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APRESENTAÇÃO 

Ao abrirmos esta Segunda 
Semana de Integração do IPEN, cabe 
fazermos uma reflexão sobre o que 
realizamos nestes últimos quatro anos 
em prol do Instituto, de seus 
funcionários e do país ao cumprir nossa 
missão. Neste período consolidamos 
uma série de benefícios diretos de 
interesse dos servidores como a 
descentralização do plano médico, os 
programas de treinamento e de 
erradicação do analfabetismo, o 
programa de integração com a 
instituição (open house) e a extensão a 
todos que trabalham nas instalações do 
IPEN do adicional de radiações 
ionizantes. A preocupação com a 
saúde e bem estar dos funcionários 
levou-nos a criar a Comissão de 
Proteção Radiológica na Saúde 
Ocupacional, PRORASO e o Grupo 
Interno de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho, GIPAT. De 1990 para 1994 
tivemos uma redução de 
aproximadamente 50% nos acidentes de 
trabalho no IPEN. Iniciamos a revisão 
dos planos de proteção radiológica e de 
proteção física e aumentamos em muito 
a segurança de nossas instalações 
através da terceirização parcial da nossa 
equipe de proteção física. 
Terceirizamos também outros serviços 
seguindo a tendência moderna de 
desverticalizar a organização para que a 
mesma se dedique integralmente a suas 
atividades fim. Ao nível gerencial 
iniciamos a formação de uma geração 
de Protapianos, ou seja, gerentes que 
cursaram o Programa de Treinamento 
em Administração de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas das FEA/ 
USP e criamos o Conselho Técnico 
Científico, CTC, que nos auxilia na 
avaliação do progresso científico do 
IPEN. 

Apesar dos recursos escassos, a 
administração eficiente dos mesmos 
tornou possível a modernização do 
complexo de comunicações do IPEN 
abrindo um enorme leque de 
possibilidades. A informatização 
iniciada em 1990 com a aquisição das 
primeiras redes, a interligação das 
mesmas via fibras ópticas, o 
processamento distribuído via cluster de 
estações de trabalho associados ao 
treinamento do pessoal culminaram 
com uma mudança de cultura da 
informação no IPEN. Agora, de posse 
de computadores pessoais, os 
pesquisadores escrevem seus resultados 
com mais facilidade e acessam, via 
internet, pesquisadores de outros 
centros nacionais e internacionais bem 
como bancos de dados mundiais. 
Enfim, estamos preparando o Instituto 
para a revolução tecnológica da 
informação pois afinal o próximo 
milênio já nos bate à porta! 

O aumento da eficiência e da 
produtividade se fez sentir em vários 
setores como uma resposta saudável de 
nossos funcionários ao estímulo 
recebido. Nossa produção de 
radiofármacos saltou de um patamar de 
26 itens em 1990 para 38 itens em 1994 
atendendo a um espectro bem maior de 
clientes. Aumentamos 
significativamente a nossa arrecadação 
de 2 milhões para 6 milhões de USD 
nesse mesmo período. A pesquisa e a 
introdução no mercado da medicina 
nuclear de novos produtos para 
diagnóstico e tratamento de câncer 
ampliou o arsenal dos médicos 
nucleares que hoje atendem mais de 
500.000 clientes em todo o país com os 
produtos do IPEN. O Instituto com 
seus desenvolvimentos vem assim 
desempenhando um enorme papel 



social nas áreas da saúde da.população, 
Nossa produção científica anual 
resultante das pesquisas em reatores, 
materiais nucleares, tecnologias 
avançadas, alem das áreas básicas como 
física, química e biologia, aumentou de 
250 títulos em 1989 para 502 em 1993, 
com ênfase nas publicações 
internacionais. Estes indicadores são 
ainda mais significativos ao se 
considerar que, devido as 
aposentadorias, tivemos um decréscimo 
no quadro de servidores. A formação 
anual de mestres e doutores em 
Tecnologia Nuclear com títulos 
homologados pela Universidade de São 
Paulo duplicou nestes últimos quatro 
anos. A manutenção do conceito A pela 
CAPES durante todo este período nos 
consolida como o maior e mais eficiente 
centro de pesquisas e de pós-graduação 
na área nuclear do país. 

Tudo isto só foi possível porque, 
mantivemos uma equipe coesa em torno 
dos ideais e da missão do IPEN. e só 
não fizemos por mais realizar porque 
enfrentamos um dos mais adversos 
momentos históricos já vivido pelo 
Instituto que se tem notícia. O IPEN 
atravessou de pé um período 
extremamente conturbado da vida 
nacional, sob inflação galopante e sob 
um arrocho orçamentário sem 
precedentes. A ausência de uma diretriz 
maior com relação a área nuclear 
refletiu sobremaneira nas nossas 
dotações. Entretanto soubemos nos 
adaptar a essa situação que acreditamos 
ser temporária e procuramos novos 
caminhos em defesa do nosso campo de 
trabalho e do nosso Instituto. Na 
realidade o que sobressai neste período 
todo transcendendo as dificuldades e 
para além das realizações concretas é: 
tornamo-nos mais eficientes e 
produtivos graças à nossa capacidade 
de adaptação para lidar com 
adversidades. Assim só nos resta 
agradecer o empenho e a dedicação de 
todos pois sem as pessoas nada disto 
teria sido alcançado. 

Spero Penha Morato 
Superintendente 
Novembro 1994 
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ATIVIDADES SUPORTE DA 
SUPERINTENDÊNCIA DO IPEN 

Chefia de Gabinete e Assessorias da Superintendência 

OBJETIVO 

As Assessorias da 
Superintendência prestam serviços 
técnicos e administrativos ao 
Superintendente do IPEN. Analisam 
expedientes, relatórios e colhem 
informações complementares das 
diversas áreas do IPEN, e 
eventualmente de áreas externas ao 
IPEN, fornecendo subsídios para dar 
suporte ao trabalho do Superintendente. 

A Superintendência do IPEN 
recebe, diariamente, não somente 
expedientes das diversas áreas do 
Instituto» das Associações de 
Funcionários e de funcionários mas 
também oriundas de diversas áreas 
externas, Universidades, Clientes, 
Fornecedores, Imprensa e outras. 
Naturalmente a Superintendência 
recebe fluxos de expedientes advindas 
das áreas da CNEN, da Presidência, das 
Diretorias, das Superintendências e dos 
Institutos. O Gabinete tem a 
incumbência de depurar todos os 
expedientes e correspondências, 
despachando para as áreas pertinentes 
do IPEN, selecionando e priorizando os 
assuntos mais importantes para serem 
submetidas às decisões do 
Superintendente. 

Parte dos expedientes 
encaminhada ao Superintendente 
retorna ao Gabinete ou é encaminhada 
às Assessorias para providências, 
execuções ou emissões de pareceres. 
Assim, as tarefas atribuídas pelo 
Superintendente são analisadas, 
resolvidas ou executadas pelo Gabinete 
ou pelas Assessorias. Essas tarefas 
envolvem preparo de respostas internas 
ou externas, consultas às áreas internas 
do IPEN e da CNEN, interconiunicaçào 
com áreas externas ao IPEN e 

sobretudo de consolidação de diversas 
informações sobre um determinado 
universo em um único documento. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Como exemplo, podemos citar 
uma atividade relacionada com a 
D i retori a de Pesq ui sa e 
Desenvolvimento da CNEN, órgão ao 
qual o IPEN está subordinado 
diretamente. Toda atividade de 
Pesquisa & Desenvolvimento, as 
estratégias, os projetos prioritários e a 
distribuição dos recursos da CNEN 
estão vinculadas àquela Diretoria, 
exigindo um permanente intercâmbio de 
decisões e ações entre a DPD e o 
IPEN. Um caso típico deste 
intercâmbio é a preparação do 
orçamento global do IPEN que é feita 
através dos subsídios, oriundos das 
áreas técnicas do IPEN, que são 
consolidados, priorizados e preparados 
dentro das disponibilidades e política 
definida pela Presidência da CNEN. 

Uma outra atividade relaciona-se 
às reuniões da Diretoria do IPEN. 
Tratam-se de reuniões periódicas entre 
os Diretores e o Superintendente do 
IPEN onde são definidas as diretrizes 
que são transmitidas às Unidades da 
Instituição para serem executadas. Para 
viabilizar as reuniões da Diretoria, a 
Assistente do Gabinete da 
Superintendência despacha diariamente 
com o Superintendente anotando todos 
assuntos importantes que serão 
selecionados pelo mesmo para compor 
a pauta da reunião de Diretoria. 
Participam das reuniões o Chefe do 
Gabinete e a Assistente da 
Superintendência, sendo esta última 
encarregada de redigir todas as atas de 
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reuniões de Diretoria. 
Cabe ainda mencionar as reuniões 

do Conselho Superior do IPEN. Trata-
se de um encontro de representantes da 
CNEN e da Universidade de São Paulo 
com o Superintendente. O IPEN, uma 
autarquia do Governo do Estado de 
São Paulo, vinculada à USP e gerido 
pela CNEN, deve prestar contas e 
submeter as grandes decisões aos 
representantes das áreas federais e 
estaduais. Assim, as reuniões, as pautas 
e as atas são preparadas pela secretária 
do Conselho com a colaboração do 
Gabinete, as Assessorias da 
Superintendência e Comissão de Pós-
Graduação através de contactos com 
todas as unidades do IPEN. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O Gabinete e as Assessorias do 
IPEN vêm desenvolvendo planos para a 
geração de um Banco de Dados, 
reunindo, catalogando, ordenando e 
atualizando as informações 
provenientes de todas as Unidades do 
Instituto. Com base nestas informações 
elabora-se, periodicamente, o relatório 
anual. 

O relatório anual de progresso 
para uma Instituição de Pesquisa e 
Desenvolvimento é de fundamental 
importância para manutenção da sua 
imagem e serve como uma prestação de 
contas aos nossos clientes, governo e 
público em geral. 

Assim, a partir de 1990, o IPEN 
iniciou a preparação e impressão de um 
relatório anual contendo, não só 
realizações técnico-científicas, mas 
outros dados gerenciais mostrando 
como a instituição cuida da sua parte 
social, de sua gestão de recursos 
humanos e financeiros nas atividades de 
P&D. Os relatórios anuais tem sido 
sucessivamente aperfeiçoados em 1991, 
1992 e 1993. 

Hoje, estes quatro relatórios 
anuais, do IPEN, já amplamente 
divulgados para todo o país, constituem 
uma base de planejamento para futuras 
atividades e como fonte de idéias para 
melhorias sucessivas das atividades 
correntes. Também, a série está 
servindo de base para elaboração do 
relatório de gestão 1990-1994 e do 
Anuário Estatístico. 

O Anuário Estatístico do IPEN 
será um compêndio com as informações 

organizadas e çm forma de tabelas e 
gráficos que permitirão investigar e 
analisar dados de diferentes naturezas, 
servindo para as seguintes finalidades: -
- Divulgar e tornar transparente as 
atividades do IPEN, junto a CNEN, 
Conselho Superior do IPEN, 
Autoridades, Clientes e a População em 
Geral; - Servir de Apoio 
Técnico/Administrativo para as 
atividades de Planejamento; - Servir de 
fonte de consulta interna para as 
Unidades e da Superintendência do 
IPEN. 

Uma outra atividade planejada 
consiste na elaboração de um Catálogo 
de Pesquisas. Este Catálogo terá, como 
objetivo principal, fornecer informações 
sobre as linhas de pesquisa em 
desenvolvimento nas Unidades do 
IPEN, sobre o número de 
Pesquisadores e Grupos de Pesquisas 
com os respectivos campos de atuação, 
as principais contribuições científicas, 
tanto em forma de publicações como as 
atividades de orientação de alunos de 
mestrado ou doutorado. Este catálogo 
deverá ser elaborado em forma bilingüe 
para divulgação no estrangeiro. 

Uma terceira atividade, em fase 
final de planejamento, refere-se a futura 
implantação da Editora do IPEN com a 
finalidade de publicar livros na área de 
Energia Nuclear contando com a 
autoria dos Pesquisadores da 
Instituição. Esta Editora contará com 
suporte dos setores de Comunicação 
Social, da Gráfica e da Biblioteca do 
IPEN. Os livros seriam colocados à 
venda revertendo a receita em benefício 
da Instituição para modernização da sua 
Infra-Estrutura. Os livros, além de 
ressaltar os trabalhos realizados pelos 
pesquisadores, mostrarão os benefícios 
da aplicação da Tecnologia Nuclear 
para a população em geral bem como 
divulgarão o nome do IPEN. 

PARTICIPANTES 

Aldenice Alves Batista 
Edvaldo Roberto P.Fonseca 
Fernando José de C. Pires 
José Adroaldo Araújo 
Kengo Imakuma 
Sandra R. Agostini Cruz 
Sérgio Torquato 
Susy Frey Sábato 
Vicente Peccequilo Jr 



ATIVIDADES OPERACIONAIS 
DO SPF 

Serviço de Proteção Física 

OBJETIVO 

Mostrar à comunidade do IPEN-
CNEN/SP e da COPESP, parte das 
atividades desenvolvidas pelo Serviço 
de Proteção Física(SPF), no que tange 
ao controle e gravação magnética de 
Crachá de Identificação, bem como ao 
controle e supervisão do acesso de 
visitantes, vistorias de veículos, revistas 
em volumes, etc. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Conforme previsto nas atividades 
planejadas na l â SIPEN, o efetivo dos 
vigilantes terceirizados foi aumentado, 
o que propiciou ao Instituto uma 
melhora sensível na Proteção Física de 
suas instalações, no patrulhamento das 
áreas internas e na fiscalização dos seus 
bens patrimoniais. 

O número de guaritas de 
segurança avançadas também foi 
aumentado. Essa medida de segurança 
permitiu um maior poder de observação 
da cerca perimetral do Instituto, 
rtiinimizando, assim, os riscos de 
possíveis intrusões de pessoas adversas 
na área vigiada. 

Quanto ao controle de acesso de 
pessoas às dependências do Instituto, 
e&tabeleceu-se novas diretrizes por 
meio de Portaria da Superintendência. 
Os equipamentos obsoletos de registros 
de dados foram substituídos por 
equipamento de microcomputador na 
Portaria Geral, obtendo-se, com isso, 
listagens diárias do controle de todos os 
visitantes que adentram às Unidades do 
Instituto. 

Novas medidas foram adotadas 
para aumentar o grau de segurança da 
rede bancária, localizada no bloco "A" e 

dos carros fortes que circulam pelas 
vias do Instituto em Dia de Pagamento. 
Porta giratória e de retenção de 
passagem de pedestres foram instaladas 
próximas aos Postos bancários e, na 
"Operação Pagamento", o Instituto tem 
recebido auxílio da Força de Apoio de 
Policiais Militares com armamento 
pesado. 

Foram atribuídas ao SPF pela 
Superintendência, em abril do ano 
passado, novas atividades operacionais, 
no que se refere à vistoria aleatória em 
veículos e à revista em volumes, 
diariamente. 

Embora, no início dessas 
atividades, o SPF tenha tido algumas 
dificuldades com os proprietários de 
veículos quanto à sua operacionalidade, 
hoje em dia, a aceitabilidade é de 100%. 

Pelo controle do SPF são 
realizadas cerca de 1.800 vistorias em 
veículos e cerca de 1.700 revistas em 
volumes, mensalmente. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Considerando-se a necessidade de 
atingir a condição satisfatória de 
segurança interna, para se evitar 
possível ação danosa por parte de 
pessoas adversas, o SPF previu no 
Planejamento de Segurança para 1995, 
um efetivo maior de vigilantes a serem 
contratados, e o aumento da rede de 
radiocom uni cação de segurança. 

PARTICIPANTES 

Celso Huerta Gimenes 
Francisco Batista de Moura 
Helena de Oliveira Stephano 
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE SALVAGUARDAS NO IPEN -

AVALIAÇÃO 

Serviço de Salvaguardas 

OBJETIVO 

Toda Instalação Nuclear, que 
opera e/ou processa material nuclear, 
deve possuir um Sistema de 
Salvaguardas confiável, cujo objetivo 
principal é de controlar e contabilizar, 
com eficiência, todo o material, para 
minimizar as perdas e evitar desvios do 
material. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Até 1988, o Sistema de 
Salvaguardas existente atendia apenas 
aos acordos internacionais INFCIRC 
110 e 237, firmados com a Agência 
Internacional de Energia Atômica -
AIEA, que estão relacionados com o 
material nuclear enriquecido utilizado 
para a fabricação de elemento 
combustível para os reatores IEA-R1, 
em São Paulo, e Argonauta, no Rio de 
Janeiro. 

O IPEN-CNEN/SP iniciou a 
implantação de seu programa de 
Salvaguardas no final de 1988, 
atendendo à nova filosofia da CNEN-
Sede, órgão fiscalizador nacional. 

Para a implantação do Sistema de 
Salvaguardas, adotaram-se alguns 
procedimentos utilizados pela AIEA 
que foram transmitidos ao IPEN pelo 
Serviço de Salvaguardas da 
CNEN/RIO. 

Inicialmente fez-se o 
levantamento de todo o material 
nuclear que entrou no IPEN de 1968 
até 1986, baseando-se em documentos 
existentes, verificando-se suas 
transformações e áreas que foram 
destinados. 

O passo seguinte foi a 
distribuição do Requerimento Para 
Utilização de Material Nuclear -
RUMAN, nas áreas que utilizam 
material nuclear. Este documento 
obriga o usuário de material nuclear a 
declarar todo material existente na área, 
a localização e a planta do local. 

Com os documentos RUMAN's 
prontos, foi possível definir as áreas que 
estariam classificadas como prioritárias 
pela classe I ou II, dependendo da 
quantidade de material nuclear 
manuseada. 

Desta forma, a instalação IPEN-
CNEN/SP foi dividida em Áreas de 
Contabilidade para facilitar o controle 
de material nuclear, sendo nomeado um 
responsável para cada área. 

Para atender o crescimento e a 
complexidade do Sistema de 
Salvaguardas devido aos acordos 
firmados com a Argentina e a AIEA, o 
Serviço de Salvaguardas tem 
desenvolvido um trabalho de adaptação 
às mudanças sujeitas nesses acordos, na 
elaboração de questionários técnicos 
das diversas áreas de contabilidade. Foi 
implantado novos procedimentos para o 
envio de amostras para análise, criando-
se condições mais seguras no controle 
de materiais nucleares em locais que 
não sejam área de contabilidade. 

O Serviço de Salvaguardas tem 
acompanhado diretamente as inspeções 
realizadas nas diversas áreas do IPEN 
pelos inspetores da ABACC e da 
AIEA, bem como tem cedido, quando 
solicitado pela ABACC, seus 
integrantes para realizarem inspeções 
em instalações argentinas. 
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ATIVIDADES PLANEJADAS 

Para o próximo período tem-se 
como prioridade o desenvolvimento e a 
implantação de um Sistema de Medidas, 
que atenda as exigências dos órgãos 
fiscal izadores, bem como a implantação 
de um Sistema ON-LINE. 

PARTICIPANTES 

Cyro Enoki liara 
José Glaucio Garone 
Walter Pereira 



PÓS-GRADUAÇÃO EM 
TECNOLOGIA NUCLEAR 

Divisão de Intercâmbio e Cooperação Técnica 

OBJETIVO 

O Curso de Pós-Graduação do 
IPEN está vinculado à USP, e é 
oferecido a nível de Mestrado e 
Doutorado nas áreas de concentração: 
Tecnologia Nuclear Básica (ÇTN) e 
Reatores Nucleares de Potência e 
Tecnologia do Combustível Nuclear 
(RNC). Visando ao ensino e à formação 
no âmbito do Programa da Pós-
Graduação em Tecnologia Nuclear, o 
Setor de Pós-Graduação gerencia e 
organiza seus cursos, as defesas de 
Dissertações e Teses, presta 
atendimento a professores, alunos e 
orientadores e secretaria a Comissão de 
Pós-Graduação. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O Curso de Pós-Graduação vem 
recebendo, desde a sua criação em 17 
de novembro de 1975, conceito "A" 
para os cursos de Mestrado e 
Doutorado do Programa de Tecnologia 
Nuclear, concedido pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior-CAPES. A apreciação 
dos Cursos de Pós-Graduação pela 
CAPES caracteriza-se por um processo 
de avaliação exógena, realizada por 
membros do corpo docente e 
pesquisadores dos cursos de mestrado e 
doutorado no País. Essa avaliação 
baseia-se em informações anualmente 
coletadas em formulários padronizados 
e em relatórios de visitas 
periodicamente realizadas por 
consultores da CAPES. Neste sentido, 
o IPEN recebeu no período de 18 a 22 
de julho de 1994, o Prof. Atílio DXMio 
da Universidade Federal de 

Pernambuco, designado pela CAPES 
para realizar a visita de avaliação do 
Curso de Pós-Graduação. 

Atualmente, o Programa de Pós-
Graduação do IPEN, é formado por: 
- U m Corpo de Orientadores 
constituído de 131 doutores, sendo 44 
da área RNC e 87 da área CTN, 
- U m total de 56 disciplinas 
credenciadas, sendo 31 da área CTN e 
25 da área RNC e, 
- Um total de 433 alunos matriculados. 

Desde a sua criação em 1975 
foram outorgados pela Pós-Graduação 
469 títulos sendo, 378 mestrados e 91 
doutorados, distribuídos nas áreas 
respectivas, conforme indicado abaixo: 

TÍTULOS OUTORGADOS 

Desde a realização da l 1 Semana 
de Integração do IPEN, ocorrida no 2* 
semestre de 1992, o crescimento e a 
melhora na qualidade do Curso de Pós-
Graduação do IPEN têm sido um fato 
muito marcante, evidenciados pelos 
números demonstrados a seguir. 
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Biênio 93/94: 

N- de orientadores credenciados = 26 
N- de disciplinas ministradas = 62 
N e de disciplinas credenciadas = 09 
N-de alunos matriculados = 132 
N- de defesas realizadas: 

Mestrado = 58 
Doutorado = 25 

Esses números têm colocado o 
Curso de Pós-Graduação do IPEN 
dentre os melhores oferecidos no País. 
A guisa de curiosidade cumpre informar 
que, em 1993, a Pós-Graduação de 
Engenharia Nuclear da COPPE/UFRJ 
ministrou 37 disciplinas, matriculou 30 
novos alunos e foram defendidas 09 
dissertações de mestrado e 04 teses de 
doutorado. 

O Setor de Pós-Graduação vem 
realizando, desde 1992, o sistema de 
avaliação dos relatórios de seus alunos. 
O acompanhamento e a evolução dos 
alunos de Pós-Graduação é realizado 
por meio de "relatórios semestrais" e da 
"folha de avaliação do orientador", que 
são encaminhados pela Comissão de 
Pós-Graduação-CPG, para apreciação 
de um relator (indicado entre os 
próprios orientadores do Programa de 
Pós-Graduação do IPEN, escolhido em 
conformidade com suas pesquisas e 
áreas congêneres) 

Em 05 de agosto de 1993, a CPG 
aprovou em reunião a reformulação de 
seu curso obrigatório CTN-752 
"Fundamentos de Tecnologia Nuclear", 
objetivando o aprimoramento do ensino 
da multidisciplinaridade que envolve o 
campo da Energia Nuclear. 

Em 1994, uma nova Comissão de 
Pós-Graduação foi constituída, para o 
biênio 94/95, composta pelos membros 
seguintes: 
Titulares: Dr 3 Linda V. E. Caldas-N, 
Dr 5 Vânia Cairá Borghi-AlC, Dr. 
Waldemar Monteiro-M, Dr. Luis Paulo 
Geraldo-T e Dr* Nanami Kosaka-R, 
sob a presidência do primeiro. 
Suplentes: Dr* Letícia L.C. Rodigues-
N, Dr 3 Martha M.F. Vieira-M, Dr 3 

Mitiko Saiki-T, Dr. José Messias de 
Olivieira Neto-R, Dr 3 Nélida Lúcia dei 
Mastro-G. 

