENOIEVA
MEDIL-IBS
CENPES / PETRÜBR.-IS
CREA/IEN
ASS. COMB. AU CANCER
HüSP. CLINICAS/PR
CENTR. MED. GCANABAIl-l
CINTIXMGEM / PR
CERMEN/PR
INIÜBIO
CNEN/DIFOR
BI0NUCLK4R
DIAGNOSOM
STA CASA / PL
HüSP. CLINICAS. PR
INST. R.-IDJ MOGI CRUZES
CEDIMEN/PR
CENPES / PETRÜBR.-IS
CDTN
IPEN
SCHULUMBERGER
SLC/CNEN
SLC/CNEN
IRD
IRD
CFIS/IEN
FUND. MYFR.-IUZINO
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f) Desenvolvimento e manutenção de instrumentação pela SUFIN

No Laboratório de Detectores da SUFIN foram realizadas tarefas abrangendo a
nacionalização de componentes inexistentes no pais; desenvolvimento de detectores (pré-séries):
proporcional a ar e de fluxo gasoso (radioproieção), câmaras de ionização tipo haby-line
(radioproteção) e dedal (radio te rap ia). Além disso, houve a participação em convênios com
universidades para desenvolvimento de detectores de radiação e criou-se condições para interagir
e prestar serviços a diversos hospitais que trabalham com radioterapia em todo o Brasil.
Destacaram-se em 95 as seguintes ações:

• manutenção e montagem do detector de contaminação de pés e mãos da
eberline, modelo HFH-3, para a SUFIN (TISIEN;

• manutenção a qualificação do detector de contaminação de pés e mãos, tipo
proporcional nutltiftlar da herfurt, do SPR IEN;

• montagem e testes com as fotomultiplicadoras do detector de corpo inteiro do
IPEN/CNEN. num total de 3 fotos de 3" de diâmetro da philips;

• desenvolvimento de um detector composto de ZnS(Ag) -^ 0,5 cm de espessura
de cintilador plástico com 7,5 cm de diâmetro para detecção de alfa e beta,
para o SPR IEN;

• estudos e desenvolvimento de um detector dc barreira de superfície para
medidas de filtros para o SPR/IEN;

• montagem e qualificação de um detector dc poço, tipo Nal(TI) , incluindo a
instrumentação associada, para o SPR'IEN;

• manutenção de 12 câmaras de ionização tipo dedal, de 0,6 cc da N.E.,
incluindo testes de qualificação para os institutos de radioterapia e
IRD/LNMRI. CNEN;

• manutenção preventiva da instrumentação nuclear, sistemas NIM/BIN,
utilizados pela ladel/SUFIN;

• desenvolvimento de um circuito eletrônico, pré-amplificador, para
caracterização de fotodiodos especiais;

• manutenção de um cintilômetro, tipo sppl da srat, para a spr/ien;
• revisão na Baby-line 31 da Pró-Rad - Rio (Irande do Sul;
• confecção e teste do detector de iodeto dc sódio, divisor de tensão (utilizado na

UFF);
• reparo de 2 proporcionais pertencentes ao ('TEx. (convênio);
• reparo em 1 detector proporcional gasoso para o DEPRA/IRD;
• supervisão na montagem dos NaI e ZnS, além dos testes nas fotos;
• confecção dc um detector proporcional a ar e testes (em andamento;.
• confecção dc 4 detectores proporcionais a ar para a CINT, aguardando

aquisição do fio de tungstênio banhado a ouro para a montagem e testes;
• testes na sonda geiger da Nardeux Laches SIB 3, pertencente a SAER'IRD;
• teste incompleto na sonda da Berthold LB- I2I0B, pertencente a SAERfIRD;
• confecção e teste no detector proporcional gasoso de pés do SPR'lEN;
• confecção dc 1 cintilador plástico para o SPR IEN;
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• confecção e teste de divisor de tensão e fotomultiplicadora para o sistema de
espectrometria da química;

• teste nos divisores de tensão de diversas fotomultiplicadoras existentes,
(alguns estão ainda em montagem);

• empréstimo de fonte de Sr, para o instituto de física UFRJ; e
• nacionalização de conectores e cabos triaxiais, desenvolvimento de detectores

proporcional de fluxo gasoso, desenvolvimento de câmaras de ionização tipo
baby-line e dedal, confecção de detector iodeto de sódio com divisor de tensão
e projeto de um cintilador alfa - ZnS(Ag).

3.1.4. ATIVIDADE • FÍSICA E QUÍMICA NUCLEAR E PROCESSOS INDUSTRIAIS

A SUFIN realizou a implantação e desenvolvimento da técnica de análise por ativação com
partículas carregadas utilizando do ciclotron CV-28 do IEN, criando possibilidades de prestação
de serviços em áreas como proteção ambiental, mineração, e também na área médica
(diagnóstico).

Foram obtidos dados de interesse em física nuclear e tecnologia de reatores e desenvolvidos
softwares para aquisição e análise de espectros gama (quasar, pulsar, etc).

Foram também ministrados cursos, a nível de pós graduação (mestrado e doutorado) em
colaboração com a UFF e UFRJ.

Os resultados obtidos são:

• determinação de seções de choque das reações 90Zr(p,2n)89A,BNióbio e
razões de formação dos pares 89A,BNióbio, através da irradiação de alvos
empilhados (Al, Zr, e Cu) e determinação da concentração de boro e lítio na
grafite do reator Argonauta/IEN, através de irradiações da grafite, com
dêuterons de 14 a 7MeV(degradados);

• Medidas de seções de choque de reações induzidas por pions em diferentes
elementos a energias de 150 Me V (n+ e n-), 350 Me V e 500 Me V (n-);

• irradiação de amostras (realizadas no Colorado - EUA);
• microscópio dos detectores de macrofol;
• determinação da eficiência de contagem de traços em alvos irradiados com

242Pu;
• desenvolvimento de programa para cálculo de seções de choque e

probabilidade fissão;
'• medida de seção de choque e razão isomérica com partículas carregadas e

neutrons usando o CV-28;
• medida da função excitação da reação 181Ta(a,n) 184Re;
• medida da função excitação da reação 180mTa(p,p') 180gTa; e
• medidas de seção de choque com neutrons rápidos produzidos via reação

dêuterons (ciclotron) em gás deutério: programação de reparos na linha de
irradiação no 5, por técnicos de mecânica (não disponíveis na SUFIN).
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Foi concluída a montagem de infraestrutura para estudos de danos por irradiação em aços
aisi 316 e 347, além de outros materiais estruturais de interesse nuclear e cerâmicas
supercondutoras.

3.1.5. ATIVIDADE - SAÚDE E MEIO AMBIENTE

a) Emprego de Espumas de Poliuretauo na Dispoltiição Ambiental.

Foram realizadas pesquisas sobre aplicação de Espumas de Poliuretano (EPU) para a
fixação de metais (Co, Pb, In, Hg, Mo, etc), associadas ao desenvolvimento de metodologias
analíticas na determinação de metais e de tecnologias no tratamento de efluentes e recuperação de
metais. Utilizando essa metodologia foi apresentado à FAPERJ e aprovado um projeto, que se
alinha como programa do Governo Estadual de despoluição da Baia de Guanabara com a
eliminação dos focos de poluição.

b) Modelos e Simuladores

Foram desenvolvidos modelos e simuladores aplicados a procedimentos de separação e
purificação de metais em meio eletrolítico por eletromigração em contra-corrente e à separação
química envolvendo equilíbrio líquido-líquido, líquido-sólido e líquido vapor. O modelo ó
adequado à separação e purificação de metais por extração com solventes, troca iônica, absorção
em EPU e outras resinas especiais. A modelagem e simulação foi desenvolvida para aplicação em
soluções de eletrólitos e extratantes organo-fosforados.

3.2. PROGRAMA - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE REATORES E

COMBUSTÍVEL NUCLEAR

3.2.1. ATIVIDADE - OPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE REATORES DE PESQUISA

No IEN, sob este título são agregadas as tarefas de operação, manutenção e modernização
do Reator Argonauta.

a) Operação do Reator Argonauta.

Em 1995 foram realizadas 79 operações do Reator Argonauta, totalizando 259,40 horas,
das quais 163,26 horas em condições de criticalidade. Desde 1965 (ano de sua primeira operação)
até 1995 foram realizadas 3661 operações do Reator Argonauta, com um total de 4.741,44 horas
de criticalidade.
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OPERAÇÕES NO REA TOR ARGON A VTA EM 1995

Ê^WÊÊ
mmmÊÊÊmmm
MO: DE OPERAÇÕES^ WÉMPO ^ A^ J ^

IEN-SUMAR 27 9,27
IEN-SUFIN 22 47,42
UFRJ-COPPE 30 106,17

TOTAL 79 163,26

0 maior número de operações foi realizado para atender a trabalhos de tomografia
computadorizada com neutrons térmicos (neutrongrafia) para deteção de defeitos em materiais. As
demais operações em criticai idade visaram atender aos trabalhos de interesse do IEN e
abrangeram:

• testes de equipamentos;
• testes de criticai idade;
• experimentos de subcrilicalidade para aferição de resultados obtidos por meio

de cálculos teóricos;
• determinação da perda de reatividade total do reator devido ao estufamento de

placas combustíveis;
• experiência de aproximação givdativa a criticalidade referente à intervenção

preliminar para substituição das placas combustíveis defeituosas do núcleo do
reator.

h) Manutenção do Reator Arganauta

As operações de manutenção preventiva do Reator Argonauta foram realizada^ ;. onforme
estabelecido no respectivo Plano, a saber:

• manutenção eletrônica:
• leste semestral da instrumentação de controle e segurança;
• teste semestral do sistema de monitoração de neutrons e raios gama; ,
• teste semestral das cadeias de medidas com detetores BF3 ;
• teste semestral do registrado/- gráfico;
• teste semestral do sistema de iluminação de emergência.
• manutenção elétrica:
• teste trimestral de sistemas e equipamentos elétricos;
• teste anual da ponte rolante.
• substituição de placas combustíveis defeituosas do núcleo do reator:
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A partir de 11.05.95 foram suspensas as operações normais do reator e dado início aos
serviços de intervenção em seu núcleo. Na primeira intervenção realizada, foi feita uma avaliação
do estado físico de todas as placas combustíveis, substituídas 8 (oito) placas defeituosas e montado
o núcleo conforme a configuração preliminar autorizada, utilizando-se todas as 26 placas novas,
com metade da massa de 235V, fabricadas pelo 1PEN, tendo-se atingido o estado crítico do
reator, através de uma aproximação gradativa à criticalidade.Esse experimento forneceu os
subsídios necessários à execução do projeto neutrônico da nova configuração do núcleo,
desenvolvido pela SUMAR.

