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As realizações mais importantes do IPEN no ano de 1996, ano em que
comemora o seu 40° aniversário de fundação, sumarizados neste relatório,
demonstram a vitalidade e a excelência da Instituição. Mas, o mais encorajador é a
certeza da preservação dos ideais dos fundadores do IPEN, na busca do melhor, de
se igualar ao padrão dos melhores, de tornar-se uma nova referência, de estar atento
às transformações e de aceitar os desafios.

É essa realidade que nos assegura prognosticar um futuro de realizações de
valor estratégico, econômico e social.

Realizações tais como: a produção de radiofármacos, com qualidade,
permitindo a execução de um milhão de procedimentos médicos para diagnósticos e
para terapia de várias doenças; ou como a de manter a excelência do curso de pós-
graduação do IPEN, conceito "A" da CAPES, realizado em associação com a
Universidade de São Paulo (USP), que com 300 alunos matriculados, outorgou
cerca de quarenta títulos de mestrado e doutorado, no mesmo período; ou como a de
consolidar e ampliar a capacitação na área de materiais com possibilidade de
execução de trabalhos de vanguarda, inclusive em parceria com entidades públicas e
privadas; ou como a de se ter um reator nuclear de pesquisa moderno, produtor de
radioisótopos, operando de maneira comtínua numa potência de 5MW, objetivo este
que vem sendo atingido com a reforma e modernização do reator IEA-R1; ou ainda
como a de dispor nas instalações do IPEN de um Centro Incubador de Empresas de
Base Tecnológica - CIETEC, iniciativa deste Instituto em associação com o IPT e
USP, com o apoio da CNEN, SEBRAE-SP e SCTDE.

Essas atividades, e também aquelas que apesar de não terem o mesmo
impacto e repercussão precisam ser realizadas de modo a permitir o funcionamento
normal do IPEN, são devidas à dedicação de seus servidores. A eles cabe o maior
crédito.

Nossos agradecimentos a CNEN e a Secretaria de Assuntos Estratégicos
pelo apoio e entendimento da missão do IPEN.

The most important achievements that took place in 1996, year of the
fortieth anniversary's celebration of IPEN, summarized in this report, will
demonstrate the vitality and the excellency reached by the Institute, on this period.

Though-out this forty years, the most encouraging point is the conviction
to have preserved all the guidelines of the Institutional Founders, searching to be
the best, to reach better standards, to become a new reference, being aware of the
world changes and accepting the challenge of it.

With this reality in mind, we will be assertive in prognosticate and to
accomplish strategic, economic and social values for the IPEN's future.

Many achievements such as: the increasing of the high quality
radiopharmaceuticals production, in order to permit a million of medical procedures
for the diagnostic and therapy for many illness; the maintenance of the concept "A"
( attributed by CAPES - "Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior") for the Postgraduate Course of IPEN, in association with the
University of São Paulo; among the 300 students, forty of them took their MSc or
PhD title, on this period; the Particulated Materials Processing Center that will
enable the Materials Area to perform high quality works in association with private
and public organizations; the most important undertaking project at IPEN this
year is the modernization of the Nuclear Research Reactor - IEA-R1, that will allow
the continuous operation in 5MW; the ongoing foundation on IPEN's campus, of
the Technological Enterprises Incubation Center - CIETEC, an initiative of this
Institute in association with IPT ( "Instituto de Pesquisas Tecnológicas"), USP
("Universidade de São Paulo"), with the support of SEBRAE-SP ("Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo"), SCTDE ("Secretaria da
Ciência,Tecnologia e Desenvolvimento Econômico") and CNEN ("Comissão
Nacional de Energia Nuclear"), will provide a link between the know-how
producers and the market.

For these above described activities and also for many others not
mentioned here that were performed this year, we have to give the credit and special
thanks for the IPEN's workers.

Many thanks to CNEN and SAE ( "Secretaria de Assuntos Estratégicos")
for all the support to IPEN's mission.

Cláudio Rodrigues
Superintendente

Cláudio Rodrigues
Superintendent
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As Principais Realizações do Ano

Saúde e Bioengenharia

Produção de Radioisótopos e Radiofármacos

O ano de 1996 foi marcado por realizações que consolidam a
decisão de aumentar a capacidade de produção, melhorar as condições de
segurança e operação da planta e iniciar o processo de nacionalização dos
radioisótopos atualmente importados. Entre as principais realizações neste
setor destacam-se:

0 reforma das instalações de processamento de radioisótopos e
radiofármacos, com melhoria da segurança física e dos funcionários da
instalação, bem como instalação de equipamentos importados e
nacionais de proteção radiológica: porta! e portas de acesso a áreas
restritas, contador de corpo inteiro e detectores portáteis;

0 aumento real de 28,5% na produção de Geradores de
a 1995;

em relação

0 confirmada a expectativa de entrada no mercado Latino Americano com
o início do fornecimento de Geradores de Tecnécio para a Bolívia;

0 consolidada a distribuição de Cloreto de Tálio ( Z01TI) utilizado no
diagnóstico de doenças cardíacas ( a produção que iniciou com 207 mCi
por mês, atingiu mais de 1200 mCi/mês);

0 constatada a reprodutibilidade da tecnologia de preparação de gel Mo-Zr
99m

para uso em geradores de Tc;

0 instalado equipamento para produção de FDG ( 18F-deoxiglucose )
que permitirá o início de produção em meados de 1997.

Novos produtos em fase de desenvolvimento:

9 9 m -marcação de anticorpo monoclonal anti-CEA com Tc;
99m-

marcação de peptídeos com 8OTTc ( marcadores tumorais);
99m-

marcação de eritrócitos com Tc ( kit liofilizado de dtrato de estanho )
- para estudos cardíacos e circulatórios;

The IVtain ReaSizations of the Year

Human Health and Biotechnology

Radiopharmaceuticals Production

This past year was distinguished by important decisions in this
field, such as: to increase the radiopharmaceuticals production capacity, to
improve the radioisotopes plant safety conditions and to begin the
nationalization process of the radioisotopes which are, nowadays, imported.
Among the main achievements in this area we have:

rebuilding of the radioisotopes and radiopharmaceuticals processing
facilities, with improvement of human and phisica! security, as well as
national and imported equipment installation for radiological protection:
gate and entrance doors to restricted areas, whole-body counter and
Dortable detectors;

0 a real increase of 28.5% in the production of Tc generators compared
to 1995,

0 our expectation of joining the Latin American market was confirmed with
our supply of Tecnetium generators to Bolivia;

25T"0 the distribution of Thallium Cloride ( ^Ul Tl ) was consolidated for heart
I diseases diagnosis ( the production started with 207 mCi a month,
i reached over 1200 mCi/month
0 the reproductibility of the technology in gel Mo-Zr preparation for use in

99m
Tc generators was confirmed;

0 equipment for production of FDG ( 18F-deoxiglucosis ) was installed,
which will enable to start production by the middle of 1997.

New products under development:

9 9 m -0 labeling of monoclonal antibody anti-CEA with Tc;
0 labeling of peptides with 99m Tc (tumor tracers );

labeling of eritrocies with Tc (liophilized kits of tin citrate ) for cardiac
and circulatory studies,



O preparação de HMPAO marcado com *9m Tc ( separação do isômero d,l
que, marcado com 99m Tc, é usado no estudo do fluxo sangüíneo
cerebral);

0 preparação do ""Tc-DMSA pentavalente ( diagnóstico de carcinoma
medular da tireóide ) - deverá entrar em produção rotineira ao final do
primeiro trimestre de 1997.

0 síntese do composto etilenodiamina-dietil-éster para marcar com 99m Tc,
para mapeamento de receptores cerebrais;

0 preparação do ácido131'1231 pentadecanóico e anfetamina131'1231;
0 preparação de 111 In, a partir da irradiação de Cd em ciclotron (cintigrafia

de medula óssea entre outras).

o preparation of HMPAO labeled with 99m Tc ( separation of the isomerus
d,l which, labeled with 99mTc, is used in the brain blood flux study;

o preparation of the pentavalent 99m Tc-DMSA ( spinal thyroid carcinoid
diagnosis ), which must be in routine production by the end of the first
quarter of 1997;

o synthesis of the ethyiene diamine diethyl ester compound to label with
9 mTc, for brain receptors mapping;

0 preparation of 111 In, from Cd irradiation in cyclotron ( scintigraphy of
bone marrow among others ).

Evolução do Fornecimento de Geradores de
Tecnécio para a Área de Medicina Nuclear

6739

1993 1994 1995

Anos

1996

Gerador de Tecnécio IPEN-TEC ""Tc
IPEN-TEC 99m Tc - GENERATOR

IPEN-TEC 98m Tc - Generator Supplying Evolution from 1993 to 1996
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Bioengenharia

Com relação à preparação de hormônios em 1996 foram
isolados,com sucesso, os genes responsáveis pelas subunidades a e p do
hormônio da hipófase (tireotrofina humana - hTSH ).