Os fatos mais marcantes 
ocorridos em 1994 foram: 
- Criação de um núcleo de apoio 
computacional constituído por uma sala 
com dez microcomputadores (486-DX 

50) e periféricos, para uso exclusivo 
dos alunos da Pós-Graduação para 
execução de seus trabalhos de pesquisa 
e atividades discentes. 
- Instalação de cinco 
microcomputadores (486-DX 50) e 
periféricos em Departamentos de cada 
uma das Diretorias Técnicas (M, R, T, 
N e G), para utilização exclusiva dos 
orientadores em seus trabalhos de 
pesquisa e ensino. 

ATIVIDADES PLANEJADAS: 

- Criação de um Banco de Dados do 
Curso de Pós-Graduação. 
- Atualização do "Manual" e do 
"Regulamentos e Normas" do Curso de 
Pós-Graduação, editado em 1991. 
- Recredenciamento do quadro de 
orientadores. 

PARTICIPANTES: 

Dr 3 Vânia Cairá Borghi 
Darcy Martins Dias Maragno 
Márcia Orrico Pupak 
Maria de Fátima A. Morgado 
Terezinha de F. Moreira 
Vera Lúcia Mariano Garcia 
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INTERCÂMBIO E 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Divisão de Intercâmbio e Cooperação Técnica 

OBJETIVO 

O Setor de Cooperação Técnica 
Internacional e Intercâmbio Técnico-
Científíco, como o próprio nome indica, 
tem por objetivo coordenar, apoiar e 
promover o intercâmbio e a cooperação 
técnica do IPEN com instituições 
externas. Cabe portanto ao Setor fazer 
o elo de ligação do IPEN com a 
Agência Internacional de Energia 
Atórnica-(AIEA), por intermédio da 
Gerência de Cooperação Técnica-
(GECOT) da CNEN. 

Dessa forma, o Setor coordena e 
acompanha a vinda de especialistas e de 
bolsistas da AIEA ao IPEN, bem como 
o envio de especialistas para missões, 
visitas científicas e participações em 
missões técnicas no exterior. Coordena 
e acompanha também a participação 
dos pesquisadores e técnicos de nível 
superior em eventos de curta duração, 
participação em cursos de treinamento 
ou em cursos de pós-graduação no 
exterior. 

Além disso, o Setor gerencia a 
participação do IPEN em Programas 
Regulares de Assistência Técnica da 
AIEA e os Contratos de Pesquisa com 
ela firmados. 

É responsabilidade do Setor a 
pesquisa e a divulgação, no âmbito do 
IPEN, de informações referentes a 
Cooperação Técnica Nacional e 
Internacional e ao Intercâmbio Técnico-
Científico. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Durante 1993, o Setor gerenciou 
um total de 77 afastamentos do País. 
Quarenta e um afastamentos referiram-
se a atividades patrocinadas pela AIEA, 
dez foram bolsas concedidas pelo 

Programa de Capacitação de Recursos 
Humanos para o Desenvolvimento 
Tecnológico-RHAE/CNPq, nove foram 
auxílios viagem para participação em 
eventos financiados pelo CNPq e pela 
FAPESP, sete as inspeções de 
salvaguardas financiadas pela Agencia 
Brasileiro- Argentina de Contabilidade e 
Controle de Materiais Nucleares-
ABACC e dez pesquisadores 
participaram de encontros, congressos, 
cursos- e visitas técnicas (04 
patrocinados pela COPESP, 02 pela 
JICA, 02 pela CNEA, 01 pela CNEN e 
01 pela Brastemp). 

De janeiro a setembro de 1994, o 
Setor gerenciou o afastamento de 28 
pesquisadores do IPEN, para participar 
de treinamento de curta duração no 
exterior, sendo 16 em encontros, 
congressos, cursos e visitas técnicas, 
seis em estágios de curta duração e seis 
em inspeções de salvaguardas. 

Afastamentos p / Eventos de Cur ta 
Duração 

Financiadores N 2 de Pesquisadores 

1992 1993 1994 

CNPq 14 04 03 
FAPESP 06 05 03 
CNPq/RHAE 15 10 01 
AIEA 24 41 11 
ABACC 00 07 06 
COPESP 00 04 00 
JICA 00 02 01 
CNEA 00 02 00 
OUTROS (*) 10 02 03 

TOTAL GERAL 69 77 28 

(*) CNEN, FINEP, Brastemp, Ag. 
Coop. Espanhola, e Empresa Vg. 
Elemental. 
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A tabela acima apresenta o 
número total dos pesquisadores 
afastados do País para participar de 
eventos de curta duração, nos anos de 
1992, 1993 e 1994, e as respectivas 
entidades financiadoras: 

Ainda em 1993, com relação à 
AIEA, viabilizaram-se 11 Contratos de 
Pesquisa e a participação em quatro 
Programas Regulares de Assistência 
Técnica-PRAT, referente ao biênio 
93/94. Foram enviados para apreciação 
daquela Agência 13 novos projetos 
pleiteando Contratos de Pesquisa e 
outros cinco para participação no 
PRAT, biênio 95/96. 

O Setor contribuiu, também, com 
matérias para o "Informe IPEN", 
repassando informações sobre Agências 
de Fomento, Fundações Nacionais e 
Internacionais e oportunidades, as mais 
diversas, consideradas de interesse para 
os pesquisadores, professores e alunos 
do Instituto. 

Foram firmados os seguintes 
Convênios: com a Universidade 
Mackiense para a Concessão de 
Estágios Curriculares na Área de 
Engenharia e com a Universidade de 
Brunei l/Grã-Bretanha para a realização 
de curso a nível de Pós-Graduação na 
Área de Materiais, bem como 
intercâmbio de especialistas. 

O Setor procedeu em 1993, o 
cadastramento do IPEN na Base de 
Dados TCDC-INRES (Technical 
Cooperation/Information Referral 
System) junto ao Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento-
PNUD. 

Atualmente, sete pesquisadores 
do IPEN estão cursando programas de 
pós-graduação no exterior, sendo que 
seis são alunos de doutorado, dos quais 
três encontram-se nos Estados Unidos 
da América, um na Alemanha, um na 
Itália e um na Inglaterra e um aluno de 
mestrado que se encontra na Rússia. 
Esses estudos estão sendo financiados 
pelos seguintes órgãos de fomento: 
CNPq, CNPq/RHAE, CAPES e 
COPESP. 

Ainda em 1994, foi divulgada 
entre as Diretorias Técnicas a 
realização de 54 eventos organizados 
pela AIEA, para os quais 22 tiveram 
indicações de candidatos do IPEN, para 
participação em simpósios, workshops, 
reuniões e visitas científicas. 

O Setor, até setembro de 1994, 
coordenou a vinda de 13 Bolsistas Tipo 
I da AIEA, para realizar treinamento de 
curta duração nas áreas técnicas do 
ÍPEN, assim distribuídos: sete para a 
Diretoria G, dois para a Diretoria R, um 
para a Diretoria M e um para a 
Diretoria T. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

- Criação de um Banco de Dados para 
manipulação de todas as informações 
pertinentes ao Setor. 

PARTICIPANTES: 

Dr 2 Vânia Caíra Borghi 
Ana Maria C. P. Benassi 
Laura P. L. Gori 
Márcia Orrico Pupak 
Vanda S. Costa 
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BOLSAS INSTITUCIONAIS 

Divisão de Intercâmbio e Cooperação Técnica 

OBJETIVO 

O Setor de Bolsas tem como 
objetivo gerenciar a distribuição das 
quotas institucionais de bolsas 
concedidas pelos órgãos de fomento 
nacionais tais como o CNPq, CAPES e 
CNEN, nas seguintes modalidades: 
Iniciação Científica, Mestrado, 
Doutorado, Iniciação Tecnológica e 
Industrial e Desenvolvimento 
Tecnológico e Industrial. Além disso, 
cabe ao Setor a função de cadastrar e 
realizar o acompanhamento de todos os 
estagiários e bolsistas no IPEN. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O Setor de Bolsas tem como 
característica o enorme fluxo de 
iriformações que devem ser cadastradas 
e armazenadas, diária e mensalmente, 
visando ao controle e à memória de 
cada bolsista e estagiário do IPEN. Para 
atender a esta necessidade, o Setor de 

Bolsas a partir de um Programa 
Computacional desenvolvido pela 
Gerência de Informática do IPEN 
instituiu, em novembro de 1993, o 
Cadastro de Bolsistas e Estagiários que 
coordena todas as informações a eles 
referentes. 

Os registros mostram que 
transitaram no IPEN, no período dé 
janeiro de 1990 a setembro de 1994, 
um total de 425 bolsistas e estagiários. 
Atualmente, estão cadastrados no Setor 
de Bolsas um total de 256 bolsistas e 
estagiários distribuídos dentre as 
diversas Diretorias do IPEN. 

Apresenta-se na Tabela abaixo a 
relação das "Quotas de Bolsas 
Institucionais" concedidas pelos órgãos 
de fomento CAPES e CNPq ao 
Programa de Pós-Graduação do IPEN, 
durante o biênio 93/94. Cumpre 
salientar que além dessas Bolsas 
Institucionais, o IPEN vem recebendo 
bolsas de pós-graduação da CNEN, da 
COPESP bem como da FAPESP, 
nesses casos como quota ao orientador. 

TABELA - QUADRO DAS BOLSAS INSTITUCIONAIS 
DE PÓS-GRADUAÇÃO 

1 9 9 3 1 9 9 4 
BOLSAS CONCEDIDAS BOLSAS CONCEDIDAS 

MESTRADO DOUTORADO MESTRADO DOUTORADO 
CAPES 45 14 50 12 
CNPq 45 16 61 24 

Além das bolsas de pós-
graduação, o Setor gerencia a 
implementação e o acompanhamento 
das bolsas do Programa de Capacitação 
de Recursos Humanos para o 

Desenvolvimento Tecnológico-
RHAE/CNPq do Ministério da Ciência 
e Tecnologia. 

Em 1993, o IPEN recebeu um 
número total de 125 bolsas, entre 
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bolsas no país e no exterior, distribuídas 
para as áreas prioritárias da seguinte 
forma: 
Biotecnologia 
16, Tecnologia Mineral - 12, Materiais 
Especiais - 63, Meio- Ambiente - 09, 
Química Fina - 05, Tecnologia 
Industrial Básica - 04 e Energia - 16. 

Em 1994, o CNPq iniciou as 
concessões das bolsas do Programa 
RHAE somente em julho e, até o 
presente momento, foram concedidos 
um total de 39 bolsas, para as seguintes 
áreas: Biotecnologia - 21, Energia - 10 
e Meio-Ambiente - 08. 

Destaca-se como fato marcante 
do Setor de Bolsas no ano de 1994, a 
inscrição do IPEN no Cadastro das 
Instituições beneficiárias do "Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica - PIBIC" do CNPq. O PIBIC 
concedeu ao IPEN, para o período 
agosto/94 a julho/95, um total de 30 
Bolsas de Iniciação Científica. 

Outro fato pioneiro e marcante 
do Setor de Bolsas, ocorrido em 1994, 
foi a extensão do "Sistema de 
Avaliação", aplicado aos bolsistas do 
PIBIC, aos demais alunos de Iniciação 
Científica do IPEN. Ou seja, 
estabeleceram-se critérios idênticos 
para o acompanhamento e avaliação do 
desempenho de todos os bolsistas 
dessa modalidade, por meio da 
apresentação de relatórios semestrais e 
finais, mini-seminários e um seminário 
final ao término de vigência da bolsa. 
Esses seminários contarão com a 
participação de um Membro ou ex-
Membro do Comitê Assessor do CNPq, 
bem como de um representante do 
PIBIC. 

Ainda em 1994, foram 
confeccionados pelo Setor o "Manual 
de Bolsas de Pós-Graduação" e o 
folheto "Como Obter Comprovante de 
Proficiência no Idioma - Calendário 
1994 ". 

Foi implantado no IPEN, em 
agosto do ano em curso, o sistema de 
controle eletrônico do acesso dos 
bolsistas e estagiários às dependências 
da Instituição que visa, dentre outras 
finalidades, o levantamento, 
informatizado, da carga horária dos 
alunos. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

- Estabelecimento de um Sistema de 
Divulgação, para circulação a nível 
nacional, do Programa de Pós-
Graduação do IPEN, visando 
principalmente ao recrutamento de 
bolsistas para a Instituição. 

PARTICIPANTES 
Dr 2 Vânia Cairá Borghi 
Fátima das Neves Gili 
Laura P. Lamaneres Gori 
Márcia Orrico Pupak 
Maria do R. T. Ferreira 
Vanda S. Costa 
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COMUNICAÇÃO SOCIAL: 
UM DESAFIO 

Setor de Comunicação Social 

OBJETIVO 

O Setor de Comunicação Social 
do IPEN, SCS, tem como objetivo 
gerir processos comunicacionais, 
planejando e avaliando programas e 
projetos na área da comunicação. 
Insere-se neste contexto a pergunta: 
planejar para quem ? Entendemos que 
o planejamento da comunicação deve 
objetivar a participação democrática 
autêntica, com a pluralidade de vozes 
que compõem a Institutição. 

A busca desta prática é um 
desafio constante ainda mais quando 
ocorre em uma instituição pública e, 
como tal, apresentando uma estrutura 
hierarquizada e burocrática. Entretanto, 
havendo vontade política, espírito de 
participação, credibilidade, os projetos 
do Setor poderão ser concretizados. 

Além de criar e manter canais de 
comunicação entre a Instituição e seus 
diversos públicos, sejam eles internos 
ou externos, informando-os sobre 
assuntos relacionados à energia nuclear 
e às atividades do Instituto, a 
comunicação deverá ter uma 
preocupação humanizadora, social. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Atualmente, o Setor de 
Comunicação realiza as atividades 
seguintes: 

• Publicações 
• Eventos 
• Atendimento à imprensa 
• Visitas e Palestras 

Publicações: o SCS publica, 
periodicamente, o Boletim de 

Informações IPEN, o Informe IPEN e 
o Comunicado IPEN, criado em 
setembro de 1993 e específico para a 
divulgação de notas da 
Superintendência da Instituição ou da 
Presidência da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, CNEN. 

O Setor editou, no l 2 semestre de 
1994, o I s volume da série "Falando 
sobre»." abordando o tema rejeitos 
radioativos. A série pretende divulgar 
vários temas relacionados ao universo 
da energia nuclear para alunos e 
professores do 2 2 grau. 

O Setor também oferece apoio 
aos departamentos criando projetos 
gráficos para capas, folhetos, cartazes e 
catálogos. 

Eventos: a organização e o apoio 
a seminários, cursos, palestras, 
exposições, sessões solenes, 
inaugurações, atividades esportivas, etc 
são freqüentemente realizados pelo 
Setor em conjunto com os 
departamentos envolvidos no evento. 

Imprensa: um relacionamento 
aberto e franco com a imprensa é 
extremamente importante para se 
consolidar uma imagem de credibilidade 
da Instituição. A divulgação de temas 
relacionados à energia nuclear tende a 
desmistificá-la, inserindo-a no cotidiano 
através das diversas aplicações nas 
áreas de saúde, indústria e engenharia, 
além das pesquisas básicas e dos 
desenvolvimentos nas áreas do ciclo do 
combustível nuclear e de reatores. 

Visitas e Palestras: a 
organização de visitas às instalações e 
laboratórios do IPEN é uma das 
melhores formas de se esclarecer sobre 
as atividades da Instituição, ocasião em 
que alunos, professores ou 
pesquisadores de outras instituições 
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têm a oportunidade de se informarem 
com técnicos e pesquisadores do IPEN 
sobre suas linhas de pesquisa. 

O Projeto "IPEN vai às 
Escolas", desenvolvido pelo Setor há 
cerca de oito anos, atende escolas de l 9 

e 2~ graus, além de cursos de nível 
superior, com palestras e debates 
abordando temas como Proteção 
Radiológica, Reatores Nucleares, 
Aplicações de Técnicas Nucleares, 
Energia Nuclear, etc. 

O SCS atendeu, entre visitas e 
palestras, no biênio 92/93, um público 
de 5.293 pessoas. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O SCS está realizando uma pesquisa 
qualitativa, junto aos servidores do 
IPEN, para melhor conhecer e avaliar 
suas necessidades relacionadas aos 
serviços prestados pelo Setor. A 
pesquisa tem por objetivos sugerir 
mudanças na atual política de 
comunicação da Instituição, procurando 
uma abordagem mais aberta com seu 

público interno; avaliar as atividades 
desenvolvidas pelo SCS e sua 
adequação aos servidores do IPEN; 
identificar a predisposição de 
pesquisadores em participar de projetos * 
de divulgação científica desenvolvidos 
pelo Setor e identificar os fatores que 
dificultam a participação dos servidores v 
nos projetos do SCS. 

Os participantes do SCS, como 
mediadores e articuladores, se 
preocupam em tornar o processo de 
comunicação existente na Instituição 
em um processo democrático. 

Devemos deixar o monólogo 
descendente para nos abrirmos, cada 
vez mais, ao diálogo criativo com os 
diversos segmentos que formam nosso 
Instituto. Esse diálogo só será possível 
com a participação e o envolvimento de 
todos. 

PARTICIPANTES 

Edvaldo Roberto Paiva da Fonseca 
José Paulo Cupertino 
Margarete Lopes Bustos 

Visitas e Palestras 
92/93 

600 600 400 200 0 200 400 600 800 

RUB Visitas :/Z/Z>- Palestras 
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APOIO LOGÍSTICO NO IPEN 

A Diretoria de Apoio Logístico 
do IPEN é a responsável pelas 
atividades de Recursos Humanos, 
Suprimentos, Administração e 
Comercial. E uma área meio, que visa 
propiciar os recursos necessários ao 
funcionamento e ao atingimento dos 
objetivos do Instituto. 

Nos últimos quatro anos essa área 
tem enfrentado importante aumento na 
demanda pelos seus serviços. Esse 
aumento na demanda não tem sido 
caracterizado apenas no aspecto 
quantitativo em função do crescimento 
das atividades do Instituto. O principal 
crescimento tem ocorrido na exigência 
da qualidade do serviço prestado. 

Os clientes da Diretoria de Apoio 
Logístico, sejam os internos, 
representados pelos colaboradores, 
sejam os externos, no caso os que 
adquirem nossos produtos e/ou serviços 
ou, de alguma forma, interagem com o 
IPEN, querem ver as suas necessidades 
atendidas, cada vez mais, no menor 
prazo possível, com a menor burocracia 
e com o menor custo. 

Conflitando com essa demanda 
por maior rapidez, maior eficácia, enfim 
maior qualidade, a legislação que 
norteia os processos administrativos, 
procurando cercar possibilidade de 
fraudes e imputar responsabilidades, 
tem apertado o número de exigências, 
bem como, a impossibilidade de 
contratações e substituições tem 
engessado o quadro de pessoal 
dificultando a oxigenação tão 
necessária às organizações. 

A administração nos últimos 
anos, tem procurado reagir a essas 
novas expectativas, modernizando o 
processamento das informações, através 
da utilização da informática, com 
equipamentos ligados em rede que 

eliminam a duplicação de entrada de 
dados, tão comum na administração 
pública, etc, e utilizando novos 
"softwares" que respondam de forma 
mais rápida e eficiente às necessidades. 
Contudo, na nossa opinião, para que a 
Administração possa sair da posição de 
reagir as necessidades e "tentar atender 
o melhor possível" e passe para a 
posição pró-ativa, ou seja de criar 
condições para se antecipar a demanda 
pela maior qualidade dos seus serviços, 
só existe uma forma: obter o 
engajamento dos servidores da 
Administração num "Programa de 
Melhoramento Constante da 
Administração e do IPEN". 

Há alguns anos participando de 
uma discussão sobre programas 
participativos ouvimos a seguinte 
afirmação: 

"As organizações estão levando 
as pessoas a usarem apenas cerca de 
20% da sua capacidade. 

E o que mais dói é que DEUS 
não projetou o homem para funcionar a 
20% da sua capacidade. 

Neste ritmo, ele vai desenvolver 
defeitos suficientes para provocar uma 
carência permanente de psicanalistas e 
de leitos de hospital". 

Acreditamos que nessa afirmação 
esteja a chave da diferença entre o 
antigo e o moderno. Entre as 
organizações que vão "tentar 
sobreviver" e as que vão se transformar 
e realmente criar condições para 
perseguir a qualidade dos seus serviços 
e produtos e, principalmente, tornarem-
se locais de realização das pessoas e 
não de "cumprimento de obrigação". 

A Administração do IPEN, 
pretende desenvolver programas 
participativos que possibilitem a 
oportunidade aos servidores de discutir, 
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sugerir, alterar, enfim de participarem e 
utilizarem o seu potencial criativo para 
que a Instituição possa buscar o "salto 
de qualidade" que necessita e os 
servidores possam ter a certeza que não 
estão apenas executando uma tarefa, 
mas colaborando ativamente para a 
construção de um futuro melhor, que, 
com certeza, trará maior felicidade com 
o trabalho que se realiza. 

Edson Roman da Silva 
Apoio Logístico 
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GERÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

A Administração e a Modernização 

OBJETIVO 

Atender as necessidades do 
Instituto nas áreas de Suprimento, 
Almoxarifado, Serviços Gerais, 
Financeira e Contábil, 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A Gerência de Administração 
procurou acompanhar a modernização 
proporcionada pela ampliação de 
acesso aos recursos de informática. 
Com isso tem conseguido agilizar os 
processos adrninistrativos de forma a 
poder fazer frente a enorme carga de 
legislação que tem engessado o serviço 
público e a qual o IPEN não escapa. 
Exemplo maior do que mencionamos é 
a Lei de Licitação, a n 9 8.666/93, que 
ampliou ainda mais as exigências legais 
que já existiam. 

Durante esses anos temos 
procurado e conseguido obter das 
chefias e funcionários da Gerência o 
compromisso de procurar atender cada 
vez melhor os nossos clientes internos, 
que são os demais servidores da 
Instituição que para realizar os seus 
trabalhos necessitam dos mais diversos 
recursos que são garantidos pela 
Gerência de Administração. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Como poderá ser visto pelo relato 
das Divisões que compõem a Gerência, 
estamos comprometidos em modernizar 
e melhorar cada vez mais os nossos 
serviços. 

Além dos objetivos que foram 
destacados pelas divisões cabe salientar 
que estamos trabalhando para a 

implantação de um "Sistema de 
Contratos" que permitirá informações 
atualizadas e a administração mais 
segura dos mais de 40 contratos que já 
possuímos para o fornecimento dos 
mais diversos serviços e bens e dos 
novos que, com certeza, virão. 

Pretendemos, também, colocar 
em rede para todos os usuários o 
"Sistema ISIS de Normas" para 
disponibilizar a consulta a legislação 
atuaüzada em tempo real. 

PARTICIPANTES 

Reinaldo da Silva(Gerente) 
Edson de Oliveira Rolim 
Fátima Aparecida M.Coelho 
Katia Cristina LM. Santos 
Maria Cecilia C. da Silva 
Maria Cristina de Abreu 
Osmarina Rodrigues Dourado 
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MARKETING NO IPEN 

Assessoiia Comercial 

OBJETIVO 

Executar a comercialização dos 
produtos/serviços no IPEN, 
colaborando na determinação de preços 
e realizando a comunicação e vendas 
nos mercados interno e externo. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Apesar da denominação do AC 
como "Staff, o órgão realiza 
principalmente as atividades de linha, 
como executor. 

O presente trabalho visa de 
maneira simples apresentar uma solução 
racional para a aplicação do marketing 
integrado no IPEN. 

Tem a vantagem de poder usar o 
composto mercadológico para produtos 
tangíveis e também serviços. 