O Grupo de Operações do Reator coletou e analisou os dados obtidos com o experimento de
intervenção preliminar no núcleo do reator, e preparou o relatório descritivo da experiência.
Foram ainda preparadas e enviadas ao órgão licenciador todas as documentações necessárias
para o licenciamento da nova (segunda) intervenção no núcleo do reator, tendo esses serviços sido
iniciados em novembro, e com término previsto para dezembro.

c) Modernização das Instalações Prediais e dos Laboratórios Vinculados ao
Reator Argonauta

Durante o ano de 1995 foram providenciados vários cadernos de encargos visando à
licitação e contratação de diversos serviços com o objetivo de adequar e modernizar as instalações
em geral. Também em andamento a compra de alguns equipamentos científicos para recuperação e
modernização dos laboratórios vinculados às atividades desenvolvidas com o reator Argonauta. Os
serviços já licitados e contratados foram:

• colocação de forro e instalação de luminárias na sala de controle do reator;
• impermeabilização da laje da casa de máquinas da cobertura do prédio do

reator;
• reforma do letrciro do prédio do reator;
• reforma das salas de pesquisa do 2° pavimento:
• serviços complementares de reforma da ponte rolante instalada no salão do

reator;
• fornecimento e instalação de uma escada metálica de acesso ao 3o andar do

prédio do reator.

Espera-se ainda conseguir contratar os seguintes serviços:

• construção de um tanque para receber os rejeitos radioativos líquidos do
reator;

» conclusão das obras da rede de efluentes líquidos do reator;
• pintura parcial das paredes do salão do reator.

Foram também realizados diversos serviços de reparos nas instalações prediais,
modernizados os computadores disponíveis, reformados diversos utensílios e equipamentos, e
adquiridos materiais diversos para a manutenção, modernização e adequação dos laboratórios
vinculados.
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d) Desenvolvimento tic Técnicas Experimentais

Durante este ano foi desenvolvido o programa computacional PARÂMETRO para cálculo
do tempo de ativação, fluxo de neutrons e atividade, tendo sido aprnsentado trabalho a respeito no
IIIENAN, ocorrido no período de 3 a II de agosto de 1995, em Águas de Lindóia, SP.

Foi melhorado o programa computacional CALFEI que calcula a eficiência do detetor de
Gtí-Li, em função da energia dos raios gama.

Concluída a organização e o planejamento das experiências, aferição de detetores,
montagem e ajuste das cadeias de medidas para os experimentos de intervenção no núcleo do
reator.

3.2.3. ATIVIDADE - REPROCESSAMENTO E REJEITOS RADIOATIVOS

a) Gerência de Rejeitos Radioativos no IEN

Esta atividade compreende um conjunto de medidas administrativas e técnicas envolvidas
na coleta, manuseio, tratamento, acondicionamento, armazenagem, controle e deposição de
rejeitos radioativos e objetiva no IEN, assegurar o cumprimento das normas de proteção
radiológica e de rejeitos radioativos da CNEN, prestar serviços à comunidade e realizar pesquisa
e desenvolvimento na área afim.

As atividades realizadas em 1995 compreenderam:

• coleta, tratamento e acondicionamento de 4m$ de rejeitos sólidos e 1,3 m^ de
rejeito líquido do IEN;

• tratamento de 900 pára-raios e detetores de fumaça;
• acondicionamento de 100 fontes seladas;
• recebimento de 1062 pára-raios e detetores de fumaça e 418 fontes diversas de

usuários de material radioativo;
• recebimento de 22 fontes radioativas diversas e cerca de 4,2 m3 de rejeitos

sólidos do IRD;
• 01 operação de transporte de rejeitos para o CDTN;
• concluída a ampliação do pé direito do depósito de rejeitos
• Apoio técnico à Fundação Oswaldo Cruz nos aspectos de radioproteção e

gerência de rejeitos radioativos.
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3.2.4. ATIVIDADE - REATORES E SEGURANÇA NUCLEAR

Sob esse título são englobados os estudos e pesquisas das áreas da física, engenharia e
segurança de reatores nucleares, bem como os trabalhos experimentais conduzidos nos circuitos
termohidráulicos a água e a sódio existentes no IEN.

a) Física de reatores

Foram realizados trabalhos de desenvolvimento de metodologias aplicadas ao cálculo
neutrônico, de neutrônica e blindagem de radiação ionizantc e de desenvolvimento de técnicas
experimentais no Reator Argonauta.

Desenvolvimento de Metodologias Aplicadas ao Cálculo Xeittrônico

Cálculo de Sensibilidade via Método de MONTE-CARLO por Amostragem
Correlacionada

Desenvolveu-se um método analítico para cálculos de perfis de sensibilidade, via
amostragem correlacionada no método Monte Carlos. A grande vantagem do método
consiste no fato que os perfis de sensibilidade são obtidos juntamente com o cálculo do
sistema não perturbado.

Cálculos de BURNUP e Opção HPSno Código IVIMS-TR.4CA

Objetivando validar o código WIMS-TRACA para cálculos de queima (BURNUP)
realizou-se cálculos padrões (BENCHMARCHs) proposto pelo CRP/IAEA
(COORDENATE RESEARCH PROGRAM) com ahsorredores queimáveis. Os resultados
mostraram-se bastante satisfatórios tanto para célula simples (PIN-CELL) como para
super-célula com Gado line o (CLUSTERS).

Programa DINUCLE

Foi dado prosseguimento no desenvolvimento do programa DINUCLE. um
algoritmo computacional para análise de transientes em núcleo de reatores, com base na
teoria da difusão multigrupo, a uma ou duas dimensões e com até seis grupos de
precursores de neutrons atrasados. DINUCLE é uma ampliação do programa CINESP
apresentado no IXENFIR em 1993, em Caxamhú . Ao programa CINESP. que só resolve
as equações da cinética. foram adicionados os cálculos das temperaturas no combustível,
revestimento e refrigerante, de tal forma que os efeitos de realimentação nas seções de
choques macroscópicas fossem computados. Um modelo simplificado do refrigerante é
usado, admitindo o liquido como incompressivel. o que acarretou utilizar somente a
equação da energia no refrigerante. A transferência de calor no combustível,
revestimento e no refrigerante é sempre a uma dimensão. As equações, tanto na parte
neutrônica quanto na termoidráulica são resolvidas numericamente através do método
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de diferenças finiías. Alguns transientes calculados por DINUCLE demonstrou a
viabilidade da estratégia adotada como modelo, pelo menos numa primeira fase da
programação.

Manual de Utilização do Programa SIRER

Concluído em 1995 o manual de utilização do programa SIRER. O programa
fornece as temperaturas médias ou na forma de distribuição no combustível, além das
temperaturas médias também no revestimento e no refrigerante . 0 programa pode
calcular também as temperaturas ao longo do comprimento da vareta, dado o número de
seções axiais e a forma da densidade de potência axial. No transiente a densidade de
potência è calculada resolvendo as equações da cinética pontual numericamente pelo
método de Cohen . Para as temperaturas utiliza-se o método de Crank-Nicolson para
resolver numericamente as equações discretizadas por diferenças finitas. Com isso
obtem-se um algoritmo computacional simplificado que permite fazer cálculos
preliminares de transientes de reatividade cuja eficiência para análise de transientes do
tipo de partida ê comprovada para o caso de Angra I. Deve-se salientar que o
programa pode ser utilizado em canais tipo varela, placa c pinos, refrigerados a água ou
a sódio.

Neutrônica e blindagem de radiação ionizanle

Concluída a estruturação do módulo compacto de cálculo para estudo de blindagem
de reatores para uso em microcomputadores, utilizando o método de ordenadas discretas
SN Nesse sistema de cálculo são utilizado os códigos WIMS -TRAÇA, GAMTEC, ANISN
e DOT 3.5 e a biblioteca de neutrons e gamas acoplados - EURLIB-4, sendo os cálculos
finais realizados em uma estrutura de grupos largos de energia, considerando 13 grupos
de neutrons e 6 grupos de gamas. Utilizando-se essa metodologia foram realizados
estudos de sensibilidade com os elementos constituintes de um concreto pesado tomado
como referência para a blindagem da nova concepção do reator RPR. Em função
desses estudos realizou-se um ajuste racional da quantidade de água e de ferro a ser
utilizado na nova blindagem, sem a necessidade de alterações geométricas no projeto
anterior do reator.

Com base em um sistema de cálculo para reatores avançados foram desenvolvidas
análises de sensibilidade a partir dos resultados obtidos para um núcleo homogêneo a
duas zonas de enriquecimento de um reator de potência a neutrons rápidos. Estas
análises avaliavam a possibilidade de maximizar a quantidade de combustível do
núcleo, a fim de reduzir a sua perda de reatividade durante o ciclo de evolução,
procurando manter as atuais regras de dimensionamenlo utilizadas para o combustível.

23



CNEN/IEN Relatório Anual-1995

Técnicas experimentais no reator argonauta

Instalação da Unidade Subcritica

Foi instalado o tanque da subcritica sobre a coluna interna do reator Argonauta,
realizados levantamento de doses de neutrons e radiação gama, além de medidas iniciais de fluxos
de neutrons para comparação com valores calculados.

Concluído ante-projeto do sistema eletro-mecânico de mapeamento do fluxo neutrônico
do reator Argonauta. Em processo de contratação o detalhamento do projeto e a fabricação deste
sistema.

Dados Nucleares para Física de Reatores

Foram determinadas as seções de choque integrais e diferenciais para neutrons, na
região de energias do espectro térmico, dos compostos de hidróxido de alumínio e oxido de
alumínio. Foi utilizado o espectrômetro de cristal instalado no canal de irradiação do reator
Argonauta. Foram utilizados como padrões, amostras de ourou de grafite.

Atividades de Rotina

Apoio técnico na orientação de montagens experimentais para alunos em tese. Aulas de
Técnicas Experimentais. Estudo e orientação de dispositivos e montagens a serem utilizados no
Reator Argonauta.

b) Engenharia e segurança de reatores

Métodos computacionais em engenharia de reatores

Desenvolvimento de Software para Simulação Computacional em Mecânica dos Fluidos e
Tranferência de Calor.

Vem sendo desenvolvida uma família de software para simulação de escoamentos viscosos
com transporte de energia e de concentração de materiais dissolvidos. Entre as aplicações
previstas encontram-se estudos de es/ratificação térmica em equipamentos nucleares, transferência
de calor em convecção natural e, ou forçada em geometrias complexas, transporte e difusão de
poluentes e/ou materiais radioativos no meio ambiente. Algoritmos utilizando o método de
elementos finitos vem sendo otimizados. São utilizadas malhas de elementos finitos adaptativas e
controle automático do passo do tempo, o que permite economia do tempo de processamento. Em
1995 foram implementadas técnicas de paralelização e vetorização, para processamento nos
computadores CRAY YMP e CRAYEL94. Este desenvolvimento permitiu um grande acréscimo de
velocidade na execução dos software. Um artigo sobre este assunto foi apresentado no Xll
Congresso Ibero Latino Americano sobre Métodos Computacionais para Engenharia CILAMCE
(Curitiba, Novembro 1995).

