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APRESENTAÇÃO 

Apresentaremos neste relatório as realizações das diversas áreas de 

atuação do IPEN em 1991. Neste período, podemos constatar que, apesar das nossas difi

culdades econômicas, do enxugamento de nosso quadro de pessoal e da profunda recessão 

pela qual o país atravessa, o Instituto tomou-se mais eficiente e moderno. Trabalhamos 

numa instalação cuja segurança física foi sensivelmente aumentada. Trocamos nossa 

Central Telefônica por uma de ultima geração atendendo a uma necessidade de melhoria 

nas nossas comunicações que há anos se fazia sentir. Dentro de uma visão mais humanista 

promovemos uma maior aproximação com nosso funcionário, treinando-o, abrindo as 

portas do IPEN às suas famílias. Lançamos as raízes para uma retomada mais consoli

dada do programa de formação de recursos humanos com a modernização do sistema de 

pós-graduação e com sensível aumento de bolsas de estudo. Informatizando e treinando o 

pessoal das áreas de apoio estamos tornando a administração mais ágil e eficiente para um 

melhor atendimento ao cliente pesquisador. Como conseqüência de nossa proposta de 

abertura e transparência de nossas atividades, visando principalmente atender à 

comunidade com os benefícios da energia nuclear, um bom número de convênios foi 

assinado com empresas no sentido de repassarmos ao setor produtivo as tecnologias aqui 

desenvolvidas. Reforçamos os nossos laços com a Universidade de São Paulo integrando-

nos ao Programa de Cursos de Extensão da Escola Politécnica através de um convênio 

com a FDTE, passando a oferecer o potencial de treinamento dos nossos pesquisadores à 

comunidade em geral. Iniciamos um forte intercâmbio científico e comercial com nossos 

parceiros argentinos através da identificação de complementariedades em nossos 

programas. Nossa produção de radioisotopes manteve o nível de crescimento atendendo 

ininterruptamente a demanda do mercado. Paralelamente, novos produtos e serviços 

foram lançados. Antecipamos, finalmente, um aumento da produção científica "per 

capita" do Instituto, pois esta virá como uma resposta saudável do nosso corpo de 

pesquisadores decorrente de uma política de Recursos Humanos voltada para a finalidade 

última da casa que é a pesquisa. 

SPERO PENHA MORATO 

Superintendente 
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I-INTRODUÇÃO 

O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-IPEN é uma uni

dade administrativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN em São Paulo, e 

associado para fins de ensino à Universidade de São Paulo. O IPEN possui atualmente 

1500 funcionários e 300 estagiários e é o maior Instituto de Pesquisas do país voltado às 

atividades da área nuclear. 

Mantido e gerido técnica e administrativamente pela CNEN, este 

Instituto voltado para o campo das aplicações pacíficas da energia nuclear, tem por finali

dade realizar pesquisas e desenvolver projetos com vistas ao estabelecimento de uma 

competência nuclear autônoma , de forma coerente com as necessidades nacionais, e com 

a máxima participação da indústria brasileira. 

Dentro desse contexto, o IPEN procurou firmar sua filosofia de re

cursos humanos mais voltada para a formação acadêmica de seus pesquisadores, com a 

absoluta convicção de que a pesquisa básica é fundamental para o desenvolvimento do 

elenco multidisciplinar de projetos sob a responsabilidade da Instituição. Entendendo, 

também, que a pesquisa básica em si só não deve ser considerada um fim, o IPEN empe

nhou-se no desenvolvimento de pesquisas aplicadas tendo sido peça fundamental no do

mínio do ciclo do combustível nuclear, anunciado ao mundo em 1988, bem como no do

mínio da tecnologia de reatores, tendo projetado e construído um reator nuclear de pes

quisas, Unidade Crítica, inaugurado em 28/11/88. Com isso, o país alcançou a autono

mia tecnológica no setor nuclear, estando plenamente capacitado, juntamente com o seu 

parque industrial, a aceitar os mais variados desafios no setor. Por outro lado, a utilização 

de técnicas nucleares que visam benefícios imediatos para a sociedade foi consolidada 

definitivamente no IPEN. Desse modo, colocou-se de maneira organizada, em um pro

grama de trabalho de longo prazo, as pesquisas e os projetos em desenvolvimento, que 

contemplam com imprescindíveis produtos e serviços, as áreas de Saúde, Indústria e 

Agricultura. 

Neste relatório, cujo o conteúdo refere-se ao exercício de 1991, 

estão evidenciados os principais eventos ocorridos no IPEN durante esse período, as ações 

referentes à área de cooperação internacional, objetivando uma maior integração com ou

tras Instituições e Organismos Internacionais, as atividades administrativas realizadas, 
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bem como os resultados alcançados nas áreas de atuação técnico-científica da Instituição, 

a saber: Ciclo do Combustível, Reatores Nucleares, Aplicações de Técnicas Nucleares, 

Proteção Radiológica Salvaguardas e Apoio Logístico. 
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/ / - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO DE PESQUISAS 
ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN 

Para ter-se uma visão em perspectiva da instituição bem como de 

suas raízes, finalidades, programas, objetivos e desempenho é importante que se faça 

aqui um curto histórico das suas atividades, além de descrever-se sucintamente sua 

evolução ao longo dos seus 34 anos de existência e suas vinculações ao Estado de São 

Paulo e ao Governo Federal. Mais importante, ainda, é ter-se bem claro que o IPEN 

desempenhou nas últimas décadas o papel principal na conquista do ciclo do 

combustível, conquista esta, que deu ao Brasil a autonomia e independência tecnológica 

no setor nuclear. 

O IPEN se insere num contexto nacional de Ciência e Tecnologia 

que tem suas origens na própria criação do CNPq, através da Lei ns 1.310, de 15.10.51, 

criado com a finalidade de promover e estimular o desenvolvimento da investigação 

científica e tecnológica em qualquer domínio do conhecimento. Em 11.01.56 foi firmado 

um convênio entre a USP e o CNPq visando a criação de um órgão de âmbito nacional 

para pesquisas de energia atômica para fins pacíficos. Esse órgão, o Instituto de Energia 

Atômica (IEA) foi criado pelo Decreto federal n- 39.872, de 31.08.56, nos moldes do re

ferido convênio, com localização em São Paulo, em área para esse fim destinada pela 

USP. Segundo a Lei que criou o CNPq, a União controlaria, por intermédio do CNPq, do 

Estado Maior das Forças Armadas, ou de outro órgão para esse fim designado, todas as 

atividades referentes ao aproveitamento da energia atômica. O "outro órgão para esse fim 

designado" a que se refere este artigo foi criado pelo Decreto ne 40.110, de 10.10.56. Esse 

órgão é hoje a CNEN, criada, portanto, depois do IEA. 

Em sua criação, a CNEN, subordinada originalmente diretamente à 

Presidência da República, passou ao status de autarquia federal com a edição da Lei 

n2 4.118, de 27.08.62, que criou o ente autárquico federal, através do qual a União exerce 

o monopólio sobre os materiais nucleares (art. 1-, I, da Lei n--6.189, de 16.12.74). Com o 

Decreto estadual ns 36.262, de 11.02.60, o IEA passou a integrar o Sistema Estadual de 

Ensino Superior como Instituição Complementar da USP. O IEA somente passou a ser 

órgão integrante da CNEN a partir de 1963, com a edição do Regulamento da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (art. 114), aprovado pelo Decreto Federal ns 51.726, de 

19.02.63. 
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Através do Decreto-Lei n- 250, de 29.05.70, o Governo do Estado 

de São Paulo criou, como entidade autárquica estadual, vinculada à USP, o IEA, com a 

finalidade de promover o aperfeiçoamento técnico e científico na área da energia nuclear, 

em convênio com a CNEN (nota-se no texto do D.L. uma identificação física entre os 

dois IEAs). Por seu lado, o Governo Federal extinguiu o IEA, como órgão da CNEN, 

através do Decreto ne 67.620, de 19.11.70, que determinou a fixação de diretrizes para a 

elaboração de convênios entre o IEA, agora um órgão da USP, e a CNEN para regular a 

integração dos programas e atividades do ente Estadual no Plano Nacional de Energia 

Nuclear. Também determinou o estudo para viabilizar a utilização, pelo IEA, dos bens da 

CNEN. Como ente autárquico estadual, vinculado à USP permaneceu o IEA até 1979, 

quando, com a criação da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio, Ciência e Tecno

logia, pelo Decreto ne 13.427, de 16.03.79, passou o IEA a vincular-se a esta recém-

criada Secretaria (art. 3% II, "d"; art. 11, III), já com a alteração de sua denominação para 

IPEN. 

Em l2 de novembro de 1982 o Governo do Estado de São Paulo e a 

CNEN firmaram um convênio, com a interveniência do Ministério das Minas e Energia 

(a quem a CNEN se encontrava subordinada), da SICCT e da USP, com o objetivo de 

reintegrar o IPEN, mediante comodato de seus bens, nas atividades do desenvolvimento 

das aplicações pacíficas da energia nuclear, a cargo da CNEN e monopólio da União (Lei 

ne 1.982, de 28.12.82). Esse comodato prevê sua vigência por 25 (vinte e cinco) anos, 

prorrogável por igual período. 

Mediante Portaria n- 1.624, de 24.11.82, do Ministério das Minas e 

Energia, a CNEN foi autorizada a instalar em São Paulo uma Unidade Administrativa a 

ela subordinada, com a finalidade de assumir os encargos decorrentes do convênio fir

mado entre a CNEN e o GESP. 

Em 30.11.82 as partes firmaram novo convênio retificando o ante

rior. Neste ano aparece a figura do comodato, sendo o prazo de vigência o mesmo, de 25 

anos, prorrogável por igual período. 

Até 1982, o IPEN lançou as raízes para o programa nuclear brasi

leiro dominando quase que inteiramente as etapas do ciclo do combustível a exceção da 

separação isotópica do urânio. Neste período, o IPEN desenvolveu um programa autô

nomo de conversão de urânio, o PROCON, aonde foi dominada a técnica de produção de 
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hexafluoreto de urânio a nível de laboratório e de usina piloto, demonstrando assim uma 

capacidade autóctone apesar do acordo paralelo com a Alemanha. 

Na área de reatores, a formação de engenheiros nucleares no país e 

o seu posterior aperfeiçoamento no exterior estimulado pelo IPEN, nos deu uma massa 

crítica de pessoas que foi de fundamental importância para o programa de reatores que 

agora desenvolvemos em conjunto com o Ministério da Marinha e que iniciou-se efeti

vamente com a construção da unidade crítica, o reator IPEN-MB.01, inaugurado em 

1988. Essas equipes são hoje responsáveis pelos projetos dos reatores RENAP 11, 

RENAP 100 e RETEMA e que, também em conjunto com a Marinha desenvolvem o 

reator propulsor para o submarino nuclear brasileiro. 

Na área de Aplicações de Técnicas Nucleares os investimentos do 

Estado de São Paulo , na década de 70, foram de fundamental importância na autonomia 

que se alcançou na produção de radioisotopes para fins médicos e industriais. Estes 

investimentos em prédios, instalações, células de processamento, equipamentos de porte 

como o Cyclotron e o Acelerador de Elétrons, todos adquiridos pelo Governo Estadual 

resultaram numa economia anual para o país de aproximadamente US$ 3,000,000.00, 

uma vez que o IPEN é hoje responsável por 50% da produção de radioisotopes, produção 

esta que poderá ser inteiramente nacionalizada, desde que o reator do IPEN passe a ope

rar continuamente e na potência de 5 MW. Estes investimentos são hoje responsáveis pelo 

atendimento de aproximadamente 500.000 pacientes por ano, 80% dos quais são atendi

mentos feitos pelo INAMPS. Estes exames em cuja composição de custo, 5% em média, 

são devidos aos custos dos radioisotopes, são essenciais às finalidades sociais a que se 

destinam. Deve destacar-se, também, que as aplicações de técnicas nucleares são o cartão 

de visita de uma área muito visada pela opinião pública. 

Nesta última década, já sob a administração da CNEN e em colabo

ração com a Marinha, enriquecemos o urânio, dominamos o ciclo, anunciado pelo presi

dente Sarney, em 1987. Construímos também o primeiro reator inteiramente projetado e 

fabricado no Brasil, a unidade crítica IPEN-MB01, validando códigos nucleares e cami

nhando a passos firmes e largos no domínio da tecnologia de reatores nucleares para a 

produção de energia elétrica, única alternativa viável de suprimento de energia nos pró

ximos 30 anos. 
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/ / / - EVENTOS 1991 

ATIVIDADES DE DESTAQUE NAS ÁREAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

Primeiro Elemento Combustível de Controle Produzido pelo IPEN 

No dia 25 de novembro de 1991, o Reator Nuclear IEA-R1 rece

beu em seu núcleo o primeiro elemento combustível de controle produzido pelo IPEN em 

colaboração com a COPESP - Coordenadoria de Projetos Especiais da Marinha. 

Este fato representa o desenvolvimento de um processo iniciado há 

anos e que envolve vários setores da instituição com um objetivo comum, o de unir suas 

capacitações técnicas e humanas para produzir elementos combustíveis adequados ao 

Reator IEA-R1 e permitir que este continue a servir como instrumento para o desenvol

vimento de pesquisas na área nuclear. O resultado desse esforço conjunto e constante 

evidencia grandes conquistas tecnológicas para o país, para a instituição e para a comuni

dade que se utiliza das várias aplicações, seja na área científica, médica ou industrial. 