Para alcançar sua eficácia é 
necessário o conhecimento das forças 
externas (concorrência, legislação, 
tendências de demanda, estrutura de 
distribuição e custos) que atuam no 
mercado da área nuclear para usar 
criativamente os instrumentos 
disponíveis sob seu controle 
(produtos/serviços, preços, 
comunicação, vendas e distribuição). 

As atividades comerciais foram 
iniciadas com o desenvolvimento das 
aplicações de pesquisas na energia 
nuclear para fins pacíficos, sendo que o 
IPEN foi pioneiro na produção, 
principalmente nas áreas de medicina 
nuclear e indústrias, com o conseqüente 
surgimento de execução também de 
alguns serviços inerentes (análises, 
levantamento radiométricos, calibrações 
de equipamentos, monitorações, etc). 

Para isso, as atividades 
comerciais eram inicialmente 

executadas pelas próprias áreas 
produtivas (técnicas), surgindo em 
seguida o embrião de um órgão 
centralizador, responsável somente para 
elaboração das guias de remessas dos 
produtos / serviços e respectiva 
cobranças, junto ao Departamento 
Administrativo (AD). 

Em 1985, é implantado o SAC 
(Assessoria do Comércio e Indústria) 
subordinada diretamente a 
Superintendência, com poder de 
centralizar as atividades normativas e 
executivas da área de marketing para o 
IPEN. 

Já consolidada em 1992, o SAC é 
transformado em AC (Assessoria 
Comercial) subordinado diretamente à 
Diretoria de Apoio Logístico, já não 
necessitando da força do órgão 
supremo do IPEN para execução de 
suas atividades, e coerente com uma 
atividade administrativa. 

As atuais atribuições do AC são: 
- Promover a interligação entre as 

áreas técnicas do IPEN e o mercado 
potencial, para distribuição de 
produtos/serviços, * realizando as 
negociações comerciais para venda e 
transferência de tecnologia; 

- Realizar pesquisas e estudo do 
mercado, com vistas a identificação das 
tendências da demanda (qualitativa e 
quantitativa), como apoio direto aos 
desenvolvimentos tecnológicos, para 
criação e lançamento de novos 
produtos/serviços; 

- Assessorar a Superintendência e 
Diretorias em assuntos comerciais e/ou 
marketing; 

- Acompanhar o registro de 
marcas e patentes, junto a CNEN 
(GECOM); 

- Auxiliar a área financeira para 
realização das cobranças, mediante 
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contatos diretos com compradores do 
IPEN; 

- Funcionar como órgão setorial 
de representação da GECOM (CNEN); 

- Elaborar e atualizar o cadastro 
comercial de todos os usuários do 
IPEN; 

- l i s t a r e codificar todos os 
produtos/serviços produzidos pelo 
IPEN. 

Apresentamos abaixo o mercado 
atendido e as receitas obtidas dos 
trabalhos realizados pela AC. 

Clientes Atendidos nas áreas de 
medicina nuclear, prestação de serviços 
e indústrias (Brasil e Exterior): 1107. 

PARTICIPANTES 

Victor Henrique Semeghini(Chefe) 
Antonio Novuo Koseki 
Cecilia Gomes Primos 
Iraides Ramalho 
Maria Carolina Maggiotti Costa 
Maria Helena Pinheiro Queiroz 
Roberto Mareio de Macedo Fraga 

Evolução da Receita Comercial 
Em US Dollar 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

- Transformar formalmente a 
Assessoria Comercial em órgão de 
marketing do IPEN, pelas atribuições 
executivas e de linha, com denominação 
de Gerência de Marketing ou Gerência 
Comercial (coerente com que já 
funciona na CNEN). 

- Montar um setor de pesquisa e 
propaganda com meios necessários para 
diagnóstico do mercado e comunicação 
promocional de produtos e serviços, 
(criação e elaboração de folhetos, 
catálogos, filmes, etc). 

- Melhoria da informatização da 
AC, com integração com as áreas 
Administrativas, de produção, 
pesquisas (desenvolvimento de 
produtos) e prestadoras de serviços. 

- Diesenvolvimento do pessoal 
com ênfase no treinamento em 
marketing. 
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GERENCIAMENTO 
FINANCEIRO E CONTÁBIL 

Divisão de Execução Financeira e Contábil 

OBJETIVO 

Espelhar fielmente e dentro de 
todas às exigências legais a execução 
do orçamento e controle financeiro, 
patrimonial e contábil de toda a 
Instituição, adotando-se uma 
abordagem por sistema, ou seja, um 
gerenciamento contínuo. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O sistema multiusuário, permitiu 
obter respostas melhores equacionadas 
da execução orçamentária, financeira e 
contábil, o que anteriormente não era 
possível em tempo hábil, mesmo tendo 
um sistema microinformatizado. 

Com a aquisição e implantação de 
uma rede de microcomputador, tornou-
se ágil e confiável os procedimentos 
obrigatórios da execução financeira e 
contábil via SIAFI, dimensionando 
todas as tarefas da Divisão, com a 
geração de relatórios de 
acompanhamento, suprindo inclusive 
outros Setores da Administração. 

Implantou-se recentemente um 
novo sistema de cobrança via "on-line" 
com o Banco do Brasil, tornando-se 
mais ágil e agressivo e diminuindo 
sensivelmente o grau de inadimplência. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Implantar o sistema de 
"EXTRATOR DE DADOS", através 
do SIAFI ao qual fornecerá toda a 
gama de relatórios de controles para as 
rotinas da Divisão e outros Setores da 
Administração, fornecendo de imediato 
quadros orçamentários, situação dos 
programas da União, e o 

acompanhamento financeiro em 
determinado tempo de ação. 

Consolidar e melhorar o novo 
sistema de cobrança, mantendo caráter 
mais agressivo e empresarial já adotado 
e procurando aumentar ainda mais a 
arrecadação das receitas e diminuir o 
número de clientes inadimplentes. 

PARTICIPANTES 

Jose Pedro de Falco (Chefe) 
Ademir Timóteo da Silva 
Antonio Jorge Coelho Fogaça 
Cecilia Saeko Nonaka 
Cristina Aparecida da S.Oliveira 
Fernanda de Deus R.Milho 
Gislene M. dos Santos Silva 
Izaura Borges de Souza 
Jose Ailton Santos Costa 
Jose Antonio Zambo 
Jose Luiz Toniolo 
Jurandir Costa 
Raimundo Verazzani 
Ricardo Cabesa Pareja 
Ricardo Luiz da S.A.Monteiro 
Roberval Fernandes Chaves 
Sueli Moreira Costa 
Vicente Demaio Neto 
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GERENCIAMENTO DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Divisão de Serviços Gerais 

OBJETIVO 

A Divisão de Serviços Gerais, 
bem com os setores que a compõem 
tem como objetivo principal a 
Satisfação Total dos seus Clientes. Os 
Setores desta Divisão procuram se 
nortear nos princípios da qualidade que 
são: princípio da gerência participativa, 
princípio da delegação, princípio da 
disseminação de informações, etc... 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Com a terceirização dos serviços 
de limpeza o Setor de limpeza foi 
praticamente desativado, restando 
somente os encarregados e alguns 
funcionários que exercem suas 
atividades junto à DPD. Esta 
desativação propiciou aos servidores 
então lotados nessa área a oportunidade 
de se desenvolver em outras áreas, 
atendendo assim os anseios de vários 
setores de outras Diretorias que 
necessitavam de mão de obra para 
exercerem suas atividades. 

O Setor de Gráfica mesmo com 
equipamentos antigos e obsoletos 
procurou dentro do possível atender os 
clientes de maneira rápida e com 
qualidade, desenvolvendo formulários e 
produzindo manuais. 

Para o Setor de Protocolo foi 
adquirido um microcomputador, o qual 
propiciou a consulta através da rede de 
micros existentes na Administração por 
um número maior de usuários nos seus 
próprios terminais. 

Para o Setor de Transporte foi 
contratada uma empresa de 
manutenção, o qual nos ajudou no 
atendimento dos serviços com mais 

rapidez e segurança para os usuários, 
pois viaturas que estavam paradas 
foram colocadas em funcionamento. Já 
está se dando início gradual a troca das 
viaturas da frota sendo feito 
recentemente aquisição de três veículos 
que serão incorporados a este setor. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Continuará sendo uma das 
prioridades da Gerência modernizar-se, 
adquirindo melhores equipamentos para 
atendimento dos diversos setores que 
prestarão melhores serviços a seus 
clientes. Mesmo tendo adquirido 3 
veículos recentemente é uma das metas 
da Gerência a troca das viaturas da 
frota, pois os veículos existentes são 
antigos e constantemente apresentam 
problemas. 

No serviço de telefonia será 
adotado o Sistema DDR (Discagem 
Direta Ramal) o que permitirá 
expressivo ganho de qualidade nas 
comunicações do Instituto. 

Nó Setor de Restaurante terá que 
ser realizada adaptação à nova 
sistemática de distribuição de vale-
refeição que será implantada. 

PARTICIPANTES 

Dionisio Cabesa Pareja (Chefe) 
Adolfo dos Santos Gamboa 
Alcides Utrilha 
Amelia Rodrigues Genaro 
Antonio Alves de Andrade 
Antonio Carlos Martins Pereira 
Antonio Luiz Neves 
Antonio Tetsuo Ozaki 
Célia Benedeti 
Claudia Maria de O. Cabrera 
Creusa Bernardes dos Santos 
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Davi Amarino Ribeiro Martins 
Djanira dos Santos de Jesus 
Djanira Marques Cruz 
Dolores Garcia 
Dorothy Mesquita Calçada 
Erasmo Murbak 
Ercilia de Aredes 
Eucüdes Alves de Camargo 
Euclides Corrêa Filho 
Gladencio Francisco de Sales 
Genesio dos Santos Coqueiro 
Genivalda Pereira dos Santos 
Geraldo Barbosa de Souza 
Helena de Mira Ferraz 
lida de Souza Lisboa 
Iracema Josefa da Silva 
Janet Shiguemi Yoneda 
Jose da Silva Marinho 
Jose de Oliveira Alexandre 
Jose do Nascimento R. Silva 
Jose Geraldo de Jesus 
Jose Iraceudo de Almeida 
Laercio da Silva 
Luiz Carlos Garcia de Freitas 
Luiza Rosa Dias Teodoro 
Magda Simiglia Taipina 
Manoelina Rodrigues 
Marcos Santos Silveira 
Maria Antonio Ferreira Santos 
Maria Aparecida Moreira Nutis 
Maria Felicia da Silva 
Maria Francisco Ribeiro 
Maria Helena Benhossi da Silva 
Maria Jose Rocha da Costa 
Mario Kazuhiko Nakata 
Messias Morais 
Miralva Costa de Lourdes 
Nelson Nunes da Costa 
Nivaldo Redondo 
Pedro Corrêa 

Roberto Henrique de Araújo 
Rode Estevão Barbosa da Silva 
Rosa Viana de Santana 
Sebastiana Beani da Silva 
Severino Felix de Lima 
Silvana dos Santos 
Tereza Serra de Santana 
Valdemar Pereira 
Valdomira Nunes 
Vera de Souza Soares 
Vera Lúcia Zanholo 



RECURSOS HUMANOS: 
ANSEIOS E REALIZAÇÕES 

Gerência de Recursos Humanos 

OBJETIVO 

Uma parcela significativa do bem 
estar dos profissionais que estão 
engajados nas mais diversas atividades 
de pesquisa, desenvolvimento de 
produtos e serviços e apoio logístico da 
CNEN/SP-IPEN está fortemente ligada 
à área de Recursos Humanos. Ela 
cuida que a retribuição pecuniária pelos 
serviços prestados pelos servidores da 
Instituição esteja a tempo e a hora, de 
forma correta na conta bancária do 
servidor, que o servidor tenha 
atendimento médico adequado; que haja 
oportunidade para que o servidor e a 
organização se desenvolvam e evoluam 
em harmonia com a época em que 
vivem. 

Para propiciar esse bem estar 
geral há que vencer desafios 
variados e de monta; há que se adaptar 
a permanentes mudanças neste universo 
dinâmico de correções de rumo e 
inovações. 

Foi dentro deste cenário que a 
Gerência de Recursos Humanos, cuja 
abrangência é muito maior que o 
histórico Departamento de Pessoal, se 
movimentou nestes últimos 2 anos. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O biênio agosto de 1992 a agosto 
de 1994 foi particularmente rico em 
mudanças. O Plano Medico-Hospitalar 
e Odontológico passou a ser auto-
gerido que demandou grandes esforços. 

Na área de Registros e 
Pagamentos, com a desativação do 
computador de grande porte da IBM, 
houve grande impulso da 
microinformática o que, exigiu um 

esforço de rápido aprendizado e 
familiarização da equipe da APP com 
os novos equipamentos e programas. 
Foi uma área particularmente ativa, 
num período em que várias pendências 
foram sendo paulatinamente acertadas. 

A adequação ao novo Plano de 
Carreiras da Ciência e Tecnologia foi 
atividade significativa da área de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos. A preocupação em dotar a 
Instituição com massa crítica de 
gerentes e lideres que participaram do 
curso de Administração em Ciência e 
Tecnologia, PROTAP, ministrado na 
FEA/USP, continuou. E o programa de 
erradicação do analfabetismo de adultos 
foi retomado. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Aprendeu-se muito no biênio em 
consideração. E muito ainda está por 
ser feito. 

A modernização traz consigo 
invariavelmente a necessidade de 
simplificar e desburocratizar. Convivem 
atualmente na CNEN/SP-IPEN três 
tipos de registro de ponto: a tradicional 
ficha de freqüência, o conhecido relógio 
de ponto mecânico e o relógio de ponto 
eletrônico. A Instituição caminha para a 
utilização de um só sistema: o 
eletrônico. A área de benefícios 
consultou, através de pesquisa, seus 
usuários, para saber como andam seus 
serviços e quais as expectativas dos 
servidores. Disto certamente resultarão 
novos rumos, cada vez mais voltados 
para a satisfação dos seus clientes, os 
servidores da CNEN/SP-IPEN. 

O Concurso Público para 
reposição de vagas oriundas de 
aposentadorias e desligamentos está por 
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se realizar. Certamente . haverá 
renovação dos quadros da Instituição. 
E com ela um amplo projeto de 
modernização, òesburocratização e 
qualidade será necessário e oportuno à 
CNEN-SP/IPEN. 

PARTICIPANTES 

Integrantes da Gerência de Recursos 
Humanos 
Divisão de Registros e Pagamentos 
Divisão de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 
Divisão de Benefícios 



GERENCIAMENTO DE 
BENEFÍCIOS 

Divisão de Benefícios 

OBJETIVO 

A Divisão de Benefícios, tem 
como objetivo central a manutenção do 
nível de saúde da Instituição como um 
todo e a viabilização de uma série de 
benefícios para os servidores. Atua em 
atividades tais como: Atendimento 
Médico, Medicina do Trabalho, 
Odontológico, Psicossocial, Gestão do 
Plano Médico, Auxílio Transporte e, 
para tanto, tem buscado o constante 
aprimoramento profissional, 
procurando sempre estar ao lado das 
inovações que se apresentam no 
mercado. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A consolidação da administração 
descentralizada do Plano Médico 
tornou-se uma realidade, graças ao 
trabalho conjunto da APM com os 
servidores, representados pelas 
Comissões Paritárias de Coordenação 
Adnúnistrativa e Financeira. 

Foi realizado o cadastramento 
dos servidores ativos e inativos e a 
contratação , via Edital de convocação, 
de toda a rede credenciada, que foi 
previamente avaliada frente a demanda 
de utilização. 

Recentemente, em trabalho 
conjunto com as Comissões Paritárias, 
foram discutidos e revisados os 
regulamentos e as normas do Plano 
Médico, visando o seu 
aperfeiçoamento. 

Acompanhando a evolução do 
mercado, com suas novas tendências no 
que concerne aos benefícios oferecidos, 
verificaram-se algumas transformações 
relevantes: A terceirização da 

concessão do vale transporte, 
favorecendo o cumprimento de prazos 
na entrega a usuário final; o auxílio 
creche foi ampliado sob o título de 
auxilio pré-escola, onde todos os 
servidores com filhos com idade até 6 
anos e 11 meses são beneficiados, bem 
como os pais de filhos excepcionais; o 
serviço de relações públicas interna e 
externa voltado para facilitar a 
comunicação da Divisão com sua 
clientela; o bip que foi colocado para 
possibilitar a orientação e o 
atendimento de urgência a beneficiários; 
os exames periódicos de saúde, os quais 
foram retomados e ampliados com a 
inclusão de novos exames 
especializados visando atender a 
legislação e promover uma medicina 
preventiva; a pesquisa realizada a nível 
interno na Instituição, com o intuito de 
identificar necessidades de 
aprimoramento. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O objetivo da Divisão é trabalhar 
na busca da obtenção da Qualidade 
Total nos serviços que presta aos 
servidores do IPEN e aos seus 
dependentes. 

A partir do questionário 
respondido pelos servidores, a APM 
está identificando os pontos fracos e os 
pontos fortes da Divisão. A partir desse 
diagnóstico irá trabalhar para fortalecer 
os pontos fracos e manter aqueles em 
que a avaliação demonstrou a satisfação 
da coletividade. 

A informatização da área, 
desburocratizando e agilizando os 
processos, bem como o aprimoramento 
dos profissionais da área serão, sem 
dúvida, providências que garantirão o 
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cumprimento do compromisso que a 
APM tem de atender bem e cada vez 
melhor os seus usuários. 

PARTICIPANTES 

Américo R.Tavares Junior (Chefe) 
Andre Marcos Chacon Ruiz 
Antonio Helder Vieira 
Antonio Rodrigues de Lima 
Bernardete A. Vieira Serafim 
Carlos Alberto Alves Teixeira 
Edna Yuriko Nakatu Dondo 
Fátima Aparecida Santiago 
Jacira Oliveira Rocha 
Luiz Carlos Raphaelli 
Manoel da S. Tauipina Filho 
Maria Berenice D. M. Mattedi 
Maria de Fátima Uemura 
Maria Inês dos Santos 
Miriam Rodrigues Fragoso 
Nara Rubia Dias 
Paula M.Becker Valente 
Roberto Alvarez 
Roberto Schmolzer 
Uiraquitã Rodrigues Pinto 
Valéria Maria Modolo 
Wilton Joaquim da Silva 



GERENCIAMENTO DE 
MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

Divisão de Almoxarifado 

OBJETIVO 

Administrar as atividades e 
funções que envolvem a movimentação 
de materiais, almoxarifados e estoques. 

Administrar os processos de 
recebimento, controle, guarda e 
distribuição de matéria prima, 
equipamentos e materiais em geral. 

Consolidar os bens móveis que 
compõem o acervo patrimonial da 
Instituição, otimizar seu uso, 
perecimento e obsolescência. 

Expedir notas fiscais para os 
produtos do IPEN, apoiando a área 
científica e atendimento ao cliente 
interno e externo. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Durante os exercícios de 93/94, 
obtivemos progresso na área de 
informática com a substituição do 
sistema de Emissão de Notas Fiscais, 
possibilitando que as informações sejam 
geradas com maior rapidez para as 
áreas envolvidas. Quanto ao sistema de 
Controle de Bens Patrimoniais a 
independência criada com o 
desenvolvimento em microcomputador 
e o abandono definitivo do 
"Mainframe", tornaram as tarefas mais 
versáteis com informações "on-line" e 
relatórios gerenciais com maior 
velocidade e de maior confiabilidade. 

O total de itens de almoxarifado 
cresceu significativamente com a 
incorporação dos itens de produção, 
onde o controle e distribuição ficaram 
centralizadas neste setor. Foi totalmente 
concluída a informatização da emissão 
de requisição de material do estoque. 

Para diminuir o custo com os 
itens de xerografia os funcionários 
participaram do curso para manutenção 
de máquinas 5028, e estão prestando 
atendimento as secretárias, além da 
substituição de toner por refil, 
reduzindo o custo do material. 

A redução de mão de obra com a 
automação do processamento de 
recebimento de materiais também foi 
uma conquista considerável, uma vez 
que, todas as informações contábeis são 
armazenadas e processadas com maior 
eficiência. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Com a interligação de rede de 
micro com a Divisão de Almoxarifado, 
finalmente poderemos concretizar um 
dos projetos pendentes e que tem 
causado prejuízo nas informações para 
os relatórios gerenciais da 
Actoiinistração. 

O ciclo de acompanhamento de 
aquisição de Material poderá ser 
concluído totalmente com as 
informações alimentadas pelo Setor de 
Recebimento de Materiais. Teremos, 
portanto, a facilidade da consulta em 
todos os micros interligados da posição 
de cada aquisição, proporcionando 
apoio mais eficaz às áreas científicas e 
concluindo completamente a integração 
entre a Divisão de Compras (ADC), 
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio 
(ADM) e Divisão Financeira Contábil 
(ADF). 

A reposição dos itens de estoque 
com o repasse de verbas pelas 
Diretorias é de grande importância para 
que o Almoxarifado possa dar 
atendimento com maior qualidade. 
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Um estudo para substituir a 
codificação atual pelo sistema de 
código de barras também é uma meta 
almejada por esta Divisão. 

A Divisão de Almoxarifado e 
Patrimônio planeja atuar de forma 
participativa, preparar o quadro de 
funcionários para atingir os objetivos da 
Administração e perseguir a qualidade 
total no atendimento de seus clientes. 

PARTICIPANTES 

Miyuki Yoneda (Chefe) 
Adálgisa Alves Batista Franzão 
Ademir Reis 
Antonio Cândido da Silva 
Antonio Carlos Finetti 
Aparecido Pereira de Almeida 
Celso Luiz da Silva 
Cláudio Vieira Antunes 
Elsa Pereira dos Santos 
Ivone Jorge de Moura 
João Reis 
Jose Laercio de Carvalho 
Jurandir Alves de Sousa 
Luiz Takachi Kosseki 
Marcelo Percilio S. Ramos 
Natanael Gomes da Silva 
Pedro Marcel ino S da Silveira 
Wilson Alves de Moraes 



GERENCIAMENTO DE 
COMPRAS 

Divisão de Compras 

OBJETIVO 

O objetivo principal desta Divisão 
é adquirir bens e serviços em condições 
mais vantajosas para a Administração, 
buscando economia para o erário, 
qualidade e pontualidade nas entregas 
observando-se, como dever 
indeclinável, os princípios básicos 
estatuídos pela Lei n~ 8.666/93. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

No período de 92/93 tivemos um 
acréscimo considerável no atendimento 
de requisições das diversas unidades 
desta CNEN/SP. O mesmo crescimento 
verificou-se no período de 93/94. 

A Divisão de Compras vem 
utilizando um sistema informatizado, 
que permite racionalizar as diversas 
etapas dos procedimentos 
administrativos pertinentes. 

O advento da Lei n 2 8.666/93, 
que alterou a legislação de licitações e 
contratos, causou uma parada no 
processamento de requisições, de modo 
a conhecer, atualizar e colocar em 
prática os novos ditames visando a 
execução dos procedimentos dentro 
das novas regras gerais. Diversos 
servidores desta Divisão foram realizar 
cursos externos, para que, num curto 
espaço de tempo, tivéssemos o domínio 
dessa nova Lei e, com isso, facilitar o 
dia a dia da Instituição, buscando 
atender satisfatoriamente a todos. 

O Serviço de Desembaraço 
Alfandegário referente às Importações e 
Exportações era executado por empresa 
contratada e por problemas alheios a 
nossa vontade, o contrato com essa 
empresa foi rescindido e tivemos que 

absorver mais um serviço, que vem 
sendo feito diretamente pelos nossos 
servidores, com significativa economia 
de recursos. 

As requisições com a 
especificação mais detalhada pernútiram 
que as licitações fossem colocadas na 
praça com editais e/ou anexos mais 
abrangentes e criteriosos, de modo. a 
garantir uma melhor seleção dos 
proponentes, como também uma 
melhor formalização dos atos, evitando 
sucessivas repetições dos certames 
licitatórios. 