24



CNEN/IEN Relatório Anual -1995

Este ano também esta sendo desenvolvido um projeto integrado de pesquisa com o
programa de Engenharia Civil da COPPE/UFKJ, com o apoio do CNPq. O título deste projeto é
"Simidação Computacional em Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor".

Desenvolvimentto de Software para Estudos Bidimensionais de Escoamentos Bifásicos a Partir da
Mecânica do Continuo.

Este trabalho consiste no desenvolvimento e formulação de um modelo bidimensional para
descrição de escoamentos bifásicos. A vantagem dessa formulação consiste na possibilidade de
representar detalhes mais próximos da realidade física além de não necessitar de correlações
experimentais de atrito e de transferência de calor para superfícies sólidas. 0 objetivo final será a
modelagem de um problema típico de escoamento bifásico com resultado experimental conhecidol.
0 modelo utilizará os eficientes métodos numéricos de elementos finitos já desenvolvidos na
SUTER para escoamentos incompressiveis, incorporando as modificações necessárias para a
representação da compressihilidade e modelos constitutivos das duas fases. Em 1995 foi
desenvolvida uma formulação flexível, para escoamentos tanto compressiveis como
incompressiveis. Foi também desenvolvido um algoritmo computacional vetorial usando esta nova
formulação. Na fase atual, este novo algoritmo está sendo testado em problemas de escoamentos de
gases.

Cálculo da Circulação Natural de Modelos em Escala Reduzida de Sistemas de Resfriamento de
Reatores.

Como pesquisa aplicada, vem sendo desenvolvido um software para cálculo de circulação
natural (bifásica, transiente) em sistemas passivos de remoção de calor de reatores. Neste software,
o transporte de energia é representado detalhadamente, em uma dimensão, utilizando uma malha
variável com controle automático do passo de tempo. Isso garante precisão e estabilidade
numérica, sendo cancelados os erros de tntncamento. 0 software vem sendo testados com dados
experimentais disponíveis de um circuito da Escola Politécnica (Química) da USP, e os resultados
tem sido razoáveis.

Desenvolvimento de Software para a Análise de Ruptura Frágil por Fluência de Componentes
Metálicos sujeitos a Carregamentos Termoniecânicos Variáveis.

Concluída implementação básica do método conjugado-gradiente com pré-condicionador
de Jacobi na versão bidimensional e axissimétrica do programa EVPD, voltado à análise de
ruptura fi-ágil por fluência de componentes metálicos. Com esta implementação espera-se poder
resolver de modo mais eficiente o sistema de equações algébricas resultante do problema
discretizado. Em conjunto com o método conjugado gradiente foi também implementada uma
estimativa do número de condicionamento da matrix de rigidez global e reavaliados os critérios
utilizados para caracterização e tratamento numéricos de microfissuras na estrutura.
Para uma integração no tempo mais eficiente das equações acopladas de taxa de deformação e de
dano em regime isotèrmico, foi desenvolvido um novo algoritmo implícito, baseado numa expansão
limitada em série de Taylor, que se encontra em fase inicial de testes.
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0 programa de análise limite LimState (ex. Tuyau) em sua versão 1.1 conta atualmente com
a possibilidade de se obter:

• o limite superior da carga limite,
• os mecanismos de colapso plástico da estrutura,
• os pontos plastificados da estrutura ; e
• uma estimativa dos deslocamentos e tensões atuantes na estrutura antes do

colapso plástico para tubulações constituídas de tubos retos e curvos sujeitos à
cargas constantes e variáveis. Durante o ano em curso, foi implementada a
base de dados Charly 1.1 com o intuito de facilitar ao programador o
manuseio de dados e foi atualizada a interface gráfica VB-LimState (vide
figura abaixo). Esta permite ao usàrio. além de visualizar gràficamente os
resultados, consultar: a biblioteca dos elementos finitos disponíveis, as
análises que podem ser efetuadas e a teoria envolvida em cada uma delas.

Com o intuito de se obter os tópicos 1. a 4. mencionados acima, para o caso de vasos de
pressão, iniciou-se a implantação de um elemento finito uiiidimensional de casca axissimàtrica já
testado numericamente na análise linear sísmica do vaso de contenção de Angra2.

Modelagem Termohidráulica de uma Piscina de Armazenamento de Elementos Combustíveis
Irradiados

Embora esse modelo tenha sido desenvolvido para estudar a circulação natural transiente e
a remoção do calor de decaimento de "racks" de elementos combustíveis irradiados numa piscina,
os resultados obtidos foram comparados com aqueles calculados na NUCLEN através de equações
simplificadas, considerando-se apenas o regime permanente, e considerados satisfatórios.
Acrescentou-se ao programa de computador do modelo um sistema de cálculo que permite
considerar o acompanhamento, passo a passo, do acréscimo de elementos combustíveis na piscina,
provenientes do reator, até o seu completo esvaziamento e em seguida, a recarga, a fim de avaliar
os seus efeitos na temperatura da água da piscina, e assim sucessivamente para vários ciclos de
operação do reator. O relatório IEN contendo o modelo de cálculo ( e os resultados obtidos para
um ciclo) está em fase de elaboração.

Simulação Dinâmica de um Pressurizador

Dando prosseguimento a este trabalho, foram feitos alguns testes para o modelo da linha de
surto de um pressurizador, utilizando-se o método EICE. Obteve-se alguns resultados razoáveis,
porém, ainda não totalmente satisfatórios.

Implantação do Programa Computacional CA THARE

Iniciou-se a implantação do código CA THARE, utilizado para a análise termohidráulica de
acidentes em reatores, tendo sido testados alguns casos exemplos de regime permanente. Os
resultados obtidos estão de acordo com aqueles de origem do programa.
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Redes Neurais.

Dando prosseguimento à atividade de avaliação de algoritmos e arquiteturas alternativos,
foi iniciado o estudo de uma nova arquitetura, baseada no conceito de competitive learning e
utilizando as denominadas radial basis functions. Esta arquitetura foi aplicada aos problemas-
modelos utilizados nos estudos e verificou-se que, embora com alguma perda de generalidade, ela
conseguiu resultados cerca de cinco vezes mais precisos do que os do método de retropropagação
(back propagation), para um tempo de computação comparável. Com uma velocidade dezenas ou
centenas de vezes superior à da retropropagação, para a mesma precisão, a arquitetura em
questão tornou exeqüível a sua implementação em microcomputadores 486.

A programação da arquitetura acima foi feita no sistema MA TLAB, que já liava sido
utilizado anteriormente para certificar o programa bakprop, escrito em C-t-+, e que se constitui
numa excelente ferramenta de prototipação.

Como parte do trabalho de redes neurais e suas aplicações, foi proposta a adição de uma
interface amigável ao programa hakprop, utilizando o Object Windows do Borland ( ' - - . Esta
tarefa mostrou ser mais complicada do que se previa e assim, após algumas tentativas, foi adiada
sua execução, em proveito dos demais trabalhos.

Circuito experimental para estudos de circulação natural

0 objetivo desse circuito é o de estudar a circulação natural, em escala reduzida, de
sistemas similares de remoção de calor de futuros PWR, a verificação de modelos teóricos e o teste
de critérios de similaridade.

Em 1995 foi montado, em laboratório, o sistema elétrico e eletrônico de controle. Este
sistema ainda não foi testado por atrasos tanto na liberação de um parecer técnico para que o
fabricante das resistências do aquecedor fizesse as modificações necessárias sem necessidade de
licitação, como na própria modificação. Entretanto foi feito o projeto de um tanque de expansão e
solicitada a aquisição de materiais para sua construção.

Parte Mecânica e Resistências.

A parte mecânica está 99% completa, restando construir e instalar um tanque de expansão
que não havia sido previsto anteriormente. O projeto desse tanque foi realizado em 1995. Restam
pequenas modificações para a instalação de uma válvula para controlar a perda de carga (
necessária para estabelecer similaridade com a escala real ) . Os materiais necessários foram
adquiridos.

As resistências elétricas que já haviam sido fabricadas foram encaminhadas ao fabricante
para uma substituição dos tampões í de latão para aço inoxidável), depois de atraso na liberação
de um parecer técnico (3 meses) para evitar nova licitação. Estas resistências foram restituidas em
dezembro de 1995. São cerca de 60 resistências das quais 52 deverão ser montadas pelo
fabricante, em grade e espelho apropriado.
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Sistemas Elétrico e Eletrônico.

Para a alimentação e a controle da potência elétrica das resistências foi projetado e
construída na CINT/SUDEP um sistema elétrico e eletrônico. Este sistema lambem controlará a
aquisição de dados do circuito. Este sistema necessita, para testes e ajustes, das 52 resistências
elétricas que compõe a fonte quente do circuito. Naturalmente, pelas razões já expostas isso não
foi realizado em 1995. Havia também a necessidade de materiais não mais disponíveis na CINT
(na ocasião do planejamento esse material estava disponível, mas por outras circunstâncias, foi
usado em outros projetos). A lista de materiais foi encaminhada da SUDEP para a SUMAR e a
compra já foi solicitada. A SUDEP informou que talvez a parte mais crítica para finalizar o
sistema de controle seja a falta de pessoal. Também mencionou que seria desejável uma maior
formalização ( como relatórios, reuniões e solicitações formais) do projeto para que as decisões
gerenciais fossem estabelecidas com melhores informações. Serão necessários 2 técnicos em tempo
integral (1 mês). A SUDEP solicitou a SUMAR que definisse os pontos e características para
aquisição de dados. Dos 16 pontos disponíveis, 12 serão para a conecção com os termopares e 4
para os sensores de pressão.

Software para Aquisição de Dados.

A SUDEP já desenvolveu módulos FORTRAN que serão montados dependendo das
características que se quer controlar ou medir. 0 IEN está aquirindo, sob a forma de um pacote,
de um certo número de placas de aquisição de dados ( 4 ou 5 ) , sendo uma delas para a SUMAR
aplicar nesse projeto.

Operação, manutenção e estudos em circuitos térmicos a água

• Operações rotineiras de manutenção preventiva da instrumentação e dos
equipamentos (~ 3 h semana).

• Conclusão da verificação da calibraçào de um sensor de vazão (tarefa
executada junto com a CINT/SUMAC).