Sialon 

Obteve-se pela primeira vez no Brasil, SIALON com alta densi

dade (97% do valor teórico). Foram utilizadas misturas de pós (importadas) de Si^NH, 

AlN, AI2O3 e Y2O3 que após a mistura, moagem e compactação foram sinterizadas em 

atmosfera de nitrogênio a 1700°C por 1 hora. Estudos com esse material deverão prosse

guir no sentido de estabelecer as melhores condições de processamento. 

Microfiltros Nucleares 

O IPEN venceu o desafio de produzir membranas filtrantes muito 

utilizadas na indústria e biotecnologia. Utilizando a técnica de registros de traços pelo 

fragmento de fissão em detetores tipo "Solid State Nuclear Detectors", foram desenvolvi

dos microfiltros que poderão ser utilizados na filtragem do sangue dos hemofílicos, além 

de inúmeras aplicações na iniciativa privada. Atualmente, o volume de importação desse 

material é da ordem de US$ 400,000.00 por ano. 
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Silício Dopado com Fósforo 

Foi desenvolvido no IPEN a tecnologia de dopagem de silício por 

transmutação de neutrons. O silício dopado com fósforo é um material de alta tecnologia 

e utilizado em componentes eletrônicos de alto desempenho. O IPEN atingiu, em 1991, a 

capacidade de produzir 200 kg/ano e já tem encomenda desse material para o Japão. 

Central de Recebimento e Expedição de Análise 

Foi inaugurada oficialmente no dia 30/08/91 a Central de Recebi

mento e Expedição de Análise para Caracterizão de Materiais Nucleares dentro dos prin

cípios da qualidade total no IPEN. Esta central, totalmente informatizada, tem possibili

dade de agilização de relatórios dos serviços prestados, bem como a padronização dos 

resultados de análise 

Primeiro Transporte de Material Radioativo de Alta Atividade entre Brasil e 

Argerntina 

Em abril de 1991, o IPEN realizou em caráter pioneiro o transporte 

de uma fonte de Co com atividade aproximada de 37 TBq. Esta fonte foi transportada 

por via terrestre de São Paulo até a instalação de Cobalto de Ezeiza, em Buenos Aires, 

onde foi trocada por uma outra fonte de 185 TBq, que foi trazida para o IPEN, a exemplo 

do que é comumente realizado na Europa e na América do Norte. 

Toda esta operação foi feita rigorosamente dentro dos padrões 

internacionais de Proteção Radiológica. Para prevenir qualquer acidente ou furto com a 

carga, a proteção física envolveu a utilização de uma escolta, sendo que as polícias esta

duais e federais dos estados do Paraná e de São Paulo foram avisadas, com a devida ante

cedência, do trajeto e horário deste transporte. 

Além da vantagem comercial para a CNEN, pois esta fonte custou 

sensivelmente menos do que se fosse adquirida de fornecedores tradicionais, esta 

operação foi em muito apoiada pelos argentinos face ao elevado espírito de cooperação 

que vem sendo ampliado entre os dois países. 
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CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 

Curso Internacional de Técnicas Nucleares 

O IPEN sediou de 07/10 a 01/11/91 o "Segundo Curso Regional de 

Treinamento sobre Técnicas Analíticas Nucleares Aplicadas à Análise de Alimentos e 

Produtos Agroindustriais". 

Este curso faz parte do projeto ARCAL "Arreglos Regionales de 

Cooperación en Ia América Latina", patrocinado pela AIEA. Participaram pesquisadores 

da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai e Venezuela. A primeira 

parte do curso, de 07 a 16/10 constituiu no estudo de produtos alimentícios pela análise 

por ativação de neutrons e foi realizada no IPEN, sendo que a segunda parte, a que se 

relacionava com as técnicas de absorção atômica e fluorescência de raios-X, foi realizada 

no Centro de Energia Nuclear para a Agricultura- CENA/USP, em Piracicaba, de 16/10 a 

01/11/91. 

Curso de Aplicações Industriais da Radiação 

O IPEN promoveu, no período de 14 a 18/10/91, o "Curso de Apli

cações Industriais da Radiação" com a participação da Prof3 Alice H. Pincus, Presidente da 

Pincus Associates, Inc. Andover, EUA, especialista na formulação de resinas curáveis por 

ultravioleta (U.V.) e feixe de elétrons e do Prof. Thomas J. Menezes, Gerente Geral da 

RPC Industries, Nova York, EUA e especialista em engenharia de aplicações, projetos e 

desenvolvimento de processos por radiação. 

Esse curso foi pioneiro no país, sendo que os 170 participantes, 

representantes de 38 indústrias e de diversas instituições de pesquisa, conheceram novas 

aplicações industriais no uso da tecnologia nuclear para cura de tintas de impressão, resi

nas para revestimento em madeiras, aglomerados, metais e plásticos e de vernizes para 

indústrias automotivas e eletrônicas. 

Reunião de Pesquisadores Internacionais no IPEN 

A Divisão de Medicina do IPEN, TBM, sediou no período de 15 a 

19/07/91, a "Terceira Reunião de Coordenadores de Pesquisa do Projeto ARCAL VIII". 
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Este Projeto tem por objetivo principal desenvolver, transferir e uniformizar metodolo

gias relacionadas à produção de reagentes utilizados para o diagnóstico de enfermidades 

da tireóide pelo método do radioimunoensaio. 

Participaram da reunião 14 representantes de países da América 

Latina, coordenados pelo Dr. Renzil D. Piyasena, da AIEA. Durante o encontro, cada 

representante apresentou os resultados obtidos em seu país na produção, metodologia e 

controle de qualidade dos reagentes de radioimunoensaio. Foram discutidas as possibili

dades de cooperação científica na produção e distribuição de reagentes em âmbito regio

nal. 

Cursos de Pòs-Graduação 

A CAPES avaliou os cursos de pós-graduação ministrados pelo 

IPEN nas áreas de Tecnologia Nuclear Básica (CTN) e Reatores Nucleares de Potência 

(RNC). Novamente esses cursos obtiveram conceito A, ratificando a qualidade já com

provada anteriormente. 

Além disso, o IPEN também participa do Programa de Capacitação 

de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico - RHAE, que tem como 

objetivo contribuir para a habilitação de recursos humanos em todos os níveis, nas áreas 

consideradas prioritárias, capazes de dar suporte ao desenvolvimento tecnológico e 

industrial, e coerentes com as diretrizes da política industrial e de comércio exterior do 

país. 

O IPEN desenvolve projetos nas seguintes áreas: Biotecnologia, 

Materiais Especias, Meio Ambiente, Química Fina e Tecnologia Mineral. No ano de 

1991 o IPEN recebeu um total de 147 bolsas. 

Ciclo de Seminários sobre Caracterização de Materiais. 

No período de 09/04/91 a 17/12/91 promoveu-se um ciclo de 

seminários, inteiramente ministrados pelos especialistas do IPEN, em Caracterizações de 

Materiais, versando sobre uma variada gama de métodos químicos e físicos, bem como 

sobre os conceitos de controle estatístico da qualidade e garantia da qualidade. Contou-se 

com a participação de 691 pesquisadores do IPEN e de outras instituições como UFSCAR, 
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IFUSP, IQUSP, UNESP/BAURU, UNIVERSIDADE BRAS CUBAS, FATEC, COPESP, 

IGUSP, IPT, IGC-USP, DEGUSSA, PUC/RIO,EPUSP e RFFSA. 

VIII Encontro Nacional de Física de Reatores e Termoidráulica 

Foi Realizado em Atibaia, Sào Paulo, no período de 17 a 20/09/91, 

o "VIII ENFIR ", patrocinado pelo IPEN em conjunto com a Associação Brasileira de 

Energia Nuclear- ABEN. Esse evento contou com a participação de mais de uma centena 

de pesquisadores de todas as instituições envolvidas com a área nuclear do país, além de 

participantes dos Estados Unidos, Argentina, França, Alemanha e outros. 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Cooperação Argentina-Brasil na área de Reciclagem de Combustíveis 

O programa iniciado em dezembro de 1990 entre Brasil-Argentina 

na área de reprocessamento de combustíveis queimados foi conduzido como planejado 

para o ano de 1991, com o intercâmbio de especialistas da área. 

Estagiaram no Centro Atômico de Ezeiza sete brasileiros e o IPEN 

recebeu nove argentinos, com troca de experiências nos seguintes campos: processos 

químicos envolvendo material radioativo ("hot chemistry"), proteção radiológica, des-

contaminação, análises químicas e isotópicas e planejamento de instalações de reproces

samento, resultando em várias publicações conjuntas. 

Em junho de 1991 realizou-se, em Bariloche, uma reunião cientí

fica com a presença de quatro especialistas brasileiros e 20 especialistas argentinos onde 

foram discutidos os temas:"Integração dos Ciclos PWR (Brasil) e HWR (Argentina): 

Aspectos Estratégicos, Políticos, Tecnológicos e Econômicos"; "Integração da P&D na 

área do ciclo do combustível". 

Como resultado da reunião, um protocolo de intenções foi assinado 

entre as partes com vistas ao desenvolvimento de programas nas áreas: reprocessamento 

de combustíveis, neutrônica, co-desnitração por micro-ondas, fabricação de pastilhas de 

óxidos mistos, combustíveis avançados para reatores de pesquisa, avaliação pós-irradiação 

de combustíveis e vitrificação de rejeitos radioativos de alta atividade. Os temas propos

tos estão sendo implementados gradati vãmente. 

Programa ARCAL "Arreglos Regionales de Cooperación en Ia América Latina " 

O Programa ARCAL, atualmente integrado por 16 países, foi 

criado em 1985 pela Agência Internacional de Energia Atómica-AIEA, visando estimular 

e desenvolver as aplicações da tecnologia nuclear na medicina, indústria e agricultura, nos 

diversos países da América Latina. Nesse sentido, foram estabelecidos projetos de coope

ração nas áreas de proteção radiológica, utilização de reatores de pesquisa, aplicação de 

radioisotopes, técnicas analíticas nucleares, instrumentação nuclear e informações nuclea

res. 
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Esse programa é de importância fundamental para o desenvolvi

mento das atividades nucleares na América Latina, pois permite a introdução de novas 

técnicas e novos produtos, além do treinamento de pessoal e a melhoria dos laboratórios, 

contribuindo para o progresso social e econômico dos países envolvidos. 
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IV - CICLO DO COMBUSTÍVEL 

O IPEN vem mantendo, desde 1982, atividades sistemáticas e dis

ciplinadas no sentido de estabelecer uma tecnologia autóctone para o ciclo do combustí

vel nuclear. Defendo a tecnologia do combustível nuclear desde a purificação de urânio 

contido no "yellow-cake", até a produção de UO}, UO2, UF4, UF^, da reconversão até a 

fabricação do elemento combustível do reator IEA-R1, as atividades na área do ciclo do 

combustível nuclear consistiram na produção rotineira dos mencionados produtos, desen

volvimento de novos materiais, reprocessamento e estocagem de rejeitos. 

Principais Realizações: 

a) Conversão 

Unidades Piloto de Urânio/Tório 

A unidade piloto de tório produziu, no ano de 1991, 16 toneladas 

de nitrato de tório cumprindo integralmente a meta prevista. Com essa produção, o IPEN 

atendeu aos pedidos de todas as empresas nacionais consumidoras do composto de tório. 

A unidade piloto de urânio, por sua vez, cumpriu cerca de 60% da 

meta programada produzindo 18 toneladas de produtos uraníferos. O motivo principal, do 

não cumprimento do plano previsto, deveu-se ao fato de não se contar com a matéria 

prima, o DUA, de fornecimento do INB desde maio de 1991. 

A produção realizada, dos sais de urânio e tório, estão de conformi

dade com os requisitos correntes da qualidade; a tabela I e figura 1 mostram as quantida

des dos compostos de urânio e tório produzidos no biênio 1990-1991. 
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Tabela I 
Produção de Compostos de Urânio e Tório (1990-1991) 

Produto Quantidade (Kg) 

DUAN 

U03 

U02 

UF4 

NTT 

1990 

3.405,10 

2.706,30 

464,00 

6.175,50 

11.799,20 

1991 

6.745,50 

6.421,00 

717,90 

4.124,40 

16.283,10 

Produção de Compostos de Urânio e Tório 
(1990-1991) 

DUAN U03 U02 UF4 NTT 

B 1990 H I 1991 

Figura 1 
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Obtenção de Tricarbonato de Antônio e Uranilo (TCAU) e Redução a UO2 , com 

Otimização da Conversão 

Com relação à Unidade Piloto de obtenção de TCAU, devido à 

indisponibilidade de recursos financeiros, não foi possível a montagem de um novo reator 

de precipitação, mantendo-se em funcionamento o antigo reator. 

Para teste de funcionamento efetuou-se a hidrólise de 14 kg de 

UF^j. Este material está sendo utilizado em testes de preparação de UF4 por via eletrolí-

tica. Pretende-se, através da troca do rotor da bomba de recirculação da suspensão de 

TCAU, iniciar testes objetivando-se a obtenção de TCAU via Nitrato de Uranilo. 