Outra conquista no período foi 
um maior intercâmbio entre esta 
Divisão e as diversas unidades 
requisitantes, de modo que a parceria e 
a busca de caminhos e soluções fossem 
uma constante, facilitando sobremaneira 
as interfaces e contribuindo para evitar 
impasses de qualquer natureza. 

Outro ponto trabalhado e que não 
foi medido esforços para sua 
consecução, foi o desenvolvimento e a 
elaboração de editais para convites e 
concorrências internacionais, quer seja 
de materiais, equipamentos ou serviços, 
visto que a Lei n" 8.666/93 indica a 
necessidade de procedimento licitatório 
para contratação no mercado 
internacional. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O sistema informatizado vem 
recebendo estudos freqüentes, de modo 
a ajustá-lo com brevidade e exatidão às 
novas inovações que acontecem na área 
de informática. Em curto prazo será 
instalada uma rede que possibilitará a 
integração desta Divisão com a Divisão 
de Almoxarifado e a Divisão de 
Finanças, propiciando informação 
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global, de modo a fechar o ciclo de 
informações em todas as etapas das 
aquisições até o usuário receber o 
material/serviço. 

Outro quesito que vem sendo 
levantado e será buscado com 
insistência é a elaboração da Política de 
Materiais, onde itens comuns serão 
comprados em lotes econômicos, 
estocados e depois distribuídos pelo 
Setor de Almoxarifado às unidades 
requisitantes, conforme a necessidade e 
o solicitado. Esse procedimento 
implicará em inúmeras vantagens para a 
Instituição, visto a racionalização que 
será praticada, a brevidade no 
atendimento e a diminuição de custos, 
já que a compra será através de lotes de 
grandes quantidades. 

PARTICIPANTES 

Enivaldo Mangerona (Chefe) 
Almir Gonçalves Tavares 
Antonio Xavier de Oliveira 
Aríete V.Souza Correira 
Claudiney C. de Melo 
Davi Renato Ribeiro 
Decio Manoel Lucena 
Edson Franco Lima 
Eliana Loures G. dos Santos 
Ely de Sousa Muzy 
Florentino Buzzo 
Iltemar Santana 
Irinaldo F. da Silva 
Jose Aparecida S.B. Medina 
Josué Geraldo da Silva 
Lourdes Izelli da Silva 
Mara Maia Gueiros 
Maria de Fátima da S.Souza 
Maria Takako Ogawa Mendez 
Monica J.de Souza Barranco 
Neusa dos Santos 
Paulo Sergio Mariano 
Rodney Bueno de Oliveira 
Rogério Damaglio 
Tereza Pereira Silva Costa 
Washington de Carvalho Lopes 



INFRA-ESTRUTURA E APOIO 

A missão fundamental da 
Diretoria de Infra-Estrutura e Apoio é 
servir, apoiar, é contribuir 
internamente, através de seu trabalho 
notoriamente especializado, com os 
programas e projetos científicos na área 
nuclear adequando as ações de 
prestação de serviços às metas da 
Instituição. 

O estilo de atuação da infra-
estrutura em todo o período 
caracterizou-se pela criatividade, 
resultante de um acordo informal entre 
os integrantes das unidades que a 
compõem, visando garantir dentro das 
condições administrativas e financeiras 
o suporte técnico à todas as fases de 
pesquisa e ao desenvolvimento 
tecnológico. 

Todas as ações gerenciais 
concentraram-se na otimização de 
recursos atribuídos para alcançar 
resultados positivos. Citamos alguns 
exemplos como a modernização do 
sistema de acesso a informação e 
documentação científicas, que através 
da instalação de uma rede local colocou 
a disposição do usuário a consulta "on
line" ao acervo da Biblioteca seja de 
forma local ou remota, propiciou 
também a integração com outros 
sistemas de informação nacionais e 
internacionais através da Rede Internet. 

Ainda mais notório foi o avanço 
ocorrido com a modernização do 
parque de informática do IPEN. 

Alinhando-se com a tendência 
mundial, a atual Gestão optou pelo 
processo de "downsizing" ou seja a 
substituição do computador de grande 
porte (mainframe) e alto custo de 
manutenção por equipamentos 
menores, mais ágeis e de custos 
menores como as redes locais, ou ainda 

equipamentos de alto desempenho 
como as "workstations". 

O processo de "downsizing" foi 
efetuado de forma gradativa porém 
continua sempre adequado à 
disponibilidade orçamentária. A 
instalação das "workstations", 
precedidas pelas redes locais, interligam 
pontos mais distantes dentro da 
Instituição, através da moderna 
tecnologia de cabos de fibras ópticas, 
que garantem a perfeita transmissão de 
sinais de dados. 

O grande beneficiado desta nova 
arquitetura cliente/servidor, foi o 
funcionário, seja ele dá área científica 
ou administrativa, que já pode usuihür 
das vantagens da moderna tecnologia 
da informática. 

As ações da engenharia permeiam 
todas as atividades da Instituição. Das 
atividades realizadas, 70% concentram-
se no apoio à pesquisa e 
desenvolvimento, cumprindo-se com o 
principal objetivo da Infra-Estrutura, 
qual seja de fornecer suporte técnico às 
atividades fins. 

Objetivando obter o máximo dos 
recursos atribuídos e não dispensando a 
qualidade dos serviços prestados, a 
criatividade também foi a palavra de 
ordem. Houve um progressivo avanço 
tecnológico nos projetos desenvolvidos 
pelas áreas de mecânica e eletrônica, 
cujas atividades possuem conotação 
estratégica fundamental para a 
Instituição. Na área de mecânica, 
déstaca-se o desenvolvimento de 
fabricação de células de produção de 
fios de irídio utilizados em 
braquiterapia, e na linha de produção de 
radiofarmacos a célula de 
metaiodobenzilguanidina, reformulada 
dentro de uma concepção moderna com 
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melhoria no aspecto de segurança para 
tratamento de rejeitos radioativos e 
agilidade no acesso físico ao interior da 
célula para efetuar operações de 
manutenção. Na área de eletrônica, o 
destaque se dá aos novos produtos 
desenvolvidos para a área de proteção 
radiológica tais como: dosímetro 
pessoal, monitores de nova geração e 
principalmente a central de monitoração 
de radiação, com implantação da 
primeira unidade remota na ala quente 
de produção de radioisotopes, 
possibilitando um controle de alta 
confiabilidade e segurança para o 
efetivo que atua na produção. Em 
ambas as áreas os projetos foram 
desenvolvidos em conjunto com o 
corpo técnico-científico. A parceria 
informal foi exercida, e, somada à 
vantagem da familiaridade com 
aspectos técnicos, normalização, 
procedimentos e linguagens, mais a 
integração da atuação entre 
profissionais das áreas de Produção de 
Radioisotopes, Proteção Radiológica e 
da própria Engenharia cada qual com 
sua especialidade, alcançaram-se 
resultados concretos e extremamente 
positivos, suprindo a ausência de oferta 
no mercado nacional. 

No sistema de comunicações a 
meta foi cumprida. Considerado um 
processo vital dentro da Instituição, a 
aquisição de uma central telefônica de 
última geração em 1991, significou, 
sem dúvida um grande avanço 
tecnológico para a Instituição. 
Recentemente incluiu-se a facilidade de 
Discagem Direta à Ramal - DDR. A 
concepção dessa central possui reservas 
tecnológicas que poderão ser inseridas 
conforme a demanda da casa. 

Quando o Plano de Obras de 
Recuperação foi elaborado no início da 
gestão, o principal objetivo foi 
identificar o montante de obras a serem 
realizadas sejam elas de pequeno ou 
grande porte. A carência de recursos 
comprometeu o cronograma de 
execução do Plano de Obras, porém 
todo o esforço foi concentrado em 
ações direcionadas ao melhor 
aproveitamento, e otimização do 
dinheiro proporcionando resultados 
satisfatórios. Cada obra realizada 
tornou-se um grande desafio para se 
obter o melhor resultado com o menor 
custo, ou seja fez-se mais com os 
poucos recursos atribuídos. Há ainda 

obras de grande porte cujos projetos 
estão concluídos, e a sua execução está 
condicionada à liberação orçamentária. 

A Engenharia de Manutenção 
além das atividades rotineiras 
peculiares, contribuiu de forma positiva 
tornando clara sua interação com a área 
de pesquisa e desenvolvimento, 
ressaltando sua importância nas ações 
da Instituição e principalmente 
assegurando o funcionamento de todas 
as instalações e equipamentos 
especializados que em alguns casos não 
dispõem mais de assistência técnica 
devido a obsolescência. Para 
determinados serviços rotineiros, a 
exemplo da conservação das áreas 
verdes que apresentou resultados 
eficientes, a terceirização apresenta-se 
como alternativa viável, com a 
vantagem de reduzir custos diretos e 
obter alto grau de desempenho 
estimulando futuras ações semelhantes. 

Os setores da Proteção 
Radiológica de Controle Ambiental, a 
Manutenção e demais áreas interessadas 
da Instituição dispõem agora de um 
cadastro atualizado e informatizado das 
instalações de infra-estrutura tais como: 
redes subterrâneas de água, esgotos, 
efluentes químicos e radioativos, águas 
pluviais, telefonia, sinal de dados, redes 
de energia elétrica e "lay-out" dos 
edifícios, tornando-se uma ferramenta 
de grande importância para realizar 
projetos, obter diagnósticos de 
situações, detectar deficiências, 
conhecer interferências e possibilitar a 
tomada de decisões e desencadear 
ações seguras. 

Apesar da turbulência política, 
econômica e administrativa ocorrida no 
período, todos os funcionários da área 
de Infra-Estrutura procuraram superar 
este cenário com muito esforço, 
empenho, paciência, porém sempre com 
muita confiança. O período não foi 
favorável em termos orçamentários, 
diríamos até, que foi um grande 
exercício de criatividade, um desafio às 
soluções convencionais, buscou-se 
alternativas, identificou-se 
oportunidades sempre objetivando 
soluções eficientes a serviço das 
atividades fins da Instituição. 

Lourenço Roediger Junior 
Infra-Estrutura e Apoio 
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INFORMAÇÃO 
BIBLIOGRÁFICA 
ESPECIALIZADA 

Divisão de Informação e Documentação Científicas 

OBJETIVO 

Um dos principais insumos das 
atividades de pesquisa e 
desenvolvimento é a informação 
científica. A Biblioteca foi criada com o 
objetivo de adquirir, processar e 
disseminar esta informação e fornecer o 
apoio bibliográfico ao corpo técnico 
científico do IPEN e demais unidades 
da CNEN. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A Biblioteca trabalha com um 
produto intangível, e altamente 
dinâmico: a informação, o qual exige 
um estado de atenção e estruturação 
constante para adotar e adequar as 
tecnologias emergentes aplicadas ao 
processamento e acessibilidade da 
informação. No último período, todas 
as atividades desenvolvidas, foram 
direcionadas neste sentido. A política 
de "downsizing" propiciou a instalação 
de uma rede dedicada aos serviços da 
biblioteca e de um novo software para o 
gerenciamento da informação, assim 
foram disponibilizadas ao usuário as 
bases bibliográficas que permitem o 
acesso a: 
- 22.000 monografias 
-10.000 normas técnicas 
- 400 anuários e diretórios 
- 1.500 títulos de periódicos 
- 16.300 relatórios técnicos científicos 
- 4.500 trabalhos da Produção Técnico-

científica 
Esta última base, que reúne a 

memória da Instituição recebeu um 
tratamento dirigido para atender 
prontamente às solicitações de 

indicadores gerenciais da alta 
administração. 

A instalação da rede propiciou 
inúmeras vantagens, uma delas 
beneficiou diretamente o usuário: a 
consulta on-line ao acervo. Esta 
inovação foi rapidamente adotada após 
treinamento individual e em grupo, 
fornecido pelos funcionários do Setor 
de Referência, 

O usuário também teve a 
possibilidade, a partir de julho de 1992, 
de usufruir das vantagens da 
comunicação via rede Internet 
utilizando os equipamentos e a 
orientação dos profissionais da 
Biblioteca. Atendendo as expectativas, 
a instalação da rede não somente abriu 
as portas da comunicação nacional e 
internacional, também viabilizou a 
instalação de um moderno programa de 
empréstimo que permite a utilização do 
sistema de código de barras, com a 
disponibilidade deste sistema, 
conseguiu-se otimizar 
significativamente o tempo na execução 
de tarefas operacionais como o 
inventário anual das coleções, as 
estatísticas diárias do material 
consultado e as próprias operações do 
empréstimo todas efetuadas 
automaticamente. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Bibliotecas com acervos 
monumentais e sem valor agregado 
fazem parte de um paradigma 
ultrapassado. 

Cientes da importância que o 
insumo informação representa para a 
área de P&D esta unidade deve 
preparar-se estrategicamente para 
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identificar e absorver as tecnologias de 
informação mais adequadas ao seu 
universo de usuários. O impacto do uso 
das redes na recuperação da informação 
exige um novo perfil de profissional 
para processar e recuperar o material 
bibliográfico, é necessário a atualização 
desses profissionais para garantir o 
nível dos serviços oferecidos. Fazem 
parte das atividades planejadas: a 
monitoração constante do ambiente 
externo para identificar oportunidades 
que possam beneficiar a unidade 
(programas nacionais ou projetos de 
financiamento) a avaliação constante 
das práticas estabelecidas e correção de 
rumo; o nível de satisfação do usuário. 

Também está previsto a médio 
prazo o "upgrading" dos equipamentos, 
bem como a mudança do atual sistema 
operacional, estas ações intensificarão a 
integração da rede com outras 
plataformas de trabalho e com outros 
sistemas bibliográficos nacionais e 
internacionais. O objetivo é sempre 
garantir maior acessibilidade à 
informação, independente do suporte 
bibliográfico utilizado. 

PARTICIPANTES 

Clara de Souza Araújo 
Claudinei Pracidelli 
Dolores Benites Pisani 
Doralice de Lima Xavier 
Emiko Terada Vaz 
Lélio José Alves de Andrade 
Lucilena Briques da Costa Domingos 
Maria Eneide de Souza Aráujo 
Maria Helena Rosas Bellizia 
Maria Teresa Zavitoski 
Maria Tereza de C. Barros de Souza 
Mery P. Zamudio Igami 
Mioka Sugai 
Ney Marly de Moura 
Silvia dos Santos de Souza 
Waldir Ferreira. 



DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

Divisão de Desenvolvimento de Sistemas 

OBJETIVO 

Desenvolver sistemas de 
informática integrados, interligar e 
compartilhar banco de dados, para 
apoiar as áreas técnico-científícas e 
administrativas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
RECENTES 

A crescente evolução da 
tecnologia na área da informática, 
incentivou a Instituição a alinhar-se 
com a tendência mundial. A atual 
gestão estabeleceu como diretriz 
efetuar o processo de "downsizing", ou 
seja substituir o mainframe (IBM-4381) 
por redes de microcomputadores 
(NOVELL) para os sistemas 
administrativos e estações RISC/6000 
para as atividades técnico-científícas. 

Os profissionais prepararam-se 
para atuar frente à nova filosofia de 
trabalho, que envolviam desde mudança 
de equipamentos (IBM X PC) até a 
linguagem de programação (COBOL X 
CLIPPER em rede). As atividades se 
concentraram na migração de todos os 
sistemas para o novo ambiente, 
utilizando tecnologia de computação 
mais avançada, com sistemas flexíveis, 
abertos e interligados em rede. 

Os sistemas transferidos para as 
redes foram reformulados na sua 
filosofia, atendendo as necessidades dos 
usuários. Os usuários puderam então 
usufruir das vantagens das redes com a 
facilidade de troca de informações, 
processamento simultâneo e o 
compartilhamento de banco de dados, 
contrário aos sistemas implantados no 
mainframe, onde as informações eram 
estanques e sem comunicação entre si. 

Essa modernização de trabalho, 
fez com que os usuários se adaptassem 
à nova situação, passando por uma 
profunda e significativa mudança no seu 
comportamento operacional, pois 
atividades como processamento e 
gerenciamento das informações 
passaram a ser exercidas pelos usuários, 
conferindo-lhes maior autonomia. Para 
a administração de forma geral, foram 
desenvolvidos sistemas que otimizaram 
e ajuizaram o s . procedimentos 
operacionais facilitando o controle de 
dados tais como cadastro de pessoal, 
controle de freqüência, benefícios e 
outros. Foram ainda desenvolvidos 
sistemas para processos administrativos 
contábeis como: faturamento, cobrança 
bancária, emissão de notas fiscais, 
cadastro de clientes, produtos e 
serviços que demandam segurança 
confiabilidade e agilidade na 
transferência de informações. 

Outras aplicações tais como: 
controle de cursos de pós-graduação, 
controle de visitas, bens patrimoniais, 
controle de cartão de ponto de 
bolsistas, acompanhamento gerencial de 
produtividade, acompanhamento de 
contratos, informatização da central de 
análise laboratorial foram desenvolvidas 
para microcomputadores, 
automatizando os procedimentos 
científicos e administrativos. 

Na área de informação 
(Biblioteca), um novo sistema foi 
implantado e customizado para o uso 
em rede, utilizando as facilidades do 
software MICROISIS. O novo 
software beneficiou diretamente o 
pesquisador, fornecendo os serviços de 
recuperação, atualização e 
gerenciamento da informação de forma 
mais eficiente e on-line. 
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ATIVIDADES PLANEJADAS 

Acompanhando a política de 
modernização do IPEN, está sendo 
planejado o desenvolvimento de novos 
sistemas como: projeto dossiê (controle 
do histórico dos funcionários do IPEN), 
projeto importação (controle das etapas 
de um processo de importação) e 
projeto cadastro de dependentes 
(cadastro de informações dos 
funcionários e seus dependentes para 
fins de auxílio creche, vale transporte, 
imposto de renda e convênio médico). 
Faz parte das atividades planejadas a 
atualização constante do quadro de 
profissionais na absorção de novas 
tecnologias, que viabilizará a 
substituição dos servidores de rede 
Novell por estações RISC. 

PARTICIPANTES 

Célia Santiago 
Chao Li Wen 
Dagoberto Bueno de Moraes 
Darli Rodrigues da Silva 
Derci Pereira dos Santos 
Fernando Cirino Valereto 
Geni Faustino de Oliveira 
Graciela S. E. Canete 
Luiz Carlos Marques 
Maria José F. da Costa Silva 
Silvio Rogério de Lúcia 
Tereza N. K. Yamamoto 
Vanda K. de Moraes 
Wania Mara Garrido Reis 
Wilson Roberto Lopes de Matos 
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PROCESSAMENTO DE 
DADOS 

Divisão de Processamento de Dados 

OBJETIVO 

Direcionar o processamento de 
dados, implantar e dar suporte aos 
diversos sistemas computacionais de 
apoio ao desenvolvimento das 
atividades técnico-científicas e 
administrativas da Instituição. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Em continuidade ao processo de 
modernização e informatização do 
Instituto, as principais atividades dos 
profissionais da área estiveram voltadas 
para os processos de "downsizing'', 
interligação de redes locais e conexão 
com redes internacionais. 
As ações de implantação da rede do 
IPEN foram efetuadas em paralelo ao 
processo de "downsizing". 

O processo de "downsizing" 
consiste na transferência de aplicações 
efetuadas em equipamentos de grande 
porte (mainframe), para plataformas 
compostas de equipamentos menores e 
mais eficientes, buscando a redução de 
custos e a autonomia do usuário. Foi 
necessário, desta forma, avaliar as 
aplicações científicas que eram 
processadas no IBM 4381, torná-las 
independentes do tipo de máquina e 
realizar testes de comparação de 
resultados, mantendo-se o mesmo 
procedimento quando da transferência 
de códigos para as workstations IBM 
Risc/6000. 

Complementando o 
"downsizing", foi implantada a rede 
Novell no Departamento de Recursos 
Humanos. Os servidores das outras 
redes existentes foram também 
modernizados, aumentando a 

velocidade de processamento e a 
capacidade de armazenamento de 
dados. 

A interconexão com o exterior 
veio por intermédio da instalação da 
rede Internet que tornou possível ao 
pesquisador o acesso a qualquer 
Instituto da comunidade dentífica 
internacional. 

Para o sucesso da interligação de 
redes, inicialmente foram expandidas a 
rede da Administração com novos 
pontos distribuídos, no andar térreo 
(Protocolo) do edifício, 1 9 andar 
(Compras) e comunicação direta com o 
CPD do Banco do Brasil para 
cobranças e a rede da Superintendência 
com novos pontos distribuídos nas 
Diretorias. Em seguida, interligou-se os 
servidores das redes do Bloco "A", 
(Biblioteca, Administração, Recursos 
Humanos e Superintendência), 
permitindo a troca de informações entre 
toda a administração do IPEN e o 
acesso de todas as redes à Internet. 

A instalação da rede de fibra 
óptica permitiu a ligação entre os 
prédios do Instituto, formando a rede 
IPEN e integrando física e logicamente 
o tráfego de informações. Desta forma, 
de qualquer prédio integrado ao sistema 
, o usuário poderá ter acesso à Internet, 
às workstations Rise e às demais redes 
do Instituto. 

Todas estas metas foram 
alcançadas mediante a capacitação 
autodidata da equipe, que através de 
estudos e pesquisas assimilou e 
implementou as novas tecnologias. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Pretende-se para o próximo 
período, a troca dos servidores das 
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redes administrativas por estações de 
arquitetura Rise; a ligação via Renpac 
da rede IPEN com outras redes, por 
meio de linha telefônica e modens; à 
implementação de Multimídia 
(ferramenta de comunicação que 
associa imagens, sons e textos 
permitindo entre outras vantagens, 
avanço no treinamento profissional); a 
introdução do sistema Windows em 
rede para ampliar as opções de 
plataformas de trabalho; a montagem de 
um laboratório de microinformática; a 
extensão da rede de fibra óptica e a 
modernização das áreas individuais com 
a aquisição de novos softwares. 

PARTICIPANTES 

Antonio Soares de Gouvêa 
Calil Mohamed Farra Filho 
Carlos Alberto Garcia Filho 
Carlos Anísio Monteiro 
Dionísio Furtunato da Silva 
Dorival Antonio Nunes 
Edna Maria Lourenção Lopes 
Emilia Kazumi Nakamura 
João Carlos S. de Alexandria 
João Pereira 
José da Silva Leite 
Liliane de Souza e Souza 
Luiz Carlos de Oliveira 
Maria Aparecida H. Trezza 
Maria do Carmo Costa Falcão 
Mariliana S. Abi-Eçab 
Reginaldo Pereira da Silva 
Sônia Aparecida L. Corrêa 



MODERNIZAÇÃO NO CAMPO 
DA ELETRÔNICA 

Divisão de Eletrônica 

OBJETIVO 

Apoiar as atividades científicas 
através de projetos, desenvolvimento de 
sistemas, interfaces e equipamentos 
eletrônicos, reproduzindo-os em escala 
semi-industrial segundo os interesses da 
pesquisa, bem como reduzir a 
manutenção de toda a instrumentação 
eletrônica e gerenciar o sistema de 
comunicação da Instituição. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Considerando as atividades de 
apoio direto à pesquisa e 
desenvolvimento científico destacamos 
a implantação de uma central de 
monitoração de radiação, com a 
ativação da primeira unidade remota 
nas instalações de produção de 
radioisotopes. Para a plena operação 
desse sistema e utilizamos uma 
moderna rede de comunicação de cabos 
ópticos, que interligam as diversas áreas 
da Instituição e que propiciarão uma 
monitoração "on-line" de todos os 
parâmetros de interesse, quais sejam: 
níveis de radiação, pressão atmosférica 
e outros, de forma local ou remota 
objetivando obter condições ainda mais 
seguras e adequadas, requeridas na 
operação de instalações nucleares, com 
as seguintes vantagens: 
- Monitoração constante dos níveis de 
radiação, evitando erros de 
amostragem. 
- Elaboração de relatórios e históricos 
de alta confiabilidade. 
- Maior rapidez nas decisões em 
situações de emergência. 
- O sistema permite ao usuário a 
tomada de decisões em caráter 

preventivo, entre outros. 
-Libera os técnicos da proteção 
radiológica para outras atividades de 
interesse. 