• Concluída a montagem das telas de proteção da torre de resfriamento do
circuito.

• Interrompida a regeneração das resinas do deionizador do circuito a água,
com a participação da SUAPO e da SUTEQ. A SUTEO não deu uma solução
de continuidade para a regeneração das resinas. Nesse meio tempo, foram
cedidas pelo Reator Argonauta resinas novas, que foram adquiridas à Bayer
do Brasil, para utilização no deionizador do circuito a água; essas resinas
estão em fase de testes.

• Sem resposta o contado iniciado com a ROTA.YOKOGAWA de Wehr-Baden,
2, RFA, visando o conserto do sensor de vazão F6 do circuito a água.
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Plano de Modernização do CIRCUITO A ÁGUA.

• Concluída a instalação da uma malha de acirramento para a instrumentação
do circuito a água.

• Sem resposta o contado iniciado com o KFA-Jülich, RFA, visando a
participação no projeto de modernização do circuito.

• Foi colocada à Coordenador ia do CREA, a necessidade da participação da
CINT nessa tarefa a partir de 1996.

Projeto, Construção e Operação de uma Seção de Testes de Simulação de Canais de Elementos
Combustíveis de Reatores de Pesquisa.

• Projeto dos plenum e bocais da seção de testes foi concluído.
• Estudos teóricos reiniciados e em andamento.
• Atualização bibliográfica do projeto em andamento
• Usinagem e soldagem de peças em andamento.

Estudo de Viabilidade da Utilização de Técnicas Ultrasònicas para Medições de Escoamentos

• Publicação IEN sobre testes preliminares de medidas ultrasònicas de vazão,
realizados no circuito em cooperação com a SUMET, concluída;.

• Pesquisa bibliográfica em andamento.

Operação, manutenção e estudos em circuitos térmicos a sódio

Pesquisas, Estudos e Experiências.

Foi realizado um trabalho visando dominar técnicas de pré-aquecimento de circuitos a
sódio, com o objetivo, também, de desenvolver uma dissertação de Mestrado.

Desenvolveu-se paralelamente um programa para cálculos de pré-aquecimento, sendo feita
a seguir uma montagem experimental de um tubo de aço inox. isolado termicamente e
instrumentado com termopares, para comparação das temperaturas medidas e com as calculadas.
0 trabalho, atualmente, prossegue com a análise dos resultados encontrados.

Foram realizados estudos, da parte de construção mecânica e comportamento fluido
dinâmico do sódio em um tipo alternativo de armadilhas frias de purificação que se pretende
desenvolver neste setor.

Foi escrito um planejamento para a montagem do sistema móvel de purificação, que faz
parte do material adquirido da Itália. Esta unidade, além da facilidade de montagem, oferece
facilidade de utilização em testes de componentes de circuitos a sódio que se venha a estudar ou
desenvolver, como por exemplo a armadilha fria citada acima. A primeira etapa deste projeto de
montagem foi realizada, constando do levantamento de todo material necessário, bem como, da
sua localização nas respectivas caixas onde estão armazenados desde a chegada da Itália.
Obs. O trabalho encontra-se interrompido, aguardando-se parecer da Superintendência, quanto a
sua realização.
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Manutenção.

• CTS-1- Intervenção de desmontagem de trechos da linha de argônio do
circuito, que foram atingidos por sódio durante uma operação de
enchimento do circuito. Executou-se a limpeza das linhas com
butilcehssolve em equipamento apropriado existente na casa de fogo de
sódio, estando ainda em andamento a limpeza de alguns componentes.

Está em andamento o desenvolvimento de sistema de
indicação do nível do sódio no tanque de expansão, visando reduzir o
risco de acidentes como o acima citado.

Substituição da válvula de alivio e manutenção na
válvula I7i't2 do tanque de expansão.

Reparo em resistência elétrica aberta no sistema de
pré-aquecimento da tubulação, sendo necessárias a desmontagem e a
remontagem do isolamento térmico daquele trecho.

• Galpão 'tecnológico - Foi realizada uma manutenção corretiva de
grande trecho dos trilhos da ponte rolante do galpão, que se encontravam
bastante atacados pela corrosão.

Documentação e materiais

Foi feita uma organização geral em toda a documentação existente
no setor, referente à tecnologia do sódio.

Levantamento, organização e registro de todo material -ferramentas,
instrumentos, etc- existente no almoxarifado do setor, atualizando-se as
listagens de controle.

Levantamento e localização de todo o patrimônio desta área de
trabalho.

3.2.5.ATIVIDADE • MATERIAIS E TECNOLOGIAS AVANÇADAS

Esta atividade abrange estudos e desenvolvimentos de processos de separação química e
isotópica e processos metalúrgicos para a solução de problemas industriais específicos ou para a
produção, em escala reduzida, de materiais ou insumos especiais, importantes para o setor nuclear
ou estratégico. Abrange também a execução de análises químicas e ensaios de caracterização de
materiais, realizados em apoio às diversas pesquisas.
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a) Modelagem e simulação para a separação de terras raras.

Separação do Concentrado de Didímio

Foram elaborados e otimizados pelo código LANTEX dois fluxogramas distintos para a
separação do concentrado de didimio (mistura de praseodimio e neodímio).

Transferência do Fhixograma de Processo para as Indústrias Nucleares do Brasil - 1NB

Foi transferido para o INB um fluxograma e as condições operacionais para a separação
do praseodimio e neodímio, com pureza acima de 96%. Até agosto/95 foram produzidos na planta
industrial da INB, em Buena, distrito de Campos, 500Kg de neodímio com pureza de 99%.

Separação do Európio do Gadolineo

Foram otimizadas as condições operacionais do processo de separação do európio do
gadolíneo, por eletrólise. Foram obtidos 0,3kg de európio com pureza de 99,9% e 10kg de
gadolíneo.

b) Processos de Separação Química e Isotópica

Separação Isotópica de Urânio com Resinas de Troca Iônica

Foram selecionadas resinas de troca iônica por caracterização da morfologia (porosidade,
superfície específica e granulometrica) e realizado o estudo da sua influência na cinética de troca
isotópica do par urânio IV e VI.

Foram dimensionados e montados os módulos e sistemas associados para avaliação dos
parâmetros físico-quimicos de resinas e realização dos lestes operacionais, do comportamento e
operação da banda de absorção de um módulo para estudos de enrieptecimento isotópico.

Foi estudada a influência da concentração do Fe III na estabilidade da banda de absorção
no processo de separação isotópica de urânio com resinas de troca iônica.

Separação Isotópica do Lítio 6

Foi concluída em 1995 a confecção dos 6 estágios da cascata de enriquecimento por
eletrólise, através da amalgação e desamalgação do lítio 6.
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c) Produção de Boro 10 Enriquecido a 95%.

A unidade piloto de boro 10 produzida no corrente ano 35g de ácido bórico à 95% em boro
10, em decorrência da sua paralisação da umidade para substituição de colunas de enriquecimento
e manutenção dos sistemas de alimentação.

Foram realizadas várias campanhas para otimização do processo de obtenção do BF3 e
concluídos os estudos para a definição do processo do boro elementar.

d) Síntese de Solventes e Resinas Especiais

Síntese do DEHPA
t

Várias experiências foram realizadas em laboratório para otimização da síntese do
DEHPA, através de duas rotas alternativas, a fim de se adequar a melhor rota à usina piloto de
produção de solventes organo fosforados.

Síntese de Resinas para Troca 1 so tópica

Foi montado um laboratório para pesquisa de resinas pe/iculares à base de vinil piridina e
divinil benzeno, para estudos de separação isotópica.

Foram realizados ensaios para otimização dos parâmetros de operação da polimerização e
iniciadas as sínteses para obtenção das resinas e sua caracterização.

Síntese de Resinas Especiais para Separação de Terras Raras

Foi consolidada a síntese de resinas especiais com DEHPA da base de estireno e divinil
benzeno. Foram produzidas cerca de 2kg de resina e efetuados os ensaios cinéticos com os pares
Eu/Gd e Pr/Nd em colunas de troca iônica.

e) Processos de Separação de Urânio, Tório e Terras Raras da Torta I e Torta II.

Estão sendo desenvolvidos em escala de laboratório, processos de separação de urânio,
tório e terras raras a partir da abertura sulfúrica da monazita. Duas rotas estão sendo
consideradas. A primeira é baseada em um extratante preferencial aos lantanideos em vez do
urânio e tório, que é mais econômica devido ao menor número de operações unitárias,
equipamentos menores e principalmente redução significativa no volume de rejeitos gerados em
relação ao processo AMEX convencional. Estudos preliminares estão sendo realizados com
extratantes de troca catiônica. A segunda rota de separação é baseada em precipitação e
lixiviação seletiva, e os resultados preliminares mostraram ser bastante promissores.
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extratantes de troca catiônica, A segunda rota de separação é baseada em precipitação e
lixiviação seletiva, e os resultados preliminares mostraram ser bastante promissores.

e) Processos de Transformação de Materiais

Metalurgia do Pó

Foi iniciado um estudo e desenvolvimento de uni processo para obtenção de pastilhas de
freio sem amianto, por metalurgia do pó em colaboração com a Universidade de São Carlos, São
Paulo. Foram preparadas uma série de pastilhas de composições variadas, sem amianto, e
levantadas as suas características cm relação à resistência ao desiste coeficiente de atrito.

g) Caracterização de Materiais Nucleares

Esta atividade engloba ensaios mecânicos e metalográficos em apoio às pesquisas e
desenvolvimentos bem como para atendimento a clientes externos.

Pesquisas e Desenvolvimentos

• Desenvolvimento e implantação de software de correlação cruzada para
medida de defasagem da onda de ultra-som.

• Desenvolvimento e implantação de software de um filtro digital para diminuir
ruídos indesejáveis.

• Ensaios de ultra-som para medidas de tensão em materiais e medidas de vazão
de água.

• Desenvolvimento de projeto e confecção de uma câmara para proteção de
tubos com pressão interna, submetidas à jluência.

Ensaios Mecânicos e Metahwáficos

ENSAIOS MECÂNICOS E METALOGRÁFICOS REALIZADOS Elvl 1995

ENSAIOS

Ensaios Mecânicos

Ensaios Metalográjicos

Radiografias

Fotografias

QUANTIDADES

51

188

13

1315
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h) Tecnologia de Obtenção de Materiais Especiais

Eletrólise de Sais Fundidos

Foram produzidos 6kg da liga mãe Al-Li 7% e repassadas à Universidade Federal de São
Carlos, São Paulo, para pesquisas, através de convênio.