Com relação ao equipamento Protótipo de Leito Fluidizado, foram 

realizados testes de reduçáo de TCAU a UO2 utilizando-se como agente redutor 0 H 2 

proveniente da decomposição da amónea craqueada. Observou-se, nesse caso, a nitretação 

da placa porosa de inox, inutilizando-a. Foi empregado, então, H2 puro diluído com 

argónio com resultados satisfatórios. 

Com relação à Recuperação de Urânio Enriquecido a 20% em 
2 - ^ U , foi recuperada uma massa total de 4023.00 g de U3Og que se apresentava como 

briquetes e placas combustíveis rejeitadas do processo de fabricação de Elementos Com

bustíveis. Iniciou-se o projeto de um novo sistema com capacidade de recuperação de 

urânio enriquecido, significativamente maior, que atenderá a demanda do projeto. 

b) Elementos Combustíveis 

Desenvolvimento de Combustíveis Avançados com Alta Concentração de Urânio 

Objetivando a otimização do desempenho dos reatores de pesquisa 

nacionais e buscando a competência na fabricação dos elementos combustíveis que 

suprirão novos possíveis reatores tipo MTR, no país, iniciou-se em 1991 o desenvolvi

mento do processo de fabricação de placas combustíveis contendo 3,2 gU/cnr , à base de 

U3Og-Al, e 4,8 gU/cm3, à base de U3Si2-Al. 
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Foram fabricadas 5 placas combustíveis com núcleo de l^Og-Al 

(urânio natural) contendo 2,4 gU/cm3, 5 contendo 2,8 gU/cm3 e 5 contendo 3,2 gU/cm3. 

Essas placas combustíveis estão em fase de qualificação e, após avaliação dos resultados, 

será emitido um relatório detalhado com replanejamento de novos testes. 

Em um trabalho conjunto com o CDTN foram obtidos pós do 

intermetálico U3SÍ2 utilizando-se urânio metálico (natural) produzido no IPEN. Foram 

produzidos três minibriquetes U3SÍ2-AI contendo 4,8g lí/crrr pelos procedimentos con

vencionais. Pretende-se, na próxima etapa, a confecção de placas combustíveis contendo 

o U3SÍ2. 

Desenvolvimento de Alvos para Produção de Mo" 

Num esforço conjugado com o CDTN foi fabricado o pó do inter

metálico UA1X para a fabricação do núcleo de "miniplacas" UA^ -Al utilizadas como alvo 

para o programa do IPEN voltado à obtenção do Mc?9
 . Foram produzidos 7 alvos con

forme especificação de conteúdo de urânio para uso em testes de dissolução. Através 

desse trabalho inicial foi possível a obtenção dos parâmetros de fabricação o que permitirá 

o projeto de uma matriz de compactação adequada possibilitando o atendimento das espe

cificações dimensionais estabelecidas. 

Elementos Combustíveis para o Reator IEA-R1 

Tendo em vista a alta queima dos elementos combustíveis de con

trole do reator IEA-R1, foram priorizadas atividades de desenvolvimento do processo de 

fabricação deste elemento combustível visando a sua nacionalização. Desta forma, foi fa

bricado um Elemento Combustível de Controle (protótipo) com o qual obteve-se a quali

ficação do processo de fabricação e do produto final. O desempenho do mecanismo de 

queda de barra destes elementos em testes de laboratório foi considerado excelente. Após 

essa etapa de qualificação, foi confeccionado o Elemento Combustível de Controle IEA-

138 que está em uso no reator. 

Paralelamente, foram fabricadas e qualificadas 30 placas combus

tíveis que permitirão a rápida fabricação dos 3 Elementos Combustíveis de Controle 

necessários à substituição completa desse tipo de elemento combustível no núcleo do 

reator. 
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Placas Combustíveis para o Reator Argonauta 

De modo a atender à necessidade de melhoria do núcleo do reator 

Argonauta do IEN, foram produzidas 26 novas placas combustíveis dentro das rígidas es

pecificações deste reator. 

c) Materiais Estratégicos 

Projeto Zircônio 

Na Unidade Piloto de Oxido de Zircônio foram realizadas quatro 

corridas experimentais de ZrOH, grau comercial (produção de 1100 kg de ZrOH comer

cial), duas corridas experimentais da unidade de separação Zr-Hf (produção experimental 

de 250 kg ZrC^-grau nuclear), otimização do processo de separação Zr-Hf, produção de 

300 kg de oxido de zircônio, grau cerâmico. 

Foram reformadas as instalações das unidades de cloração e redução 

envolvendo modificações nas linhas de cloro, instalações de coifas e exaustores, reforma 

de condensadores e fornos. 

Foi otimizado o processo de elaboração de micropelotas e prepara

dos 3kg de micropelotas de ZrC>2 nuclear para atendimento da etapa de cloração por leito 

fluidizado. 

Com a reforma dos fornos de redução e destilação foi possível a 

produção experimental de 3,5 kg de ZrC^ e de 1,5 kg de esponja de zircônio, com melho

rias nos processos. Prevê-se para o inicio de 1992 a obtenção das primeiras quantidades 

de esponja de zircônio de grau nuclear. 

Cerâmicas Avançadas 

Um programa de insumos especiais abrange o desenvolvimento de 

processos de obtenção de materiais especiais de destacada importância industrial, usados 

principalmente em componentes de elevado conteúdo tecnológico. Processos de obtenção 
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de produtos como zircònia pura e estabilizada, nitreto de alumínio e alguns compostos de 

terras raras vem sendo desenvolvidos. 

Obtenção de Zircònia por Co-precipitação 

Em prosseguimento ao programa de obtenção de compostos à base 

de zircònia, enfatizou-se durante o ano de 1991, o estudo de variáveis do processo de co-

precipitação para a obtenção de zircònia dopada com ítria ou com magnesia. Para a ítria 

selecionou-se duas rotas: a desidratação alcoólica e a precipitação de hidróxidos. Esses 

processos, além da excelente qualidade dos produtos obtidos, apresenta características 

técnicas e econômicas que possibilitam a implantação em escalas maiores. 

Após um elevado número de experimentos estudando a influência 

das variáveis de processos, como concentração de metais e precipitantes, taxa de reação, 

agitação, tempo de envelhecimento, secagem, calcinação e outras, obteve-se pós com ta

manhos de partículas menores que lum, distribuição granulométrica estreita e tnorfologia 

esferoidal. Estudos preliminares de sinterização desses pós resultaram em corpos de pro

vas com densidade próxima da teórica e estabilização da estrutura tetragonal. 

Para o sistema zircônia-magnésia foram testados precipitantes com 

hidróxido de amônio, hidróxido de sódio, carbonato de amônio, carbonato de sódio e o 

oxalato de amônio. Os pós obtidos da co-precipitação com hidróxido de sódio e amônio 

mostraram tamanhos de partículas com diâmetro médio em torno de l^m. Os estudos de

verão ainda prosseguir no sentido de diminuir ainda mais o tamanho das partículas para, 

posteriormente, serem realizados testes de sinterabilidade. 

Obtenção de Nitretro de Alumínio 

Realizou-se reações de obtenção de nitreto de alumínio por redução 

carboténnica utilizando-se dois tipos de aglomerantes, açúcar e álcool polivinílico. Com 

o álcool polivinílico obteve-se nitreto de alumínio com menor teor de carbono residual. A 

caracterização dos grãnulos de alumina e carbono (micropelotas) e dos produtos das 

reações, foram feitas utilizando as técnicas de difratometria de raios-X, microscopia ele

trônica de varredura e porosimetria de mercúrio. 
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Separação de Terras Raras via Extração com Solventes e Precipitação Fracionada 

Concluiu-se a montagem e instalação da bateria de misturadores-

decantadores de acrílico composta de 12 estágios, tendo sido cumpridas as etapas de 

ajustes mecânicos, pré-operaçào e operação. 

Fracionamento do Concentrado de Terras Raras Médias-Pesadas da Nuclemon 

Realizou-se uma operação contínua de separação da fração pesada 

no sistema D2EHPA-HC1, obtendo-se os concentrados de ítrio e de samário-gadolí-

nio. Encontram-se em andamento estudos complementares, em batelada, visando a sepa

ração de ítrio e disprósio remanescentes no concentrado de médias. 

Obtenção de Oxido de ítrio Purificado por Extração com Solventes 

Paralelamente à linha de obtenção do concentrado enriquecido de 

ítrio a partir da fração pesada, foram realizados estudos de purificação utilizando-se o 

concentrado de Y203_75% da Nuclemon. O processo em questão baseia-se no uso do 

ácido dietilenotriaminopenta-acético (DTPA) como complexante no sistema de extração 

D2EHPA-HC1. Tendo sido concluídas as etapas referentes à influência de parâmetros 

como pH, concentração de DTP A, concentração de terras raras e relação de fase orgâ-

nico/aquoso, foram realizados experimentos em contra-corrente descontínua 

visando definir o número de estágios de extração, bem como avaliar as condições de não-

formação de terceira fase no sistema. 

Obtenção de Lantànio via Precipitação Fracionada 

Dando continuidade a essa linha de pesquisa, procedeu-se nesse 

período à preparação de material de partida para os estudos de precipitação múltipla, 

visando aumentar o grau de pureza do oxido de lantànio. Esse material basicamente 

La2^3 90%, foi obtido por precipitação fracionada a partir da solução de cloreto de terras 

raras proveniente do carbonato de neodímio da Nuclemon. 
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Separação de Európio via Redução/Precipitação 

As atividades realizadas nessa linha incluíram, além da definição 

do método de preparação do zinco amalgamado, a introdução de modificações no arranjo 

experimental de redução e precipitação de európio. 

Determinação de Acidez Livre de Soluções Clorídricas de Terras Raras 

Concluiu-se, neste período, os estudos referentes à otimização 

do método de determinação de acidez livre das soluções clorídricas de terras raras. O 

método, baseado na titulação com NaOH padronizado, foi aplicado no controle de acidez 

dos processos de extração. 

Cerâmicas Elétricas 

O efeito da adição de chumbo na formação de fases superconduto-

ras em cerâmicas de Bi-Sr-Ca-Cu-O, foi investigado e verificou-se que o chumbo é um 

importante elemento para obtenção da fase supercondutora de maior temperatura crítica, 

BÍ2Sr 2 Ca2Cu 2 O 1 0 (TC=110K). 

Estudou-se o efeito da adição de oxido de bismuto nas propriedades 

elétricas de eletrólitos sólidos de zircónia: 3% magnesia, tendo-se verificado que a adição 

de 5% em peso de BÍ2O3 em ZK)2X, 3% em peso de MgO, auxilia a sinterização a baixas 

temperaturas e promove o aumento de duas ordens de grandeza na condutividade elétrica. 

Também foram otimizadas as etapas de processamento de zircônia-magnésia para 

aplicações elétricas. 

A partir de 01/10/91 dois principais pesquisadores dessa área, ini

ciaram estágio de seis meses , no "Laboratoire d'lonique e d'Eletrochimie des Solides de 

Grenoble-França". 
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Cerâmicas Estruturais 

Zircônia Tetragonal Poli cristalina - YTZP 

Determinou-se os parâmetros de fabricação de YTZP e obteve-se 

materiais com resistência a flexão em torno de 750 MPa e de tenacidade a fratura maiores 

que 10 MPa rrr ' , resultados esses semelhantes aqueles obtidos no exterior. 

Alumina Translúcida 

Oxido de magnésio, CaO e Y2O3 foram adicionados via "freeze 

drying'' às várias aluminas importadas, com o objetivo de estudar o efeito desses óxidos 

na sinterabilidade do pó. Pastilhas de alumina com esses aditivos, foram sinterizados ao 

ar e em vácuo em diferentes temperaturas e estão sendo caracterizados. Com a sinteri-

zaçào em alto-vácuo a 1800°C, obteve-se transi ucidez (que será quantificada) em várias 

composições. Ainda com objetivo de obter-se alumina translúcida, foram produzidos em 

nossos laboratórios pós de alumina por várias rotas. 

Desenvolvimento de Al20^~Zr02 

Utilizando AI2O3, A-16-S^ e ZrC^, obtidos a partir de 

Zr(OH)4.H20 produzida na Usina Piloto do IPEN, foram obtidas as melhores condições 

de moagem para adequar Z1O2 a ser adicionada à ANO3 na fabricação de compósitos. A 

caracterização física foi feita por sedígrafo. Foram estudados parâmetros de sinterização 

para os diversos pós obtidos. 

Colagem de Barbotina 

Além do aperfeiçoamento do processo para conformação de peças 

de alumina, foram confeccionadas peças de mulita, mulita-zircõnia e titanato de alumí

nio. Os preços obtidos apresentaram boa qualidade. 

Mulita Zircônia 

Foram estudados os efeitos de aditivos (MgO, CaO e Ce203) e do 

tamanho de partículas de zirconita nas propriedades da mulita-zircônia, obtida pela reação 
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"in situ" de alumina e zirconita. Variou-se a porcentagem de aditivos e o tratamento tér

mico. Foram analisadas a densidade do material e fases presentes com ênfase na medida 

da porcentagem de zircônia tetragonal. Esse estudo será ainda concluído, com a avaliação 

da microestrutura e propriedades mecânicas do material. 