Também foram desenvolvidos 
novos produtos no campo da proteção 
radiológica: o dosímetro pessoal de 
radiação à detetor semicondutor - PI 
721 (leve e versátil); monitor portátil de 
radiação - PI 761 (prático manuseio e 
robusto nas operações de campo). Em 
fase de desenvolvimento temos o 
monitor de área a geiger - PI 754 e à 
detetor de semicondutor - PI 755 com 
níveis de sofisticação como: saída de 
sinal compatível com a central de 
monitoração de radiação e alarmes 
sonoros com níveis de disparo 
ajustáveis. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

-Implementação gradual de unidades 
de monitoração remota de radiação, 
previsto para as áreas do Cyclotron, 
Reator, Reprocessamento e outros 
locais a critério da Proteção 
Radiológica. 
- Implantação de uma central de 
monitoração remota a ser localizada na 
Proteção Radiológica do IPEN, 
utilizando-se de rede de comunicação 
por fibra óptica, conectados as unidades 
de monitoração local já existentes. 
- No campo de manutenção 
aguardamos novos recursos do FINEP 
para a conclusão da estruturação das 
atividades de manutenção eletrônica do 
IPEN, significando um aporte de cerca 
de US$ 45,000.00 que além de 
informatizar o acesso às informações 
sobre componentes eletrônicos, 
controles, manuais, materiais e 
equipamentos, permitirá também a 
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modernização de equipamentos básicos 
de trabalho como osciloscópios, 
multímetros analisadores, substituindo-
os por outros de nova geração, com 
tecnologia mais avançada e que 
ofereçam melhores recursos de 
trabalho. 
- No campo da informática aguardamos 
a terceirização dos serviços de 
manutenção de microcomputadores, 
impressoras e dispositivos de 
informática, de modo a agilizar com 
sensível redução a manutenção desses 
equipamentos. 

No âmbito da infra-estrutura do 
IPEN, a modernização das 
comunicações foi positiva com a 
implantação do DDR (Discagem Direta 
a Ramal),'possibilitando assim o acesso 
do universo exterior ao ramal interno 
desejado diretamente sem o auxílio da 
telefonista. Esta facilidade visa a 
otimização da mão de obra das 
telefonistas liberando-as para outras 
atividades de maior interesse (atuar em 
chamadas interurbanas), bem como 
possibilitará sensível redução do tempo 
de acesso das chamadas externas aos 
ramais internos do IPEN. A facilidade 
permite a instalação de facsimile no 
ponto do ramal agilizando os 
procedimentos gerenciais. 

PARTICIPANTES 

Todos os funcionários do IEE. 



ENGENHARIA DE PROJETOS E 
PRODUTOS 

Divisão de Projetos 

OBJETIVO 

Desenvolver projetos; fabricar 
peças, dispositivos e equipamentos; 
executar e fiscalizar obras de 
instalações especiais, nas modalidades 
de mecânica, eletricidade e construção 
civil fornecendo apoio técnico às 
atividades científicas, de pesquisa e 
desenvolvimento bem como às áreas de 
produção do IPEN. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Através das atividades 
direcionadas ao apoio das áreas 
científicas, com desenvolvimento de 
projetos altamente especializadas e 
visando suprir os casos de ausência de 
oferta no mercado nacional, pode-se 
gerar produtos e serviços com o 
mínimo valor atribuído não 
dispensando-se a qualidade dos serviços 
prestados. 

Esta filosofia de trabalho 
propiciou soluções técnicas na fase de 
projeto, que tornaram economicamente 
viáveis a realização de 11,6% do Plano 
de Obras de Recuperação do IPEN, e o 
atendimento de 1252 solicitações de 
serviços. 

No campo da engenharia civil, 
viabilizamos a construção de bases para 
instalação de duas portas de 60t para o 
Cyclotron; ampliação do laboratório de 
Corpo Inteiro, implantação de telhados 
no laboratório de Caracterização de 
Materiais; implantação de pára-raios no 
prédio do Departamento de Processos 
Especiais; implantação de telhado no 
prédio da Divisão de Almoxarifado; 
instalação de banco de capacitores no 
IPEN, para correção do fator de 
potência para 0,92 e outros. 

No campo da engenharia 
mecânica; projetos; fabricação e 

montagens, o "know-how" adquirido 
permitiu atender às necessidades das 
áreas técnico-científicas e de produção 
com serviços de qualidade, conforme 
exige toda a atividade nuclear do IPEN. 

A célula para produção de 
isobenzilguanidina, projetada, fabricada 
e instalada na área da Radiofarmácia do 
IPEN, bem como as células para 
desmontagens de amostras irradiadas 
no Reator IE-R1, os indutores para 
caixa de ressonância e Beam Stopper de 
4 eixos em operação no Cyclotron são 
algumas realizações que marcaram os 
trabalhos do IPEN. • 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

- Projeto e supervisão de construção 
civil para implantação de telhado no 
prédio da Usina de Produção de 
Pastilhas de Urânio. 
- Projeto e supervisão de fabricação e 
instalação de um sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas para o 
prédio da Divisão de Aplicações de 
Energia Nuclear na Engenharia e 
Indústria. 
- Projeto, fabricação e montagem de 
uma célula de produção de " m T c , 
para atender a demanda do mercado 
nacional de radioisotopes. 
- Construção de célula para produção 
13*1 para consumo da comunidade 
médica nacional; projeto, fabricação e 
montagem. 

A ampliação da capacidade de 
informatização na geração de 
documentos técnicos, bem como a 
introdução de fresadoras e tornos CNC 
são metas para aumento de 
produtividade e qualidade dos serviços 
prestados na Divisão. 

PARTICIPANTES 

Grupo de profissionais da IEO. 
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ENGENHARIA DE 
MANUTENÇÃO 

Divisão de Manutenção 

OBJETIVO 

Prestar serviços de manutenção 
nas edificações e assegurar o 
funcionamento das instalações prediais, 
redes de infra-estrutura, equipamentos 
mecânicos, eletromecãnicos e de 
refrigeração. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As atividades da manutenção 
estão presentes todas as áreas da 
Instituição tomando-a uma unidade de 
crescente importância, como função 
específica de manutenção e como 
realizadora de novas instalações de 
pequeno porte. A necessidade gera 
criatividade, a criatividade gera 
interação e neste período de escassez 
de recursos o pesquisador entra com o 
material e a manutenção fornece a 
técnica, a mão de obra e executa-se o 
serviço. Desta forma destinou-se 38% 
do tempo em Horas/Homem da 
manutenção para executar novas e 
pequenas instalações em apoio às áreas 
de pesquisa e desenvolvimento. Esta 
integração garantiu a continuidade de 
vários experimentos, minimizando 
paralisações e prejuízos àárea técnica-
científico. 

Uma planta nuclear do porte do 
IPEN requer uma manutenção ágil e 
eficaz que além de possuir as 
atribuições de conservar um bem 
existente, possui também a missão de 
gerenciar recursos humanos, materiais, 
técnicos e administrativos. Manutenção 
se dá no sentido de reconhecer , 
previnir, corrigir ou minimizar a 
ocorrência de falhas. No entanto, os 
parcos recursos atribuídos 

impossibilitam dar treinamento e 
capacitação ao pessoal, falta material de 
reposição que requer, às vezes, 
canibalização de equipamentos para 
reaproveitamento em outros, quando 
sua recuperação é economicamente 
inviável. Neste cenário de dificuldades 
o número de ações reativas supera as 
ações planejadas que atendem a um 
universo diversificado, de instalações 
básicas para o funcionamento da 
Instituição tais como: sistemas de 
bombeamento e tubulações de 
distribuição de água, sistema de 
aquecimento e vapor, sistemas de ar 
comprimido, redes de alta tensão, 
cabines abaixadoras de tensão, 
instalações elétricas, sistemas 
hidráulicos, iluminação, lubrificação, 
sistemas de movimentação de cargas, 
elevadores, sistemas mecânicos, 
motores, bombas de vácuo, quadros de 
comando, sistemas de ventilação e 
refrigeração. 

Para determinados serviços 
rotineiros a terceirização vem sendo um 
instrumento ideal, citamos como 
exemplo notável os serviços de 
conservação de áreas verdes vantagens 
de apresentar: 
- custo da mão de obra sensivelmente 
menores. 
- visível melhoria da qualidade durante 
todo o ano. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Intensificar as atividades de 
manutenção preventiva, para reduzir 
custos com manutenções corretivas. 
Ampliar a terceirização de serviços 
rotineiros do tipo manutenção de 
centrais de ar condicionado, 
manutenção de redes de alta tensão e 
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cabines abaixadoras. 
Capacitar o pessoal de ventilação 

e refrigeração para eliminação gradativa 
do gás refrigerante Clorofluorcarbono 
(CFC), através da substituição de 
equipamentos de ventilação ou 
refrigeração aplicando tendência 
mundial, processo de implantação a 
curto e médio prazo ou a retrofiltragem 
de equipamentos usados, que utilizem 
outros gases de desempenho 
equivalente com baixa toxidade; não 
inflamáveis e que por sua vez não afeta 
a estabilidade da camada de ozônio, 
como recomenda o protocolo de 
Montreal. 

Implementar um programa 
intensivo de treinamento e 
aperfeiçoamento profissional dos 
recursos humanos da manutenção. 

PARTICIPANTES 

Todos os funcionários do IEC 



CADASTRO IMOBILIÁRIO: 
ATUALIZAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO 

Grupo de Atualização do Patrimônio Imobiliário 

OBJETIVO 

Estruturar e manter atualizado, o 
banco de dados relativo ao 
cadastramento do patrimônio 
imobiliário e da infra-estrutura básica 
do IPEN, de forma a subsidiar o 
planejamento gerencial e apoiar as 
atividades de pesquisa e 
desenvolvimento. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O levantamento de campo da 
infra-estrutura física do IPEN, ou seja, 
medições efetuadas "in loco" de todas 
as instalações prediais, laboratórios, 
usinas, sistema viário, redes de água, de 
incêndio, de águas pluviais, de esgotos, 
de efluentes, redes de distribuição de 
energia elétrica e de telecomunicação, 
foi recentemente concluído. 

Os dados resultantes desse 
levantamento, após análise e 
comparação com as plantas e 
documentos existentes, foram lançados, 
mediante os recursos da computação 
gráfica, no sistema "Auto-Cad", 
obtendo-se assim, plantas cadastrais 
devidamente conferidas e atualizadas. 

Atualmente, esse cadastro 
informatizado contém vários produtos: 

Planta Geral do IPEN, que 
contém dados referentes a terreno, 
urbanização e edificações: 

Cadastro da Infra-Estrutura 
Elétrica, do qual constam: 
- Planta das redes de distribuição 
elétrica de alta tensão; 
- Planta de rede elétrica de iluminação 
pública; 
- Planta da rede subterrânea de 
telecomunicação; 

- Planta das cabines elétricas 
abaixadoras; 
- Fluxograma geral elétrico. 

Cadastro de infra-estrutura 
hidráulica, contendo: 
- Planta da rede subterrânea de águas 
pluviais; 
- Planta da rede subterrânea de esgoto 
sanitário; 
- Planta da rede subterrânea de 
efluentes químicos e radioativos; 
-Planta geral das redes de água de 
abastecimento, proteção e combate à 
incêndios e de resfriamento de fornos; 
- Fluxograma geral das redes de água 
de abastecimento, incêndio e fornos. 

Cadastro Predial, que contempla 
as seguintes informações: 
- Planta em escala reduzida de todas as 
edificações do IPEN; 
- Livro de registro do patrimônio 
imóvel. 

Cada, um desses produtos possui 
um nível de detalhamento, com 
informações de interesse a várias áreas 
de atividade. Dentre esses destaca-se o 
cadastro da rede subterrânea de 
efluentes químicos e radioativos, que 
contém o desenho de toda a rede 
externa subterrânea de efluentes 
químicos e radioativos, com dados de 
comprimento e diâmetro das 
tubulações, sentido de escoamento, 
localização das caixas de passagem , 
pontos de interferência com outras 
redes subterrâneas e localização de 
tanques de coleta e de retenção. 

Essas informações, de 
fundamental importância em especial 
para os setores envolvidos na proteção 
radiológica e controle ambiental, irão 
proporcionar subsídios valiosos para a 
maior segurança operacional de nossas 
instalações em relação a comunidade 
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circunvizinha. Da mesma forma os 
produtos referentes a redes elétricas, de 
telecomunicação, de água, instalações 
prediais e outras, oferecem uma base de 
referência sólida para otimização das 
atividades de gerenciamento. 

Com a implantação da rede de 
fibras ópticas para transmissão de 
dados, em breve será possível o acesso 
e a consulta "on line" dos dados • 
cadastrais informatizados, 
possibilitando a interação com as áreas 
envolvidas, de tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento. 

Tal passo corresponde a um 
avanço tecnológico significativo no 
processo de informação cadastral, 
oferecendo uma ferramenta de 
inestimável importância estratégica para 
análise e diagnóstico da atual situação, 
que permite detectar todas as 
deficiências das instalações, no objetivo 
de se atingir as melhores alternativas e 
se estabelecer prioridades e propostas 
para solução de problemas, à 
formulação de novos projetos, 
monitoração de área, manutenções, etc. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

- Concluir o aprofundamento do nível 
de informações já cadastradas; 
-Estabelecer normas e procedimentos 
para a realimentação do sistema de 
cadastro, garantindo a qualidade da 
informação, que deve ser confiável e 
freqüentemente atualizada; 
- Criar rotinas para atendimento às 
consultas de usuário do cadastro geral 
informatizado e/ou arquivo de plantas, 
projetos e documentos de engenharia; 
- Estruturar sistema para acesso remoto 
pela comunidade do IPEN, 
aproveitando a disponibilidade das 
redes, de forma agilizar o acesso aos 
dados pelas áreas de engenharia de 
manutenção de projetos, áreas de 
segurança física e radiológica, bem 
como áreas gerenciais, administrativas e 
científicas. 

PARTICIPANTES 
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APLICAÇÕES DE 
TÉCNICAS NUCLEARES 

A técnica nuclear só deve ser 
usada quando não existe alternativa ou 
quando ela é a mais eficiente, a mais 
precisa ou a definitiva. Este é o dogma 
das aplicações de técnicas nucleares. 
Com base neste preceito fundamental 
coube ao corpo técnico-científico da 
Diretoria T, concentrar seus esforços 
nas áreas de biologia, física e química 
que constituem o arcabouço do 
conhecimento tecnológico universal. 
Nos últimos anos o Brasil modificou 
seu modelo de Desenvolvimento 
Tecnológico, aquele que antes era 
baseado no Modelo de Substituição de 
Importação, de uns tempos a esta parte, 
dirigiu-se para o Modelo Importador ou 
de Competição Industrial. Como todos 
os Institutos de Pesquisa e 
Universidades brasileiras, o IPEN foi 
surpreendido pela mudança de modelo, 
refletida principalmente na ausência de 
financiamentos, a fundo perdido, pelas 
Entidades Financiadoras de Pesquisa e 
Fomento, para projetos visando 
desenvolvimento autóctone. 

A força de inércia de um Instituto 
de Pesquisa como o IPEN, é imensa, 
para o bem e para o mal. Se de um lado 
o IPEN resiste as alterações oriundas 
de administrações externas de 
competência duvidosa, o que é um bem, 
do outro lado, resiste as mudanças de 
rumo, não facilita o redirecionamento 
de seus projetos no sentido de busca do 
conhecimento de fronteira e da 
inovação tecnológica, o que é um mal. 

A Área Nuclear em especial não 
deve ser colocada no mesmo rol da 
química, da siderurgia, da eletrônica ou 
da informática. A tecnologia nuclear é 
politicamente sensível, pois envolve 
segurança e poder. Dificilmente 
encontraremos disponível no mercado 
internacional os equipamentos, insumos 
e o "know how" necessários para o 
nosso desenvolvimento independente. 

Se não podemos importar a tecnologia 
nuclear que precisamos, e se não temos 
mais o financiamento necessário para 
obter de moto próprio essa tecnologia, 
chegamos a um dilema de grande 
complexidade, que não é só nosso, mas 
se apresenta hoje à maioria dos países, 
em desenvolvimento. 

Foi com este desafio, agravado 
pela crônica falta de recursos, que a 
atual administração do IPEN assumiu 4 
anos atrás o compromisso inabalável de 
manter e aprimorar o maior Instituto 
Nuclear da América Latina. A avaliação 
crítica da administração e do 
desempenho técnico-científico da 
Diretoria T, qualquer que seja o 
parâmetro utilizado, mostrou evolução 
e crescimento. Pelo seu corpo técnico 
altamente qualificado, os aspectos de 
formação de recursos humanos, 
dissertações, teses defendidas e 
produção científica nas áreas de 
química, física e biologia, foram os que 
deram sustentação ao IPEN como um 
todo. Ainda como sub-produto das 
diretrizes anteriores parte do tempo dos 
pesquisadores e técnicos foi dedicado 
ao desenvolvimento de serviços 
especializados que só o IPEN pode 
fazer como por exemplo a análise por 
ativação neutrônica das mais variadas 
amostras, desde geológicas, até as 
biológicas. Recursos foram gerados 
mas nem sempre voltaram para os 
laboratórios, consubstanciando um 
sucateamento dos equipamentos 
básicos. Do ponto de vista de inovação 
tecnológica ou mais propriamente o 
desenvolvimento de "know how" de 
última geração, podemos citar entre 
outros a tecnologia de dopagem de 
silício utilizando o IEA-R1, tecnologia 
esta que implantada no IPEN está 
sendo utilizada pelo Japão que envia 
seu cristal de silício para que aqui seja 
dopado (geração de átomos de P-*2 p o r 
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reação nuclear). Após dopagem os 
cristais são usados nos transmissores 
modernos de energia elétrica, no mundo 
todo. 

Outro avanço que gostaríamos de 
citar é a obtenção por engenharia 
genética de células bacterianas 
produtoras de hormônios, como o de 
crescimento e a prolactina, empregados 
no tratamento e diagnóstico de doenças 
hormonais. Poucos laboratórios no 
mundo chegaram a este ponto e em 
breve o IPEN poderá transferir esta 
tecnologia para a Indústria, o que com 
certeza contribuirá para a melhoria da 
saúde de uma parcela da comunidade, 
que é quem paga o nosso salário. 

O dilema ao qual fomos 
submetidos pela mudança de modelo de 
desenvolvimento do país, ainda não foi 
resolvido. Falta ao empresário 
brasileiro, a coragem e o arrojo para o 
investimento em parcerias com os 

Institutos como o IPEN, buscando 
direcionar suas necessidades de 
inovação, recorrendo ao apoio técnico-
científico de profissionais altamente 
treinados e qualificados como os do 
IPEN, enfim preparando-se para a 
economia de mercado, a economia 
competitiva. 

O IPEN está abrindo o seu 
caminho para essa virada histórica. 

As aplicações nucleares pela sua 
amplitude, pela sua importância e pelos 
seus resultados, resistirão bravamente 
as pressões características de uma área 
política e economicamente sensível, e 
para tanto contamos com nossos 
pesquisadores, técnicos e funcionários 
administrativos, de quem muito nos 
orgulhamos. 

Enquanto isso, enfrentamos as 
dificuldades com trabalho, dedicação e 
paciência. 

O mapa acima mostra os 16 países que detém a tecnologia de Dopagem de Silício 
por irradiação com neutrons. O diâmetro dos círculos é proporcional às 
quantidades de cristais de silício dopados anualmente. O Mapa também mostra que 
competência e dedicação podem colocar o Brasil na fronteira do conhecimento. 

José Roberto Rogero 
Aplicações de Técnicas Nucleares 
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DOPAGEM DO SILÍCIO COM 
FÓSFORO PELA TÉCNICA NTD 

Supervisão de Física Nuclear 

OBJETIVO 

Adquirir uma capacitação técnica 
na área de dopagem do silício grau 
eletrônico com fósforo pela técnica 
NTD ("Neutron Transmutation 
Doping") com finalidade de produzir 
silício semi-condutor com um 
determinado valor de resistividade e 
distribuição uniforme do dopante para 
prestar serviço a nível industrial. 
Instalar no reator de pesquisa IEA-R1 
um dispositivo com capacidade de 
produção de aproximadamente 600 -
800 Kg de silício NTD por ano. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O processo de dopagem do silício 
com fósforo pela irradiação com 
neutrons é baseado na captura de 
neutrons térmicos pelo núcleo de 3 0 S i 
(aproximadamente 3.1% do silício 
natural consiste de isótopo ^S i ) 
produzindo o núcleo radioativo 3 ' S i que 
por sua vez decai com uma meia vida 
de 2.6h para núcleo estável 3 1 P como 
mostrado abaixo 

M S i f e ^ M S i — > 3 , P + B -
A vantagem principal desta 

técnica resulta de possibilidade de 
produzir silício semi-condutor com 
excelente homogeneidade na 
distribuição de resistividade pois a 
irradiação de um cristal de silício é 
possível ser feito num reator nuclear de 
uma maneira bastante homogênea. 
Além disso como a dose de neutrons 
recebida pelo cristal de silício durante a 
irradiação pode ser medida com alta 
precisão, o valor final de resistividade 
("target resistivity") é atingido com 
bastante precisão. 

Foi instalado no reator IEA-R1 
um dispositivo que permite a irradiação 
de monocristais de silício com até 4" de 
diâmetro. São irradiados 02 tarugos de 
silício com comprimento dé até 25cm 
cada um em conjunto. Toda a 
metodologia para calibração do perfil 
de fluxo de neutrons na posição de 
irradiação e as medidas de dose de 
neutrons recebido pelo cristal de silício 
já foi desenvolvido. Durante o ano de 
1993 foram irradiados, em caráter 
experimental, aproximadamente 70 
monocristais de silício, fornecidos pela 
empresa Shin Etsu Handotai do Japão, 
com 4" e 3" de diâmetro e com 20cm 
de comprimento. Os resultados de 
medidas de resistividade após irradiação 
destes cristais junto com os resultados 
anteriores para 30 cristais de 3" de 
diâmetro já foram analisados. 

Estes resultados mostram 
claramente uma excelente qualidade de 
dopagem atingida. Mais de 80% de 
cristais mostram variação axial de 
resistividade igual ou menor de 3%. A 
variação máxima em todos os casos é 
dentro de 5%. Mais de 95% de cristais 
atingiram uniformidade radial de 
dopagem que é menor de 2%. Em mais 
de 80% dos casos a precisão de 
dopagem foi melhor de que 3%. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Diante dos excelentes resultados 
obtidos, é nossa intenção prestar o 
serviço de irradiação de silício no 
mercado internacional. A capacidade de 
produção instalada com operação do 
reator na rotina atual de 8h/dia («180 
operações por ano) é mostrado na 
Tabela 1. Esta capacidade obviamente 
aumentará quando a rotina de operação 
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do reator passará a ser 48h contínuas, 
por semana (-45 operações por ano). 

Tabelai . CAPACIDADE ANUAL 
DE PRODUÇÃO DO SILÍCIO NTD 
NO REATOR IEA-R1 

((>(Tarugo) p(alvo) 
35í2cm 

p(alvo) 
l lOfícm 

4" 450 Kg 1350Ks 
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INFLUÊNCIA DA RADIAÇÃO 
IONIZANTE NA ATENUAÇÃO 

DA TOXICIDADE DE VENENOS 
ANIMAIS 

Supervisão de Radiobiologia 

OBJETIVO 

Obter através do processo de 
irradiação, venenos destoxicados e 
imunologicamente ativos, para serem 
utilizados na produção de anti-soros, 
aumentando essa produção sem 
comprometer fisicamente os animais 
soroprodutores. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Os venenos de um modo geral, 
são maus imunógenos e altamente 
tóxicos. Este fato impede a injeção de 
grandes quantidades de toxina durante 
o processo de imunização. 