Foi concluída e instalada a nova célula, em alumina sinterizada, para a produção continua
de litio.

i) Análises Químicas

A atividade de análises químicas tem por fim apoiar os projetos de pesquisas do IEN,
principalmente nas áreas de materiais, produção de radioisótopos e controle ambiental, bem como
o desenvolvimento de novas metodologias analíticas, cooperação com outras instituições de
pesquisas e a prestação de serviços externos em análises químicas, consultoria analítica e de
controle de processos.

Em 1995 foram realizadas 14 mil determinações analíticas envolvendo as técnicas de
Fluorescéncia e Difração de Raios X, Cromatografia Gasosa, Espectrofotometria Ulr-VIS,
Especti-ografia de Emissão Ótica, Potenciometria, Fotometria de Chama, Volumetria,
Fluorimetria, Conforme demonstração:

Por requisitante:

35%
DSUAPQ

DEQ-UFRJ

0CNEN-IRD

ESUTEQ

SEMBRAPA

0SUMET

nn outros

39%
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Por técnica analítica:

1,1% 2,4%

(i) (!)
11,4%

3,4%

(e)

, 17,4%

\ w

fi,i%
' |c)

4,8%
(d)

B (a) Espectrofotofnetria

S3 (b) Fotometria

S (c) Polarografja

• (d) Potenciometria

M (e) Volumetría

D(f) Cromatografia

H(g) Fluorimetria

H(h)FRX

B(i)DRX + DTA

0 (j) Emissão

Evolução das determinações por clientes (94/95):

'S.

2
Q
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f) Operação e Modernização dos Laboratórios de Análise Instrumental

Foram desenvolvidas uma série de metodologias analíticas visando um controle de
qualidade dos produtos desenvolvidos no IEN, destacando-se a determinação de impurezas de
Terras Raras em óxidos de Terras Raras de elevada pureza, ligas especiais como Al-Li e outras.
Novas metodologias analíticas aplicadas à controle ambiental, análise de ligas, solos e
determinações geocronolúgicas por traços de fissão fazem parte desse desenvolvimento.

3.3. PROJETO DE RADIOESTERILIZAÇÃO

O projeto para a instalação, no IEN, de uma p/anta de radioesterilização de material
hospitalar foi submetido, em 1993, à Fundação Banco do Brasil, com vistas ao financiamento. Em
1994 foi criado, através de portaria do presidente da cnen, um grupo de trabalho com o objetivo
de elaborar uma proposta para desenvolvimento do projeto em parceria com a iniciativa privada.
Durante o ano de 1995 foi dada continuidade ao trabalho de desenvolvimento do projeto.

4. PRODUÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA

4.1. ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS

INTERNACIONAIS

BARBOSA, CC.R, COUTINHO, FM. B. e CUNHA, J.W.S.D., Copolymers based on styrene and
divinylbenzene synthesized in the presence ofDEHPA II. Evaluation, Polymer Testing 14 (1995)
279-287.

BARBOSA C.C.R., COUTINHO, F.M.B. e RABELO, D., Scanning electron microscopy study of
styrene divinyl benzene copolymers II. Surface and bulk morphology of the beads, Polymer
Bulletin 34,621-625 (1995).

CARVALHO, M.S., MEDEIROS, J.A., NÒBREGA, A.W., MANTOVANO, Land Rocha, V.P.A.,
Direct Determination of Gallium on Ply to-ethane Foam by X-Ra Fluorescence, Talanta, Vol. 42,
No. 1, pp. 45-47, 1995;

• POUPEAU G., FABER, ./., LABRIN E, AZDIMOUSA, A., NETTO, A. M. e MONOD T.,
Nouvelles Dotations par Traces de Fission de la Struture Circullaire des Richat (Mauritanie), -
Service Geologique Dálgerie, Volume Especial (submetido), 1995.

• BASTOSE.T.R, NUNES, E.C., UMEDA, K, Echternachtn (inpress). Síntese e caracterização de
trifluoreto de Boro (BF3)
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• BARBOSA, C.C.R, COUTINHO, F.M.B., Copolymers based on styrene and divinylbenzene
synthesized in the presence of DEHPA I. Structural characterization, European Plymer Jounal
(em impressão).

GONÇALVES FILHO, O. J. A. (1995). Closed-form solution for the isothermal creep rupture
behaviour of two-bar structure under constant load. International Journal of Solids and
Structures, 32, 3087-3104.

NACIONAIS

- FONSECA, A.A., CAMPINHO, M.A,. CORRÊA, SM e ARBILLA, G., Modelagem Numérico de
Sistemas Cinéticos Complexos, - Qinüca Nova (1995) - em fase de publicação.

- LEMOS Jr., O.F. Artigo referente à tese de M.Sc. no IME, a ser publicado na revista Ciência e
Tecnologia - Ministério do Exército

4.2. PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS CIENTÍFICOS •

INTERNACIONAIS

III CONGRESSO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD RAD10LÔGICA Y NUCLEAR
CONGRESSO REGIONAL IRPA

Citsco (Peru). 23-27 Octubre 1995.

- GOUVEA, V.A.; BELÉM, L.J.; et ai. Reevaluation of the Environmental Monitoring Program for
Radiological Emergencies at the Almirante Álvaro Alberto Nuclear Power Plant, Angra dos Reis,
Rio de Janeiro - Brasil.

- PERES, S.S. El Programa de Monitoreo Ambiental dei Instituto de Engneria Nuclear.

- CLARKE BINNS, D.A.; GOUVEA, V."e MELO, V.P. Mediciones de Radon-222 en una Área de
Prospeccion de Urânio en Brasil..

- EIRAS, S.A.; CLARKE BINNS, D.A. e PINA, J.L.S., An study about the Radiological Protection
Rules and Recommendations Applicability: A Special Study about Radon Radiai ion Effects from
Natural Radiation Exposure and others Sources by Workers at Nomwclear Areas.

- EIRAS, S.A.; CLARKE BINNS, D.A. e PINA, J.L.S., Radiological Urgency and Information
Rights: the Right to Inform.

- EIRAS, S.A.; CLARKE BINNS, D.A. e PINA, J.L.S., .Civil Liability in Radiological Accidents,
According to Brazilian Legislation.
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XIII INTERNA TIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL MECHANICS IN
REACTOR TECHNOLOGY.

Porto Alegre, Rs.

- JOSPIN, R../. (1995). Displacement Estimates of Pipe Elbows prior to Plastic Collapse.

THE PITTSBURGH CONFERENCE & EXPOSITION ON ANALYTICAL CHEMISTRY AND
APPLIED SPECTROSCOPY.

New Orleans. Usa. March 1995:

• CARVALHO, M.S., NETO, K.C.M. and FRAGA, I.C.S., Use of 2-(2_Benzothiazolylazo)-p-Cresol
as Spectrophotometric Reagent for Cobalt Determination.

CONGRESSO DE FÍSICA NUCLEAR
Buenos Aires (Argentina), 02-07 Outubro, 1995

• GOUVEA, V.A.; MELO, V.P.; CLARKEBINNS, D.A. e CASTRO VARGAS, L.Y., Concentração
de Rn-222 em Interiores de Grutas, Cavernas e em Regiões de Mineração no Brasil.

NACIONAIS

IIIENAN - ENCONTRO NACIONAL DE APLK 'ACOES NUCLEARES.
Águas de Lindóia, SP, de 07 - 11 de acosto de 1995.

- CLARKE BINNS, D.A.; GOUVEA, V.A. e MELO, V.P., Radon Concentration in Brazilian
Environments: Preliminary Data.

- SILVA, J.J.G., Estudo de Fragilização de Aços devido ao Hidrogênio por Radiografia com
Neutrons Térmicos.

- SILVA, J.C.P. e CLARKE BINNS, D.A., Proposta de Uma Configuração Geométrica para Coleta
Ótima de Luz em Cintiladores Plásticos.

- OLIVEIRA, M. K; AGHINA, M.C. e; OBADIA, LI, Monitor Inteligente De Radiação

- LUQUETTI, I.J.A. e CARVALHO, P.V., Sistema Para Monitoração Da Radiação Ambiente Para
O Reator Ipr- RI Do Cdtn

- SILVA, L.C.P., Canais De Corrente Para Monitoração De Fluxo Nsutrônico Em Reatores De
Pesquisa

- VOI, D.L e BASTOS, W.S. (1995), Determinação de Parâmetros e Constantes de Reatores através
de Medidas em Arranjos Exponencial e Suhcritico. X Encontro de Física de Reatores e Tertno-
Hidráulica, Águas de Lindóia, SP.
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- BATISTA, L.J. e RENKE, C.A.C (1995), Estudo de Sensibilidade para o Núcleo de um Reator
Rápido de Potência. X Encontro de Física de Reatores e Termo-Hidráulica, Águas de
Lindóia, SP.

- JACHIC, J. (1995), Um Esquema de Aceleração de convergência para o Fator Multiplicação
Efetiva Não-Linear do Simulador Neutrônico Radial-Axial. X Encontro de Física de Reatores e
Termo-Hidráulica, Águas de Lindóia, SP.

- SANTOS, S.R. (1995), Dynamics of Nuclear Reactor Core based on One and Two Dimensional
Multigroup Theory. X Encontro de Física de Reatores e Termo-Hidráulica, Águas de Lindóia, SP.

- RENKE, C.A.C. e BATISTA, J.L. (1995), Estudo do Redimensionamento da Blindagem do Reator
RPR com Núcleo de U3Si2-AI e Potência de 10 MWth. X Encontro de Física de Reatores e
Termo-Hidráulica, Águas de Lindóia, SP.

- V01, D.L e BASTOS, W.S. (1995), Estudo e Proposta de Arranjo para Utilização do Reator
Argonaula para Irradiação de Amostras de Aplicação em (teologia e Medidas de Seções de
Choque dos Compostos de Oxido e Hidróxido de Alumínio. 111 Encontro Nacional de Aplicações
Nucleares, Águas de Lindóia, SP.

- SOUZA, M.I.S., FURIERI, R. C A. A. e TOPINI, M.V. (1995), Progi-ama Computacional para
Cálculo do Tempo de Ativiação, Fluxo de Neutrons e Atividade. III Encontro Nacional de
Aplicações Nucleares, Águas de Lindóia, SP.

- LEMOS Jr., O.F., Aplicações do Cíclotron do IEN na Área Ambiental XVIIIRTFNIÔBIO pág.
40, 1995. XVIII Reunião De Trabalhos Sobre Física Nuclear No Brasil Águas de Lidóia, SP, 2-7
sei 1995

XXIII - CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICULADOS
Maringá - Paraná - Outubro de 1995.

- WILDHAGEN G.R.S., MARTINS ,1.A., MASSARANI G., Estudo Fluidodinámico de Misturas de
Tetrafluoreto de Urânio e Alumina em Leito Fhüdizado

3o CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS
Rio de Janeiro ,30 de outubro a 2 de novembro, 1995.