Outra importante conquista neste setor foram os testes de
toxicidade aguda realizados com sucesso em cães, relativos ao hormônio
de crescimento humano ( rec-hGH ), realizados em cooperação com a
Escola de Medicina Veterinária da USP; foram preparados lotes de rec-
hGH com a qualidade recomendada pelas farmacopéias brasileira e
européia quanto aos fatores de pureza, potência, identidade e segurança.

Outras realizações importantes:

0 Apresentado em Toulouse, na França, um seminário mostrando os
avanços alcançados na purificação e caracterização de proteínas
recombinantes, resultando numa importante colaboração entre o IPEN
e o Laboratório SANOFI;

0 foi obtida pela primeira vez a Prolactina Humana Recombinante (rec-
hPrl) em células de mamíferos ( células CHO ) em colaboração com o
laboratório SANOFI;
foram iniciados estudos para isolar a
foliculotrófico recombinante (rec-FSH);

subunidade p do hormônio

0 concluída a colaboração com a Organização Mundial de Saúde (WHO)
sobre o padrão de referência de hTSH, tendo sido realizado um
trabalho de campo na Costa Rica.

Com relação à produção de venenos irradiados para obtenção de
soro antiofidico para uso veterinário, foram realizados testes, com sucesso,
em carneiros, no âmbito do convênio com a Faculdade de Medicina
Veterinária e o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da
UNESP.

Outra área de vital importância na qual o IPEN vem desenvolvendo
pesquisas consiste na preparação de biomateriais. Neste setor as
principais conquistas foram:

Bioengineering

Concerning to the hormones preparation in 1996, the genes
responsible for the sub-unities a and p of the hypophisis were successfully
isolated.

Another major conquer in this area were the high toxicity tests
successfully carried out with dogs, related to the human growth hormone
(rec-hGH ), done in cooperation with the Escola de Medicina Veterinária da
USP; batches of rec-hGH were prepared with the quality recommended by
Brazilian and European pharmacopoeia as to purity factors, potency, identity
and security.

Other major achievements:

0 presented in Toulouse, France, a seminar showing the advances
obtained in the recombining proteins purification and characterization,
resulting in an important cooperation between the IPEN and the
Laboratory SANOFI;

0 for the first time the Human Recombining Proiactin ( rec-hPrl ) was
obtained in mammal cells ( CHO cells ), in cooperation with the
Laboratory SANOFi;

0 studies ot isolate the sub-unity p of the recombining foilicute hormone

\ 0 the collaboration with the World Health Organization ( WHO ) was
i concluded, about the reference pattern of hTSH, with a field work
I carried out in Costa Rica.

Concerning the irradiated poisons production to obtain veterinary
antidotal sorus, tests were successfully carried out in sheep, together with
the Faculdade de Medicina Veterinária and the Centro de Estudos de
Venenos e Animais Peçonhentos da UNESP.

Another area of vital importance in which the IPEN has been
developing research is the preparation of biomateriais. Some of the results
are:



O iniciado o desenvolvimento de cateteres, a partir do látex de borracha
natural vulcanizado com radiação ionizante (RNRL);

0 finalizado o estudo da degradação radiolítica de polímeros nacionais
(PVC e policarbonatos), visando a radioesterilização de suprimentos
médicos.

the development of catheters, from natural rubber latex vulcanized with
ionizing radioation (RNRL);

0 the study of radiolitic degradation of national pollmers was finalized
(PVC and poiicarbonates), aiming at medical supplies radiosterilization.

Foi também concluído o projeto financiado pela Agência
internacional de Energia Atômica: Fontes de Radioterapia e Braquiterapia
para Tratamento de Câncer ( BRA/4/044 ), com possibilidades de aplicação
em escala comercial.

Em 1996 foi dada continuidade ao desenvolvimento de um
protótipo para cintilografia de mama em cooperação com o Hospital das
Clínicas da USP, tendo sido iniciados os experimentos de viabilidade para
uso de um cintilador plásttico como detetor sensível à posição.

Dentro do Projeto para o tratamento de câncer pela técnica de
Captura de Neutrons ( BNCT-Boron Neutron Capture Therapy ), foi
iniciada a construção de um phanton de cabeça que será utilizado nestas
pesquisas.

It was also concluded the project supported by the International
Atomic Energy Agency (IAEA): Radiotherapy and Braquitherapy for Cancer
Treatment (BRA/4/044), with possibilities of commercial aplication.

in 1996, the development of a "mamma scyntilography prototype"
was continued with collaboration of the Hospital das Clínicas da USP,
besides starting experiments for the feasibility of a plastic scyntilfator as a
sensitive detector to the position.

Within the scope of the Cancer Treatment Project by the Boron
Neutron Capture Therapy Technique (BNCT), the construction of a head
phanton to be used in this research was started.

Artefatos de Látex de Borracha Natural, Vulcanizados com Radiação Ionizante.
Natural Rubber Latex Products, Vulcanized With Ionizing Radiation.

Engenharia Genética na Produção de Hormônios Humanos para Aplicações
Terapêuticas e Diagnósticos.

Genetic Engineering: Human Hormones Production for Diagnostic and Therapeutic
Applications.
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Indústria, Materiais e Meio Ambiente industry, Materials Development and Environment

Indústria e Materiais

Nos últimos anos, o IPEN vem atuando no setor industrial,
particularmente no desenvolvimento e caracterização de novos
materiais, de lasers, no uso de aceleradores de elétrons e
irradiadores muitipropósitos. Em 1996, foi possível atingir resultados
significativos, conforme abaixo discriminado:

0 iniciada a operação do novo acelerador de elétrons, numa associação
pioneira com a iniciativa privada que disponibilizou equipamento com
custo da ordem de US$ 1.500.000;

0 iniciado o projeto conceituai da instalação de irradiação "multipropósito"
de 100.000 Ci para realização de experimentos de irradiação de
alimentos e radioesterilização;

foi dada continuidade à instalação do Centro de Processamento de
Materiais Particulados, tendo sido finalizadas as instalações do
microscópio eletrônico de varredura com análise elementar, do
microscópio óptico com analisador automárico de imagens e do
difratômetro de raios-X para análise de textura; o centro deverá estar
operacional em setembro de 1997; com a instalação deste centro
serão realizados serviços de: preparação de pós metálicos por
atomização, caracterização, manuseio e mistura de pós, entre outros;

0 concluídas as etapas de purificação e crescimento de novos cristais
para laser ativos de LiSrAF6 e LiGdF3Nd, com novas possibilidades de
aplicações para lasers de estado sólido, com ênfase na Medicina e
Odontologia;

0 aprovado o projeto COFECUB, uma cooperação entre IPEN, USP,
UFPe e a Universidade de Rennes (França) para desenvolvimento de
estudos de lasers de vidros fluoretos;
foi dada continuidade à instalação da Central de Processamento de
Materiais a Laser, com a instalação do corpo de fresadora e
preparação de protótipo;

Industry Applications and Materials Development

In the last few years, the !PEN has been performing important
activities in the industrial field, in particular: developing and
characterizing technologies to obtain new materials and lasers, and
using electronbeam accelerators and multipurpose irradiators. !n
1996, it was possible to obtain significant results, such as:

0 the new electron accelerator operation was started, in a pioneer
association with private groups which supported equipments costs of
US$ 1,500,000;

a conceptual project for the installation of "multipurpose" irradiation of
100,000 Ci was started to experiment food irradiation and
radiosteriüzation;

the installation of the Particled Materials Processing Center was
continued, concluding the sweeping electronic microscope with
elementar analysis, the optic microscope with automatic immages
analizer and the X-ray difratometer for texture analysis installations; the
center must be operating in September 1997; in this center metallic
powder by atomization will be prepared, as well as powder
characterization, handling and mixture , to mention some;

the stages of purification and growth of new active crystals for laser of
USrAF6 and LiGdF3 Nd were concluded, with new possibilities of
application in solid lasers, mainly in Medicine and Odontology;

the project COFECUB was approved: a cooperation among IPEN, USP,
UFPe and the Rennes University ( France ) for the development of
fluorite glass lasers studies;

i „__

the installation of the Central de Processamento de Materiais a Laser
(Laser Materials Processing Center) was continued, with the settlement
of a miller and prototype;
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O realizada irradiação em 1.500 km de fios e cabos utilizando os dois
aceleradores de elétrons de 1,5 MeV;

0 realizadas 2.812 análises químicas e isotópicas, com diversas técnicas,
atendendo, entre outros clientes: IPT, USP e o Centro Tecnológico de
Cerâmica de Santa Catarina;

0 realizados 4.595 ensaios mecânicos e análises microestruturais,
envolvendo diversas técnicas atendendo, entre outros clientes: IPT,
USP, Centro Tecnológico de Cerâmica (SC) e UNICAMP;

0 foi dada continuidade aos estudos para obtenção de biocerâmicas para
utilização como recobrimento de ligas para uso em implantes
ortopédicos;

obtenção de materiais metálicos estruturais e elétricos - com projetos
aprovados no PADCT/FINEP e CNPq estão sendo conduzidos estudos
em: aços maraging, aços alto cromo (HT9), aços Fe-3%Si ( aços
elétricos), liga Cu-Be-Ni (liga elétrica); superliga à base de níquel (liga
ENVAC 600);

0 Materiais Cerâmicos de Alta Resistência Mecânica e à Abrasão: dada
continuidade aos estudos para dominar a tecnologia de processamento
de materiais cerâmicos covalentes, compósitos à base de alumina e
carâmicas à base de zircônia;

0 realizadas cerca de 500 radiografias com neutrons para inspeção em
componentes pirotécnicos de veículos lançadores de satélites e em
corações artificiais do Instituto do Coração.