O nosso laboratório vem 
trabalhando na escolha da melhor dose 
de radiação a ser empregada para cada 
tipo de veneno- Considerando o alto 
número de casos de acidentes ofídicos 
no Brasil, os venenos de serpentes têm 
sido nosso principal alvo de estudo. 

Temos obtido atenuação da 
toxicidade dos venenos de jararaca e 
cascavel (principais serpentes 
envolvidas nos acidentes). 

Foram obtidas atenuações da 
ordem de 2 vezes com o veneno 
irradiado incluindo, no caso do veneno 
de jararaca, eliminação da lesão no local 
do inóculo, comprometimento grave 
observado nos processos de imunização 
com veneno nativo. 

Para o caso do veneno de 
cascavel, além da atenuação foi 
observado que o veneno irradiado induz 
à formação de anticorpos gênero 
específico, ou seja, anticorpos que não 
reagem com venenos de serpentes de 
outro gênero, indicando que é 
composto por anticorpos que 

neutralizam especificamente o veneno 
de cascavel e que porisso é mais eficaz. 

O processo de irradiação 
promove formação de produtos de 
maior peso molecular, que 
denominamos agregados. Estes 
agregados parecem ser os principais 
responsáveis pelas modificações dos 
efeitos que os venenos apresentam após 
irradiação. 

Estes estudos tem sido estendidos 
para outros venenos como de 
jararacuçu e surucucu, assim como para 
venenos de abelha. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Estudar os agregados oriundos da 
irradiação de venenos, abordando 
aspectos biológicos, bioquímicos e 
imunológicos. 

Estudar esses agregados 
originados de diversas doses de 
radiação pois nossos experimentos 
anteriores mostram um aumento na 
formação de agregados, proporcional 
ao aumento da dose. 

PARTICIPANTES 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO DE 
ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM 

NEUTRONS AO ESTUDO DE 
AMOSTRAS DE INTERESSE 

AMBIENTAL 
Supervisão de Radioquímica 

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é o de 
aplicar o método de análise por 
ativação com neutrons ao estudo de 
amostras de interesse ambiental, por 
meio da análise de mercúrio e metil-
mercúrio em cabelos humanos, análise 
de elementos-traço em líquens 
(biomonitores), análise de água da 
chuva de São Paulo. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A Supervisão de Radioquímica há 
algum tempo já vem desenvolvendo 
aplicações do método de análise por 
ativação com neutrons ao estudo de 
amostras de interesse ambiental. 

Estas amostras podem ser das 
mais diversas naturezas, 
compreendendo materiais como: tecido 
pulmonar humano e de ratos, cabelos 
humanos, líquens, águas de chuva e 
fluviais, aerossóis de regiões urbanas e 
remotas. 

O método de análise por ativação 
com neutrons pode ser aplicado 
vantajosamente para a análise de 
amostras ambientais, devido à sua alta 
sensibilidade, precisão, exatidão e 
caráter multielementar. 

O procedimento geral consiste em 
submeter as amostras, depois de um 
pré-tratamento específico, a um fluxo 
de neutrons térmicos no reator IEA-R1, 
por um dado período de tempo e medir 
a radioatividade gama induzida em uma 
série de elementos, em um 
espectrômetro de raios gama. 
Juntamente com as amostras, são 
irradiados padrões. 

Por meio de programas de 
computador adequados, são localizadas 
as energias da radiação gama emitida e 
identificados os radioisotopes 
formados. A seguir, calculam-se as 
áreas dos picos correspondentes no 
espectro, para amostras e padrões e as 
concentrações dos elementos 
identificados. 

Por meio de irradiações curtas, de 
alguns minutos, geralmente 
determinam-se os elementos: Na, K, Cl, 
Mn, V, Mg, Br. Utilizando-se tempos 
de irradiação mais longos, de cerca de 8 
horas, podem-se determinar elementos 
como: Fe, Co, Cr, Zn, Sc, terras raras, 
Cs, Rb, As, Hg. 

Deve-se ressaltar que os trabalhos 
da Supervisão de Radioquímica na área 
do meio ambiente estão sendo 
realizados em colaboração com outras 
instituições como o Instituto 
Astronômico e Geofísico da USP (IAG-
USP), Escola Paulista de Medicina, 
Instituto de Botânica, da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, Faculdade de Medicina da USP. 

Amostras de água de chuva estão 
sendo coletadas desde Setembro de 
1993, no prédio do Departamento de 
Meteorologia do IAG-USP. Após 
filtração, as amostras são acidificadas a 
pH 1,5 com ácido nítrico e 
armazenadas a 4 SC. 

Para que possa ser realizada a 
análise de amostras líquidas por 
ativação com neutrons, é necessária 
uma etapa de pré-concentração antes da 
irradiação das amostras. Foram 
determinados os rendimentos químicos 
para a retenção de Cd, Co, Cr, Fe, Hg, 
Sc, Zn, Na e Se em resina Chelex 100, 
tendo-se obtidos rendimentos no 
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intervalo de 79 a 9 1 % . O Na e o Se não 
foram retidos na resina nestas 
condições. 

Após comprovação por meio de 
análise de materiais de referência, o 
procedimento será aplicado às amostras 
de água de chuva coletadas. 

Quanto à análise de mercúrio e 
metil-mercúrio em amostras de cabelo, 
aplicou-se o método de análise por 
ativação com neutrons para a 
determinação de mercúrio total em três 
grupos populacionais: grupo controle, 
grupo de residentes próximo à Represa 
Billings (SP) e tribos indígenas 
residentes no Parque do Xingu (MT). 

Verificou-se que o teor de 
mercúrio total encontrado nos cabelos 
dos índios do Parque do Xingu foi 
muito superior à média da população 
controle, o que pode indicar um 
processo de contaminação por 
mercúrio. 

Devido ao fato de que compostos 
organomercuriais, como o metil-
mercúrio consistem em formas 
particularmente tóxicas desse elemento, 
é importante a sua determinação, além 
do mercúrio total. Essa determinação é 
feita geralmente por absorção atômica 
ou cromatografia gasosa, após 
separação química do metil-mercúrio. 

Na Supervisão de Radioquímica 
do IPEN, está sendo desenvolvida nova 
metodologia para a determinação de 
metil-mercúrio por análise por ativação 
com neutrons, que posteriormente será 
aplicada a materiais de referência e as 
amostras de cabelo. 

Quanto à análise de líquens, que 
têm sido bastante utilizadas 
recentemente como biomonitores da 
poluição ambiental estão sendo 
realizadas com líquens da espécie 
Canoparmela texana coletadas de 
regiões de diferentes do Estado de São 
Paulo. Estão sendo determinados os 
elementos: Cl, Na, V, Mn, Mg, Ca, Fe, 
La, Zn, Sc, Se, Sb e outros. 
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PRODUÇÃO DE HORMÔNIOS 
POR TÉCNICAS DE 

ENGENHARIA GENÉTICA 

Supervisão de Radioensaios 

OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é a 
preparação de hormônios pituitários 
recombinantes especialmente o 
hormônio de crescimento (hGH), 
prolactina (hPrl)e a tireotrofina 
humanos (hTSH). 

Estes três hormônios tem 
aplicação na produção de reagentes 
para imunoensaios "in vitro" além da 
sua utilidade na área de fisiologia e 
bioquímica. Também tem aplicabilidade 
clínica o hormômio de crescimento 
humano e a tireotrofina humana. O 
primeiro tem como principais 
indicações terapêuticas o nanismo 
hipofisário, o nanismo por deficit 
parcial do hormônio endogeno, 
tratamento de queimaduras, 
osteoporose, síndrome de Turner e 
recuperação de pessoas debilitadas. A 
tireotrofina encontra aplicação clínica 
como coadjuvante de terapia de câncer 
da tireoide com iodo radioativo. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

-Hormônio de crescimento (hGH) 
Este hormônio expresso em 

grande quantidade no espaço 
periplasmático de bactérias de E.Coli 
transformadas, foi obtido em nosso 
laboratório tendo apresentado uma 
potência média de 3,7 UI determinada 
em ensaios biológicos clássicos que 
utilizam ratos hipofisectomizados e 
mediante um novo ensaio biológico 
com camundongos anões, ensaio este 
ultra sensível padronizado em nosso 
laboratório. A caracterização química 
deste produto também foi realizada: 
foram feitas purificações 

cromatográficas, análises qualitativas de 
pureza (por eletroforeses, Western 
blotting, HPLC) e análises quantitativas 
(radioensaios, quantificação de proteína 
e determinação de proteína de E.Coli 
contaminantes por ensaio 
imunoradiométrico montado em nossa 
laboratório) 

O produto foi também avaliado 
quanto a esterilidade e presença de 
pirogênio. 

A preparação recombinante foi 
utilizada como padrão e traçador em 
sistema de radioimunoensaio (RIA) de 
hGH, mostrando-se com 
comportamento análogo ao do hGH 
hipofisário, já caracterizado 
anteriormente. 

Podemos citar como uma 
utilidade futura- da produção de 
hormônio de crescimento humano 
recombinante a terapia génica, técnica 
pela qual pode-se corrigir diretamente 
ou substituir a função de genes 
defeituosos. Visando esta utilização, 
preparamos uma construção retroviral, 
contendo o cDNA do hGH ligado a um 
promotor regulável por metais pesados 
(promotor da metalotioneina), com o 
objetivo de infectar queratinócitos 
humanos normais que pudessem crescer 
em cultura e reconstituir uma epiderme 
que possa ser implantada e liberar o 
hormônio de crescimento, atingindo a 
circulação. 

Atingimos nosso objetivo 
obtendo queratinócitos em cultura com 
produção de 340ng/10^ células/dia e 
com um aumento de até 10 vezes 
quando ativados com lOOuM de ZnCl2 
por 10 horas. 

-Prolactina 
Duas construções para a prolactina 
humana foram desenvolvidas em nosso 
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laboratório: 
-a proteína 6 His-He-Glu-Gly-

Arg-hPrl(taghPrl). 
-proteínas híbridas 

Prl/GH:Prl/GH 1 5 e P r l /GH 5 4 . 
Ambas as construções 

apresentaram expressão de hPrl embora 
no caso das proteínas híbridas a 
produção tenha sido muito baixa. 

Um ensaio biológico em células 
de linfona da linhagem NB2 para 
hormônios lactogênicos foi utilizado 
para avaliar a bioatividade da tag-hPrl 
em comparação a uma das hPrl 
hipofisárias mais puras e 
biologicamente ativas, já descritas, 
gentilmente fornecida pelo Dr. -A. 
Bulatov (Moscow, Russia). A tag-hPrl 
indicou uma atividade específica de 
32,3 IU/mg com 85% de bioatividade 
relativa a hPrl de referência. 

-Tireotrofína 
Está sendo realizada a seleção de 

uma genoteca de cDNA hipofisário 
para o cDNA de alfa e beta TSH 
enquanto já foi estudado um plano de 
expressão deste hormônio em células 
CHO (Chinese Hamster Ovary) 
utilizando vetores de última geração 
fornecidos pelo Genetics Institute 
(Cambridge,MA, USA). 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Com relação ao hormônio de 
crescimento a meta mais imediata é o 
desenvolvimento de pesquisas aplicadas 
para obtenção de uma produção piloto 
que possa ser industrialmente 
interessante. 

Para a prolactina, além da 
utilização da tag-hPrl de alta atividade 
já obtida, novas pesquisas estão 
direcionadas à obtenção do produto 
autêntico, sem aminoácidos adicionais. 

• A síntese de tireotrofína está 
ainda em sua fase inicial sendo que 
somente nestes últimos meses foi 
possível manter uma sala adequada, 
perfeitamente equipada para a cultura 
de células de mamífero. 

PARTICIPANTES 

Carlos Roberto Jorge Soares 
Cibele Nunes Peroni 
Irene Schwarz 
João Ezequiel de Oliveira 
Ligia E. F. M. Dias 

Maria Helena Bellini 
Maria Teresa C P . Ribela 
Mònica Beatriz Mathor 
Paolo Bartolini 
Regina Affonso 
Rosângela Rocio Arkaten 
Yoko Murata 
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AVALIAÇÃO DA 
ABRASIVIDADE DE 

DENTIFRÍCIOS PELO MÉTODO 
RADIOMETRICS 

Supervisão de Radioquúrúca 

OBJETIVO 

O objetivo deste projeto consiste 
na implantação e aprimoramento de 
uma técnica radiométrica para a 
avaliação da abrasividade de 
dentifrícios. 

Estas determinações são de 
grande interesse para as indústrias de 
pastas dentais para o controle de 
qualidade de seus produtos e das 
matérias primas, assim como para os 
clínicos dentistas para a prescrição de 
produtos apropriados aos seus clientes 
e para a população em geral para 
precaver-se do uso de produtos 
excessivamente abrasivos que 
provoquem desgaste dos dentes ou dos 
materiais resta uradores. Além disso, 
como estas determinações são feitas 
somente no exterior, o desenvolvimento 
desta pesquisa vem sendo solicitado por 
entidades como a Associação Brasileira 
de Odontologia que tem se preocupado 
com a normalização de metodologias 
para o controle de produtos 
odontológicos. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Esta técnica radiométrica para 
avaliação do índice de abrasividade de 
dentifrícios consiste na medida da 
radioatividade do 3 2 P transferida para a 
suspensão de dentifrício, quando dentes 
humanos irradiados sob fluxo de 
neutrons de um reator nuclear são 
submetidos a operações de escovação 
com máquina apropriada. São 
realizadas duas operações de 
escovação, uma usando a suspensão úo 
dentifrício em teste e a outra com a 
suspensão do material de referência 

pirofosfato de cálcio fornecido pela 
Monsanto Chemical Company (USA). 
A relação entre as taxas de contagens 
do 32p obtidas na suspensão da pasta 
dental e no material de referência nos 
fornece o índice ou grau de 
abrasividade do dentifrício. 

Este trabalho vem sendo 
realizado em colaboração com as 
Faculdades de Odontologia e de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto, USP e com as Empresas 
Colgate-Palmolive Ltda. e Anakol 
Laboratórios Wyteh-Whitehall Ltda. 

Para o desenvolvimento deste 
projeto foram adquiridos com auxílio 
da FAPESP materiais para a construção 
de uma máquina de escovar dentes a 
qual já foi projetada e montada pela 
oficina do IPEN. 

Foram definidas as condições 
experimentais adequadas para a 
obtenção dos resultados de índice de 
abrasividade e foram realizadas as 
determinações em diversas marcas de 
dentifrícios comercializados no país. As 
determinações da composição 
elementar, pH e do diâmetro médio das 
partículas dos componentes do 
dentifrício foram também realizadas 
para verificar se existe uma correlação 
entre estes parâmetros e a abrasividade. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Pretende-se numa próxima etapa 
extender este trabalho utilizando 
material de referência carbonato de 
cálcio no lugar do pirofosfato de cálcio. 
Será feito também um estudo da 
qualidade dos nossos resultados 
comparando-os com os obtidos no 
exterior para uma mesma marca e lote 
de dentifrícios. 
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Pretende-se realizar as 
determinações de abrasividade para 
dentifrícios de mesma marca, porém de 
lotes diferentes, assim como, classificar 
os dentifrícios analisados quanto ao seu 
potencial de limpeza e abrasividade. 

As determinações das 
abrasividades relativas dos diversos 
componentes utilizados na fabricação 
das pastas dentais serão realizadas com 
o objetivo de verificar se existe a 
possibilidade de prever a abrasividade 
de uma pasta dental, tendo os valores 
de seus componentes. Estes dados são 
de grande interesse para as indústrias de 
dentifrícios. 

Para a formação de recursos 
humanos de nível superior especializado 
nesta linha de pesquisa será também 
desenvolvida uma Dissertação de 
Mestrado sobre o assunto. 

PARTICIPANTES 

Carla Costa Cardoso Zoppe 
Marina Beatriz Agostini Vasconcellos 
Mitiko Saiki 
Mônica Britto Pereira de Mello Barreto 



COMPOSIÇÃO E SÍNTESE DE 
POLÍMEROS COM ATIVIDADE 

QUÍMICA E FARMACOLÓGICA 

Supervisão de Radiobiologia 

OBJETIVO 

A pesquisa visa a preparação de 
polímeros biofuncionais com funções 
biomédicas e bioquímicas, exibindo uma 
atividade farmacológica ou catalítica. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Os sistemas poliméricos são 
utilizáveis na obtenção de biomateriais 
em uma grande variedade de 
composição e propriedades, que podem 
ser facilmente preparados na forma e 
estruturas as mais complexas. A 
polimerização por radiação aplicada 
nestes sistemas toma dois catriinhos: -
síntese de géis poliméricos (hidrogéis) 
usados na imobilização de espécies 
biologicamente ativas gerando os 
sistemas de liberação controlada de 
drogas; - modificação de materiais 
poliméricos para a imobilização de 
biocomponentes para uso biomédico e 
biológico. 

Nesta linha de pesquisa 
objetivamos sintetizar drogas 
poliméricas com atividade analgésica e 
antipirética, e preparar matrizes para o 
acoplamento de estruturas protéicas. 

As drogas poliméricas 
representam macromoléculas que 
depois de sua incorporação em um 
sistema vivo provocam uma resposta 
fisiológica. De interesse especial tem 
sido os polímeros que podem ser 
utilizados em medicação, constituindo 
os sistemas de liberação controlada de 
drogas. 

A atividade terapêutica de tais 
fármacos poliméricos podem ter origem 
na própria natureza macromolecular do 
fármaco polimérico, onde a ligação 

fármaco-polímero não se altera, ou na 
liberação do fármaco por uma 
destruição gradual da ligação fármaco-
polímero. 

O grupo tem desenvolvido a 
técnica de enxertia utilizando raios 
gama e elétrons acelerados para a 
obtenção de superfícies poliméricas 
com propriedades específicas. Foram 
estudados os parâmetros de 
enxertabilidade e a propriedade 
hemocompatível de vários polímeros 
(PTFE, PETFE, PEBD, borracha 
natural e borracha de silicone), 
enxertados principalmente com os 
monômeros N,N'-dimetilacrilamida 
(DMAA) e N-vinil-2-pirrolidona(NVP). 
Atualmente estão sendo enxertados 
"pellets" de polietileno de baixa 
densídade(PEBD) com ácido acrílico 
(AA) para a utilização como suportes 
na imobilização de compostos 
bioativos. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

As matrizes poliméricas obtidas 
pela enxertia radioinduzida terão sua 
eficiência testada na imobilização de 
enzimas de interesse biotecnológico 
como a invertase e a glicose oxidase, 
produtos estes importantes, 
respectivamente, na indústria 
alimentícia e na clínica laboratorial. A 
ligação das enzimas é efetuada nos. 
hidrogéis com grupos funcionais 
capazes de serem ativados, no caso, a 
carbonila do poü(ácido acrílico). Após 
a ativação química, o acoplamento da 
enzima é avaliado por método 
colorimétrico de dosagem protéica. 

Na síntese dos materiais 
poliméricos com atividade 
farmacológica haverá duas etapas: 
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- Preparação de derivados 
acrílicos dos fármacos de interesse; 

- Copolimerização via radical 
livre, por radiação gama, dos 
monômeros sintetizados previamente 
com monômeros vinílicos, para a 
formação de copolímeros com atividade 
farmacológica. 

A etapa inicial consiste na síntese 
do monômero p-
acriloiloxiacetanilida(AOA) a partir da 
reação do p-hidroxiacetanilida 
(paracetamol) com cloreto de acriloíla. 
Em seguida, a reação de 
copolimerização entre o AOA e N,N-
dimetilacrilamida(DMAA) é efetuada 
por radiação com raios gama, onde 
deverão ser determinados os 
parâmetros de reação. 

O comportamento hidrolítico dos 
sistemas poliméricos será analisado com 
o objetivo de estabelecer uma relação 
clara entre a estrutura qurmica dos 
derivados acrílicos sintetizados e seu 
desempenho como sistema de liberação 
controlada e regulada. 

A avaliação sob o ponto de vista 
farmacológico será efetuada com 
ensaios em camundongos. 

PARTICIPANTES 

Dra. Olga Zazuco Higa 
Dr. Álvaro Antonio Alencar de Queiroz 
Andrea Cecília Dórion Rodas 
Flávia Mattel lini 
Míriam Cristina Sakuragui 



ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM 
NEUTRONS DE AMOSTRAS 

GEOLÓGICAS 

Supervisão de Radioquímica 

OBJETIVO 

Determinação de elementos terras 
raras, urânio, tório, ouro, elementos do 
grupo da platina e outros traços em 
amostras geológicas por ativação com 
neutrons. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A determinação de elementos 
traços como terras raras, urânio, tório, 
ouro e elementos do grupo da platina 
em rochas tem apresentado interesse 
cada vez maior, visando estudos 
geoquímicos e aplicações tecnológicas. 
A análise por ativação com neutrons é 
uma das técnicas analíticas mais 
utilizadas, devido à sua alta 
sensibilidade, precisão e exatidão. 

• Na linha de trabalho que vem 
sendo desenvolvida há vários anos na 
Supervisão de Radioquímica, para a 
determinação dos elementos terras 
raras, U, Th e outros traços por 
ativação neutrônica, foram analisadas 
cerca de 70 amostras, a saber, rochas 
vulcânicas da Bacia do Paraná, em 
colaboração com o Instituto de 
Geociências da UNESP, diques máficos 
do Rio de Janeiro, em colaboração com 
o Instituto Astronômico e Geofísico da 
USP, amostras do complexo 
ultramáfico alcalino carbonatítico de 
Catalão I e rochas máficas e 
ultramáficas de Niquelândia, em 
colaboração com o Instituto de 
Geociências da USP. Realizou-se 
também, por análise por ativação com 
neutrons instrumental, a determinação 
de ouro em 20 amostras de itabiritos do 
Quadrilátero Ferrífero, em colaboração 
com o IAG-USP. 

Foi desenvolvido um método analítico 
para a determinação de Au, Pt, Pd e Ir 
em amostras geológicas, baseado na 
sintetização da rocha com peróxido de 
sódio e precipitação de ouro e 
elementos do grupo da platina com 
telúrio metálico. A precisão e exatidão 
do método foram verificadas pela 
análise dos materiais de referência 
SARM-7 e CHR-Pt+, que possuem 
valores certificados para ouro e 
elementos do grupo da platina. Foi 
analisado também o material de 
referência CHR-Bkg, que possui apenas 
valores propostos para os elementos 
analisados. Os resultados obtidos foram 
concordantes com os dados da 
literatura. 

Como tema de dissertação de 
mestrado, está sendo estudado o 
programa de análise de espectros de 
raios gama, atualmente em uso na 
Supervisão de Radioquímica, visando 
um aprimoramento para a análise de 
amostras geológicas, com intuito de 
agilizar o processamento dos 
resultados, dada a grande demanda de 
análises. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O programa de análise de 
espectros de raios gama em 
desenvolvimento deverá ser comparado 
a outros programas disponíveis no 
mercado, como o OMNIGAM, da 
EG&G ORTEC e SAMP090 da 
CANBERRA. 

Pretende-se aplicar o método 
desenvolvido para a análise de ouro e 
elementos do grupo da platina à análise 
de irídio, num trabalho em colaboração 
com o Instituto de Geociências da UnB, 
para verificar possíveis anomalias desse 
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elemento na camada Cretáceo-
Terciário, em estudos que associam o 
impacto de um objeto extraterrestre à 
extinção da vida na Terra. 

Será dada continuidade à 
determinação de elementos terras raras 
e outros traços em vários tipos de 
rochas, em trabalhos em colaboração 
com o IG-USP, IAG-USP e IG-
UNICAMP. 