- BARBOSA, C.C.R, COUTINHO, F.M.B. e CUNHA, J.W.S.D., Morfologia de copolimews
estireno - divinilbenzeno para aplicação em cromatografia de extração
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35° CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA
Salvador, 3 a 7 cie setembro, 1995.

•BARBOSA, C.C.R, COUTINHO, FMB. e RABELO, D, Síntese, caracterização epropriedade de
copolimeros à base de estireno e divinil benze no "

2o ENCONTRO NACIONAL SOBRE TERRAS RARAS -
UNESP. Araraquara, Fev. 1995;

• CORRÊA, SM, ARBILLA, G e CAVALHO, M.S., Modelo e Simulador Abordando o Equilíbrio
Estacionario para a Separação de Terras Raras por E/etromigração em Contra Corrente

18A REUNIÃO ANUAL DA SOCIEADADE BRASILEIRA DE QUÍMICA
Caxambú. Maio 1995;

• CORRÊA, S.M., ARBILLA, G, CARVALHO, M.S., Purificação de Terras Raras por
Eletromigração em Contr Corrente

•BASTOS, M.B.R., MOREIRA, J.C eFARIAS, P.A.M., Salici/aldiiminas: VoltametriaAdsortivade
redissolução Catódica da Base de Schiff N, N'- Etilenobis (Salicilidenoimina) no Eletrodo de
Gota Estática de Mercúrio

•AGUIAR, M.A.S., NÓBREGA, A.W., PATCHNENEELAM, S.R., Estudo Comparativo dos Níveis
de Metais Pesados em Ambiente Costeiro: Baias de Sepetiba, Guanabara e Newark (USA),

VIII ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA. UFMG
Belo Horizonte. Set. I995

• PEREIRA, CP. e MEDEIROS, J.A., Separação de Zr e Hf de Soluções Clorídricas por Extração
com Organofosforado

• BRANDÃO, L.E. e ANDRADE, R.B., Determinação de Impurezas de Lantanídeos em Matriz de
Oxido de Samário

• BASTOS, M.B.R., MOREIRA, J.C. e FARIAS, P.A.M., Voltametria de Redissolução Catódica da
Base de Schiff Derivada de Salicilaldeido e Histidina na Presença dos Ions Zn(II) e Ni(II) no
Eletrodo de Gota Estática de Mercúrio

ANAIS DO 50° CONGRESSO ANUAL DA ABM
São Pedro: SP: aço 1995;

• ZAMITH, M.A.; BOLFARINI, C; GAIO, J.C, RAMOS, P.R.; Obtenção da Liga Al-Li por
Eletròlise de Sais Fundidos
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ANAIS DO XIV CONAEND
Rio de Janeiro: RJ: set/1995

- BITTENCOURT, M.S.Q.; LAMY, CA.; PAYÃO, J.C.F.; Um Estudo Preliminar do
Comportamento de Ondas Ultra-Sônicas em Um material Sob Tensão;

- LAMY, CA.; REBELLO, J.M.A.; FERREIRA, SR; Estudo de Fenômenos que Interferem no
Dimensionamento de Trincas Superficiais pela Técnica Ultra-Sônica do Tempo Decorrido

XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, UFBA
Salvador; set. 1995

- FERREIRA E.M.M. e CARVALHO, M.S.; Estudo da Retenção de índio, em Meio de Iodeto,
utilizando Espuma de Poliuretano (EPU);

- CARVALHO, M.S.; FRAGA, I.C.S.; NETO, K.C.M. e FILHO, E.Q.S.; Uso de Espuma de
Poliuretano na Pré Concentração e Separação de Cobalto Associado à sua Determinação por
Espectrofotometria

XVI CONGRESSO IBERO LA TINO AMERICANO SOBRE MÉTODOS
COMPUTACIONAIS PARA ENGENHARIA

Curitiba. PR.

- DE SAMPAIO, P.A.B. e COUTINHO, A.L.G.A. (1995), Parallel Vector Finite Element Simulation
of coupled Flow and Heat Transfer.

4.3. TESES E DISSERTAÇÕES

- CORRÊA, S.M.; Estudo da Separação de Terras Raras por Eletromigração em Contra Corrente,
IQ-UFRJ, Dissertação de Mestrado, agosto 1995.

- NÕBREGA BASTOS, M.T.C,. Aplicações do Eletromagnetismo na Engenharia Nuclear -
Cíclotron. RJ, IME, 1995 (mestrado).

- SILVA, J.J.G., Detecção de Microdefeitos por Neutrongrafia Térmica por, Instituto Militar de
Engenharia (IME), Rio de Janeiro, Outubro/95.

4.4. PUBLICAÇÕES IEN

- PIO, R.R., LAMY, CA.; FACCINI, J.L.H.; BITTENCOURT, M.S.Q.; Estudo Preliminar de
Medição de Vazão Através de Ondas Ultra-Sônicas, Pub. IEN: Rio de Janeiro;
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- SILVA, B.F.; ZAMITH, M.A.; BOLFARINI, C; GAIO, J.C.; Desenvolvimento do Processo de
Obtenção de Uma Liga-Mãe Al-Li por Eletrólise de Sais Fundidos, Pub. IEN; Rio de Janeiro;
dez/1995.

4.5. COMUNICAÇÕES TÉCNICAS

- CARVALHO, P. V.R., Relatório de Testes do Medidor de Reatividade RT- 9203

- CARVALHO, P. V.R., Relatório de Testes do Controlador Automático de Fluxo -RT92I6

- SANTOS, I.J.L.,. Relatório de Testes do Simulador - RT921H

- SANTOS, I.J.L.,. Relatório de Testes do Canal de Monitoração - RT92I9

- SANTOS, I.J.L, Relatório de Testes do Canal de Monitoração de Aerossóis - RT9226

- SANTOS, I.J.L.,. Relatório de Testes da Fonte de Baixa - RT 9227

- SANTOS, R.S. (1995), SIRER - Programa Computacional para Cálculos de Transientes num
Canal Médio do Núcleo de Reatores, Comunicação Técnica, SUFIR-04/95.

- POSTIGO, A.V.B., Metodologia e Montagem Experimental para Medição de Rendimentos de
Produtos de Fissão de Meia Vida Curta na Fissão de Actinideos por Partículas Carregadas.
Comunicação Técnica IEN, 1995.

- BELLIDO, L.F.,. (range programa para calcular a degradação de energia de particidas
carregadas em alvos sólidos, Comunicação Técnica IEN, 1995.

- BELLIDO, L.F, rae - programa computacional de rotina para aquisição de espectros.
Comunicação Técnica IEN, 1995.

- BELLIDO, L.F., Diagnóstico da mucovicidose utilizando analise por ativação com neutrons.
Comunicação Técnica IEN, 1995.

- GARRIDO FILHO, A.M., Relatório das intervenções feitas nos elementos combustíveis do
Reator Argonauta no período de 16 11/95 à 29/11/95.

- Dl BLASI, E. e GARRIDO FILHO, A.M., Projeto conceituai do sistema de condicionamento,
filtragem e monitoração do salão do Reator Argonauta -11 07 95.

4.6.COLABORAÇÃO EM TRABALHOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

- Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - UFSCar, SP,
área de materiais;
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- Fundação José Bonifácio - UFRI, Instituto de Macromo/éctilas, 11/., área de macromo/éculas
(resinas especiais).

- Fundação José Bonifácio, UFRJ, Instituto de Química, área de química analítica
inorgãnica/fisico-quimica;

- Indústria Nucleares do Brasil, Nudemon/ INB, área de processos quimicos (separação de terras
raras).
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COOPERAÇÕES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Instituição
IF-UFRJ c Univ.
Colorado

IME

IRD

IRD

IF-UFRJ

UFF e COPPE-
UFRJ

COPPE-UFRJ

COPPE-UFRJ

IPD/CTEx

INCA

IPEN

UFF

Objeto)
Medidas de seções de choque de reações
induzidas por pions em diferentes
elementos a energias de 150 f;r+ c n-), e
SQOMeV(n-).
Tese de mestrado sobre-o Ciclotron.

Desenvolvimento e manutenção de
detectores de radiação.

Projeto para instalar na SUFIN/IEN, a
técnica de "PIXE" também em
colaboração com PUC-RJ.

Tese de doutorado em física de partículas.

Cursos de Física Experimental a nível da
pós-graduação (mestrado e doutorado).

Projeto, com o grupo de robótica da
COPPE, para desenvolver e implantar um
trocador automático de amostras.

Desenvolvimento de um compactador de
pastilhas, projeto desenvolvido na oficina
mecânica do IEN.
Adequação de jbtodiodos, padrão
primário para fotometria no Laboratório
de Ótica.
Desenvolvimento de um phanton, para
medidas de dose no aplicador selectron:
braquioterapia.
Projeto de um detector Geiger-Müller
halogenado.
Análise de módulos polimetálicos e de
sedimentos da lagoa de Jacarepaguá.

Resultados esperados
Publicações e dar maior consistência a
uma cooperação entre IEN UFRJ e Univ.
Colorado, visando a participação em
pesquisa de ponta na área nuclear.

Criar e ou abrir novos temas de tese
estreitando a cooperação com o IAIE.
Desenvolvimento de câmaras e
detectores utilizados em hospitais e
instituições de pesquisa e ensino, além
da nacionalização de conectores e cabos
inexistentes no país.
Envolver outras instituições como puc-rj
na implantação na técnica de "pixe"
visando disponibilizar serviços de
irradiação e análise para a comunidade.
Capacitação do corpo técnico e abertura
de novas linhas de pesquisa.
Autonomia no oferecimento de cursos
regalares em convênio com outras
instituiçõe.
Automatização nas contagem com
detectares HP-Ge, (espectrometha
gama), para análise por ativação com
partículas carregadas.
Compactador de pastilhas.

Apoio ao Laboratório de Ótica e membro
da Rede Brasileira de Calibração/RBC.

Diagnóstico médico.

Monitoração de áreas.

Determinação do teor de elementos
pesados em amostras, através da análise
por ativação com partículas carregadas.
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5. AJUSTES DE MÚTUA COOPERAÇÃO E CONTRATOS TÉCNICOS FIRMADOS EM 1995

5.1. CONVÊNIOS/AJUSTES DE MÚTUA COOPERAÇÃO

Projeto com aAIEA para o Biênio 97-98

Elaborado projeto integrado com o CDTN, IPEN e /EN para submissão à AIEA visando a
obtenção de recursos financeiros para o biênio 1997-98. O projeto tem por título "LIFE
MANEGEMENT OF NUCLEAR REACTOR PRESSURE COMPONENTS" e terá como Instituto-
Coordenador das atividades do projeto o CDTN/MG.