0 irradiation in 1,500 km of wires and cabies was carried out, using the two
electron accelerators of 1.5 MeV;

0 2,812 isotopic and chemical analysis were carried out, using different
techniques, for some customers such as: !PT, USP and the Centro
Tecnológico de Cerâmica de Santa Catarina;

0 4,595 mechanic tests and microstructural analysis were done using
severa! techniques and for some customers such as: IPT, USP, Centro
Tecnológico de Cerâmica ( SC ) and UNICAMP;

0 studies were continued to obtain bioceramics to use as alloys recovering
in orthopedic implantations;

obtainment of electrical and structural metallic materials - with projects
approved by PADCT/FINEP and CNPq studies are being conducted in:
steel maraging, high steel chrome ( HT9 ), steels Fe-3%Si ( electrical
steels ), alloys Cu-Be-Ni ( electrical alloy ); superalloy in nickel ( aiioy
ENVAC 600);

j 0 ceramic materials of high mechanic and abrasion resistance: studies to
| master the covalent ceramic materials, alumina composites and
I zirconium ceramics processes were continued;

500 neutrongraphy inspections were taken to supervision of pyrotechnic
componentes in satellites shuttles and in artificial hearts in the Instituto
do Coração.
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Meio-Ambiente Environment

0 iniciada a operação de planta piloto para irradiação de efluentes
industriais em parceria com a Hoechst do Brasil ( projeto classificado
como modelo para a América Latina );
foi dada continuidade ao desenvolvimento de métodos de análise por
ativação com neutrons para determinação de elementos de interesse
em alimentos, plantas medicinais, amostras biológicas, amostras
geológicas e ambientais; foram prestados 139 serviços de análise,
entre clientes internos e externos;

0 foi concluído um projeto financiado pela AIEA, com possibilidades de
aplicação em escala comercial: Planta Piloto para Purificação de Gases
de Combustão por Feixe de Elétrons ( BRA/8/021 );

0 dentro do Projeto de Purificação de Águas Residuais com Feixes de
Elétrons, foram doados ( AIEA ) US$ 300.000 em equipamentos para a
montagem do Laboratório de Caracterização de Compostos Orgânicos
em Amostras Ambientais;

0 realizadas medidas de atividade a e p total em 560 amostras de água
dentro do convênio com a SABESP, para atender normas de
potabilidade de água para consumo humano do Ministério da Saúde;

0 realizadas três campanhas de controle de mercúrio em fábricas de soda
cáustica e cloro;

0 foi dada continuidade ao contrato de prestação de serviço firmado com
a CBMM, para a realização de avaliação radiossanitária na região de
Araxá (MG), estando este contrato na fase de execução do Programa
de Monitoração Ambiental ( PMA);

0 foram realizadas 171 análises radiométricas de radionuclídeos
emissores gama com emissão de certificados para fins de exportação e
importação;

0 implantadas fontes de cobalto-60 para controle de processos em duas
empresas do setor siderúrgico. 0

the operation of a pilot plant to irradiate industria! efluents was started,
together with Hoechst do Brasil ( classified as a pattern project for Latin
America);

the development of analytic methods with neutron activation were
continued to determine high interest elements in food, medicinal plants,
biological samples, geological and environmental samples; 139 analysis
services were done to national and foreign customers;
a project supported by the IAEA was concluded, with the possibility of
commercial application: Pilot Plant for Purification of Combustion Gases
by Electrons Beam ( BRA/8/021 );

for the Project of Residua! Waters Purification with Electrons Beam, US$
300,000 were donated ( IAEA ) in equipment for the assembly of the
Organic Compounds in environmental Samples;

0 measurements of total a and p were carried out in 560 water samples
with the collaboration of SABESP, to meet rules of drinkability of the
Health Ministry;

three campains for mercury controls in caustic soda
factories were carried out;

and chlorine

the service contract with CBMM was carried out on to do a radiosanitary
evaluation in the region of Araxá ( MG ), work executed within the
Environmental Monitoring Program ( PMA);
171 radiometric analysis of gama emissor radionuclides were carried
out with the issue of certificates for export and import activities;

sources of cobalt-60 were implanted for process control in two
metallurgic factories.
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Tecnologia de Reatores Nucteares e Cicto do Combustível
Nuctear

Tecnologia de Reatores Nucleares

Nuclear Reactor Technology and Nuclear Fuel Cycle

Nuclear Rector Technology

O grande projeto nesta área consiste na modernização e aumento
da potência do reator IEA-R1 , com mudança no ritmo de operação para
120 horas contínuas por semana e elevação da potência de 2MW para
5MW até o final de 1997. Neste contexto, foram realizadas as seguintes
atividades importantes:

• as obras foram mantidas dentro do cronograma original, estando
a conclusão da primeira fase do projeto prevista para 31/08/97;entre as
obras realizadas estão: a troca da tubulação do circuito secundário, a
reforma do sistema de ventilação e exaustão do reator, a instalação de um
novo sistema de combate a incêndio;

• realizada com êxito a operação experimental do reator a 5 MW;
• definida conceitualmente a 2a fase do projeto de modernização;
• recebido da França o refletor de berílio do "flux-trap" para o alvo

de molibdênio;
• entregue à Diretoria de Radioproteção e Segurança da CNEN o

RASIN - Relatório de Análise de Segurança;
• outras instalações importantes já realizadas e/ou adquiridas:

instalação do sistema de monitoração de máquinas rotativas; aquisição de
monitores de radiação gama importados; reforma parcial do sistema
elétrico.

Foram também prestados serviços à NUCLEN, através de um
convênio firmado com o IPEN, para Angra II, nas áreas de: análise
estrutural, química da água e sistemas.

É importante salientar os serviços prestados dentro de convênio
firmado com FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS: treinamento de operadores
e medida de tempo de resposta de sensores da Usina de Angra I.

The great project in this area is the updating and potency increase
of the reactor ÍEA-R1, with the change of the operation flux to 120 continued
hours per week and the rise of potency from 2 MW to 5 MW until the end of
1997. For this purpose, the following important activities were
accomplished:

• the constructions were made within the original schedule, with the
conclusion of the first phase of the project forecast for 08/31/97; among
these constructions we had: change of secondary loop tubulation,
remodeling of the reactor ventilation and exausting system, installation of a
new system of fire prevention;

• the experimental operation of the reactor at 5MW was successful;
• the second phase of the updating project was defined;
• the "flux-trap" beryllium reflector was received from France to the

molibdenium aim;
• the RASSN - Safety Analysis Report was handed to the CNEN

Radioprotection and Safety Management ( DRS );
• other important achievements: installation of the rotating

machines monitoring system; acquisition of imported gama radiation
monitors; partial renewal of the electrical system.

Services to the NUCLEN were also done, through an agreement
with the ÍPEN, for Angra IS, in structural analysis, water chemistry and
engineering systems.

It is important to highlight the work done to the FURNAS CENTRAIS
ELÉTRICAS: operators training and sensor time response measurements
of the Angra ! Plant.
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Ciclo do Combustível Nuclear

São as seguintes as principais atividades desenvolvidas:

0 garantido o insumo básico para as unidades de enriquecimento por
centrífugação do CTMSP - Iperó ( Centro Tecnológico da Marinha ),
com o fornecimento de 11 toneladas de U F 6 , em cilindro 48Y, tendo
sido zerado o estoque do IPEN referente a este insumo;

0 fabricados e entregues seis elementos combustíveis para o reator IEA-
R1, sendo três com densidade de 2,3 g/cm3 de urânio;

0 finalizado o projeto de reforma e adequação da Planta de Produção de
Elementos Combustíveis Nucleares para Reatores de Pesquisa;

0 a usina de produção de nitrato de tório gerou 2.060 kg do produto
atendendo a demanda nacional;

Nuclear Fuel Cycle

The following important activities were accomplished in this area:

0 the raw material for the CTMSP-lpero's ( Navy Technology Center)
centrifugation enrichment units (11 tons of UF6) was provided, in 48Y
container (now IPEN have not of this material in stock any more);

0 six fuel elements for the IEA-R1 were made and provided; three of them
have 2.3 g/cm3 Uranium density;

0 the Fuel Elements Plant for Research Reactors adaptation and
rebuilding project was finished;

0 2,060kg of Thorium Nitrate were produced by the IPEN's plant ( the
national search for this product was attended);

^JW^Af/JJJJ

Reator IEA R1
IEA R1 Reactor

Elemento Combustível • IEA R1
IEA R1 - Fuel Element
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Radioproteção e Segurança Nuclear Nuclear Safety and Radiation Protection

Neste âmbito, foram conduzidas as atividades rotineiras de
monitoração pessoal, radioproteção ambiental, caíibração e dosimetria,
atendendo às diversas unidades do Instituto, bem como a 371 clientes
externos cadastrados.