MuliTa 

Partindo-se de alumina, e silica nacional, estão sendo feitos estudos 

de formação de mulita, com a introdução de aditivos. Até o momento obteve-se corpos de 

prova, com a adição de oxido de cério que foram analisados, quanto à densidade e fases 

formadas, por difração de raios-X. Serão estudados outros aditivos e completadas as 

caracterizações. 

Zircônia - 12% Céria 

Partindo-se do hidróxido de cério 90% da NUCLEMON, foram 

estudados os efeitos da adição do MnO nas propriedades do material. Até o momento 

foram feitas caracterizações quanto à densidade e estabilização da zircônia tetragonal. 

Oxido de Cério 

Foram feitos experimentos de secagem por "spray-drying" de 

hidróxido de cério produzido pela NUCLEMON, com o objetivo de, após calcinação, 

obter-se um oxido com superfície específica adequada à utilização do material em catali-

zadores para uso em sistemas de exaustão automotivos. Nesse sentido, foi produzida uma 

grande quantidade do material (aproximadamente 50kg) utilizando-se o "spray-dryer" do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O oxido de cério sintetizado foi fornecido à 

NUCLEMON para distribuição de amostras aos possíveis usuários para avaliação do 

material. 

Compósitos Cerâm icos 

Nitreto de silício com fase alfa foi obtido a partir da pirólise e 

nitretação da palha de arroz. Análises microscópicas mostraram que ambas as formas, 
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partículas e whiskers, estão presentes. A presença dessas formas depende da distribuição 

do tamanho de partícula da palha de arroz antes do processo de nitretação. 

Misturas entre partículas e fibras de alumina foram obtidas a partir 

da elaboração de uma barbotina submetida ao processo de "freeze drying". Pós com 

características morfológicas específicas foram observados pela técnica de microscopia 

eletrônica de varredura. Formas do tipo esferas, cotonetes e novelo de lã, onde a interação 

entre partículas e fibras é acentuada, foram observadas. Esses materiais servirão como 

precursores para a confecção de amostras de materiais compósitos com matriz cerâmica. 

Cermets de zircònia - nióbio e zircónia - titânio foram confeccio

nados a partir da mistura de pós, conformação por prensagem uniaxial e sintetização. 

Esses materiais foram caracterizados eletricamente a partir de medidas de resistividade 

elétrica pelo método de das 4 pontas. Esses materiais serão utilizados em testes de 

resposta ao aquecimento auto indutivo de um forno de radio freqüência. 

Teve início recentemente um trabalho que visa a caracterização 

elétrica e magnética de fibras de carbono. Foram efetuadas preliminarmente medidas de 

resistência elétrica a temperatura ambiente, para familiarização do sistema. Essas medidas 

devem ser estendidas para a faixa de temperatura de nitrogênio líquido com campo mag

nético presente. 

Supercondutores de Alta Temperatura Crítica 

Os compostos cerâmicos supercondutores de várias famílias exis

tentes foram preparados por meio de reações de estado sólido entre os óxidos e ou carbo

nato de partida. As principais linhas de pesquisa desenvolvidas nesse ano foram : estudo 

da síntese de composto de Y-Ba-Co utilizando filmes supercondutores de YBaCu-O pela 

técnica de "screen printing" e caracterização física e estudo das propriedades elétricas, 

magnéticas e térmicas do supercondutor de alto T c policristalino. 
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Materiais Opt o-Eletrônicos 

Crescimento de Cristrais 

Refinaram-se todos o materiais necessários para o crescimento dos 

cristais de YLF e seus dopantes; foi obtido um bastão de Nd:YLF apropriado para ação 

laser, com o eixo C ao longo do eixo do cristal; foram obtidos cristais de YLF dopados 

com Er e Ho com várias concentrações para estudos espectroscópicos; iniciaram-se os 

trabalhos de refino de materiais de partida para o crescimento de LiBaF^ e obteve-se 

500g desse composto. 

Espei 'frost opici Óptica 

Caracterizaram-se os cristais contendo ferras raras por técnicas de 

espetroscopia óptica, tendo sido estudado o comportamento da emissão em função da con

centração e da temperatura. Além disso, observou se a presença de impurezas molecula

res que apresentam absorção na região de emissão desses cristais. Está se estudando a 

interferência dessas impurezas nos canais de emissão. Destaca-se que para executar esse 

trabalho foi necessário que se fizesse uma calibraçào absoluta do sistema de detecção. 

Além disso, obtiveram-se os espectros fotoacústicos dos cristais de HorYLF para deter

minação da eficiência quântica de luminescéncia, em função da concentração. 

Caracterizaram-se os cristais de KZnF^ dopados com Ni e Co 

quanto a absorção óptica e emissão, assim como os cristais BaLiF^ dopados com Pb e Ni, 

além de um centro de cor agregado com Pb, o Pb . Foi medido o tempo de decaimento 

dos centros Pb . Esses estudos foram feitos em função da temperatura e no cristal dopado 

com Pb, em função da concentração. Passes resultados preliminares demonstram um 

grande potencial para esses meios como laser ativos. 

Caracterizou-se a eficiência quântica de luminescéncia de centros 

de cor p2~:LiF; obteve-se a formação desses centros de maneira mais controlada com o 

uso da radiação gama existente no reator IEA-R1. 

Desenvolveram-se e caracterizaram-se lâmpadas de catodo óco de 

além de lâmpadas de Ca. Mg e Ag. Essas lâmpadas foram utilizadas para a 

caracterização espetroscópica de seus constituintes, visando a sua utilização em instru-
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mentação analítica (projeto conjunto com Dra .Elisabeth de Oliveira, IQUSP) e em 

metrologia (Convênio com a UNICAMP). Além disso, as lâmpadas de urânio foram uti

lizadas em um convênio com o CTA. 

Desenvolvimento de Lasers 

O LASER de Nd:Vidro (projeto FINEP) está em fase final, res

tando ainda 20% para a sua conclusão.Otimizou-se o laser de Nd:YAG nacional e obteve-

se uma potência de 54W em operação multímodo. 

Obteve-se a operação em regime de travamento de modos com a 

utilização de um esquema de cavidades acopladas utilizando o LiF:F2 como absorvedor 

saturável e meio ativo simultaneamente. Os pulsos foram caracterizados quanto à sua 

duração temporal com o uso de uma "streak camera", em viagem à Rússia. 

Obteve-se a ação laser do Nd:YAG, no regime pulsado, na linha de 

1,32yum. Obteve-se o chaveamento Q desse laser utilizando-se como absorvedor 

saturável o meio CoiKZnFj. 

Obteve-se a ação laser do cristal de Nd:YLF crescido ao longo da 

direção C, com emissão em 1,053 um. 

Verificou-se a ação laser no regime de modos acoplados utilizando-

se uma técnica de "mode locking" aditivo , onde obteve-se uma estabilização por um 

período de 30 minutos, com pulsos de duração inferior a 10 ps. 

Materiais Metálicos 

Modificação do protótipo de forno VAR visando melhora do ali

nhamento de feixe, aumento da capacidade para aproximadamente 2 kg e otimização do 

procedimento de montagem. Produção de lingote de aço inox no protótipo VAR (lingotes 

de 1,5 kg). Desenvolvimento de câmara para soldagem de briquetes de metais refratários 

(Zr, Nb, etc). 
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Desenvolvimento de métodos e processos para o controle 

de corrosão de materiais estruturais para reatores: efeito da ferrita 

sobre corrosão/oxidaçào de aços inoxidáveis austeníticos. 

Investigação sobre a viabilidade de utilização de ligas de urânio 

metálico empobrecido como imà, apresentando boas características magnéticas 

(UFe l 0Si2) . 

Desenvolvimento de ligas metálicas com memória de forma 

(aplicações em engenharia, medicina, odontologia): obtenção de fios de TiNi. 

Obtenção de filtros e de absorvedores de gases por metalurgia do 

pó: produção de "getter" de zircônio. Desenvolvimento da técnica de fabricação com alta 

porosidade e geometria especificadas; desenvolvimento do processo de fabricação 

com porosidade e permeabilidade controladas de aços 

Desenvolvimento da técnica de colagem por barbotina para pós 

metálicos - confecção de moldes. 

Desenvolvimento de intermetálicos ordenados à base de alumínio 

via sintetização por reação, fusão convencional e solidificação ultra-rápida. Foram prepa

radas e estudadas as propriedades mecânicas dos intermetálicos NÍ3AI, NbAl3 e FeAl. 

Obteve-se, no caso do intermetálico Fe^Al, ductilidade de até 9% (ensaio de tração) com 

o uso de processamento e tratamentos térmicos adequados. 

Estudos das variáveis granulométricas bem como da temperatura 

final de sintetização. 

Obtenção de compósitos com matriz metálica à base de alumínio: 

a) Influência dos parâmetros de processo de obtenção 

(COMPOCASTING) e sua caracterização. 

b) Processo de obtenção de "Al-SiC" por extrusão. 
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Caracterização de ligas de interesse nuclear: Zr-Nb; Aços-Silício; 

Nb-Zr; Ligas 600 e 718 (superligas). 

Levantamento de variáveis da reação de redução/difusão calciotér-

mica na obtenção das ligas (utilizou-se a técnica de difratometria de raios-X para caracte

rização). 

Levantamento de parâmetros do processo de obtenção de 

cério metálico por meio da eletrólise de cloretos fundidos. 

Desenvolvimento de procedimentos experimentais para determi

nação da solubilidade de óxidos em cloretos/fluoretos fundidos utilizando eletrodos sóli

dos. 

Caracterização de Materiais 

Caracterização Química 

Implantação de Central de Recebimento de Amostras e Expedição 

de Resultados de Análise informatizada, dentro da Sistemática de Controle da Quali

dade, suportada por procedimentos de análise, Manual de Controle da Qualidade, gráfi

cos de controle de diversos métodos e programas interlaboratoriais nacionais e interna

cionais. 

Implantação do Laboratório Instrumental com a instalação de 

um Espectrofotômetro de Absorção Atômica, Cromatógrafao de íons, Espectrofotome-

tros UV e Termobalança; e mais um laboratório de preparação de amostras. 

Implantação da técnica de Cromatografia Líquida de Alto Desem

penho, que consistiu em reformas do laboratório para otimização do espaço e treinamento 

prático e teórico do pessoal técnico. Atualmente, estabelecem-se métodos e condições 

experimentais para a análise de elementos de terras raras. 

O Espectrómetro de Fluorescência de Raios-X com Dispersão de 

Energia encontra-se instalado na Supervisão, necessitando para a sua implantação o 
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detector de Si(Li) e o programa de "soft" para correção matricial. Esses componentes já 

adquiridos tem previsão de chegada para fevereiro de 1992. 

A Tabela II e a figura 2 apresentam as análises realizadas durante o 

anode 1991. 

Tabela II 
Análises Realizadas (janeiro a dezembro de 1991) 

Laboratório 

Análise de gases 
Analítico 
Caracterização Isotópica 
Eletroanalítica 
Espectrografia de emissão 
Espectrometria de plasma 
Fluorescência de raios X 
Instrumental 

ne de Amostra 

470 
2.733 

40 
336 
397 

1.288 
1.066 

306 

Total Geral 6.636 

Análises Realizadas 
1991 

I 1 - - T ••--!— -r 1 1 1 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 

Figura 2 
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Caracterização Física 

Foram executadas análises microestruturais e ensaios mecânicos 

de apoio aos diversos projetos e pesquisas em desenvolvimento na CNEN com emissão 

de relatórios técnicos e redação de procedimentos de análises. 

Foram desenvolvidos métodos para estudo do comportamento 

mecânico de materiais metálicos, cerâmicos e compósitos. Técnicas Especiais foram 

implantadas na linha de pesquisa tenacidade à fratura de aços ferríticos para vasos de 

pressão nucleares e diversas etapas foram vencidas: ajuste do dispositivo de flexão de 3 e 

4 pontos; abertura de pré-trinca de fadiga em corpos-de-prova de COD e J j c de dobra-

mento; desenho e projeto de garras para ensaios de J e COD em CPs CT; realização de 

ensaios de COD e J j c ; cálculos de área, medidas de tamanho de trinca e cálculos de valo

res de J e COD; confecção de folhas de medidas e resultados em computador. Na linha de 

pesquisa comportamento em fadiga de material compósito foi efetivado o projeto e a con

fecção de garras para fadiga de baixo e alto ciclo. 

Desenvolvimento da Tecnologia do Reprocessamento 

De modo a permitir a retomada da pesquisa e desenvolvimento na 

área de reprocessamento, procedeu-se à intervenção na instalação CELESTE I. Essa ativi

dade foi desenvolvida em três fases, a saber: 

Término da instalação da célula de intervenção; implantação de 

normas e procedimentos de intervenção; implantação de normas e procedimentos de des-

contaminaçào; instalação do sistema para descontaminação. 