Ajuste de mútua cooperação com a UFPR

Concluído relatório final relativo ao contrato de pe.sqm.sa no 6280/BR celebrado com a
AIEA para a compilação e experimentação da biblioteca-fa.se de seções de choque microscópicas a
ser utilizado no simulador neutrônico-termidinámico de projeto, cm desenvolvimento no IEN, com
o apoio da Universidade Federal do Paraná.

Concluída as tarefas do Io Termo Aditivo ao Ajuste de Mútua Cooperação celebrado pela
CNEN/IEN com a UFPR (D.O.U. de 07/12/94), relativo a curso de extensão universitária
ministrado na UFPR, com o apoio do IEN. Em fase de assinatura 2o Termo Aditivo ao Ajuste,
voltado ao desenvolvimento de uma nova versão do simulador neutrônico-termodinâmico de
projeto com a inclusão da depleção isotópica das barras de controle.

Projeto integrado de pesquisa com o Programa de Engenharia ('/V/7 da COPPE/UFRJ

Em desenvolvimento projeto integrado de pesquisa com o programa de Engenharia Civil da
COPPE/UFRJ, com o apoio do CNPq, sob o título "Simulação Computacional em Mecânica dos
Fluidos e Transferência de Calor".

Projeto integrado de pesquisa com o Instituto de Estudos Avançados IEAv/CTA

Em negociação avançada proposta de trabalho integrado com o Instituto de Estudos
Avançados IEAv/CTA sobre Intercomparação de Metodologias de Cálculos para Núcleo de
Reatores Rápidos de Potência.
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intercâmbio cientifico com o Departamento de Biofísica e com o Departamento de Nutrição da
UFRJ

Em negociação o estabelecimento de intercâmbio cientifico com o Departamento de
Biofísica da UFR1 e com o Departamento de Nutrição da UFIU para o desenvolvimento de
pesquisas conjuntas utilizando o reator Argonauta com fonte para irradiação de materiais
biológicos.

5.2.CONTRATOS

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

• Prestação de serviços, por parte do IEN, de desenvolvimento de, "software " para o
Sistema de Monitoração da Turbina (SMT) da usina nuclear Angra I. Valor RS
10.000,00 fixos e irreajustáveis.

• Prestação de serviços, por parte do IEN, do projeto e fabricação de um Sistema de
Monitoração de Combustível "IN-MAST" (SMC/), para a usina nuclear Angra I
Valor RS II. 500,00 fixos e irreajustáveis.

6. RECURSOS HUMANOS

6.1. SITUAÇÃO DE PESSOAL

• IEN conta com um quadro de pessoal composto de 310 .servidores efetivos e 21 bolsistas.
Do pessoal efetivo 149 são de nível superior, dos quais 26 são portadores do título de
Doutor e 43 do título de Mestre.

SITUAÇÃO DE PESSOAL DO IEN EM DEZEMBRO DE 1995

SITUAÇÃO

Servidores

Bolsistas

TOTAL

NÍVEL SUPERIOR

139

0

139

NÍVEL MÉDIO

164

18

182

NÍVElWmÊÍR::::

07

03

10

..,.._,.; .: -...:.:-^r_.-.-^-.-.-.--j-.

•••s-rnmêi&m

310

21

331
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DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL DO IEN POR CARREIRA FM DEZEMBRO DE 1995

SITUAÇÃO^- \::

Pesquisador

Tccnologista

Gestão da C&T

TOTAL

Doutor

22

02

24

Mestre

21

21

42

Superior
Espec.y;

36

14

50

'.".Superior

01

11

05

17

Médio
Espec.

04

70

4S

122

Médio

17

31

48

Auxiliar

07

07

TOTAL

4H

157

105

310

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

35

30

25

20

15

10

5

0

• Aposentadoria

D Exoneração

a Óbitos

• Admissão

1991 1992 1993 1994 1995

6.2.TREINAMENTOS

CURSOS E SEMINÁRIOS NO EXTERIOR

• Isaac José Obadia, "First Coordination Planning Meeting of Project ARCAL XXIII -
Upgrading Nuclear Medicine Practices"- Havana, Cuba, 23/01/95 a 27/01/95.

• Patrocínio: AIEA

• José Carlos Soares de Almeida, "Workshop on Maintenance and Quality Control of
Gama-câmara Computer Systems" - Instituto de Ciências Nucleares e Energias
Alternativas - INEA, Santa Fé de Bogotá, Colômbia, 03 07/095 a 21/07/95.

• Patrocínio: AIEA (Projeto ARCAL XXIII - RIA 6 020-003)

• Antonio Carlos C. da Fonseca, "Workshop on Maintenance of Nuclear Instruments
Used in Radiation Monitoring"- Instituto Nacional de Investigadores Nucleares -
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ININ, México, D. F. . México, 17/07/95 A 28 07 95, participação como Instrutor
Regional.

• Patrocínio: AIEA

• Renato Marques Coelho, "Regional Training Course on Application, Installation and
Maintenance of PC in Nuclear Laboratories'', Montevidéu, Uruguai, 07/08/95 a
18/08/95.

• Patrocínio: AIEA

• Glauco Corrêa da Silva, "Second Regional Training Course on Tracer Techniques in
Minig and Food Industry "em Havana-Cuba no período de 16/27/ou/9 5.

CURSOS E SEMINÁRIOS NO PAÍS

• Engenheiros, Técnicos e Bolsistas da CINT, "Curso de Extensão em Arquitetura de
Sistemas Computacionais"- UFRJ, Escola de Engenharia - Rio de Janeiro, 03/04/95 a
20/04/95.

• Antônio Carlos C. da Fonseca e Fernando Cezar Gonçalves, "Curso sobre a Norma
ISO 9000 " - Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro, 10/04/95 a 27/04/95.

• Luciene Betzler C. Gomes, "Curso de Organização e Métodos - Fundação Getúlio
Vargas - Rio de Janeiro, 06/03/95 a 27/04/95.

• Isaac José Obadia, "Curso de Chefia e Liderança " - Fundação Getúlio Vargas - Rio de
Janeiro, 14/08/95 a 17/08/95.

• Mauro Victor de Oliveira, "Curso Básico de Instrumentação " - IBP - Rio de Janeiro,
10/07/95 a 14/07/95.

• José Carlos Soares de Almeida, "Curso Pré-Congresso de Garantia da Qualidade em
Medicina Nuclear" - Centro de Medicina Nuclear da USP - São Paulo, de 04/10/95 a
06/10/95.

• Eduardo José Ziade, "Curso de Medicina Química ", ABPA, Rio de Janeiro, 12/04/95

• Eduardo José Ziade, "Curso Básico de Atendimento Médico-hospilar a Radio-
acidenta_

• dos", UERJ/CEPUERJ, Rio de Janeiro, 25/07 95 a 26 '07/95

• Juarez de Oliveira Souza "Curso de Primeiros Socorros em Acidentes Radiológicos",
UERJ/CEPUERJ, 18/07/95 a 19/07/95

• Rubem da Silva, "Curso de Operador de Empi/hadeiras", SENAI/IEN, Rio de Janeiro,
27/11/95 a 01/12/95
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• João Regis dos Santos, "Workshop Segurança no Trabalho, ABPA/SENAI, Rio de
Janeiro, 05/04/95

• João Regis dos Santos, José Antonio dos Santos Martins, Raquel Ney de Almeida
Andrade e Juarez de Oliveira Souza, "2" Jornada de Saúde e Segurança do
Trabalho ", COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 28 1I 95 a 01 12/95

• Donald Anthony Clarke Binns, "Curso de Normalização e Certificação de Produtos e
Sistemas ", Rio de Janeiro, 2 7/03/95 a. 30/03/95.

• João Carlos Pereira da Silva, "Interregional Training Course on Management of
Radiological Accidents Involving Radiation Sources, " Rio de Janeiro, 04/12/95 a
15/12/95.

• José Segundo Leonço da Silva, "Operador de Empilhadeira". Rio de Janeiro, 27.11/95
a 01/12/95.

• Sérgio Alves Eiras, "II Seminário Brasileiro de Direito Administrativo". Rio de
Janeiro, Junho/95.

• Sérgio Alves Eiras, Ciclo de Palestras/Reforma do Código do Processo Civil. Rio de
Janeiro, 1°Semestre/95.

• Sérgio Alves Eiras, "Environtec - Feira de Tecnologia Ambiental", Rio de Janeiro,
Março/95.

• Sueli da Silva Peres, "3°Seminário Sobre Meio Ambiente ", Rio de Janeiro, 09/08/95 a
11/08/95.

• Vicente de Paula Melo," Operador de Empilhadeira" Rio de Janeiro, 27'11 95 a
01/12/95.

• Eduardo Di Blasi , "Princípios de Radioproteção Aplicados a Situações de
Emergência " -Rio de janeiro, 20/11/95 à 24/11/95.

6.3. CURSOS MINISTRADOS

EXTERNOS

• "Manutenção de Analisadores Multicanais"- Treinamento avançado para bolsistas da
América Latina, oferecido em dois periodos por ano, dentro do Projeto ARCAL XIX da
AIEA.
Local: SUMAC/CINT/IEN
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Período 1:17/04/95 a 16/06/95
Participantes: - Eugênio Suarez Caner - Cuba- Pablo Ariaz Perez - Peru

• "Curso sobre o Circuito de Atuação do Sistema de A lei inação de A TWS" - Treinamento
oferecido para os operadores da CNAAA/I (Angra I Fumas)

• Local: CNAAA/I - Angra dos Reis, RJ
• Período: 22/05/95 a 29/05/95

• Curso ministrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Congresso da SBQ-
Rio sobre Pré-Concentração e Determinação de Traços por Fluorescência de Raios-X
(6 horas em nov/1995) por Dr. Marcelo Souza de Carvalho;

• Período 2: 14/08/95 a 13/10/95
• Participante: - Marco Vinicio Perez Sabino - Guatemala

• Problemas Especiais de Física Nuclear Experimental (CON815), Curso de pós-
graduação (doutorado). Disciplina ministrada na SUFIN para alunos da C0PPEUFR1
e UFF. Carga horária: 45 horas

INTERNOS

• "Treinamento para Motivação e Conscientização do Sistema da Qualidade da CINT"-
Apresentção de Palestras e filmes didáticos.

• Local: CINT/IEN
• Participantes: todo o pessoal da CINT.

• "Termômetros Termoelétricos"
• Local: CINT/IEN
• Período: 20/11/95 a 04/12/95
• Participantes: 12 servidores do IEN

• Dentre os cursos regular es oferecidos pela Coordenação foi ministrado em 1995
apenas o curso de (re)-treinamento de operadores de reatores de pesquisa, com carga
horária de 186 horas, visando a preparação de dois novos operadores para o Rator
Argonauta.