Alguns dados importantes encontram-se abaixo relacionados:

Monitoração Pessoal

The personnel monitoring, environment radioprotection, devices
calibration and dosimetry routine activities were carried out for IPEN's
Departments and for 371 external customers.

Some of these services are mentioned below:

Personnel fVlonitoring

Descrição Número de serviços
realizados

descontaminação de roupas
descontaminação de peças e equipamentos

monitorações rotineiras no IPEN
atendimento a emergências radiológicas e

nucleares
levantamentos radiométricos

3.873
488

73.666
11

23
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clothes decontamination
devices and equipments

decontamination
IPEN's routine monitorings

radiologic and nuclear emergency
attendances

radiometric assessments

3,873
488

73,666
11

23

Caíibração, Dosimetria e Radioproteção Ambiental Calibration, Dosimetry and Environment Radioprotection

Descrição Número de serviços
realizados

dosimetria termoiuminescente
processamento de filmes dosimétricos

produção de pastilhas dosimétricas
monitoração de corpo inteiro

caíibração de monitores portáteis e dosímetros
clínicos

irradiação de dosímetros (nível radioproteção)

1.025
26.992
36.000

200
1.108

35.000

thermoluminescent dosimetry
dosimetric films processing

dosimetric pellets processing
whole body monitoring

clinic dosimeters and portable monitors
calibration

dosimeters irradiation (radioprotection
level)

1,025
26,992
36,000

200
1,108

35,000
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A atividade de gerência de rejeitos radioativos The Radioactive Wastes Management Activity

No IPEN encontra-se, em termos de atividade radioativa
armazenada , o maior depósito provisório de rejeitos do pais. Durante o
ano de 1996, as principais operações realizadas neste setor foram:

0 instalada a unidade estanque para desmonte e acondicionamento de
pára-raios radioativos;

0 iniciada a reforma e adequação das medidas de radioproteção do sítio
de tratamento e armazenamento de rejeitos;

0 foi dada continuidade à caracterização de rejeitos e materiais de barreira
de engenharia para repositórios.

Coleta, manuseio, tratamento, acondicionamento e armazenamento de
rejeitos do IPEN e de instituições externas

Descrição

rejeitos sólidos compactáveis

rejeitos sólidos não compactáveis

rejeitos líquidos

pára-raios de 241Am

detectores de fumaça de 241Am

pára-raios de 226Ra

fontes seladas exauridas

Quantidade

40 m3

5,4 toneladas

8m 3

983 peças

601 peças

10 peças

197 unidades (1,5 TBq)

Entre todas as pesquisas desenvolvidas nesta área, ênfase tem
sido dada aos programas de reciclagem de rejeitos radioativos,
procurando, inclusive, o reaproveitamento de valores contidos em materiais
irradiados.

The largest temporary deposit for radioactive wastes of the country
is located at IPEN. During 1996, the most important activities were:

0 the radioactive Sightning-rod unit for disassembly and
conditioning was installed;

0 the rebuild and adaptation of the radioactive wastes temporary
deposit was started;

0 the wastes and shielding materials for repositories
characterization was continued.

Treatment. Conditioning and Storage of Wastes
(from IPEN and other institutions )

compactable solid wastes

non-compactable solid wastes

liquid wastes

241 Am lightning-rod

241 Am smoke detectors

226 Ra lightening-rod

exhausted sealed sources

40 m3

5.4 tons

8 m3

983 units

601 units

10 units

197 units (1.5 TBq)

Among all the R&D activities in this area, emphasis has been given
to the radioactive wastes recycling programs.
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Tratamento e Estocagem de Rejeitos
Radioactive Wastes Treatment and Storage
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Infra-estrutura e Apoio Support Activities

As atividades de Informação e Documentação Científica,
Informática e Engenharias Civil, Elétrica, Eletrônica e Mecânica encontram-
se inseridas neste item.

Em que pesem as grandes dificuldades de recursos financeiros e
humanos, os esforços empreendidos possibilitaram que a maior parte dos
objetivos e metas propostos, para o ano de 1996, fossem atingidos. Esse
período ficou marcado, principalmente, pela busca e obtenção de recursos
financeiros de fontes alternativas, junto aos órgãos de fomento a pesquisa
e desenvolvimento tecnológico.

Dentre esses objetivos destacam-se os resultados significativos
alcançados na consolidação da rede IPEN de informática, que promoveu a
interligação das diversas unidades técnicas e administrativas da instituição;
na modernização e reforma da Biblioteca Therezine Arantes Ferraz" e na.
manutenção da coleção de periódicos.

Merecem também ser destacados o prosseguimento do Projeto de
Modernização da Produção de Radioisótopos e Radiofármacos e o
desenvolvimento do Projeto para as Obras de Reforma e Adequação do
Prédio do Cyclotron, para a instalação de novo acelerador Cyclone 30.

Em 1996 foi iniciada a terceirização de vários serviços, tais como:
estruturas metálicas, sistemas de exaustão, fabricação de diversos
dispositivos e as respectivas instalações. O percentual executado
externamente foi em torno de 15% das "SS" (Solicitação de Serviços )
recebidas.

Entre os projetos realizados em 1996 encontram-se: células de
produção de Radiofármacos e Radioisótopos, vidraria para laboratórios,
dispositivos para pesquisas, manutenção no sistema de resfriamento do
Reator IEA-R1, sistema de insuflamento e exaustão das células produção
de Radioisótopos e Radiofármacos, dispositivos de pesquisas e
equipamentos em geral.

In this item are included the following areas: Scientific Information
and Documentation Computing, and Civil, Electric, Electronics and
Mechanic Engineering.

in spite of the financial and human resources difficulties, most of
1996 goals were reached. This period was deep marked by the search and
attainment of additional budget from governmental fomentation agencies.

Some of the most important results can be mentioned:
consolidation of the !PEN computer network, which enabled the
interconnection of different technical and administrative areas;
modernization and building restoration of the "Therezine Arantes Ferraz"
library and the binding of the serials collection.

The following projects can also be highlighted: the continuity of the
Modernization Project of Radioisotopes and Radiopharmaceuticais
Production and the development of the project for the Renovation and
Adaptation of the Cyclotron Building, in order to receive the new accelerator
Cyclone 30.

In 1996, the outsourcing of the following activities was initiated:
manufacturing and installation of metallic structures, exhaustion system and
different devices. About 15% of the services orders were outsourced.

Some of the major concluded projects can be listed:
radiopharmaceuticais and radioisotopes production cells, laboratory
glasses, research devices and equipment, in general manner.
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De acordo com o programa de modernização da estrutura de
informática, em 1996, graças a recursos de P&D e ao recebimento de
recursos da FAPESP ( Projeto de Consolidação da rede IPEN ) foi possível
concluir 80% da previsão da expansão da rede de computadores: foi
concluída a instalação de fibra ótica, ligando todos os prédios do instituto
e adquiridos os equipamentos necessários para esta interligação.

Desta forma, está praticamente encerrada a integração física e
lógica para o tráfego de informações entre as áreas técnicas e
administrativas da instituição.

Dando continuidade ao programa de qualificação dos usuários, foi
disponibilizada a nova sala de treinamento de informática, preparada com
equipamentos e recursos no padrão das melhores escolas do ramo para
atender de forma mais eficiente a comunidade do IPEN. Assim, foram
oferecidos 53,2% dos eventos internos de treinamento com 485 alunos
(46,2% do total de participantes nestes eventos internos).

Com o grupo de "Representantes de Usuários de Informática",
criado no ano anterior, foi aberto espaço para a discussão e a integração,
através de apresentações e troca de informações, visando o planejamento
de cursos de informática, a implantação da rede e a padronização no uso
dos recursos computacionais.

Em 1996 foram também implementadas as modificações
referentes aos 40 anos do IPEN e disponibilizadas informações sobre o
histórico da instituição, as linhas de pesquisa e produtos e serviços
comercializados, na "Home Page" institucional.

According to the modernization program of the Data Processing
and Information Systems infrastructure, with the financial support from R&D
areas and the FAPESP project ( Consolidation of the IPEN Computer
Network Project), it was possible to execute 80% of the computer network
expanding project: the fiber optics installation was finished and the
equipment needed to interconnect the buifdings were purchased.

The physical and logical integration for the information flow between
the technical areas and the administration office is almost concluded.

In order to continue the users qualification program, a new training
room is now available. This room, if we compare with the specialized
schools in this area, is equipped with what we can consider the best in
terms of equipments and resources, allowing better services for the IPEN's
comunity.

Last year, a users representative group was created in order to
implement a discussion and integration forum. Based on this group
presentations and information exchange, training courses were planned and
implemented, the network could be installed and the computing resources
could be standardized.

The IPEN's Home Page was also modified. Historic information,
concerning IPEN 40 years of existence, the fields of research, products
and services commercially available were also included in the home page.
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Informação e Documentação Científicas TechnicaJ-Scientific Publications - The Library Sector

O período se caracterizou pela aplicação dos recursos financeiros
liberados pelos órgãos de fomento à pesquisa. Assim foi possível garantir
a manutenção da coleção de publicações periódicas através de R$
200.000,00 liberados pela CAPES. Foi possível, também, através de
recursos da CAPES, adquirir a bibliografia básica solicitada pelos
orientadores para os cursos de pós-graduação.