Trabalhos de manutenção direta na célula de tratamento; descon

taminação por controle remoto até atingir o nível de atividade permissível para a reali

zação da manutenção direta; limpeza e descontaminação adicionais por operação direta; 

remoção de equipamentos e/ou componentes: filtros, motores, misturadores-decantado-

res, "sampling" dos M.D., pinças dos telemanipuladores, manoplas, colunas de retenção 

de off-gás; separação dos equipamentos para descontaminação ou rejeitos; condiciona

mento dos materiais e retirada da célula quente; manutenção preventiva direta dos siste

mas elétrico e de transferência de líquidos. 

37 



Descontaminação de componentes e preparação de equipamen

tos de substituição para remontagem da célula de tratamento. Nessa fase em que foram 

interrompidos os trabalhos de intervenção para a descontaminação de componentes, reali

zou-se uma série de manutenções preventivas na CELESTE I: sistema de ventilação e 

refrigeração, manutenção civil nas portas de segurança, melhorias no sistema de emergên

cia. 

Rejeitos Radioativos 

Foram realizadas as seguintes atividades em termos de pesquisa 

tecnológica: corrosão de barreiras de engenharia, bio-degradação de concretos e permea

bilidade de concreto a gases e caracterização de rejeitos de centrais imobilizados em 

cimento. 

Foram realizadas também as atividades de modelagem de repositó

rios utilizando computador do IPEN para participação na intercomparação patrocinada 

pela AIEA em Viena. 

Foram concluídos cerca de 70% dos trabalhos referentes ao projeto 

conceituai da unidade de estocagem e tratamento de rejeitos da produção de Mo-99 de 

fissão. Ainda em relação ao projeto Mo-99, foram concluídos cerca de 60% dos trabalhos 

de revisão do inventário radioquímico dos rejeitos que serão acumulados no parque de 

tanques para fins de cálculo de blindagem e embalagem para transporte e disposição final. 

As atividades de prestação de serviços à comunidade e atendimento 

às necessidades institucionais (IPEN) foram as seguintes: 

Coletados no IPEN 376 sacos de rejeitos sólidos compactáveis, 43 

de rejeitos não compactáveis, um tambor contendo rejeito sólido compactavel e 138 

cobaias contaminadas com 1-131 e Tc-99. 

Foram recolhidos de instituições externas 723 pára-raios de Am-

241, 14 de Ra - 226 e 149 detetores de fumaça com Am -241 . 
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Foram produzidos 30 tambores contendo rejeitos compactados e 

30 tambores contendo rejeitos não compactados. 

Foram recolhidas 170 fontes exauridas (61 de 60 Co, 23 de 137 Cs, 

18 de 192 Ir, 1 de Sb, 2 de 85 Kr, 59 de 226 Ra, 4 de 90 Sr, 1 de Ra-Be e outra de Am -

Be) que foram posteriormente tratadas. 
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V - REATORES DE PESQUISA 

O programa de atividades em Pesquisas de Reatores compreende a 

realização de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Reatores, Física de 

Reatores, Termoidráulica, Instrumentação Nuclear e Combustível Nuclear além de operar 

e manter os reatores IPEN-MB-01 e IEA-R1 e o circuito experimental de água CEA-70. 

Principais Realizações: 

Pesquisa e Desenvolvimento no Campo Nuclear 

a) Tecnologia de Reatores 

Desenvolvidos estudos de segurança visando a revisão do Relatório 

de Local do Renap-11. Foram também efetuados estudos complementares para emissão 

do Relatório Preliminar de Segurança. 

Estudadas as alternativas para laboratórios de análise pós-irra-

diação e outras instalações de apoio para o reator para testes de materiais. 

Efetuados estudos neutrónicos e termoidráulicos do Reator IEA-R1 

visando o acompanhamento da queima do núcleo, com conversão de combustível de alto 

enriquecimento para enriquecimento de 20%. Foram também estudadas alternativas para 

núcleo com combustíveis de alta densidade. 

Estudadas alternativas econômicas para o Renap-100 visando 

apoiar a análise desse reator, conforme estabelecido nas reuniões conjuntas com outros 

institutos envolvidos nesse trabalho. 

Desenvolvidos estudos para as correlações termoidráulicas do pro

grama TRAC-PF1 visando sua adequação aos trabalhos de Análise de Acidentes. Foram 

efetuadas medidas experimentais visando a validação da metodologia. 
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b) Instrumentação Nuclear 

Desenvolvidas atividades de calibração do reatímetro nuclear em 

utilização na Central Nuclear Angra I, de forma a apoiar as atividades de partida do rea

tor. Foram também efetuados estudos de análise de ruído para acompanhamento do 

tempo de resposta dos instrumentos da usina. 

Concebido e iniciado o desenvolvimento eletrônico das placas que 

compõem o sistema de monitoração da radiação, constituído de estações remotas, estações 

repetidoras e painel central. 

Para a instrumentação do reator foram estudados sistemas digitais 

com tecnologia Campbell. 

c) Combustível Nuclear 

Qualificado o tempo de queda das barras de controle e segurança 

do reator IEA-R1 de forma a indroduzir o elemento combustível de controle fabricado no 

IPEN. 

Efetuado o acompanhamento mensal e emitidos os relatórios de 

avaliação relativos à irradiação no reator IEA-R1 dos elementos combustíveis fabricados 

no IPEN. Foram incluídos os cálculos termoidráulicos e neutrônicos e efetuadas análises 

comparativas com as especificações técnicas do reator. 

Detalhado o elemento combustível do reator Argonauta visando 

sua fabricação pela Departamento do Ciclo do Combustível, de forma a permitir a subs

tituição dos combustíveis defeituosos. 

Reator Nuclear IEA-R1 

Foram irradiadas 8.169 amostras no reator nas 175 operações reali

zadas a potência normal a 2MWt. Foram também realizadas 22 operações a baixa potên

cia para experimentos em Física de Reatores e Física Nuclear, sendo os mais importantes: 
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Testes com o protótipo do primeiro elemento combustível de controle, projetado e fabri

cado dentro do convênio CNEN/MARINHA, com pleno sucesso, sendo posteriormente 

carregado o elemento combustível no reator. 

Calibração de potência do reator pelas técnicas de balanço térmico e de análise de ruído. 

Testes do tempo de queda das quatro barras de segurança do reator e sua calibração pela 

técnica de período estável. 

Experimentos em Física de Reatores para o curso ministrado aos operadores da Central 

de Angra-1. 

Testes de irradiação e início, de forma regular, da irradiação de silício para dopagem, para 

atendimento à solicitação de organização no exterior. 

Foram elaboradas seis rotinas de operação para irradiação de novas amostras no reator e 

submetidas ao Comitê de Revisão de Segurança para revisão e liberação. 

Foram realizadas as manutenções corretivas e preventivas e calibrações rotineiras, alem da 

manutenção preditiva por análise da assinatura de vibrações dos principais equipamentos. 

Foi instalado um dispositivo para monitoração de corrosão nos equipamentos do circuito 

secundário. 

Na área de combustível, foram realizadas duas mudanças de configuração no núcleo do 

reator, sendo carregado na última o elemento combustível de controle desenvolvido pelo 

IPEN e COPESP. 

Dentro do âmbito do Projeto Molibdênio, estão sendo planejadas as atividades para a ope

ração contínua do reator a 2 MWt, 24 horas/dia por um intervalo de 4 a 5 dias. As ativi

dades mais importantes são: 

a) Contratação e Treinamento de pessoal para operação e manutenção (cerca de 17 técni

cos). 

b) Modernização, aquisição e montagem do sistema de ventilação/exaustão para ade

quação à separação de áreas e à segurança operacional. 
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c) Modernização parcial (aquisição e montagem) da instrumentação nuclear e dos sistemas 

de refrigeração e do sistema de proteção radiológica. 

d) Revisão e modernização do sistema de alimentação elétrica redundante dos equipa

mentos essenciais do reator. 

Reator Nuclear IPEN/MB-01 

Foram realizadas 80 operações em potências variando entre 

100 mW a 100 W para atendimento ao programa experimental planejado, sendo os 

seguintes os experimentos mais importantes: 

Medida do coeficiente de temperatura isotérmico. 

Calibração das barras de controle e segurança. 

Medida do coeficiente de vazios. 

Determinação do ponto de inversão do coeficiente de temperatura isotérmico. 

Determinação do coeficiente Beta/Lambda pela técnica de análise de ruído. 

Testes das câmaras de fissão miniaturas e mecanismo de acionamento, desenvolvidas 

dentro do convênio CNEN/MARINHA. 

Testes de amplificadores isoladores, desenvolvidos dentro do convênio 

CNEN/MARINHA. 

Testes de instrumentação nuclear do reator. 

Calibração de potência do reator pela técnica de análise de ruído. 

Montagem e teste de espectrometria alfa para confecção de alvos físseis. 

Mapeamento de fluxo no reator com a Câmara de Fissão Miniaturizada. 
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Outras atividades de desenvolvimento tecnológico e de apoio experimental, realizadas no 

ano, foram: 

Desenvolvimento e implantação de um Reatímetro. 

Calibração e medida da eficiência do detector HPGe, com fontes de calibração de Európio 

produzidas no IPEN. 

Adequação do Laboratório de Contagens para operação contínua. 

Interligação das Malhas de Aterramento Elétrico. 

Reforma do esgoto quente, do tanque de resinas e do telhado do edifício de apoio. 

Foram também executadas as manutenções corretivas e preventivas, as calibrações e a 

manutenção preditiva por análise da assinatura de vibrações dos equipamentos principais. 

Circuitos Experimentais 

Foram executadas as operações para o programa experimental de 

desenvolvimento de reatores nucleares, destacando-se os seguintes experimentos em ter-

moidráulica: 

Medida da razão de recirculação em geradores de vapor. 

Teste de desempenho de condensador de contato direto. 

Teste de parada de bomba principal ("coastdown"). 

Testes de separadores de vapor e separadores de umidade de geradores de vapor. 

Teste de plena potência do circuito térmico de 150 bar. 

Estudos de análise de ruído. 
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Medida de parâmetros do pressurizador. 

Testes de malhas de controle. 

Medida de queda de pressão na seção de teste em escala 1:2 do vaso do reator RENAP-11 

Medições de escoamentos cruzados. 

Testes de Tubos de Pi tot. 

Testes de vedação das juntas do vaso do reator RENAP-11. 

Foram ainda executadas as manutenções corretivas e preventivas, as calibrações e a 

manutenção preditiva pela técnica de análise de assinatura de vibração. 

Foram também realizados estudos de modernização dos circuitos experimentais com 

novos equipamentos e instrumentação de processo de modo a otimizar o desempenho e a 

precisão dos resultados. 

Análises de Segurança 

a)Reator Nuclear IEA-R1 

Além do desenvolvimento de novas Rotinas Experimentais e do 

Manual de Operação e Manutenção, as rotinas existentes vem sendo otimizadas e revisa

das pelo Comitê de Revisão de Segurança. 

Foi realizada uma avaliação da segurança operacional e da proteção 

radiológica pela missão " INSARR - INTEGRATED SAFETY ASSESSMENT OF 

RESEARCH REACTORS " da AIEA com resultados plenamente satisfatórios, consta

tando a operação segura e confiável do reator, de acordo com as práticas internacionais e 

recomendações da AIEA. 

Foram realizadas duas inspeções de salvaguardas pela AIEA 

também com resultados plenamente satisfatórios. 

46 



Rotineiramente são executadas inspeções e auditorias de segurança 

por pessoas do IPEN e da COPESP. 

São também executados rotineiramente os exercícios do PER -

Plano de Emergência Radiológica e corrigidas as inadequações. 

O retreinamento e o relicenciamento dos operadores do reator 

foram realizados durante o ano, de acordo com as normas CNEN aplicáveis. 

O gerenciamento dos rejeitos radioativos foi realizado de acordo 

com as normas e com a liberação do pessoal da proteção radiológica. 

b) Reator Nuclear IPEN/MB-01 

Foram desenvolvidas novas rotinas do Manual de Operação e 

Manutenção e revisadas as rotinas existentes. Todas as rotinas do Manual e as rotinas 

experimentais são revisadas e liberadas pelo Comitê de Revisão de Segurança. 

As inspeções rotineiras de salvaguardas de material nuclear foram 

realizadas pelo pessoal da CNEN/Sede, com resultados satisfatórios. 

As inspeções internas e as auditorias vem sendo realizadas rotinei

ramente pelo pessoal do IPEN e da COPESP. Foram realizados os exercícios do PER 

previstos no ano de 1991, assim como os exercícios da brigada de incêndio do reator 

O retreinamento dos operadores foi realizado conforme o planeja

mento do ano e foram treinados e licenciados dois novos operadores para a instalação. 

O gerenciamento dos rejeitos radioativos foi realizado de acordo 

com as normas aplicáveis e controle do pessoal da proteção radiológica. 
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c) Circuitos Experimentais 

Os circuitos termoidráulicos experimentais foram operados de 

forma segura e confiável durante o ano de 1991, sendo realizadas as inspeções internas e 

auditorias para levantamento de problemas e elaboração das correspondentes normas e 

rotinas. Durante o ano. os operadores dos circuitos experimentais foram submetidos a um 

programa de treinamento específico, capacitando-os a operar circuitos diferentes, tor

nando-os mais versáteis e aumentando o seu nível técnico. 
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VI - APLICAÇÕES DE TÉCNICAS NUCLEARES 

O Programa de Aplicações de Técnicas Nucleares do IPEN visa 

fundamentalmente contribuir, de forma maciça com avanços tecnológicos envolvendo as 

áreas de saúde e indústria , na conquista de patentes, na geração de receita financeira, na 

obtenção de novos produtos não disponíveis no Brasil e evidentemente contribuir pionei

ramente nas pesquisas fundamentais que constituem o alicerce de qualquer setor da ciên

cia e da tecnologia. 