• Produção de Radioisótopos com o Ciclotron. Treinamento on~the-joh para os admitidos
no concurso público. Carga horária: 60 horas

• Curso de Radioproteção para Credenciamento de Novos Operadores do Reator
Argonauta, carga horária 20 horas.

• Aulas de radioproteção para alunos do Curso Mestrado e Doutorado do Curso de
Engenharia Nuclear da COPPE/UFRJ.
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6.4. PALESTRAS PROFERIDAS

• Aplicações do Eletwmagnetisnw na Engenharia Nuclear - Ciclotron, para professores
e alunos do IME.

• Acidente de Goiânia para alunos do Instituto de Biologia da UFR.J por Donald A.C.
Binns;

• Noções de Radioproteção, para funcionários do (ENPES, CEPEL e Fundação
Oswaldo Cruz por Donald A.C. Binns;

6.5. COORDENAÇÃO DE PROJETOS INTERNACIONAIS

• OBADIA, Isaac José - Projeto ARC AL XIX da AI EA (RLA/4/011) - Manutenção de
Instrumentação Nuclear.

• OBADIA, Isaac José - Projeto ARC AL XXIII da Al EA (RLA/6/027) - Melhoramentos
de Práticas de Medicina Nuclear.

• CLARKE BINNS, Dona/d Anthony. Projeto n°6I76 RH na América Latina: Radônio no
Ambiente Humano. Patrocínio AIEA.

• CLARKE BINNS, Donald Anthony. International Radon Metrology Programm.
Patrocínio AIEA e União Européia.

7. PRODUTOS E SERVIÇOS

Além das atividades de pesquisa e desenvolvimento descritas neste relatório, o IEN produz
instrumentação eletrônica e radioisótopos e presta serviços especializados para diversos clientes.

7.1. PRODUTOS

7.1.1. INSTRUMENTAÇÃO NUCLEAR

Equipamentos para Radioproteção

• Dosímetro 7022
• Medidor de Radiação 7024
• Monitor de Ar 7014
• Monitor de Area 70I7
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• Monitor de Pés e Mãos 7015
• Monitor Inteligente de Radiação MIR 7025
• Monitor Inteligente de Radiação MIR 7026
• Monitor Portal 70II
• Sonda Cintilométrica 7A 002
• Sonda Geiger 7A 001
• Sonda Geiger 7A004
• Sonda Panqueca 7A003
• Telemedidor 7016

Equipamentos para medicina nuclear

• Base Móvel para Sonda Cintilométrica J3A006
• Calibrador de Dose 13001
• Espectrômetro 13002
• Sonda Cintilométrica 13A007; com Colimador I3A003
• Sonda Cintilométrica tipo Poço 13A00H
• Sistema de Contagem para Medicina Nuclear 13S002

Instrumentação para pesquisa nuclear

• Amplificador 4032
• A mplificador A trasador 4017
• Amplificador Somador/Inversor 4013
• Analisador de Coincidência 4026
• Analisador de Coincidência Rápido 4025
• Analisador Monocanal 4010
• A trasador Nanosegundo 4027
• Base para Fotomultiplicadora 4020
• Base para Fotomultiplicadora com Pré amplificador 4021
• Contador Duplo 10028
• Contador Temporizador 10024
• Contador/Temporizador 10027
• Controlador/Interface para Impressora 11017
• Conversor Analógico/Digital 11020
• Espectrômetro Monocanal 4031
• Fluorimetro Digital 5015
• Fonte Alta-Tensão 1023A
• Fonte Alta-Tensão 1030
• Fonte BIN 1021-A
• Gerador de Atraso e Gatilho 4014
• Interface Multicanal 11019
• Inversor de Pulsos para Geiger 4010
• Medidor de Taxa de Contagem 10025A B
• Porta Linear 4015
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• Pré amplificador sensível à Carga 4019
• Pré-amplificador para Fotonmltiplicadora 4007A
• Pulsador Nuclear 4023
• Sistema Analisador Multicanal 1IS00I

7.1.2. RADIOISOTOPOS PRODUZIDOS EM CÍCLOTRON

• Iodo-123
• Fontes Radioativas

7.2. SERVIÇOS

7.2.1. ENSAIOS E MATERIAIS

7.2.2. ANÁLISES QUÍMICAS

• Análise Instrumental Carbono-Enxofre
• Análise Termodiferencial
• Espectrofotometria de Absorção Atômica
• Espectrofotometria por Plasma Acoplado Indutivamente - ICP
• Espectrografia de Emissão Ótica
• Espectrometria por Raios-X
• Espectrometria Ultra Violeta-Visível - UV-VIS
• Fluorimetria
• Fotometria de Chama
• Gravimetria
• Potenciometria
• Pré Concentração e Separação de Elementos Traços
• Determinação da Soluhilidade de Amostras
• Turbidimetha
• Volumetria

7.2.3. RADIOPROTEÇÃO E REJEITOS RADIOATIVOS

• Espectrometria Alfa
• Espectrometria Gama
• Radiometria
• Descontaminação
• Monitoração de Areas
• Monitoração de Contaminação de Superficies
• Monitoração de Contaminação do Ar
• Teste de Esfregaço
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Teste de Vazamento em Agulhas de Rádio
Transporte de Material Radioativo
Cursos de Treinamento em Radioproteção
Medidas de Radônio
Consultoria em Radioproteção
Recolhimento, Tratamento e Guarda de Rejeitos Radioativos

7.2.4. MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E EM DETECTORES

7.2.5. SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO EM CICLOTRON E NO REATOR ARGONAUTA

7.3. PRINCIPAIS CLIENTES

• Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF
• Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN
• Centro Tecnológico de Resíduos S.A. - CENTRES
• Centro Tecnológico do Exército - CTEx
• C1BA - GEIGY Química S.A.
• Clínica de Medicina Nuclear Vilela Pedras Lida.
• Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN
• Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia - COPPE
• Frota Nacional de Petroleiros - FRONAPE
• Furnas Centrais Elétricas Ltda.
• Hamburg SUD Agências Marítmas Ltda.
• Hospital Central do Exército
• Hospital Naval Marcí/io Dias
• Hospital Pedro Ernesto
• Hospital Universitário Clemen tino Fraga - IIFRJ
• Indústrias Nucleares Brasilerias - INB
• Indústria de Bebidas Antártica do Rio de Janeiro S.A.
• Instituto de Pesquisas da Marinha - IPOM
• Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN
• Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD
• Instituto Militar de Engenharia - IME
• Instituto Nacional de Tecnologia - INT

Instrumentos Lince Ltda
• Neonuclear Radioisotopia Ltda.
• SABA Eletrônica Ltda.
• Seagram do Brasil Lida.
• Sociedade Comercial Brasileira de Pesquisas do Subsolo pelo Método

Schlumberger Ltda.
• TASA Telecomunicações Aeronáuticas S.A.
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ANEXO A

PESQUISAS/TAREFAS CONDUZIDAS EM 1995

GPA 41 - APLICAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS DA ENERGIA NUCLEAR

PROJETOS/A TIVIDADES

PAI - RADIOPROTEÇÃO OCUPACIONAL E AMBIENTAL

• Radioproteção Operacional do IEN
• Implantação do Laboratório de Dosimetria
• Implementação e Operação do Laboratório de Metrologia
• Segurança e Medicina do Trabalho

PA2 - INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE

• Desenvolvimento de Instrumentação Nuclear
• Desenvolvimento de Instrumentação para a C.N.A.A.A./1
• Produção, sob demanda, de Instrumentação Nuclear
• Manutenção e Calibração Eletrônica
• Pesquisa, Desenvolvimento e Manutenção de Detectores

PA4 - SA ÚDE E MEIO AMBIENTE

• Monitoração Ambiental do IEN
• Emprego de EPU na Despoluição Ambiental
• Aplicação de Traçadores Radioativos no Diagnóstico Ambiental

PA5 - FÍSICA, QUÍMICA E PROCESSOS INDUSTRIAIS

• Aplicações de Técnicas Nucleares
• Dados Nucleares
• Produção de Nitrogênio Líquido
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GPA 42 - PRODUÇÃO DE RADIOJSÒTOPOS E RADIOFÁRMACOS

PROJETOS / A TIVIDADES

PAI- PRODUÇÃO DE RADIOISÔTOPOS E RADIOFÁRMACOS

• Manutenção e Modernização do Ciclotron, Periféricos e Utilidades
• Produção de Radioisótopos em Ciclotron
• Controle de Qualidade de Radiofármaços
• CoNióbiostrução / Implantação de Iodo-123 via Xenônio
• Produção de Fontes Radioativas para Aplicações Ambientais

PA2- DESENVOL VIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

• Desenvolvimento de Métodos para Produção de Radioisótopos

GPA 43 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS REATORES DE PESQUISA

PROJETOS/ATIVIDADES

PA 1 - OPERA ÇÃO E MANUTENÇÃO DO RE A TOR ARGON A UTA

• Operação, Manutenção e Modernização do Reator Argonauta
• Modernização da Instrumentação Nuclear e Radiológica do Reator

Argonauta

GPA 44 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE REATORES E COMBUSTÍVEL

NUCLEAR

PROJETOS / A TIVIDADES

PAI - COMBUSTÍVEL NUCLEAR

• Produção de UO3 e UF4 por Via Úmida

PA2 - REPROCESSAMENTO E REJEITOS RADIOA TIVOS

Gerência de Rejeitos Radioativos no IEN
Descontaminação de Efluentes e Rejeitos Radioativos
Separação de Urânio, Tório e Terras Raras da Tortas I e II

PA3 - REATORES ESEGURANÇA NUCLEAR

• Desenvolvimento de Metodologias Aplicadas ao Cálculo Neutrônico
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• Neutrônica e Blindagem de Radiação hmizanle
• Técnicas Experimentais no Reator ARGONA VTA
• Métodos Computacionais em Engenharia de Reatores
• Circuito Experimental para Estudos de Circulação Natural
• Operação, Manutenção e Estudos em Circuitos Térmicos a Água
• Operação, Manutenção e Estudos cm Circuitos Térmicos a Sódio e

Periféricos

PA4 - MATERIAIS E TECNOLOGIAS AVANÇADAS

• Processos de Separação Química e Isotópica
• Modelagem e Simulação para Separação de Terras Raras
• Síntese de Solventes e Resinas Especiais
• Produção de Boro-10 Enriquecido em 95 %
• Análises Químicas
• Operação e Modernização dos Laboratórios de Análise Instrumental
• Processos de Transformação de Materiais
• Caracterização de Materiais Nucleares
• Tecnologia de Obtenção de Materiais Especiais
• Serviços de Irradiação e Análise
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