A manutenção da coleção de periódicos possibilitou a reintegração
da Biblioteca à Rede Nacional de Publicações Periódicas. A participação
nesta rede é importante para os pesquisadores do IPEN; através do CCN é
possível verificar o acervo de periódicos de centenas de bibliotecas
brasileiras e solicitar cópia através do programa Nacional de Comutação
Bibliográfica.

Em 1996, foi efetivada, também, a integração da coleção de
dissertações e teses produzidas no IPEN à Produção Científica da USP já
editada publicada em CD-ROM.

A Biblioteca é depositária da Produção Científica do Instituto. Os
documentos são coletados, processados e registrados numa base de
dados - PTC. Atualmente, esta base está composta de 5700 documentos.
Toda a Produção Científica é disseminada internacionalmente através do
sistema de informação INIS da IAEA, Viena.

Produção Técnico - Cientifica do IPEN em 1996: 463 documentos
nacionais, internacionais, em eventos nacionais, internacionais

entre outros.

The period was characterized by the application of the financial
resources received from the fomentation agencies. With R$ 200,000.00
obtained from CAPES, it was possible to execute the binding of the serials
collection. It was also possible, to purchase the basic literature requested by
the postgraduation courses teachers.

The binding of the serials collection aiiowed the reintegration of the
IPEN's Library to the National Serial Publication Network. This integration is
important for IPEN's Researchers; it is through the CCN system that is
possible to access the Brazilian libraries and ask copies using the National
Library Exchange System.

In 1996 was also implemented the integration of the dissertations
and thesis produced at IPEN to the São Paulo University ( USP ) scientific
production, which is edited in CD-ROM.

The library is responsible for the Scientific Production of the
Institute. The documents are collected, processed and registered into a
database - PTC. Nowadays, this database is compounded by 5700
documents. The scientific production is disseminated internationally through
the IAEA INIS information System.

Technicai-Scientific Publications of IPEN in 1996: 463 publications in
international papers, national papers, in international and national

events, and others.

-r"
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Curso de Pós-Graduação do IPEN Postgraduate Course of IPEN

Outra atividade de fundamental importância no âmbito deste
Instituto está relacionada à formação de recursos humanos na área nuclear
e afins. O curso de pós-graduação do IPEN conta com 300 estudantes e
forma, em média, 40 alunos anualmente em nível de mestrado e
doutorado. No ano de 1996, foram concluídas 23 dissertações de mestrado
e 17 teses de doutorado.

Apesar do aumento das exigências da CAPES, que abaixou o
conceito de muitos cursos, inclusive aqueles de algumas das melhores
universidades do país, no que diz respeito ao IPEN, foi mantida a avaliação
de "excelente" para este curso, ou seja, foi mantido o conceito "A" da
CAPES para o curso de pós-graduação em Tecnologia Nuclear do IPEN.

Anualmente, o corpo docente do IPEN é responsável por cerca de
34 disciplinas cujas áreas de concentração são Tecnologia Nuclear,
Reatores de Potência e Tecnologia do Combustível Nuclear.

it 3 ' I f

Other significant field of activity is the Nuclear Technology
Postgraduate Course of IPEN. Nowadays, we have 300 students and about
40 of them take a MSc or PhD degree, yearly. In 1996, were concluded 23
MSc dissertations and 17 PhD thesis.

In spite of the fomentation agencies exigences ( such as CAPES ),
this course was highly esteemed and it was maintained the "excellent"
("A") concept.

Annualy, the SPEN's teaching staff is responsible for about 34
disciplines in Nuclear Technology, Nuclear Power Reactors and Nuclear
Fuel Reactors.
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Sumário dos Grandes Projetos em Andamento Summary of the Ongoing Major Projects

0 Modernização e aumento da potência do reator IEA-R1 de 2 para 5 MW
(primeira fase);

0 Aquisição de um novo ciclotron para produção de radioisótopos:
assinado o contrato em 07/08/1996, sendo que o início da instalação do
equipamento no IPEN está previsto para dezembro/97; a produção de
radioisótopos tais como TI-201,1-123, F-18 e ln-111 deverá ser iniciada
em meados de 1998;

0 Projeto de nacionalização da produção de molibdênio via gel: o IPEN
recebeu em 1996 a visita do Dr. Lee Mao Liang, do Nuclear Power
Institute of China, que examinou e aprovou os primeiros experimentos
realizados neste Instituto;

0 Incubadora de Empresas Tecnológicas: acordado com o SEBRAE-SP,
SCTDE, USP, IPT e a CNEN a implantação no IPEN do Centro
Incubador de Empresas Tecnológicas - CIETEC; este Centro tem por
objetivo apoiar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas de
base tecnológica;

0 Implantação do "Good Manufacturing Practices - GMP" na instalação de
produção de radioisótopos: este projeto tem por objetivo a padronização
de procedimentos de forma a garantir a qualidade dos radiofármacos
produzidos no IPEN.

0 The IEA-R1 's updating and upgrading process to 5 MW - first phase;

0 The new 30 Mev Cyclotron acquisition for radioisotopes production: the
contract was signed in 08/07/96; it is expected that the equipment will be
installed in December 1997; the radioisotopes production ( such as: TI-
201, 1-123, F-18, in-111 ) is planned to begin in the middle of 1998;

0 National Production of gel Moiibdenium for use in M m Tc generators: PhD
Lee Mao Liang ( Nuclear Power institute of China ) examined and
approved the first experiments performed in SPEN;

0 The Technological Microenterprises Incubation Center - CIETEC: an
agreement signed in 1996 by SEBRAE-SP, SCTDE, USP, IPT and
CNEN; this Center has the objective to establish the structure of micro
and small technological based firms;

0 The "Good Manufacturing Practices" - GMP - implantation in the IPEN's
Radiopharmaceuticals Production Plant: it has the objective to
standardize procedures in order to achieve the quality of the
radiopharmaceuticals produced in iPEN.
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Sumário dos Dados Orçamentários Summary of iPEN's Budgetary Data

O total de recursos recebidos no ano de 1996 pela Instituição
somam R$ 56.178.312,00, incluindo os recursos oriundos de projetos
financiados por agências de fomento e despesas com pessoal.

In 1996, the IPEN's budget was R$ 56,178,312.00, including: R&D
activities, administration and utilities services management and personnel
salary.

P&D Agências
6%

R$3.100.000

P&D Custeio-CNEN
10%

R$ 5.925.438

P&D Prpjetos-CNEN
4%

R$2.300.000

Infra-Estr.e Apoio-
CNEN
8%

R$4.614.835
Pessoal

72%
R$40.238.039

Fomentation agencies
6%

R$3.100.000
Materials and Supplies,

Services (CNEN)
10%

R$ 5.925.438

R&D Projects-CNEN

4%
R$ 2.300.000

Infrastructure
CNEN

8%
R$ 4.614.835 Personnel

2%
$ 40.238.039
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Comercialização de Produtos e Serviços Products and Services Offered by l?EU

Os dados de faturamento e arrecadação referentes ao ano
passado retratam a considerável evolução da comercialização de produtos
e serviços no âmbito do Instituto.

Em 1996, foram faturados R$ 9.294.755,00, a saber , um
faturamento 40% superior a 1995, com um acréscimo de mais de R$ 2,66
milhões em relação ao exercício anterior.

Com relação à arrecadação, com o sistema de cobrança em
funcionamento, foram arrecadados R$ 8.931.966,00, a saber, 35% superior
a 1995, com um acréscimo de R$ 2,3 milhões em relação ao exercício
anterior.

The revenue and the net revenue data from professional services
and products are mentioned below.

In 1996, the iPEN's revenue was R$ 9,294,755.00 ( 40% higher
than 1995 ); it means more than R$ 2.66 miilion with regard to the year
before.

The net revenue was R$ 8,931,966.00 ( 35% higher than 1995 ); it
means more than R$ 2.3 million with regard to the year before.

Demonstrativo da Evolução Mensal Acumulada do Faturamento
entre 1995 e 1996

Demonstrativo da Evolução Mensal Acumulada da Arrecadação
entre 1995 e 1996

10.000.000,00
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8.000.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00
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O B1996

9.000.000,00

8.000.000,00 _

7.000.000,00 -

6.000.000,00
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Perspectivas para 1997 Prospects for 1997

Nas Atividades Rotineiras

0 Aumentar a produção de radiofármacos em cerca de 20%, passando a
atender a cerca de 1.200.000 procedimentos médicos/ano; implementar
a produção de Fluor 18 - FDG e aumentar a distribuição de Samário -
153;

0 aumentar a receita em mais de R$ 2 milhões, passando para cerca de
R$ 11,5 milhões ao final do exercício;

Nos Principais Projetos

0 terminar as obras relacionadas ao projeto de aumento da potência do
reator IEA-R1 ( primeira fase);

0 iniciar a segunda fase do projeto de modernização do Reator IEA-R1;
0 garantir os elementos combustíveis para o funcionamento do Reator

IEA-R1 a 5 MW (Centro de Fabricação de Combustíveis Nucleares );
0 chegar ao final de 1997 com o novo Cicíotron instalado e em condições

de iniciar a operação no primeiro semestre de 1998;
0 prosseguir com a implantação dos Centros de Serviços: Centro de

Processamento de Materiais Particulados; Centro de Caracterização de
Materiais; Centro de Diagnóstico Ambiental;

0 iniciar o projeto de implantação de um irradiador de 100.000 Ci para
experimentos com irradiação de alimentos e radioesterilização;

0 prosseguir com a reforma e aumento da capacidade de
armazenamento do Sítio de Rejeitos;

0 implantar o CIETEC, Incubadora de Empresas Tecnológicas;

0 incrementar as atividades na área de biotecnologia ( monoclonais,
toxinas e biomateriais).