Durante o ano de 1991, o Programa ATN teve refreado seu desen

volvimento em decorrência das dificuldades que o país enfrenta, mas graças à criativi

dade e competência instalada, características do pesquisador brasileiro, foi possível 

manter e até ampliar os projetos, produtos e serviços. 

Principais Realizações: 

Produção de Radioisotopes e Radiofármacos 

No ano de 1991, completou-se dez anos de produção ininterrupta 

dos geradores de Tecnécio, produto essencial para o diagnóstico de doenças na Medicina 

Nuclear. Nestes 10 anos foram produzidos 28.986 geradores, tendo o número anual um 

acréscimo de forma exponencial, da ordem de 32% no período 1989/1991, sendo espe

cialmente em 1991, 13% mais que 1990. A par do sucesso do gerador de Tecnécio, o 

nosso principal produto, foram oferecidos à comunidade médica ou acadêmica cerca de 

250.000 mCi de radioisotopes primários, substâncias marcadas, radioisotopes produzidos 

em Ciclotron, etc. E evidente que a receita obtida pela comercialização destes produtos é 

bastante elevada e resultou para 1991 em US$1,535,000.00, estimados pelo valor médio 

do dólar no ano. 

Aplicações na Engenharia e Indústria 

As aplicações industriais caracterizam-se por conquistas de avan

ços tecnológicos bastante precisos e produtos e serviços de alta eficiência, a saber: 
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Na produção de monômetros TFE e HFP para obtenção de óleo Fomblin para aplicações 

especiais, obteve-se a produção recorde de 8kg de R22 pirolisado e 3kg de TFE pirolisado 

por operação. Também pela primeira vez, obteve-se polímero fomblin totalmente fluo-

rado com espectro de infravermelho idêntico ao comercial que é importado. 

Foi feita uma operação na Argentina para substituição da fonte de Cobalto-60 do Irradia

dor Panorâmico mudando a capacidade inicial de lOOOCi para 5000CÍ. 

Montada a célula para processamento e dispositivo de irradiação para produção de fios de 

Ir-192 para aplicação em braquiterapia. 

Sistema para injeção e detecção de traçadores radioativos para utilização em hidrologia de 

superfície. 

Implantado o sistema de garantia da qualidade na produção de fontes seladas para gama-

grafia industrial. 

Construção de detectores para neutrons preenchidos com He3 e com hidrogênio. Estes 

detectores visam atender projetos de detectores portáteis (com He=3) e para neutrons 

rápidos com (1H). 

Construção de dipositivo tubular recoberto com boro-10 para atender solicitação da USP -

Instituto de Física, campus Ribeirão Preto. 

Construção de 7 detectores tipo SPND (Self Powered Neutron Detector) com emissor de 

prata, chumbo e vanádio, atendendo solicitação do IPEN. Estes detectores são utilizados 

para fins de mapeamento de neutrons durante a irradiação de alvos no IEA-R1. 

Foram construídos 6 detectores plásticos cintiladores para atender solicitações do IPEN e 

da Universidade Federal de Pernambuco. 

Foram fornecidos 2 detectores de 4" X 5" construídos com plástico-cintilador para o NPI 

(proteção radiológica do IPEN, serviço do detector de corpo inteiro). 

Foram fornecidos 4 unidades divisoras de tensão para uso no detector de corpo inteiro do 

IPEN. 
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Foi construído um detector de corpo inteiro para pequenos animais e utilizado em 

estudos da biodisponibilidade do micro nutriente zinco. 

Projetos em Andamento 

Tratamento de efluentes residenciais e industriais com feixe de elétrons (convênio Poli-

USP). 

Vulcanização do látex de borracha natural induzida por radiação ionizante (Artefatos de 

Látex São Roque, Incor). 

Estudo do mecanismo de interação da radiação com policarbonato (convênio Universidade 

Federal do Recife). 

Indução de cor em pedras preciosas com feixe de elétrons. 

Estudos de reticulação de espuma de polietileno por radiação (Inducel). 

Estudos de homoenxertia do polipropileno com finalidade de aumentar a resistência do 

fundido para melhorar o desempenho da moldagem por sopro (PPH). 

Estudos dos efeitos da radiação no polietileno de alta densidade (Solvay). 

Estudo de viabilidade técnica e econômica da aplicação do feixe de elétrons no trata

mento de gases provenientes de combustão de derivados de petróleo. 

Utilização da radiação no aproveitamento da biomassa: 

a) estudos da biodigestibilidade In vivo por ruminantes do bagaço da cana-de-acúçar 

submetido a tratamento com feixe de elétrons (CENA); 

b) desenvolver métodos analíticos de detecção de produtos alimentícios submetidos a 

tratamento de preservação por radiação ionizante. 

Desenvolvimento de detect ores de Hg 12 voltado às seguintes aplicações: 
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a) medidores portáteis de raios-X, detectores de raios-X, partículas beta de baixa energia; 

b) fotodetectores para atuarem como substituídos das válvulas fotomultiplicadoras e 

fotodetectores de ultra-violeta para construção de diversos equipamentos para uso clínico 

e científico em geral; 

c) detectores sensíveis a posição para uso em projetos de equipamentos médicos para fins 

imageadores e uso na Astronomia e radiografia; e finalmente empregados como 

dosímetros para feixes de alta energia utilizados em aceleradores. 

Desenvolvimento, projeto e construção de uma mini-cãmara de fissão atendendo solici

tação do IPEN/RTI com vistas a utilização em mapeamento da parte interna do núcleo do 

reator MB-01 (IPEN/COPESP). 

Desenvolvimento e projeto de uma bancada de centrifugação para depósito de Boro-10 

com a finalidade de aprimoramento nas construções de detectores de neutrons. 

Desenvolvimento e projeto de um detector de faísca para detecção de radiação alfa. Utili

zam-se fios anodos de diferentes composições químicas e diâmetros. Este detector acusa 

baixo background sendo sensível a radiação beta e gama. 

Prestação de Serviços 

Irradiação de polímeros isolantes de fios e cabos com feixe de elétrons: 4000km. 

Irradiação de alvos no Cyclotron CV 28 para produção de radioisotopes: 1600 horas. 

Aplicação de radioisotopes em processos industriais: 

a) medição de mercúrio em cubas eletrolíticas; 

b) tempo de residência em lagoa de decantação; 

c) análise de H-3 em efluentes industriais; 
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d) análise de Rn em água de fonte mineral; 

e) desgaste de refratários de alto forno. 

Número de horas homem: 700 

Produção de fontes seladas para aplicação em gamagrafia industrial:268 

Vistoria de irradiadores de gamagrafia industrial: 249 

Irradiação de materiais com raios gama (Co-60) para radioesterilização e modificação de 

propriedades: 5000 horas 

Nas áreas de Física e Química Nucleares foram realizadas as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento em análise por ativação com neutrons, dopagem de silício monocrista-

lino com fósforo pela transmutação com neutrons (NTD), análise de materiais pela radio

grafia com neutrons e produção de microfiltros nucleares. Além disso, foram realizadas as 

atividades de pesquisas acadêmicas em Física Nuclear, Física de Neutrons e Radioquí-

mica. 

Laboratório de Análise por Ativação 

O laboratório dispõe de espectrômetros gama para atender diversas 

metas de pesquisas e prestação de serviços rotineiros que estão em andamento no campo 

de análise por ativação com neutrons. Foi instalado um laboratório limpo (Class 100) para 

manuseio e tratamento de amostras biológicas e ambientais. Este laboratório está opera

cional. Foi iniciada uma colaboração científica com a Clínica Deucher para análise de 

amostras de cabelo humano para diagnóstico de doenças e feito um convênio com a 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, para estudo de abrasividade de materiais 

odontológicos. Está sendo feito um levantamento de dados sobre concentração de radio-

nuclídeos 90Sr e 137Cs no mar através de análise de peixes e água do mar da costa bra

sileira. O laboratório mantém diversos contratos de pesquisa junto à Agência Internacio

nal de Energia Atômica (AIEA), FAPESP, CNPq, além de convênios de pesquisas com 

vários órgãos públicos e instituto de pesquisas como: Instituto de Geociências da USP, 
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Faculdade de Medicina da USP, Instituto Adolfo Lutz, Instituto de Criminalística - SSP, 

etc. 

Foram prestados serviços de análise com aproximadamente 70 

amostras analisadas pelo método de análise por ativação neutrônica para diversos tipos de 

amostras por clientes externos. 

Dopagem de Silício Monocristalino com Fósforo pela Irradiação com Neutrons 

Foi instalado um dispositivo para irradiação de monocristais de 

silício com até 04 polegadas de diâmetro no reator IEA-R1. O dispositivo foi testado no 

início de 1991 com irradiação de tarugos de silício (CZ) com diâmetros de 2 a 3 polega

das, fornecidos pela empresa Heliodinâmica SA que mantém um convênio de pesquisa e 

desenvolvimento com o IPEN. Em maio de 1991 foi iniciada a irradiação de tarugos de 

silício(FZ) com 2,5; 3,0 e 4,0 polegadas de diâmetro fornecidos pela empresa Japonesa 

SHIN-ETSU HANDOTAI em nosso dispositivo como parte de ensaios. A empresa Japo

nesa mostrou interesse em utilizar esses serviços de irradiação de silício. Já foram irradia

dos aproximadamente 30 tarugos de comprimento de 20 cm com excelentes resultados. A 

capacidade de irradiação de silício no reator do IEA-R1 de aproximadamente 600kg/ano. 

O silício dopado é utilizado como matéria prima fundamental de equipamentos eletrôni

cos modernos. 

Radiografia com Neutrons 

Diversos ensaios foram realizados com feixe de neutrons no 

"beam-hole" BH-8 do reator IEA-R1 com intuito de melhorar a qualidade do feixe em 

trabalhos de radiografia com neutrons. A técnica de registros de traços e a técnica de 

conversão direta e indireta está sendo utilizada para obtenção de neutrongrafias. Está em 

fase inicial um programa de modernização do arranjo para obtenção de neutrongrafias em 

tempo real utilizando um digitalizador de imagens. Alguns trabalhos foram realizados em 

cooperação com o Instituto de Atividades Espaciais - CTA. Um programa extensivo de 

análise neutrongráfica quantitativa para elementos combustíveis nucleares será iniciado 

no IPEN em breve. 

54 



Microfiltros Nucleares 

Diversos trabalhos de desenvolvimento para produção de microfil

tros nucleares foram concluídos durante 1991 obtendo-se resultado significativos nesta 

área. A técnica utilizada para obtenção de microfiltros nucleares é baseada no método de 

registro de traços pelos fragmentos de fissão em detetores tipo "Solid State Nuclear 

Track Detectors". Produção de microfiltros nucleares com diâmetros de poros entre 1,9 e 

10,6 microns e densidade da ordem de 105 poros/cm2 foi conseguido com fonte de 

nêutron Cf-252. Para obtenção de microfiltros nucleares com diâmetro de poros no inter

valo 0,1 a 1,0 microns e densidade de 108 poros cm/2, foram realizados vários ensaios 

com feixe de neutrons no "beam-hole" BH-8 e BH-10 do reator IEA-R1. 

Atualmente está sendo instalada uma camera de fissão junto ao 

núcleo do reator para produção em escala comercial dos microfiltros nucleares. Foi fir

mado um convênio de cooperação técnico-científico com a empresa "Alfa Instrumentos 

LTDA" que futuramente pretende comercializar os filtros no mercado nacional. 

Pesquisas Fundamentais 

Foram realizados diversos trabalhos de pesquisa na área de Física 

Nuclear, Física de Neutrons e Radioquímica. As linhas de pesquisas em andamento são: 

estudo de estrutura nuclear pela espectroscopia gama, estudos de reações fotonucleares e 

reações induzidas pelo nêutron, estudo de interação hiperfina eletromagnética pela técnica 

de correlação angular gama-gama perturbada, desenvolvimento com detectores de traços, 

estudo de estrutura cristalina e magnética com difração de neutrons, estudo de dinâmica 

de hidrogênio em ligas metálicas por espalhamento de neutrons lentos e desenvolvimento 

de métodos analíticos aplicados à análise por ativação de neutrons. 

Bioengenharia 

Em 1991, foi dado continuidade ao trabalho de produção e controle 

do hormônio de crescimento recombinante produzido por engenharia genética. Em 

Londres, nos laboratórios da Organização Mundial da Saúde (OMS), até Janeiro de 1991 

tinham sido realizados os primeiros testes de identidade, pureza e potência do nosso pri-
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meiro produto, produzido em bactérias resistentes à ampicilina. Com a visita da Dr4 

Daniela Toniolo, do laboratório de Biologia Molecular da Universidade de Pavia (Itália), 

foram realizados os seguintes trabalhos: 

a) Construção do vetor de expressão para hGH, com resistência à tetracilina, mais apro

priado para produção industrial; 

b) Sequenciamento praticamente completo do gene que codifica o hGH, pela técnica de 

Sanger; 

c) Estudo da estabilidade do vetor de expressão (plasmídio) após 60 gerações, mediante 

mapa de restrição; 

d) Determinação de DNA bacteriano contaminante, mediante técnica de "dot blot hybri-

zation", em produto purificado. 