PARTICIPANTES 

Ana Maria Graciano Figueiredo 
Cláudio Ailton Nogueira 
Luís Roberto Nogueira da Silva 
Vani Xavier de Oliveira Junior 



PRODUÇÃO DE REAGENTE 
PARA RADIOENSAIOS "IN 

VITRO" 

Supervisão de Radioensaios 

OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é a 
preparação de reagentes para 
radioensaios (RIA e IRMÃ) de 
hormônios hipoflsários. 

A produção nacional destes 
reagentes permite uma redução 
considerável do custo dos imunoensaios 
para os usuários. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

São preparados em nosso 
laboratório reagentes para o RIA e 
IRMA do hormônio tireotrófico 
humano (hTSH) e para o RIA do 
hormônio de crescimento (hGH) e 
prolactina (hPrl). 

RIA e IRMA de hTSH: 
-Padrão - foram preparados, 

caracterizados e calibrados dois 
padrões de hTSH, um de origem 
nipofisária e outro recombinante. 
Estudos comparativos entre esses dois 
padrões que diferem especialmente pela 
parte glicosilada mostraram 
comportamento análogo das duas 
preparações. 

-Anticorpo - o anticorpo anti-
hTSH produzido em nosso laboratório 
apresentou um título de 1:10600. No 
sistema IRMA sua utilização mostrou-
se viável como o anticorpo de captura. 
Um anticorpo anti-hTSH obtido do Dr. 
A. Bulatov (Moscow, Russia) foi 
utilizado para a maioria dos 
acoplamentos devido à sua alta 
capacidade de ligação. 

-Traçador - anticorpo monoclonal 
anti hTSH bem como hTSH hipofisário 
ou recombinante são marcados com 
125j. o dano produzido pela marcação 

nestes reagentes bem como a 
estabilidade destes produtos são 
testados. A utilização de cromatografias 
de alta resolução na purificação do 
traçador bem como sua estocagem 
adequada são essenciais para a 
minimização de ligações inespecíficas, 
fator preponderante na obtenção de 
ensaios ultra sensíveis. 

-Fase sólida - para separação das 
frações livre/ligada foram preparadas 
fases sólidas magnéticas com diferentes 
anticorpos de captura e diferentes 
matrizes magnéticas. O melhor 
desempenho foi obtido com a celulose 
magnetizável acoplada a um anti-hTSH 
policlonal. 

Com os reagentes acima foi 
possível desenvolver um IRMA de 
hTSH ultra sensível, da ordem de 
0,02mUI/l enquadrados nos ensaios 
ditos de 3 a geração e certamente um 
dos esquemas magnéticos mais 
sensíveis entre os comerciais existentes. 

Foi também montado um sistema 
completo de hTSH IRMA (padrão, 
traçador e fase sólida magnética) que, 
testado em outro laboratório com 
experiência em análises clínicas, 
mostrou praticamente inexistência de 
erros sistemáticos. 

RIA de hGH 
-Padrão - Foi preparado o 

antígeno recombinante. 
-Anticorpo - o anticorpo 

policlonal anti-hGH produzido 
apresenta um título de 1:140000, sem 
reação cruzada com hPrl e viável para 
utilização em Western Blotting. 

-Traçador - preparações 
recombinantes ou pituitárias são 
marcadas com ^ 5 j t 

RIA de hPrl 
-Padrão - Uma preparação 
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recombinante (tag hPrl) foi utilizada 
como padrão e apresentou curvas 
significativamente paralelas àquelas 
apresentadas pela hPrl hipofisária. 

-Anticorpo - também foi utilizada 
a tag-hPrl para a produção de 
anticorpos policlonais em coelhos, 
tendo-se obtido anticorpos com títulos 
de até 1:360000, bem maiores do que 
aqueles normalmente obtidos utilizando 
hPrl autêntica. 

-Traçador - quando utilizada 
como traçador a tag hPrl apresentou 
um erro sistemático com relação ao 
hormônio pituitirio, cuja origem precisa 
ser melhor estudada. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

No futuro será dada continuidade 
à preparação e distribuição de padrões 
de hTSH recombinante e também à 
preparação e possível distribuição de 
fase sólidas magnéticas anti hTSH. 

Até o presente momento foi 
utilizado hTSH recombinante da firma 
Genzyme . Já estamos trabalhando para 
obtenção do nosso próprio hTSH 
recombinante produzido em células 
CHO que será utilizado para uso in vivo 
e in vitro. 

Há um projeto em andamento em 
colaboração com a bioquímica da USP, 
para obtenção de FSH recombinante, 
em células CHO e mediante 
baculovírus. Este produto também terá 
aplicações in vitro, para preparação de 
reagentes de radioensaios e in vivo para 
aplicações terapêuticas. 

PARTICIPANTES 

Carlos Roberto Jorge Soares 
Cibele Nunes Peroni 
Irene Schwarz 
João Ezequiel de Oliveira 
Ligia E. M. F. Dias 
Maria Helena Bellini 
Maria Teresa C. P. Ribela 
Mônica Beatriz Mathor 
Paolo Bartolini 
Regina Affonso 
Rosângela Rocio Arkaten 
Yoko Murata 



PRODUÇÃO DE MEMBRANAS 
POROSAS NA REGIÃO DE 

ULTRAFILTRAÇÃO 

Supervisão de Física Nuclear 

OBJETIVO 

O objetivo principal deste projeto 
é o desenvolvimento de uma 
metodologia, para a produção de 
membranas filtrantes, com tamanho de 
poros na região de micro e 
ultrafiltração, utilizando a técnica do 
registro de traços de fissão. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Foi concluída a etapa do 
desenvolvimento para a produção de 
membranas na região de microfiltração, 
com diâmetro de poros no intervalo de 
10 à 0,1 um e porosidade entre 10 5 à 
10* poros/cm2 respectivamente. O 
procedimento experimental consistiu 
em irradiar folhas de um plástico 
policarbonato denominado Makrofol 
KG (10 um de espessura), em um feixe 
colimado de fragmentos provenientes 
da fissão do 2 3 5 U , por neutrons 
térmicos produzidos no reator de 
pesquisa IEA-R1 (2 MW). Os furos 
(poros) efetuados pelos fragmentos de 
fissão no plástico, foram a seguir 
ampliados , através de um ataque 
químico adequado, até atingirem a 
dimensão desejada, no intervalo de 
microfiltração citado acima. 

Recentemente foi instalado, 
próximo ao núcleo do reator, um novo 
dispositivo de irradiação, em uma 
posição onde a intensidade do fluxo de 
neutrons térmicos é da ordem de 
5xl0 1 0 n/cm 2 .s , a fim de se dar início ao 
desenvolvimento de membranas para 
ultrafiltração, com tamanho de poros 
inferiores à 0,1 um utilizando a mesma 
técnica descrita anteriormente. 

Com este novo aparato 
experimental, foi possível de se obter, 
em apenas três minutos de irradiação, 
membranas com densidades de poros 
compatíveis com a região de 
ultrafiltração (=10 9 poros/cm 2). As 
melhores condições de revelação 
química determinadas para esta nova 
configuração de filtros foram com 
solução 5N de NaOH, à uma 
temperatura de 35°C, por períodos de 
tempos entre 5 a 30 minutos. Uma 
curva de calibração preliminar, 
diâmetro de poros versus tempo de 
ataque químico, foi obtida para um 
intervalo de tamanho de poros entre 
0,03 à 0,01 um 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Será dado continuidade ao 
desenvolvimento da metodologia para 
produção de membranas de 
ultrafiltração, com tamanho de poros 
inferiores à 0,03 um. Poros com 
diâmetros nesta região são muito 
difíceis de serem observados com um 
microscópio eletrônico de varredura 
(SEM), principalmente, devido às 
características do material (plástico) 
utilizado na construção dos filtros. 
Desta forma, novos métodos para 
análises de porosidade e distribuição de 
diâmetros de poros estão sendo 
estudados, visando a caracterização 
destas novas membranas de 
ultrafiltração. 

PARTICIPANTES 

Ione Makiko Yamazaki 
Luiz Paulo Geraldo 
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ANÁLISE DE ABERRAÇÕES 
CROMOSSÔMICAS INDUZIDAS 

POR RADIAÇÃO GAMA. 

Supervisão de Radiobiologia 

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho consiste 
na elaboração de curvas dose-resposta 
"in vitro" para 

192Ir> 6 0 C o e 137cs, 
que por meio de técnicas citogenéticas 
podem estimar a dose de radiação 
recebida por indivíduos suspeitos ou 
envolvidos em acidentes com radiação. 
A estimativa de dose é feita 
comparando a freqüência de aberrações 
cromossômicas específicas, observadas 
em cultura de linfócitos sangüíneos 
periféricos de indivíduos envolvidos em 
acidentes com a freqüência observada 
"in vitro" (curva de calibração). 
DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Dosimetria biológica é um termo 
utilizado para descrever a quantidade 
de um agente ativo e apropriado 
(radiação ionizante) transferido a um 
material alvo (linfócito) localizado 
dentro de um sistema biológico 
resultando em uma resposta biológica 
definida. 

A natureza e a severidade de 
algumas doenças que podem se 
manifestar com a exposição à radiação 
é dependente da dose recebida, da taxa 
de dose, da parte do corpo e volume de 
tecido irradiado, da qualidade e tipo da 
radiação. 

Os linfócitos sangüíneos 
periféricos são indicadores 
extremamente sensíveis, apresentando 
danos cromossõmicos estruturais tanto 
"in vivo" como "in vitro", portanto, eles 
são os mais utilizados para estimar a 
dose de radiação em indivíduos 
expostos. 

Os linfócitos podem servir como 
"dosímetros biológicos" que circulam 
pelo corpo, medindo a dose recebida no 
corpo inteiro. A dosimetria biológica é 
particularmente válida em situações 
quando a dose absorvida é 
desconhecida (exposições acidentais, 
ocupacionais) e a dose por dosimetria 
física é difícil de ser mensurada ou 
quando a susceptibilidade biológica 
individual pode variar. 

Para a execução das curvas de 
calibração as amostras sangüíneas são 
coletadas por punção venosa, irradiadas 
"in vitro" em um sistema apropriado 
para que as amostras recebam dose de 
radiação homogea e cultivadas à 37°C 
por 48 horas. As suspensões celulares 
são preparadas para análise 
microscópica, devidamente fixadas e 
coradas. As células são tratadas com 
BrdU para que as cromatides 
apresentem coloração diferencial 
eliminando uma das fontes de erro 
quando a contagem de aberrações não é 
efetuada na l- divisão celular, por causa 
do reparo do dano. 

As aberrações cromossômicas, 
dicêntricos e anéis-cêntricos, possuem 
alta freqüência em relação aos outros 
tipos de aberrações e, baixa incidência 
nos controles não irradiados. As 
aberrações do tipo dicêntrico possuem 
uma morfologia característica (dois 
centrômeros) e são acompanhadas por 
uma deleção acèntrica que fornece uma 
informação adicional que facilita a sua 
identificação. 

A análise da freqüência de 
aberrações cromossômicas demonstra 
que com o aumento da dose, ocorre um 
aumento na quantidade de aberrações 
cromossômicas por célula (mais de um 
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dicêntrico por célula) assim como 
aumento do número de células com 
aberração. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Faz parte do projeto a análise de 
500 metáfases por ponto de dose (20, 
50, 100, 200, 400, oOOcGy e controle 
não irradiado, com taxa de dose de 
5cGy) de 3 doadores para elaboração 
da curva dose-resposta para °"Co, 
192ir e 1 3 7 C s , pois nosso laboratório 
de Dosimetria Biológica não possui 
esses modelos, Esse projeto tem a 
finalidade de contribuir para uma rápida 
estimativa de dose nos casos de 
acidentes por radiação. 

PARTICIPANTES 

Márcia Augusta da Silva 
Orlando Rebelo dos Santos 



ATIVAÇÃO COM NEUTRONS 
AO ESTUDO DA NUTRIÇÃO 

Supervisão de Radioquímica 

OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é 
estabelecer as melhores condições 
experimentais, incluindo o 
desenvolvimento de métodos 
radioquímicos, para aplicar a análise 
por ativação com neutrons à 
determinação de elementos de interesse 
nutricional e toxicológico em alimentos, 
dietas alimentares e em amostras 
relacionadas a agropecuária, como 
ferragens, plantas, fluídos, tecidos 
animais, solos, fertilizantes e compostos 
de suplementação animal. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Ha um crescente interesse por 
parte dos pesquisadores da área de 
nutrição em conhecer os mecanismos 
fisiológicos e toxicológicos dos 
elementos traço nos organismos, já que 
estes são partes constituintes de 
enzimas, proteínas, hormônios, 
vitaminas e outras moléculas biológicas. 
Desta forma a análise dos elementos 
traço em matrizes biológicas é de 
grande importância para o 
conhecimento de suas funções 
essenciais a vida. 

Nessa linha de pesquisa foram 
desenvolvidos os seguintes trabalhos: 

- Desenvolvimento de vários 
procedimentos analíticos para a 
detenrúnação de elementos traço em 
matrizes biológicas utilizando várias 
técnicas como troca iônica, extração 
com solventes, retenção seletiva em 
trocadores inorgânicos e precipitação 
com tiocetamida. Essas separações 
radioquímicas permitem a análise de 
teores extremamente baixos de 

elementos potencialmente tóxicos Hg e 
Cd, assim como elementos essenciais 
Se, As, Cu, Mo e Cr, em alimentos, 
materiais de referência é em amostras 
de agropecuária. 

- Estudo da interrelação entre os 
minerais presentes no alimento 
fornecido para um grupo definido de 
bezerros e os minerais presentes no 
soro e alguns tecidos desses animais. 
Para este estudo foram analisados os 
teores de a) Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, 
Se e Zn em forragens utilizada como 
alimento para 14 bezerros; b) Co, Cu, 
Mg, Mn, Mo, Se e Zn em amostras de 
fígado; c) Cu, Se e Zn em pelos da 
cauda; d) Ca, Mg e P em osso da 
costela; e) Ca, Co, Fe, Mo, Se e Zn em 
amostras de soro dos bezerros. 

As atividades recentes 
compreendem-se e m : 

-Aplicação do método de 
separação radioquímica, utilizando 
resina Chelex 100 e trocador inorgânico 
TDO para análise de Cd, Mo, U, Th, 
W, As, Se, Sb, Fe, Co e Zn em dietas 
de crianças da idade pré-escolar e de 
idosos. 

- Determinação de rnicrominerais 
presentes em fontes de fósforo, 
fornecidos como suplementação 
alimentar para animais. 

-Análise de elementos maiores, 
memores e traços em dietas de 
estudantes da Universidade de São 
Paulo. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

- Uma vez obtidos os teores dos 
elementos traço presentes nas dietas das 
crianças e dos idosos, será feita uma 
avaliação dos valores das ingestões dos 
elementos essenciais, que serão 
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comparados com os valores de ingestão 
diária recomendadas, assim como dos 
valores da ingestão dos elementos 
tóxicos, para verificar se estão a níveis 
toleráveis para o organismo humano. 

-Análise de solos, visto que a 
abundância dos elementos traço e dos 
micronutrientes nessa matriz atua como 
fonte desses elementos para os 
organismos vivos. 

PARTICIPANTES 

Américo Tomás San Miguel 
Clara Satsuki Mori 
Deborah Ines Teixeira Fávaro 
Maria José Aguirre Armelin 
Marina Beatriz Agostini Vasconcellos 
Mario Lee Tsung Hui 
Vera Akiko Maihara 
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TESTES CITOGENÉTIGOS NA 
DETECÇÃO PRECOCE DE 

LESÕES PRECANCER 

Supervisão de Radiobiologia 

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho consiste 
na averiguação da susceptibilidade 
cromossômica de indivíduos que 
pertencem a um grupo de risco à ação 
de agentes mutagênicos, por meio de 
técnicas citogenéticas. Os indivíduos 
pertencentes aos grupos de risco 
apresentam uma maior probabilidade de 
desenvolver câncer. Podem ser 
representados por pessoas com história 
familiar de incidência aumentada de 
câncer, com doenças hereditárias do 
tipo síndrome de "fragilidade 
cromossômica", fumantes, alcoólicos, 
indivíduos expostos aciental ou 
ocupacionalmente a determinados 
carcinógenos etc. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O câncer é o resultado de 
ocorrência de múltiplas alterações em 
uma dada célula somática, das quais a 
indução de mutação constitui, 
provavelmente, uma das importantes 
etapas. Sendo assim, um aumento na 
taxa de mutações ou alterações 
cromossômicas pode aumentar a 
probabilidade da célula ou do tecido de 
adquirir mudanças suficientes para a 
transformação maligna aumentando, 
portanto, o risco para o 
desenvolvimento de tumor: 

A verificação da susceptibilidade 
cromossômica de indivíduos é feita pela 
análise da freqüência de quebras 
cromossômicas espontâneas e induzidas 
pela radiação ionizante em linfócitos do 
sangue circulante. A radiação ionizante 
é utilizada como um mutagênico-teste. 

Esta proposta se baseia na 
premissa de que lesões nos 
cromossomos é um fenômeno precoce 
no desenvolvimento tumoral e que 
danos não reparados no DNA podem 
apresentar potencial carcinogènico. 

Neste contexto, estudos em 
pacientes com câncer de pele vem 
sendo desenvolvidos, já que existem 
poucas informações sobre a 
susceptibilidade cromossômica de 
indivíduos que apresentam tumor. 

O câncer de pele apresenta uma 
incidência elevada no Brasil, ao lado de 
outros tipos de cánceres, como o do 
estômago, do pulmão, da mama, do 
colo uterino, da próstata e do colo-
retal. É um câncer que atinge mais a 
população branca e isso se deve a 
determinadas influências genéticas e 
ambientais, bem como a de costumes 
sociais (bronzeamento). O carcinoma 
de células basais é o responsável por 
mais de 70% de todos os cânceres de 
pele. 

Para tanto, as amostras 
sangüíneas dos pacientes são coletadas 
por punção venosa, irradiadas IN 
VITRO com várias doses de radiação 
ionizante de °^Co e cultivadas a 37°C 
por 72 horas. As suspensões celulares 
são devidamente fixadas e coradas para 
a análise microscópica. As lesões 
cromossômicas aparecem sob forma de 
pequenas estruturas arredondadas no 
citoplasma facilmente detectadas, 
denominadas micronúcleos (MN). Os 
números de MN obtidos em linfócitos 
são comparados com os dos indivíduos-
controle, da mesma faixa etária. Os 
resultados obtidos da análise das 
freqüências e distribuição de MN 
mostraram que os indivíduos com 
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carcinoma baspcelular apresentaram 
uma maior fragilidade cromossòmica, 
expressa por incidência aumentada de 
MN espontâneos e radioinduzidos que 
os indivíduos sadios (jovens e não 
jovens). Uma outra análise que está 
sendo realizada é a averiguação da 
fragilidade cromossòmica com o 
aumento da idade. 

Dentro desta linha de pesquisa, 
estão em andamento estudos em 
fumantes, visto que o hábito de fumar 
apresenta relação causal com canceles 
de pulmão, laringe, cavidade bucal, 
lábio, faringe, esôfago, pancreas e 
bexiga. A fumaça de cigarro é 
considerada como um dos maiores 
multitóxicos que o homem introduz 
voluntariamente no organismo. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Faz parte do projeto a análise de 
indivíduos portadores de doenças 
hereditárias, denominadas síndromes de 
"fragilidade cromossòmica", por 
apresentarem uma alta taxa de quebras 
cromossômicas. São indivíduos 
deficientes no mecanismo de reparo 
celular e são predispostos 
geneticamente a neoplasia. Este estudo 
visa investigar a ação de inibidores de 
reparo (cafeína, citosina arabinosídeo, 
mitomicina C etc) na resposta celular 
dos pacientes. 

PARTICIPANTES 

Dra. Kayo Okazaki 
Patricia Alves do Nascimento 
Tânia Helena Ochi Lohmann 



DIFRATOMETRIA DE 
NEUTRONS NO ESTUDO DE 

MATERIAIS 

Supervisão de Física Nuclear IPEN-CNEN/SP(*), Supervisão de Materiais 
Cerâmicos IPEN-CNEN/SP(+), Instituto de Física Gleb Wataghin UNICAMP(#) 

OBJETIVO 

Este trabalho procura dar uma 
visão geral sobre algumas aplicações da 
difratometria de neutrons no estudo de 
materiais. Para tanto são apresentadas, 
em forma sucinta, a difratometria de 
neutrons do IPEN-CNEN/SP, as 
pesquisas em andamento no grupo de 
difratometria de neutrons, responsável 
pela manutenção e utilização do 
difratômetro, e as atividades planejadas 
de forma a dar continuidade às 
pesquisas. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

É bem conhecido o fato de que a 
difração de neutrons é usada, em geral, 
como uma técnica complementar à 
difração de raios-X, fornecendo 
informações adicionais sobre uma 
estrutura prehminarmente determinada 
por esta última técnica. Exceções 
ocorrem na determinação de estruturas 
magnéticas e na caracterização de 
materiais magnéticos, onde a difração 
de neutrons é aplicada exclusivamente. 

No IPEN, o grupo de difração de 
neutrons está engajado em um 
programa de pesquisas que inclui a 
determinação de fases cristalinas em 
sistemas mono- e multifásicos, a 
determinação de texturas, o 
desenvolvimento da difração múltipla 
como método de análise estrutural e o 
estudo da qualidade cristalina de 
monocristais. Para a realização das 
pesquisas, o grupo utiliza o 
difratômetro de neutrons do IPEN, 
instrumento de propósitos múltiplos 
instalado junto ao reator de pesquisas 
IEA-R1 de 2 MW de potência térmica. 

O difratômetro é automatizado por 
sistema controlado por um 
microcomputador, com um programa 
que permite o controle simultâneo de 
dois eixos do instrumento, entre os 
cinco eixos existentes. O sistema de 
controle realiza ainda a coleta de dados. 
A seguir, é apresentada uma descrição 
bastante resumida das linhas de 
pesquisas atualmente sendo 
desenvolvidas pelo grupo de 
difratometria de neutrons do IPEN, 
incluindo os títulos das pesquisas em 
andamento bem como a relação de seus 
participantes. 
-Determinação de fases cristalinas 
em sistemas mono- e multifásicos: 
Nesta linha de pesquisas, a difração de 
neutrons substitui a de raios-X na 
análise de fases estruturais contendo 
elementos muito pesados junto a 
elementos leves, ou então elementos 
que sejam vizinhos na tabela periódica. 
Nestes casos, devido à não dependência 
da amplitude de espalhamento nem do 
número atômico do elemento, nem do 
ângulo de espalhamento, é possível a 
identificação segura dos átomos na 
estrutura, contrariamente ao que 
acontece com raios-X. Trabalho em 
andamento: 
. Caracterização das fases presentes em 
supercondutores cerâmicos de alto Tc 
do sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O. Reginaldo 
Muccillo, Eliana N.S. Muccillo, Vera L. 
Mazzocchi e Carlos B.R. Parente. 
- Desenvolvimento da difração 
múltipla como método de análise 
estrutural: Aproveita-se do fato de que 
a teoria desenvolvida para a difração 
múltipla corrige a extinção secundária, 
além de evitar os efeitos da própria 
difração múltipla em difratometria com 
monocristais. Trabalhos em andamento: 
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. Análise da estrutura da magnetita 
abaixo da temperatura de transição de 
Verwey utilizando difraçãb múltipla de 
neutrons. Kátia C. Rodrigues, Carlos 
B.R. Parente e Vera L. Mazzocchi. 
. Simetria nos diagramas de difração 
múltipla. Carlos B.R. Parente, Vera L. 
Mazzocchi, José M. Sasaki e Lisandro 
P. Cardoso. 
-Estudo da qualidade cristalina de 
mouocristais: Aproveita-se da grande 
penetração do feixe de neutrons nos 
materiais, e de suas dimensões, para 
obter curvas de "rocking" que definem 
o número de domínios de mosaico e a 
largura desses domínios, ambos 
indicativos da qualidade de um 
monocristal. Devido às dimensões do 
feixe, um monocristal, mesmo de 
grande tamanho, pode ser todo imerso 
no feixe, durante as medições. Aliado a 
este fato, a grande penetração do feixe 
permite a observação simultânea dos 
domínios mosaicos que constituem o 
monocristal. Trabalho em andamento: 
. Desenvolvimento de uma metodologia 
de análise da qualidade cristalina de 
monocristais. Sabrina Metairon, Vera 
L. Mazzocchi e Carlos B.R Parente. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Novas pesquisas, em colaboração 
com outros grupos ou não, estão sendo 
planejadas para dar continuidade às 
linhas de pesquisas do grupo. Está 
prevista a solicitação de recursos aos 
órgãos apropriados, para a 
transformação do difratômetro, em 
instrumento de um único detetor em 
multidetetor. Esta transformação, se 
efetivada, possibilitará a agilização da 
parte experimental das pesquisas. 