En the Routine Activities

to increase the radiopharmaceuticals production in 20%, so it will be
possible to attend 1,200,000 medical procedures/year; to begin the
F!uorine-18 FDG distribution and to increase the production of
Samarium-153,
to increase the gross revenue in more than R$ 2 million; at the end of
the year it wil! be nearly R$ 11.5 million;

in the Main Projects

of0 to finish the IEA-R1 rebuilding activities ( the end of the first stage
the IPEN's research reactor updating );

0 to begin the second stage of the IEA-R1's updating and upgrading;
0 to ensure the fuel elements for the IPEN's research reactor which will

be operating at 5 MW ( Nuclear Fuel Manufacturing Center);
0 to install the new Cyclotron until the end of the year and to begin its

operation in the first half-year;
0 to establish the Services Centers such as: the Particled Materials

Processing Center, the Materials Characterization Center, and the
Environment Diagnosis Center;

0 to begin the 100,000 Ci Irradiating Plant Project to do food irradiation
and radiosteriEization tests;

0 to continue the rebuilding of the radioactive wastes management
plant;

0 to implant the CIETEC - the Technological Microenterprises incubation
Center, in SPEN;

0 to develop new acitivities in biotechnology such as: monoclonais,
toxins and biomateriais.
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Principais Clientes do IPEN
IPEN's Main Clients

Afecc- Hosp. Santa Rita de Cássia
Assoc.Amigos Hosp.Mario Penha
Assoc. Comb. Cancer B.Central
Assoc.Sanat.Hosp.do Coração
Associação Pioneiras Sociais
Camp Imagem S/C Ltda
Casa de Saúde Sta.Marcelina
Casa N.S.Paz-Ação Franciscana
Cedimen-Centro Diagn.Med.Nucl.
Celula-C.Diagh.Especializado Ltda
Centro Bionuclear de Diagn.Ltda
Centro Card.- Hosp.Alemão O.Cruz
Centro Cardiologia Não Invasiva S/C
Centro Catarinense Med.Nuclear
Centro Diagn.Campinas-Cendicamp
Centro Diagn.por Imagem S/C
Centro End.Med.Nuclear do Piauí
Centro Med. Nucl.da Guanabara
Centro Med.Nucl. Inst.Card.S.José
Centro Med.Nucl.Belo Horizonte
Centro Med.Nucl.Brasilia
Centro Med.Nucl.Goiania
Centro Med.Nucl.Joinville
Centro Med.Nucl.Leste Mineiro
Centro Med.Nucl.Sorocaba
Centro Med.Nuclear - USP
Centro Medicina Nuclear Ltda
Centro Médico Imagem S/C Ltda
Centro Radiom.Med.Nucl.Parana
Centrocor Ltda

Cia Hosp. Nossa Senhora Fátima
Cintilab-Lab.Med.Nuclear Ltda
Cintimagem - Clin.Med.Nuclear
Cliendo S/C Ltda

Radioisótopos para Aplicações Médicas
Radioisotopes Production Clients

Climedi- Clin.Med.Nucl.Diab.Ltda
Ciin.Diab.End.do Maranhão
Clin.Med.Nuclear S.Sebastião
Clin.Med.Onc.Sui Fluminense
Clinic.End.Dr.Mario Attie Junior
Clinica Med. Nucl. Villela Pedras
Clinica Medicina Nuclear S/C Ltda
Clinica Nuclear de Natal S/C Ltda
Clinica Radiológica 9 de Julho
Clinica Santa Genoveva S/C
Clinica São Carlos S/A
Clirba Clin.Radiot.da Bahia
Conferência Hosp.S.José do Avaí
Conjunto Hospitalar de Sorocaba
Criesp- Centro Rad.de S.Paulo S/C
Crinuclear Ltda
Dept.Bioq./ICB-C.da Saude-UFRJ
Dept.Bioq.Médica ICB/FINEP/UFRJ
Dept.Micro.Inst.Bio Botucatu
Devraignes Diaféria Diagns.S/C
Diagnoson- Ultras. Densit.Óssea
Diagnósticos Medicina Nuclear Ltda
Dilab Medicina Nuclear Ltda
Dimen- Diagn.Medicina Nuclear
Eduardo Rafful Kanawaty
Elkis Furlaneto C.Diagns.Ltda
Endoclínica - Clínica Médica Ltda
Endoclínica de S.Paulo S/C Ltda
Escola Paulista de Medicina
Fac.Med.de Ribeirão Preto
Fac.Medicina Triângulo Mineiro
Faculdade Ciências Farmacêuticas.- Unesp
Faculdade Ciências Farmacêuticas USP
Faperj- Instituto Bioquímica da UFRJ

Fundação. Prudente- Hosp. A.C. Camargo
Fund. Apoio Ens. Pesq. FMRPUSP
Fund. Apoio Pesq. Fapex
Fund. Bahiana de Cardiologia
Fund. Climedi Ass. Social
Fund. Desenv. Médico Hospitalar
Fundação Dr. A.Carvalho- Hosp. A.Carvalho
Fund. Euripedes J. Zerbini
Fund.Fac.Med.Div.Urologia
Fund.Fac.Reg.Med.S.J.Rio Preto
Fund.Norte Rio Grand.Funpec
Fund.Padre Albino- Hosp.
Fund.Pio XII- Hosp.S.Judas Tadeu
Fund.Pro Sangue-Hemocentro SP
Fund.Univ.Est.Maringá
Fund.Univ.Estadual de Londrina
Fundação Faculdade de Medicina
Fundação Feliceo Rocho
Fundação Francisco Arduino-
Fundação Hosp.do Distr. Federal
Fundação Oncocentro S.Paulo
Fundação Oswaldo Cruz
Fundo Est.Saúde- Inst.Card.S.José
Fundo Estadual de Saúde
Funepu-Fund.Ens.Pesq. Uberaba
Hosp.Base- Fund.Hosp.Distr.Federal
Hosp.Clin.Fac.Med.Botucatu
Hosp.Clin.Fac.Med.Rib.Preto- USP
Hosp.Clinicas da UFPE
Hosp.Clinicas Fac.Med.da USP
Hosp.Mater Dei- Unid.Diagn.Med.Nud.
Hosp. Sta. Genoveva-Centr. Med. N uclear
Hosp.Univ.Clementino Fraga Filho
Hosp.Univ.Gaffre Guinle- Unirio
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Hospital de Clinicas da UFPR
Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Hospital Antonio Prudente Ltda
Hospital Bom Jesus
Hospital Central do Exército
Hospital Clinicas da UFMG
Hospital da Força Aérea do Galeão
Hospital das Forças Armadas
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Hospital dos Serv.do Estado- Inamps
Hospital Geral de Campo Grande
Hospita! Naval Marcilio Dias
Hospital Nossa Senhora da Conceição
Hospital Prontocor S/A
Hospital San Juan de Dios- Bolivia
Hospital São Lucas da PUC -
Hospital São Vicente- Soc.Benef.
Hospital Socor S/A
Hospital Universitário de Brasília
Hospital Universitário Lauro Wanderley
Hospital Universitário Pedro Ernesto
lamsp- Hosp.Serv.Púbiico Estadual
ibram Inst.Bras.Med.Nuclear Ltda
IMC- Equip.Cardiov.Rio Preto Ltda
Insituto de Med.Nuclear de S.Paulo
Inst.Biofísica Carlos Chagas - UFRJ
Inst.Bras.Controie do Câncer-IBCC
I nst. Bras. I nst. Pesq. Gastroenterologia
Inst.Ciencias Biológicas da UFMG
Inst.Ciencias Biomédicas da UFRJ
Inst.Ciencias Biomédicas da USP
lnst.de Med.Nucl.de Piracicaba S/C
Inst. End. Doenças Metabólicas S/C
Inst.End.e Medicina Nucl.do Recife
Inst.Endoc.Luiz Capriglione
Inst.Ludwig Pesq.sobre Câncer
Inst.Med. Nuclear-Universidad Mayor
lnst.Med.Nucl.de Ribeirão Preto Ltda
lnst.Med.Nucl.End.de Brasilia Ltda
Inst.Mineiro de Medicina Nuclear S/C
Inst.Pat.Cün.Dr.Hermes Pardini Ltda
Inst.Rad. José Machado Teixeira