Foi realizado, utilizando estruturas e equipamento do Instituto Ludwig de São Paulo, o 

aprimoramento da técnica de fermentação industrial de E.Coli, wild type e recombinante, 

obtendo rendimentos, em biomassa, da mesma ordem daqueles preconizados por impor

tantes firmas estrangeiras especializadas no campo. Foi também padronizada uma técnica 

de ensaio imunoradiométrico (IRMÃ) com sensibilidade suficiente para detecção de pro

teínas bacterianas contaminantes nos mesmos extratos de hGH. Na padronização de 

ensaios biológicos do GH utilizam-se um novo método empregando camundongos anões 

(linhagem lit/lit) e comparou-se com o modelo convencional que utiliza ratos sem hipó-

fise. Esta comparação mostrou-se altamente satisfatória permitindo que o hormônio tenha 

um ensaio preciso e menos trabalhoso. 

Preparação de Reagentes para RIA e IRMÃ 

Trata-se da nossa linha tradicional de trabalho ligada a três proje

tos da IAEA e ao Programa ARCAL VIII patrocinado pela Agência Internacional de 

Energia Atômica para produção de reagentes para os ensaios de hormônios relacionados 

com a tireóide. Foi preparada uma nova preparação de referência internacional de hTSH 

para distribuição à América Latina. Deu-se continuidade à preparação de um anticorpo 

monoclonal anti-hTSH marcado com 1251 e à preparação de radioimunoensaios (RIA) de 
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vários hormônios e do ensaio imunoradiométrico (IRMÃ) de hTSH. Também foi intro

duzida a utilização de hormônios recombinantes nestes sistemas de radioensaios. 

Síntese de Biomateriais Poliméricos pela Técnica de Enxertia por Radiação 

Objetiva-se nesta pesquisa determinar quais monômeros hidrofíli-

cos que são capazes de serem enxertados em diferentes substratos poliméricos, a um nível 

significativo de enxertia e ao mesmo tempo capazes de produzirem estruturas que exibam 

propriedades biocompatíveis. Determinou-se a cinética da enxertia de vários monômeros 

hidrofílicos em 6 substratos poliméricos (filmes de politetrafluor-etileno (PTFE); poli 

(etileno-cotetrafluor-etileno), (ETFE): polietileno de baixa densidade (LPDE) e tubos de 

borracha natural, borracha de silicone e polietileno), obtendo-se os dados otimizados com 

relação a solvente, dose de irradiação, taxa de dose e temperatura de irradiação. Caracteri

zou-se até o momento, 3 materiais enxertados, (PTFE, ETFE, LDPE) por espectroscopia 

no infravermelho, microscopia eletrônica de varredura (SEM) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC). Estão sendo efetuados testes de biocompatibilidade nos substratos 

enxertados, ensaios estes referentes a: 

a) Adsorção de plaquetas na superfície 

b) Cinética de coagulação sangüínea; 

c) Adsorção de proteínas séricas (albumina e fibrinogênio) marcadas com 1251. 

Foram instalados no laboratório, 1 espectrofotômetro de infravermelho (IR); 1 viscosí-

metro de Brookfield; 1 desumificador e montada uma linha de alto vácuo. Com isto 

praticamente foi implementado o laboratório de biomateriais. 

Atenuações de toxinas de venenos ofídicos utilizando radiação ionizante. A metodologia 

foi implantada pela necessidade dos Institutos produtores de soros antipeçonhentos. Pela 

toxicidade que é extremamente, elevados a manipulação e obtenção do soro em cavalos 

selecionados, é difícil e causa muitas mortes dos animais produtores. 

Durante o ano de 1991, foi dado seqüência nos trabalhos usando 

venenos de abelha, veneno de cascavel e de jararaca. Os resultados até o momento são 
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promissores, tendo sido escolhida a dose de 2000Gy como a melhor.porque diminue a 

toxicidade do veneno e mantém a capacidade de produção de antisoro ainda eficiente. 

Esta dose causa redução da atividade biológica dos venenos de tal forma que o veneno de 

cascavel irradiado é 4 vezes menos tóxico; o veneno de jararaca irradiado é 10 vezes 

menos tóxico e o da abelha 2 vezes menos tóxico. Além do trabalho com venenos brutos 

foram realizados vários estudos de purificação de toxinas específicas, biodistribuição dos 

produtos irradiados ou não em animais de laboratório, na busca do entendimento dos 

mecanismos da ação tóxica, nos indivíduos acidentados. 
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VII - PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

As atividades de Proteção Radiológica desenvolvidas no IPEN tem 

como principal finalidade proteger o trabalhador, o indivíduo do público e o seu ambiente 

dos efeitos nocivos das radiações ionizantes e das substâncias radioativas, realizando 

trabalhos rotineiros e desenvolvendo materiais e métodos para o aperfeiçoamento dos 

serviços prestados. 

Entre as atividades do IPEN inclui-se o atendimento a emergências 

radiológicas no Estado de São Paulo e à Região Sudeste da Usina Nuclear de Angra I no 

caso de acidentes nucleares. 

Para atender a esse objetivo as atividades em Proteção Radiológica 

foram desenvolvidas nas seguintes áreas, a saber: Serviço de Monitoração Pessoal, 

Serviço de Calibração e Dosimetria, Serviço de Monitoração Ambiental, e Pesquisa e 

Desenvolvimento. 

Principais Realizações: 

Monitoração Pessoal 

A execução do programa de Proteção Radiológica das instalações 

nucleares e radioativas do IPEN teve prosseguimento, a nível ocupacional. 

Atividades realizadas e prestação de serviços: 

Monitorações de área: 5300; 

Monitorações de ar: 406; 

Monitorações de superfície (forma rotineira): 12867; 

Monitorações de superfície (caráter operacional e especial): 10904; 
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Monitorações de embalagens contendo material radioativo: 19004; 

Vistoria de irradiadores: 251; 

Monitorações de controle de veículos na expedição de material radioativo: 766; 

Controle de coleta de rejeitos radioativos sólidos: 1360; 

Lavagem e descontaminação de peças de roupas de proteção dos trabalhadores: 11322 

peças; 

Descontaminação de 3409 peças e equipamentos provenientes de quase todas as insta

lações do IPEN; 

Análises e cálculos de blindagem: 11; 

Levantamentos radiométricos para instituições externas: 15; 

Treinamento em radioproteção: 26 cursos; 

Atendimento de emergências radiológicas: 22; 

Procedimentos técnicos elaborados: 95; 

Palestras proferidas sobre Proteção Radiológica: 11; 

Manutenção de aparelhos de Proteção Radiológica: 210; 

Participação no exercício simulado de evacuação da população circunvizinha da Usina 

Angra I na região Sudeste (Out/91). 
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Calibração e Dosimetric. 

As atividades desenvolvidas com monitoração individual 

(dosimetria externa e interna), calibração de instrumentos e de fontes radioativas padrões, 

e produção de material dosimétrico tiveram prosseguimento. 

Atividades realizadas e prestação de serviços externos: 

Filmes dosimétricos processados: 33000; 

Análises radiotoxicológicas: 1182; 

Calibração de monitores portáteis e dosímetros clínicos: 1200; 

Produção e calibração de fontes e soluções radioativas padrões: 102; 

Produção de pastilhas dosimétricas de CaS04:Dy: 36000; 

Medida de fluxo de neutrons em 92 posições de irradiação do reator IEA-R1; 

Monitorações com contador de corpo inteiro: 175; 

Dosímetros termoluminescentes avaliados para monitoração pessoal e ambiental: 6950. 

Procedimentos técnicos elaborados: 32 

Monitoração Ambiental 

Deu-se continuidade ao programa de controle de efluentes gerados 

pelas instalações nucleares e radioativas existentes no IPEN. Com os dados obtidos neste 

controle foi elaborado o "termo-fonte" (atividade dos radionuclídços liberados anual

mente) que permite, em caráter preventivo, juntamente com o levantamento das caracte

rísticas físicas e sócio-econômicas do meio ambiente circunvizinho, estimar a dose equi

valente efetiva nos indivíduos do público. 
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Deu-se, também, continuidade ao programa de monitoração 

ambiental. Este programa, que tem caráter confirmatório, monitora os níveis de radioati

vidade encontrados em amostras de origem aquática, terrestre e atmosférica provenientes 

do meio ambiente circunvizinho. Desta forma torna-se possível verificar se a estimativa 

de dose foi correta e se estão ocorrendo liberações não planejadas, acima dos limites 

operacionais. 

Atividades realizadas e prestação de serviços externos: 

Análise de radionuclídeos gama em 220 amostras de efluentes e 30 amostras ambientais, 

sendo a atividade total liberada 7,9 x IO9 Bq, resultando em uma dose equivalente efetiva 

no grupo crítico de 0,13 uSv; 

Análise para determinação dos radionuclídeos emissores gama em 80 amostras prove

nientes da água da piscina do reator IEA-R1; 

Determinação do teor de Urânio e Tório em 41 amostras de efluentes e 55 amostras 

ambientais; 

Determinação dos níveis de radiação externa por dosimetria termoluminescente em 30 

pontos; 

Procedimentos técnicos elaborados: 13; 

Análise radiométrica de radionuclídeos emissores gama com certificados para fins de 

importação e exportação: 480; 

Determinação de Urânio e Tório em amostras diversas: 28; 

Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento em Proteção Radiológica 

Para dar suporte aos trabalhos rotineiros das várias áreas do 

Serviço de Proteção Radiológica foram desenvolvidas as seguintes linhas de pesquisa: 
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Desenvolvimento de métodos radioquímicos para a determinação 

de radionuclídeos naturais e artificiais em amostras ambientais: 

Estudo de modelos de dispersão atmosférica; 

Determinação do coeficiente de distribuição de Tório, Cobalto e Césio nos sedimentos do 

Rio Pinheiros; 

Estudo da bioacumulação de metais pesados em organismos aquáticos por meio da 

técnica de traçadores radioativos; 

Desenvolvimento de métodos de análises radiotoxicológicas em materiais biológicos; 

Desenvolvimento de métodos matemáticos para cálculos de dose interna; 

Desenvolvimento de técnicas para a descontaminação de radionuclídeos presentes em 

roupas de trabalho; 

Implementação das novas filosofias de radioproteção ocupacional nas instalações de 

processamento de Urânio e Tório; 

Desenvolvimento de algoritmos para a determinação mais exata de doses individuais; 

Desenvolvimento de sistemas e métodos de calibração de instrumentos com radiação X, 

alfa, beta e gama; 

Desenvolvimento de câmaras de ionização de placas paralelas; 

Desenvolvimento de métodos de dosimetria de altas doses de radiação gama e de elétrons; 

Desenvolvimento de um sistema de coincidência para medida absoluta de atividade de 

radionuclídeos, empregando detectores de barreira de superfície; 

Desenvolvimento e aplicação de um detector para a medida absoluta da taxa de fluência 

de neutrons na região de MeV; 
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Desenvolvimento de dosímetros termoluminescentes de CaSO^Dy para radiação beta; 

Desenvolvimento de novos materiais dosimétricos tais como LiF:Mg,Ti e Mgl^C^Dy; 

Estudos de otimização em Proteção Radiológica. 
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VIII - SALVAGUARDAS 

O Serviço de Salvaguardas, reponsável direto pelo controle e a 

contabilidade do material nuclear da instalação IPEN, desenvolveu e implantou em 1991 

várias etapas referente ao Sistema de Salvaguardas. 

Principais Realizações: 

Informatização do Sistema de Salvaguardas, desenvolvendo e ade

quando os documentos de controle e contabilidade de material nuclear, visando atender 

aos Acordos Internacionais (INFCIRC 110 e 237, firmado com a AIEA, SCCC com a 

Argentina) e Nacional. 

Desenvolvimento dos procedimentos para envio de amostra de 

material nuclear para análise, a fim de estabelecer os princípios gerais e critérios, exigi

dos pelo Sistema de Salvaguardas implantado no controle de material nuclear. 

Adaptação da área IPEN 09 (galpão SAT) aos Acordos Internacio

nais e Nacional, utilizando técnicas extraídas da AIEA e ABACC que implicou numa 

mudança total da política de controle e contabilidade de material nuclear em estoque e 

processo, onde todos os materiais nucleares existentes foram novamente identificados, 

pesados, trocadas as etiquetas, avaliados e alguns casos reembalados para uma 

homogeneização das embalagens. 

Desenvolvimento e implantação das documentações específicas 

para transferências de material nuclear entre a instalação IPEN e outras instalações do 

país. 

Preparação de áreas de contabilidade e instalação para fiscalização 

realizada no ano em curso. 
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IX - GARANTIA DA QUALIDADE 

O Serviço de Garantia da Qualidade tem a seu cargo assegurar a 

qualidade de produtos, processos e serviços do IPEN. 