Inst.Radioterapia do ABC
inst.Radioterapia End.Diabete Ltda
Inst.Rio Preto de Med.Nudear S/C Ltda
Instituto Nacional do Cancer
instituto Dante Pazzanezze Cardiologia
Instituto de Biociencias da UFRGS
Instituto de Câncer de Londrina
Instituto de Med.Nudear do Pará S/C
Instituto de Medicina Nuclear
Instituto de Medicina Nuclear
Instituto de Medicina Nuclear Ltda
Instituto Nacional de Câncer- INCA
Instituto Nacional do Câncer
Instituto Nacional Pesq.Amazonia
Instituto Oncológico Ltda
Instituto Rad.Diagn.Oswaldo Cruz Ltda
Irmandade de Misericórdia Taubaté
Lab.Análises Pesq.G.Fleury S/C Ltda
Lab.Clinico Delboni & Auriemo S/C
Lab.Rad.Dr.Luis Carlos França Cabral
Lacmen- Lab.An.Clin.Med.Nuclear
Liga Bahiana C/Câncer- HospAMaltez
Maria Aparecida Enes de Barros
Maria Luisa P.Larson-Fac.Med.R.Preto
Maringá Medicina Nuclear S/C Ltda
Medicina Nucl.Novo Hamburgo S/C
Medicina Nuclear de Campinas S/C
Medicina Nuclear Ltda
Medilabs S/A

Medinuclear Ciin.Med.Gamatografia
Monte Tabor Prom.Sanitária
Mult Imagem S/C Ltda
Multimagem Ltda
Neonudear Radiosotopia Ltda
Nuclear Med Center Ltda
Nuclear Santo André Diagn.Méd.Ltda
Nuclemed Inst.Med.Nucl.ABC
Nucleminas Medicina Nuclear Ltda
Nuclimagem S/C Ltda
Patologia Clinica Dr. Carlos Borges
Priori Clin.Diagns.Médicos Ltda
Radimagem Clin.Diagns.por Imagem

Real Benem. Soe. Portuguesa Benef.
Real Soe. Port. Benef. 16 Set-Hosp.Port.
Rubens A.Sosky
S/A Socorros Medidos
SAE-Serv.Análises Esp.Ltda
Salvacor Centro Cardiol. Salvador Ltda
Santa Casa Maceió - Hosp.Cancer
Santa Casa Mis.N.Sra.Patrocicnio
Santa Casa Mis.Pelotas
Serv.Med.Nuclear de Santa Maria
Serv.Radiot.e Isotopos de Niterói
Serviço Med.Nudear do ABC
Seviço de Oncologia Rad.Sta.Casa
Sigma Radiisotopos e Análises Ltda
Soc.Ben.Senhoras Hosp.Sirio Libanês
Soc.Benef.de Campo Grande Ltda
Soe. Benef. Educ. Hosp. Mãe de Deus
Soc.Benef.l.Bras.Hosp.A. Einstein
Soc.Benef.Port.de Bauru
Soc.Paulista Des.Med.Hosp.S.Paulo
Sociedade Médico Hospitalar
UFRJ - Inst.Ciencias Bimédicas
UFRN- Hosp.Univ.Onofre Lopes
UFSC - Hospital Universitário
Unesp - Fac.Med.Deptr.Clin.Geral
Unicamp - Univ.Est.Campinas
Unid.de Metab.e Diabete S/C Ltda
Unid.de Rad.e Megavoltagem S/C
Unid.Med.Nuclear de Londrina Ltda
Unidade Densitometria Óssea S/C Ltda
Unidade Diagns. Médicos Ltda
Unilab Diagnostica Ltda
Unimen Unid.Med.Nuclear S/C Ltda
Univ.Fderal de São Carlos
Univ.Federal de S.Paulo - Dept.Biof.
Univ.Federal de S.Paulo - EPM
Univ.Federal do Espírito Santo
Univ.Federal do Rio Grande do Sul
Univ.Federal Fluminense
Univ.Fedral de Viçosa
Univ.Mayor San Simon-Fac.Med.Nucl.
Universidade Federal de Pernambuco
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Universidade Federal do Pará
Universidade Federal do Rio Janeiro
Willian Nicolau S/C Ltda
Yociteru Hasui - CNPQ
Centro de Ecocardiografia e Doppler Ltda.
Centro One. Reg. Araraquara - CORA
Diagnoson - Ultrass. Densit. Óssea
Diagnostica - Central de Diagnóstico Ltda.
Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico S/C Ltda.
Medicina Nuclear N. S. Lourdes S/A
Nuclimagem - Núcleo Diagn. Imagem Ltda.

Calibração de Instrumentos
Instruments Calibration

Acesita Aços Esp.
Aços Villares S/A
Adamas S/A
Adoro Ind.Com.Ltda
Alcan Alumínio do Brasil S/A
Alcoa Alumínio S/A
Alpargatas Santista S/A
Andreas Stihl M.Serras Ltda
Armco do Brasil S/A
Arotec S/A- Ind.Com.
Autolatina S/A
Avon Industrial Ltda
Bardella S/A - Inds.Mec.
Biobras S/A
Borlem S/A -
Brasholandia S/A-Equip.lnds.
Brasitec Imp.Com.Ltda
Brastubo Constr.met.S/A
Bridgestone-Firestone Ltda
Brumack Com.Ltda
Bureau Veritas do Brasil S/A
Camacan Indl. S/A
Canguru Embalagens Ltda
Caraiba Metais S/A
Carbocloro S/A
Cargill Agrícola S/A
Cenibra-Cel.Nipo Bras. S/A

Centro Téc.Aeroespacial- CTA
Cerâmica Jatobá S/A
Cervejaria Antarctica S/A
Cervejaria Belco S/A
Cervejaria de Brasilia S/A
Cervejaria Serramalte S/A
Cervejarias Kaiser S/A
Cesp- Cia Energética de S.Paulo
Cetre do Brasil Com!.Ltda
Cevai Alimentos S/A
Cia Zorzi de Papéis Ltda
Cia Níquel Tocantins
Cia Nitroquimica Brasileira
Ciba Geigy Química S/A
Citrosuco Paulsita S/A
Codistil S/A-Dedini
Cia de Cigarros Souza Cruz S/A
Cia de Explosivos Valparaiba
Cia Mineira de Metais
Cia Níquel Tocantins
Cia Paranaense de Energia-Copel
Cia Sid.Belgo Mineira
Cia Suzano de Papel e Celulose S/A
Cia Vale do Rio Doce S/A
Compoende Equips.Ltda
Confab Montagens S/A
Confab Tubos S/A
Copene-Cia Petroq.Nordeste S/A
Cruz Azul de S.Paulo
CST Eng.e Proc.S/A
Destilaria Pioneiros S/A
Diagnostic Center Ltda
Dowell Schumberger do Brasil
DSI Eletrônica Ltda
Du Pont do Brasil S/A
Duratex Madeiras S/A
Duvinil Ind.Calçados Ltda
Eaton Trucks Components Ltda
Eletro Met.Ciafundi Ltda
Elfusa Ltda
Eluma S/A-Ind.Com.
Embraer S/A

Embras Embalagens Ltda
Emec-Eng.e Mecânica Ltda
Engeletro Autom.Ltda
Etebras Téc Ltda
Expio Brasil S/A
Fac.Odont.Rib.Preto
Fademac S/A
Fairway Filamentos Ltda
Ferteco Mineração S/A
Fives Lille Ind.S/A
Ford Brasil S/A
Fosbrasil S/A
Fosfertil S/A
Gamasonic Ind.Com.Ltda
Gamma X-Ass.Radiológica
General Electric do Brasil S/A
General Motors do Brasil S/A
Gespa-Gesso Paulista S/A
Hoechst do Brasil S/A
Ibema-Cia Bras.de Papel S/A
Igarás Papéis Emb.S/A
Ind.Beb.Antarctica-Amazonia
Ind.Beb.Antarctica-Minas Gerais
lnd.Beb.Antarctica-Mato Grosso
Ind.Beb.Antarctica-Nordeste
lnd.Beb.Antarctica-Piaui
Ind.Beb.Antarctica-Bahia
Ind.Beb.Antarctica-J.Pessoa
lnd.Beb.Antarctica-Polar
Ind.Beb.Antarctica-R. Janeiro
Ind.Alim.Carlos de Brito-Peixe
Ind.Bandeirantes Plásticos Ltda
Ind.Papel Arapoti-S/A
Ind.Matarazzo de Embalagens S/A
inds.Brasilit da Amazonia S/A
Ind.Papel Simão S/A
Ingetron do Brasil Ltda
Inspectorate Ltda
Inst.Tomografico de Guarulhos
Itapagé Celulose e Papel S/A
Itapicuri Agro Industrial S/A
Itelpa Ind.e Com.Ltda
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Kappo! Filmes S/A
Kenti Inds.Alimentícia Ltda
KHS S/A-lnd.Máquinas
Klabin Fab.Papel Celulose S/A
KSR Com.Ind.Papel S/A
Kvaerner Pulping Tec.
Macrotécnica Ind.Com.Ltda
Mafersa S/A
Mamoré Mineração Met. S/A
Mangels Ind.Com.Ltda
Metal Leve S/A-Ind.Com.
Metalúrgica Wetzel S/A
Micro Eletrônica Ltda
Microlite S/A
Minalba- Alim.Bebidas Ltda
Mineração Morro Agudo S/A
Mineração Morro Velho S/A
Mineração Rio do Norte S/A
Mineração Taboca S/A
Min.Bras.Reunidas S/A
Minerva Exportadora Ltda
Monsanto do Brasil S/A
Multibras S/A-Eletrodomésticos
Multifios Ind.Com.Comp.Ltda
Newtechnos Cat. Autom.Ltda
Nicolaus Papéis S/A
Nitrocarbono S/A
Noraço S/A-Ind.Com.Laminados
Nordon Inds.Met.S/A
Norton S/A Ind.Comércio
Nucle Rad-Ass.Rad.
Nucleonica Ind.Com.Ltda
OPP Polietilenos S/A
Papel Celulose Catarinense S/A
Papelok Ind.Com. Ltda
Papirus Ind.Papel S/A
Paraná Refrigerantes S/A
Parque Mat. Aeronáutica
Perdigão Agroindústria! S/A
Perstop do Brasil S/A
Petrobras-Petr. Bras. S/A
Petroflex Ind.Com.Ltda

Pfaulder Equip.Ind.Ltda
Philips do Brasil S/A
Pisa-Papel de Imprensa S/A
Plásticos do Paraná Ltda
Plásticos Javel Ltda
Plásticos Plavinil S/A
Polibrasil S/A-Ind.Com.
Poliolefinas Nordeste S/A
Polo Ind.Com.Ltda
Poly Vac-lnd.Com.Embalagens
Pro-Rad Cons.Radiopr.Ltda
Prodome Química Farm.Ltda
Promove do Brasil Ltda
Proterad-Ass.Prot. Radiol.S/C
Qualirad Ass.Com.Ltda
Radiaton-Com.Ass.Téc.Ltda
Radiodata Rad.Oncol.S/C Ltda
Raimeck Com.Ind.Ltda
Refrescos Ipiranga S/A
Refrescos Niterói S/A
Rem-Coml.Prot.Radiol.Ltda
Rhodia S/A
Rhodiaço Ind.Quim.S/A
Rigesa Celulose Papel Emb.Ltda
Rio Paracatu Mineração S/A
Riocell S/A
Ripasa S/A-Celulose e Papel
Rontan Eletro Metalúrgica Ltda
S/A inds.Votorantim
S/A Mineração Trindade
Sade Vigesa S/A
Samitri S/A-Miner.Trindade
Sanbra S/A-Soc.Aigodoeira
Sapra-Serv. Ass. Prot. Radiol.
Schlumberger Tec.Poços Perf.Ltda
Senai - CFP
Shelmar Emb.Moderna Ltda
Sindus-Instr.Analítica Ltda
Smar-Equips. Industriais S/A
Sonolayer S/C Ltda
Sonometric Eletr.Ind.Com.Ltda
Souza Cruz S/A

Spaipa S/A-lnd.Bras.Bebidas
Spal- Ind.Bras.Bebidas
Taba S/A-Trqnps.Aéreos Amazonia
Tecniatronic Ind.Com.Ltda
Tequaly Soluções Qualid.Ltda
Termomecanica S.Paulo S/A
Tese Ind.Com.Ltda
Tetra Park Ltda
Têxtil Tabacow S/A
Transbrasil S/A-Linhas Aéreas
Treu S/A -Maq.Equip.
Trilab Diagnostica Ltda
Turin Equips. Inst.S/A
Ultrafertil S/A
Ultratec Petróleo Com.Servs. Ltda
Union Carbide do Brasil S/A
Vag-Radiopr.lnsp.Ltda
Van Melle Brasil Ltda
Vinasto Mangotex S/A
Viskase Brasil Embalagens Ltda
Volkswagen do Brasil S/A
Vonpar Indústrias Ltda
Votocel Filmex Flex.Ltda
Votorantim Celulose E Papel S/A
Weld Line Soldas Ltda

Dosimetria
Doslmetrv

Centro Energia Nucl. Agric. -CENA
Centro Ref.Treinamento da Aids
Centro Técnico Aeroespacial - CTA
Centro Tecn.Marinha SP/ARAMAR
Core - Centro Odont. Rad.Espec. Ltda
Ersa I - Div. Clemente Pereira
Faculdade de Ciências Farm. - USP
Furnas Centrais Elétricas.
Hospitais Gerais Ersa 05 - S. Mateus
Hospital do Serv. Público Municipal
Instituto de Infectotogia Emílio Ribas
Johnson & Jonhson Prod.Profissionais
Metal Leve S/A Indústria e Comércio
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Petrobras S/A - Ref. Pres. Bernardes
Polícia Militar do Estado Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Uberaba
Prefeitura Municipal de Itanhaem
Union Carbide do Brasil S/A

Análises Diversas
Chemical and other type of Analysis

Ajinomoto Inter.lnd. Com.Ltda
ABACC- Ag.Bras.Arg.Mat.Nuclear
Ambiterra Teen. Meio Amb. Ltda
Bureau Veritas do Brasil Soe. Ltda
CBCC-Cia Bras. Carbureto de Cálcio
CBMM - Cia Bras. Met.a e Min.
Cevai Alimentos S/A
Chapecó Cia Indl de Alimentos
Cinco Emes Ind.Com.Ltda
Coimbra Frutesp S/A
Companhia Quím. Recôncavo
Elma Telecomunicações S/A
Gespa - Gesso Paulista Ltda
Industria de Metais Kyowa Ltda
Indústria de Urnas Bignotto Ltda
IPT - Inst.Pesq.Tec. Est. S.Paulo
Kolynos do Brasil Ltda
Laboratórios Pfizer Ltda
Leiner Davis G.Brasil Ind Com Ltda
Minervale - Min. Industriais Ltda
Nestlé Indl. Comercial Ltda
Nitratos Naturais Chile - Nantrichile
Proaroma - Ind.e Com. Ltda
S.Teixeira Prod. Alimentícios Ltda
SABESP - Cia San.Básico S.Paulo
Sadia Trading S/A Exp.lmp.
White Martins Gases Ind. S/A

Serviços de Irradiação
Irradiation Services

CBF- Centro Bras.e Pesq.Fís.
CETESB - Cia de Tecnl.San.Amb.
Disnaprol Repr.Com.Prod.Ind.Ltda
Instituto Paulista de Dosi. Rad. Ltda
Monte Doeste Ind.Com.Mat.EI.Ltda
Pirelli Cabos S/A
REM - Ind. e Com. Lida
Santa Casa de Mis. Araçatuba
TEC RAD- Com. Serv.Ltda

Tratamento de Rejeitos Radioativos
Radioactive Wastes Management

Amapoly Ind Com Ltda
Champion Papel Celulose Ltda
Companhia Santista de Papel
Construções Com. Camargo Corrêa
Coopercel Ltda
IAMSP - Hosp.do Serv. Públ. Est.
Instituto de Química da USP
Monsanto do Brasil S/A
Osram do Brasil Lamp.Elétricas
Polibrasil S/A Ind. Com.
Ripasa S/A Cel. e Papel
Telemulti Ltda
Union Carbide Brasil S/A
Votorantim -Celpav S/A

Radioisótopos para Aplicações Industriais

Asea Brown Boveri Ltda
BSI - Ind. Mecânicas S/A
Badoni Met. Mec.S/A
Brasitest S/A
CBC Ind. Pesadas S/A
CB!-Lix Construções Ltda

Cia Sid. Nacional - CSN
IEN-lnst.Energia Nuclear
Cobrasma S/A
Coensa Ansaldo S/A
Cia Sid. Nordeste - Cosinor
Confab Industrial S/A
Conforja S/A -
CTA-Cons. Téc. Ass.Ltda
DZ S/A - Eng. Equips. Sistemas
Embraend Engenharia Ltda
Engisa Insp. Téc. Ind.Ltda
Enqual S/C Ltda
ETQ Eng. da Qualidade
Gumaco Ind.e Com.Ltda
Hercules Equip.Inds.Ltda
Jaragua S/A Ind. Mec.
Jecel Instalações Ind. Ltda
JLM Ass.e Contr.S/C Ltda
M.Dedini S/A
MKS Eng. Qualidade Ltda
Mathias Eng.Const. Ltda
Mecânica Pesada S/A
Metaltec Não Destr.Ltda
Montreal Eng. S/A
NDT do Brasil S/A
Orplan Soc.Tecn.
Petrotest Insp.Téc.Ltda
Qualitec Ltda
Qualitest Eng.Contr. Ltda
SBCQ -Soc.Bras.C. Ltda
SGS do Brasil S/A
Techint Engenharia S/A
Tenenge Tec.Nac.Eng.S/A
Ultratest Cont. Qual. Ltda
Unitec S/C Ltda
Usiminas Mecânica S/A
Verolme Ishibras - S/A
Voith S/A - Máq. Equip.
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