Principais Realizações: 

Desde o ano 1988, o IPEN vem traçando um plano com a finali

dade de implantar um sistema de Garantia da Qualidade nos seus laboratórios. Os traba

lhos tiveram início em outubro de 1988 sob a coordenação da Superintendência do IPEN 

na elaboração dos procedimentos escritos de todos os métodos de ensaios e métodos de 

análises químicas e isotópicas já considerados totalmente aptos para serem utilizados no 

controle da qualidade de produção dos materiais do ciclo do combustível nuclear. O 

mesmo grupo passou a coordenar as atividades de elaboração dos procedimentos escritos 

de métodos de análise por ativação de neutrons consolidando os desenvolvimentos da 

Divisão de Radioquímica nos últimos 15 anos. No fim de 1989, 105 procedimentos de 

análise foram editadas sob a sigla IPEN-QI-001 a 105, dentro de uma formatação padro

nizada. O passo seguinte foi dado em janeiro de 1990 com a determinação do Superinten

dente no sentido de profissionalizar o setor de caracterização de materiais com a implan

tação de vima central de recebimento de amostras dentro dos princípios da garantia da 

qualidade. 

A Central de Recebimento e Expedição de Análise foi inaugurada 

oficialmente no dia 30/08/1991 para as atividades de Caracterização de Materiais Nuclea

res dentro dos princípios da Qualidade Total no IPEN. Esta Central totalmente informati

zada tem possibilidade de agilização de relatórios dos serviços prestados bem como a 

padronização dos resultados de análise emitidos. Dentro deste contexto, estão sendo 

implantados Gráficos de Controle para os métodos analíticos já consolidados. Como con

seqüência direta, obtem-se a confiablidade metrológica desses métodos através da deter

minação gráfica das incertezas das medidas. 

Concomitantemente, o IPEN deu início ao programa de imple

mentação da Qualidade Total, dentro do Projeto de Modernização pela Qualidade Total da 
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CNEN. Como primeira etapa foi iniciada uma campanha para conscientizar e motivar os 

funcionários do IPEN em todos os níveis através da constituição do Comitê de Execução 

da Qualidade Total. Diversos grupos empenharam-se em difundir o conceito de qualidade 

total em diferentes áreas do IPEN. 
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X - APOIO LOGÍSTICO 

A área de Apoio Logístico tem como objetivo proporcionar con

dições básicas de estrutura a nível de instalações físicas, recursos informacionais, compu

tacionais e formação de recursos humanos especializados, ou seja, trata-se de uma área 

cujas atividades imprescindíveis de apoio viabilizam a execução das pesquisas em desen

volvimento. O conjunto das atividades referentes a estes objetivos estão localizados em 

múltiplas unidades como: Engenharia, Informática, Informação e Ensino. 

Durante o período de 1991 todas as ações foram direcionadas pro

curando adequá-las ao Programa de Modernização e Qualidade Total que o IPEN está 

empenhado em implantar, bem como cumprir com as diretrizes do Plano de Gestão da 

CNEN 1991. 

Principais Realizações: 

Engenharia 

As atividades de Engenharia objetivaram, através de um pla

nejamento estratégico, conciliar a preservação do patrimônio existente promovendo 

recuperações, melhoria nas instalações e obtenção, inclusive, de maior produtividade 

com as seguintes ações: 

Modernização dos meios de comunicação, com a instalação de 

uma Central Telefônica Digital de última geração, com grande capacidade de 

expansão para voz e transmissão de dados, bem como restauração física da rede de 

telefonia existente proporcionando um tráfego de qualidade compatível com a nova 

central. 

Execução de um amplo Plano de Obras, que proporcionou um 

diagnóstico da situação do Instituto com problemas em coberturas, cabines abaixado-

ras de tensão, sistemas de esgotos e de efluentes, redes de água, drenagem, arrua-
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mentos, cercas de proteção física, iluminação externa de segurança, sistema de pro

teção contra descargas atmosféricas (pára-raios), conseqüente da prolongada ausên

cia de manutenção. 

Levantamento detalhado e implantação de um banco de dados 

informatizado, reunindo todas as informações sobre o patrimônio imobiliário, com 

dados dos edifícios, instalações prediais e de infra-estrutura da Instituição acumula

dos durante os últimos 35 anos de existência. Os dados armazenados e atualizados 

permitem uma atuação ágil e eficaz dos trabalhos de planejamento, manutenção, 

assegurando o controle total do patrimônio imobiliário do IPEN. 

Elaboração e implantação de um Programa de Economia e 

Redução de Despesas de Energia Elétrica. A crescente escassez de recursos e a 

necessidade de maior qualidade e produtividade motivaram a efetivação do programa 

planejado, para obter resultados a curto, médio e longo prazo. 

Destacamos as atividades de mecânica e eletrônica, as quais 

intimamente ligadas ao pesquisador, possuem uma conotação estratégica fundamen

tal para a Instituição. A maioria das tarefas, iniciam-se a partir de pesquisas, desen

volvem tecnologia e resultam em mecanismos e instrumentos altamente especializa

dos na área nuclear. Considere-se que por tratar-se de atividades direcionadas para a 

tecnologia de ponta, é freqüente a ausência dos mesmos no mercado nacional. 

Informática 

A partir de um plano estratégico de informática, muitos 

foram os serviços oferecidos durante o período de 1991. A ampla modernização e 

atualização de equipamentos, possibilitou de maneira conveniente e adequada, que 

um maior número de usuários passassem a ter acesso tanto a equipamentos bem 

como a modernas técnicas de informática, facilitando sobremaneira as atividades 

científicas e administrativas da Instituição. Nesse contexto, instalou-se redes de 

microcomputadores e estações de trabalho, desenvolveu-se novos sistemas compu

tacionais e vários cursos e treinamentos foram oferecidos aos servidores, elevando-

se de maneira considerável a velocidade, a qualidade e o desenvolvimento das tare

fas executadas, a saber: 
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Até o exercício anterior, o IPEN contava com somente 61 micro

computadores e impressoras, e hoje temos 156, representando um aumento de 256%. A 

relação de 1 microcomputador por 19 servidores passou a ser de 1 microcomputador por 

7,6 servidores. Houve ainda aquisição de 4 impressoras laser. 

Enquanto somente uma pequena rede Microlinea e uma rede expe

rimental Novell (1 servidor e 3 terminais) estavam instalados anteriormente, contamos 

agora com mais 3 redes Novell, que se interligarão, podendo se conectar com 

o computador Buli na CNEN/SEDE através das redes de comunicação RENPAC e 

TRANSDATA em pleno funcionamento. E através destes sistemas que se faz o acompa

nhamento e gerenciamento de projetos GECOR/GEPRO e SUPRIR. 

Os equipamentos IBM foram modernizados passando de uma 

CPU4381-P02 com 16 Mbytes para unia CPU 4381-R22 com 32 Mbytes. De 8,6 Gbytes 

de área em disco passamos para 12,4 Gbytes. Além disso 2 novas unidades de leitura e 

gravação de 38000 bpi foram instaladas, com atualização do sistema operacional 

MVS/XA. Com a liberação completa para uso do IBM passamos de uma média diária de 

uso da CPU de 6,6 horas para as 11,8 horas atuais, representando um aumento na 

utilização do equipamento de 79%. Todo esse acréscimo foi conseguido com apenas um 

aumento não superior a 15% nos custos. 

Quanto ao apoio aos usuários em microinformática, o único curso 

oferecido anteriormente, era o de DOS-Básico com 55 participantes. Oferecemos mais de 

9 cursos onde foram treinados aproximadamente 525 servidores, representando um 

aumento de 800% no número de cursos e de 855% no número de servidores treinados. 

Por outro lado, enquanto não havia treinamento externo de atualização dos 

próprios servidores do quadro da Informática, vários cursos de modernas linguagens de 

programação e de sistemas aplicativos foram oferecidos a cerca de 22 servidores. 

Houve ainda no período, substancial aumento (aproximadamente 

de 80%) no número de sistemas (programas) desenvolvidos em suporte às áreas científi

cas e administrativas do IPEN, todos atualmente com aplicação de novas técnicas e 

linguagens de computação. 
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Informação 

As atividades de fornecimento de informação bibliográfica espe

cializada são exercidas pela Biblioteca, que foi criada com objetivo de adquirir, organizar, 

gerar e suprir suporte bibliográfico à comunidade Técnico-Científica do IPEN, às unida

des que compõem a CNEN, bem como à comunidade nacional de C&T. Dentro desse 

contexto, alguns marcos foram alcançados em 1991, a saber: 

Foi apresentado um projeto para a FAPESP, solicitando recursos 

orçamentários destinados a aquisição de material bibliográfico no valor de US$ 25.000. 

Sugeriu-se a aquisição planificada com a COPESP, bem como uma colaboração mais 

eficaz no sentido de beneficiar o usuário no acesso a informação bibliográfica. 

Em consonância com o processo de modernização e qualidade em 

andamento na Instituição, a Biblioteca adotou um novo software para gerenciar a infor

mação, e propiciar a consulta on-line ao acervo bem como integrar a rede bibliográfica 

pela CNEN. 

Se pelos aspectos econômicos o crescimento bibliográfico foi res

trito, o período foi benéfico no que diz respeito ao desenvolvimento técnico da equipe, 

através de cursos específicos. Todo o quadro de funcionários da Biblioteca foi preparado 

para a implantação da microinformática. O trabalho conjunto com os analistas permitiu a 

migração e análise de 25.000 registros de material bibliográfico. 

A Biblioteca também é responsável pela editoração, e disseminação 

a nível internacional da produção técnico-científico do IPEN. 

Ensino e Formação de Recursos Humanos 

Uma das atribuições básicas especificas do IPEN, é a formação de 

recursos humanos especializados de forma a assegurar o preparo de pessoal técnico para 

atender a demanda de profissionais e especialistas na área nuclear. 

A área de ensino e formação de recursos humanos efetua esta ativi

dade através de cursos de pós-graduação, pós-doutorado, propicia também o intercâmbio 
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e a cooperação técnico-científica com entidades nacionais e do exterior. A tarefa de pro

mover, incentivar a comunicação e informação para o público interno e externo é também 

objetivo desta área. 

Durante o período de 1991 destacam-se o preparo e edição de duas 

publicações "Normas e Regulamentos e o Manual de Pós-Graduação". Estas publicações 

em muito auxiliaram os estudantes de pós-graduação, no entendimento de procedimentos, 

normas, regulamentos, relação de orientadores e disciplinas. 

Atividades Administrativas 

O apoio administrativo do IPEN exerce as funções de suprir, 

manter e desenvolver os recursos humanos para atender as necessidades da área nuclear, 

garantindo a manutenção das atividades básicas de apoio administrativo. Dentro desse 

contexto foram realizadas as seguintes atividades: 

Coordenação e controle de apoio administrativo de materiais e serviços; 

Gerenciamento das aplicações orçamentárias, financeiras e contábeis; 

Controle físico dos bens patrimoniais, recebimento e guarda de materiais; 

Atividades de suprimento de materiais; 

Cumprimento das políticas e diretrizes de recursos humanos da CNEN; 

Aplicação do Plano de Benefícios da Instituição; e 

Condução do Programa de Administração de Pessoal dentro da legislação. 

As atividades descritas acima foram administradas com recursos 

oriundos de diversas fontes que estão demonstrados na tabela III . Os recursos 

provenientes de órgãos de financiamento de projetos, para execução plurianual, estão 

mostrados na tabela IV. As receitas próprias do IPEN, geradas através de vendas de 

produtos e serviços, estão apresentadas nas figuras 3 e 4. Finalizando, apresenta-se uma 

visão da evolução orçamentária do IPEN de 1985 a 1991 através da tabela V e da figura 5. 
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Tabela III 
Orçamento do I PEN por Fonte em 1991 (em U$$ 1.000) 

Fonte 

Orçamentário 

PETN 

Receita Própria 

AIEA (*) 

FAPESP/CNPq 

FINEP 

Total Geral 

40.665 

40.665 

Custeio 

4.620 

208 

2.042 

232 

53 

7.155 

Invest. 

691 

126 

182 

233 

35 

1.267 

Total 

45.976 

334 

2.042 

182 

465 

88 

49.087 

Tabela IV 
Projetos do I PEN de execução plurianual aprovados por Fontes 

de Financiamento de Pesquisas em 1990 e 1991 

Fonte 

FINEP 

CNPq 

FAPESP 

AIEA 

Outras 

Total 

Valor (US$ 1.000) 

1990 

3.830 

524 

82 

386 

357 

5.179 

1991 

741 

13 

32 

444 

-

1.230 
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Serviços e Vendas de Radioisotopes 
(1991) 
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Figura 3 
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Tabela V 
Evolução Orçamentária do IPENde 1985 a 1991 (em US$ 1.000) 

Ano Pessoal Custeio Invest. Total 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

8.451 

10.204 

17.552 

25.491 

35.741 

42.559 

40.665 

2.973 

4.114 

5.628 

6.389 

5.615 

6.100 

4.620 

634 

889 

1.487 

681 

416 

1.Ü09 

691 

12.058 

15.207 

24.667 

32.561 

41.772 

49.968 

45.976 

Total 180.663 35.439 6.107 222.209 

Evolução Orçamentária do IPEN 
1985 a 1991 

(em US$ 1.000) 
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