PARTICIPANTES 

Carlos Benedicto Ramos Parente(*) 
Eliana Navarro dos Santos Muccillo(+) 
José Marcos Sasaki(#) 
Kátia Calligaris Rodrigues(*) 
Lisandro Pavie Cardoso(#) 
Paulo Cesar da Còsta(*) 
Reginaldo Muccillo(+) 
Sabrina Metairon(*) 
Vera Lúcia Mazzocchi(*) 



DESENVOLVIMENTO DE 
MÉTODOS PARA A ANÁLISE 

DOS RADIONUCLÍDEOS 137Cs, 
90Sr, 239Pu, 210p D e 210p o EM 

AMOSTRAS AMBIENTAIS 
Supervisão de Radioquímica 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é 
desenvolver métodos de análise de 
radionuclídeos importantes do ponto de 
vista de impacto ambiental tais como 
Cs-137, Sr-90, Pu-239, Pb-210 e Po-
210 em amostras ambientais, visando a 
sua posterior aplicação na análise de 
amostras coletadas. Os valores obtidos 
servirão como níveis de referência para 
o nosso país e será possível avaliar a 
dose de radiação que as diferentes 
fontes de radioatividade no meio 
ambiente produzem no homem. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Com o objetivo de analisar a 
influência dos radionuclídeos no 
ecossistema marinho, foi implantado um 
programa de monitoração para 
determinar o teor de Cs-137 em 
amostras de água do mar e peixes da 
costa litorânea brasileira. Mensalmente 
são coletados água do mar e peixes (de 
espécies representativas do consumo 
local) de sete pontos do litoral 
brasileiro, desde o Rio Grande do Sul 
até Belém do Pará. Os valores obtidos 
representam valores de referência para 
o país e são registrados em cartórios 
para o acesso da comunidade. 

Para a análise de estróncio-90 já 
foram estabelecidas as condições 
experimentais adequadas para a 
determinação deste radionuclide© em 
diferentes matrizes ambientais, a saber, 
água do mar, sedimentos, algas, 
musgos, peixes e filtros de ar. A 
exatidão do método foi avaliada pela 
análise de materiais de referência da 
Agência Internacional de Energia 

Atômica e participação em exercícios 
de intercomparação do IRD - Instituto 
de Radioproteção e Dosimetria. 

Esses estudos vêm sendo 
realizados em colaboração com o 
Instituto Oceanográfico da USP e 
fazem parte de projetos de Pesquisa 
coordenados e financiados pela AIEA. 

Paralelamente a essa atividade de 
desenvolvimento de métodos 
radioquímicos também se desenvolvem 
estudos relacionados à radioecologia. 

O conhecimento da dispersão e 
concentração de radionuclídeos no 
ambiente marinho é de suma 
importância para o homem, devido ao 
grande consumo de alimentos 
provenientes do mar. 

Os radionuclídeos podem 
interagir com os elementos similares, no 
caso, o césio-137 comporta-se como o 
potássio, concentrando-se nos 
músculos, e o estróncio-90 como o 
cálcio, incorporando-se nos ossos. 
Devido a essa similaridade química e 
características nucleares, esses 
radionuclídeos são importantes do 
ponto de vista de impacto ambiental. 

Tém sido utilizados os traçadores 
radioativos em ensaios biológicos para 
determinar o fator de transferência de 
Cs-137 em diferentes cadeias tróficas, 
visando determinar os indicadores 
biológicos e elucidar o complexo 
processo de transferência de 
radionuclídeos para a biota marinha. 

Para os experimentos de 
laboratório são selecionadas diversas 
cadeias tróficas, tais como fitoplâncton 
e peixe e as espécies são cultivadas e 
aclimatadas em laboratório. 

Para os experimentos "in situ", as 
espécies são coletadas no CEBIMAR -
Centro de Biologia Marinha da USP em 
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São Sebastião, local que tem toda 
infraestrutura para a coleta de amostra. 

O teor de césiorl37 nas amostras 
é determinado pelos métodos já 
desenvolvidos. A partir dos dados 
obtidos, determina-se o fator de 
concentração e eliminação de césio para 
os diversos componentes da cadeia 
trófíca. 

O trabalho sobre estrõncio-90 
constitue tema de Dissertação de 
Mestrado defendida no segundo 
semestre de 1994. O desenvolvimento 
de métodos paraa análise de Pb-210 e 
Po-210 em amostras marinhas está em 
andamento, sendo tema de mestrado. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

-Análise de Pu-239 em amostras de 
sedimentos 

-Estimativas de cálculos de dose 
proveniente do meio marinho 

- Desenvolvimento de modelos 
matemáticos para estudar a 
transferência de radionuclídeos no meio 
ambiente. 

PARTICIPANTES 

Edson Luiz Fabra 
leda Irma Lamas Cunha 
Roberto Tatsuya Saito 
Rubens Cesar Lopes Figueira 
Sandra Regina Mattiolo Marçhese 
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DETECTORES DE NEUTRONS 
COM SSNTD's 

Supervisão de Física Nuclear IPEN-CNEN/SP(*), Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo(**) 

OBJETIVO 

Desenvolvimento e Aplicação da 
Técnica de Detecção por Traços em 
medidas com neutrons. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Detectores Sólidos de Traços 
Nucleares (SSNTD's) são materiais 
isolantes no quais a passagem de 
partículas carregadas pesadas deixa 
uma trilha de danos (traço). Este traço 
torna-se visível, em microscópio, se o 
material é submetido a um tratamento 
químico adequado (revelação). 

No últimos anos, o grupo tem 
desenvolvido técnicas de detecção de 
neutrons. Os neutrons, por não terem 
carga elétrica, são detectados pelos 
traços de partículas produzidas na 
interação dos neutrons com Q detector 
ou com conversores. 

Os detectores utilizados são o 
CR-39 e o Makrofol DE. A revelação 
empregada é eletroquímica sendo os 
detectores imersos em solução PEW 
(15% KOH, 40% de álcool etílico, 45% 
de água) e submetidos a um campo 
elétrico oscilante. A análise dos 
detectores é feita com o auxilio de um 
Sistema Analisador de Imagem 
constituído por microscópio óptico, 
camera de vídeo e microcomputador 
com placa digitalisadora. 

Foram desenvolvidos os seguintes 
detectores: 

- Monitor de Área constituído por 
uma esfera de polietileno no centro da 
qual é colocado o Makrofol DE 
justaposto a um conversor n-alfa. Deste 
modo, os neutrons são moderados no 
polietileno e as partículas alfa, 

produzidas por reação B l 0 (n , alfa) no 
conversor, são registradas. Às melhores 
condições de revelação foram 
determinadas de modo a se ter maior 
sensibilidade, usou-se uma fonte de 
AmBe calibrada. 

- Dosímetro Pessoal constituído 
por CR-39, para medida de dose devida 
a neutrons rápidos, e Makrofol DE, 
para neutrons térmicos e epitérmicos. 
Os neutrons rápidos são detectados 
pelos traços de recuo de protons devido 
às interações com o hidrogênio 
constituinte do detector. As condições 
da revelação eletroquímica foram 
estudadas. Determinou-se a 
sensibilidade do dosímetro em função 
da energia e do ângulo de incidência. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Os dosímetros pessoais 
encontram-se em teste. Pretende-se 
fazer uma calibração, tanto do monitor 
como dos dosímetros, na energia de 
24MeV do feixe filtrado de neutrons 
que está sendo instalado no reator IEA-
R l . 

PARTICIPANTES 

Eudice Correia Vilela(*) 
Guilherme Soares Zahn(*) 
Marília Tereza F. C. Khouri(*) 
Shintaro Jonen(**) 
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ESTUDO DA ESTRUTURA 
NUCLEAR 

Supervisão de Física Nuclear IPEN-CNEN/SP(*), Laboratório do Acelerador 
Linear IFUSP(**), Laboratório de Eletroquímica II IQUSP(#) e Laboratório 

PelletronIFUSP(+) 

OBJETIVO 

Determinação de parâmetros 
nucleares na região de massa de núcleos 
quase-esféricos e desenvolvimento de 
instrumentação nuclear 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As propriedades nucleares podem 
ser determinadas por meio de técnicas 
como Espectroscopia beta e gama, 
Correlação angular gama-gama, beta-
gama e eletron-gama, através do estudo 
de estados excitados populados pelo 
decaimento beta. Os parâmetros 
obtidos, a saber: energia máxima de 
partícula beta; energia, intensidade e 
razão de mistura multipolar de 
transições-gama; spin e paridade de 
níveis excitados permitem a 
interpretação da estrutura nuclear. 

O grupo vem se dedicando a esta 
pesquisa desde 1975, inicialmente 
através da técnica de correlação angular 
gama-gama. Posteriormente, através de 
trabalhos em colaboração, foi possível a 
implantação das demais técnicas. Nos 
últimos três anos foi dado prioridade ao 
desenvolvimento da instrumentação 
nuclear, no que diz respeito a 
implantação de técnicas para obtenção 
de fontes finas, como a eletrodeposição 
e o eletrospray. Essas atividades 
permitiram a conclusão de várias teses 
de mestrado e doutorado. 

Com relação a técnica de 
correlação angular gama-gama e beta-
gama foram concluídas medidas no 
núcleo de 7 2 Ge e 6 0 Co, respectivamente. 
Na linha de espectroscopia foram 
realizadas medidas no núcleo de 7 2 Ga e 
1 4 2 La em colaboração com o 
Laboratório do Acelerador Linear 

(IFUSP). Na área de instrumentação 
nuclear foi implantada a técnica de 
eletrospray para confecção de fontes 
finas para posteior estudo da 
espectroscopia beta e correlação 
angular beta-gama e eletron-gama. Em 
colaboração com o Laboratório de 
Eletroquímica (IQUSP) teve início a 
produção de fonte de gálio pela técnica 
de eletrodeposição. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Na área de instrumentação está 
prevista a implantação de outra técnica 
para confecção de fontes finas, a 
deposição molecular. Está previsto 
também medidas de espectroscopia beta 
e correlação angular gama-gama no 
núcleo de 7 6 S e . 

PARTICIPANTES 

André Luiz Lapolli(*) 
Cibele B. Zamboni(*) 
Eduardo Landulfo(*) 
Frederico A. Genezini(*) 
Garabed Kenchian(**) 
Ilea Marly M. A. de Medeiros(*) 
José Agostinho G. de Medeiros(*) 
José Carlos de Abreu(+) 
Manoel Tiago F. Cruz(**) 
Silvia Maria A. Leite(#) 
Sônia P. de Camargo(*) 
Vânia X. de 01iveira(*) 
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CICLO DO 
COMBUSTÍVEL 

As atividades do Departamento 
do Ciclo do Combustível envolvem a 
pesquisa e o desenvolvimento de 
processos voltados à obtenção de 
materiais e produtos fundamentais à 
tecnologia nuclear. Os vários projetos 
em andamento abrangem a conversão 
do "yellow-cake" (Y.C.) nos vários 
compostos de urânio utilizados como 
combustível de reatores nucleares, a 
fabricação de elementos combustíveis, 
o reprocessamento e reciclagem do 
combustível irradiado, o 
desenvolvimento de métodos de 
imobilização de rejeitos radioativos, 
assim como a aquisição de competência 
na área de materiais estruturais e no 
domínio de tecnologias avançadas. 

A estratégia adotada pelo 
Departamento do Ciclo do Combustível 
no período 1990-1994 norteou-se 
basicamente pelas seguintes metas: 
- buscar a recuperação de valores 
contidos em efluentes e resíduos dos 
vários processos associados à operação 
das unidades-piloto, com vistas à 
segurança e economia, com o mínimo 
impacto ambiental; 
- assegurar o fornecimento dè 
combustível para os reatores nucleares 
de pesquisa em operação no país; 
- desenvolver a tecnologia de 
fabricação de elementos combustíveis 
avançados à base de silicetos de urânio 
que viabilizem a futura modernização 
do reator IEAR-1; 
- ampliar a competência nacional na 
área de reprocessamento e reciclagem 
do combustível nuclear irradiado; 
- ampliar a competência disponível no 
IPEN na área de tecnologias avançadas; 
- buscar a modernização das instalações 
experimentais. 

Diante desta grande tarefa e 
frente aos parcos recursos 
orçamentários disponíveis, decidiu-se 
por uma criteriosa priorização dos 
investimentos que permitisse avançar 
em direção aos objetivos traçados e que 
também contemplasse a 
manutenção/ampliação das instalações 
existentes e das competências técnicas 
estabelecidas. O incentivo às várias 
equipes para a busca de financiamentos 
em outras agências de fomento, 
nacionais e internacionais, foi uma 
constante no período e frutificou 
positivamente. A formação de novos 
recursos humanos foi uma preocupação 
constante no âmbito do Departamento. 

O complexo Procon, única 
instalação no país capacitada a produzir 
em escala piloto o hexafluoreto de 
urânio de pureza nuclear consumiu boa 
parte dos recursos disponíveis oriundos 
da Cnen e Copesp com a recuperação e 
manutenção das várias unidades 
componentes. Atenção especial foi dada 
ao planejamento da reforma da rede de 
efluentes existente na área, segundo 
um conceito de centralização e 
racionalização da coleta de resíduos 
líquidos contendo material radioativo. 
Paralelamente, foram desenvolvidos 
processos químicos Voltados à 
recuperação do urânio contido na torta 
silicosa, nas misturas oriundas da 
unidade piloto de produção de UF4 e 
nas escórias resultantes da produção de 
urânio metálico. Embora modificações 
nas unidades ainda estejam em 
andamento, foi possível no período 90-
94 processar 22.009Kg de matérias-
prima diversas com a obtenção de 
173.995L de nitrato de uranilo puro, 
14.750Kg de UO3, 7.830Kg de U F 4 , 
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1.160Kg de flúor e 3.674Kf de U F 6 . O 
hexafluoreto produzido foi fornecido à 
Copesp para o enriquecimento 
isotópico. Na unidade de tório foram 
processados 47.27 l,9Kg de sulfato de 
tório sendo produzidos e 
comercializados 45.908,7Kg de nitrato 
de tório. 

No quadriênio ênfase foi dada ao 
desenvolvimento dos processos 
envolvidos na conversão de UF5 a 
diuranato de amõnio (DUA) e de UFg a 
UF4, com vistas à obtenção, 
respectivamente do l ^ O g e do urânio 
metálico necessários à fabricação de 
elementos combustíveis convencionais e 
avançados para o reator IEAR-1. 

No que concerne ao fornecimento 
de elementos combustíveis 
convencionais a base de dispersões 
U3O8-AI para o IEAR-1, foi 
desenvolvida e consolidada a tecnologia 
de reconversão de UF^ a DUA via 
hidrólise de hexafluoreto e precipitação 
com amônia. No desenvolvimento do 
processo foram consumidos 26Kg de 
UF(j natural. Em 1994, já com o 
processo dominado, foram hidrolisados 
quatro bateladas de UFg enriquecido a 
20% num total de 12Kg, resultando em 
aproximadamente 7,5Kg de U3OB, 
permitindo a continuidade na entrega de 
elementos combustíveis. Outro grande 
avanço nesta área ocorreu em 1991 
com o desenvolvimento conjunto pela 
M e R do elemento de controle do 
reator. Com estes avanços, o país 
conquista a competência na fabricação 
autônoma de um núcleo completo de 
um reator de pesquisa. No período 90-
94 foram entregues ao IEAR-1 sete 
elementos combustíveis sendo cinco do 
tipo padrão e dois do tipo controle para 
o IEAR-1 e 26 placas combustíveis 
para o reator Argonauta do IEN. 

Um esforço concentrado foi 
conduzido no quadriênio com vistas ao 
desenvolvimento do siliceto de urânio, 
cerne dos combustíveis avançados de 
alta densidade, qUe serão utilizados na 
modernização e aumento de potência 
do IEAR-1. Duas rotas de reversão de 
UFg a UF4 estão sendo investigadas: 
via úmida (conduzida na unidade piloto 
TCAU) e via seca. Para tanto, foi feito 
o projeto, executada a montagem e 
posta em marcha uma unidade 
laboratorial para o estudo da reversão 
do UF^ a UF4 em reator de parede 
quente (via seca). Paralelamente foi 

projetado e costruído um reator 
instrumentado de pequeno porte para 
investigar a redução do UF4 a U 
metálico. Foi recuperado e colocado em 
operação o forno de indução, marca 
Sindus, para o desenvolvimento do 
processo de elaboração de silicetos de 
urânio via fusão. Concomitantemente, 
foi preparado por fusão em forno a arco 
o intermetálico U3SÍ7 para os estudos 
de moagem da liga e de comportamento 
em laminação de briquetes U3SÍ2-AI. 
Foram fabricadas oito miniplacas com 
concentração de urânio variando entre 
2,0 e 4,5g U/cm^ utilizando como 
núcleo os briquetes U^SÍ2-A1 
produzidos, permitindo o domínio do 
processo de fabricação de placas 
combustíveis. 

Todas estas atividades vêm sendo 
conduzidas utilizando material com 
enriquecimento natural para o ajuste 
dos vários parâmetros envolvidos. 
Pretende-se para 1995 a fabricação de 
uma placa de tamanho normal contendo 
urânio enriquecido a 20%. 

Coerentemente com a atual 
concepção do "back end" do ciclo do 
combustível, que privilegia o conceito 
de reciclagem, buscou-se adequar a 
unidade CELESTE-I a esta nova 
abordagem, conduzindo-se um 
extensivo trabalho de intervenção que 
envolveu a descontaminação de células 
e equipamentos, o desenvolvimento de 
novos equipamentos, e sua instalação. 
Vários trabalhos visando o 
aprimoramento dos fluxogramas de 
processo foram conduzidos 
ressaltando-se os experimentos de 
partição parcial ou total de U/Pu por 
técnicas eletrolíticas. No âmbito da 
colaboração Brasil/Argentina foram 
projetadas e construídas duas colunas 
de troca iõniea para a recuperação do 
Plutônio e, conjuntamente com o 
Instituto Maua de Tecnologia, 
desenvolve-se um forno de microondas 
para estudos de co-desnitração de 
soluções contendo U e Pu, para a 
obtenção de óxidos mistos. Um 
experimento de síntese de óxidos 
mistos U/Pu por co-precipitação 
inversa foi realizado conjuntamente por 
brasileiros e argentinos no Centro 
Atômico de Constituyentes. 

Na área de imobilização de 
rejeitos radioativos as tecnologias já 
dominadas permitem o gerenciamento 
de todos os rejeitos de baixa e média 
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atividade gerados no IPEN e outras 
unidades internas ou externas à CNEN. 
Além das atividades rotineiras de 
gerenciamento, buscou-se obter a 
capacitação técnica necessária ao 
tratamento de rejeitos de atividade 
meda previstos na futura produção de 
M o " , assim como a imobilização em 
cimento de resinas de troca iónica 
provenientes de Angra-I. No que 
concerne à imobilização de rejeitos de 
alta atividade foi nucleado um grupo de 
pesquisa na área de vitrificação em 
colaboração com o Centro Atômico de 
Bariloche-Argentina. 

Os vários programas em 
desenvolvimento no âmbito do 
Departamento contam com o suporte 
da Central de Caracterização de 
Materiais que desempenha um papel 
importante, subsidiando as várias 
atividades de pesquisa com os 
resultados de análises químicas e físicas 
necessárias tanto no desenvolvimento 
de processos como na caracterização 
final de produtos. No quadriênio, uma 
média de 8000 laudos/ano foram 
emitidos. Essa missão é de fundamental 
importância na garantia da qualidade 
dos produtos obtidos. 

Nas áreas materiais e tecnologias 
avançadas e caracterização física e 
química de materiais, o incentivo dado 
à busca de financiamentos externos por 
grupos consolidados resultou no aporte 
de cerca de US$ 4.000.000 em recursos 
concentrados principalmente nos dois 
últimos anos. Dentre os inúmeros 
projetos aprovados destacam-se: laser 
de estado sólido, insumos especiais para 
novos materiais, tecnologia de 
solidificação rápida, processamento de 
materiais cerâmicos de alta resistência 
mecânica e à abrasão, correlação 
microestrutura-corrosão em ligas 
amorfas e ligas contendo terras-raras, 
cromatografia de alto desempenho, 
modernização do laboratório de 
microscopia eletrônica e fluorescéncia 
de raios-X com dispersão de energia. É 
importante ressaltar que estes projetos 
têm propiciado além do domínio de 
tecnologias de ponta de grande 
interesse estratégico para o país, a 
paulatina modernização das instalações 
de processamento e caracterização de 
materiais do IPEN, revertendo um 
processo de sucateamento instrumental 
que se generalizava. 

Este esforço concentrado de 
equipes de pesquisadores tem resultado 
em desenvolvimentos importantes, 
dentre os quais destacam-se a obtenção 
de: vários protótipos de lasers de 
estado sólido a base de Nd para fins 
industriais, médicos e odontológicos; 
alumina translúcida; esponja de zircônio 
e háfnio de grau nuclear, monocristais 
para lasers de grandes dimensões; 
compostos de terras raras de elevada 
pureza; sensores de gases a base de 
eletrólitos sólidos; imãs permanentes a 
base de terras raras;' microesferas de 
alumina e urânio para uso como 
catalisadores, etc. 

Paulo ír is Ferreira 
Ciclo do Combustível 
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TECNOLOGIA QUÍMICA 

Coordenadoria de Tecnologia Química 

OBJETIVO 

A Coordenadoria de Tecnologia 
Química tem por objetivo pesquisar e 
desenvolver estudos no ciclo do 
combustível nuclear a fim de adquirir 
competência de processo e de projeto 
nas seguintes áreas: 
-Processos Químicos para obtenção de 
produtos e insumos para as indústrias 
nucleares e correlatas; 
-Recuperação de actinídeos e 
transurânicos de combustíveis e 
materiais irradiados; 
-Gerenciamento de Rejeitos 
Radioativos. 

Para a execução das pesquisas e 
serviços, na MQ, foram constituídas 
três Supervisões, cujas atividades são 
descritas na seqüência. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Dentre os trabalhos 
desenvolvidos pela Coordenadoria os 
mais significativos são aqueles que 
dizem respeito às atividades do final do 
ciclo do combustível e a produção de 
compostos fluorados, tanto no âmbito 
do ciclo quanto como matéria prima 
para outras tecnologias. 
Desenvolveram-se técnicas e processos 
para o manuseio de combustíveis 
irradiados tipo PWR e, também, o 
gerenciamento destes rejeitos. A 
operação da Celeste I, com 
combustíveis simulados de baixo "burn-
up", propiciou um ganho tecnológico 
importante para a formação de pessoal 
e competência técnica. Da mesma 
forma em que se atuou nas operações 
do l 2 ciclo do processo Purex , 
desenvolveram-se procedimentos de 

controle de processo e de operação. A 
confiabilidade e a segurança dos 
processos foram sempre uma variável 
significativa, sendo que vários destes, 
desenvolvimentos foram incorporados à 
memória Institucional. Destaca-se o 
projeto e a operação de células com 
blindagem biológica e todas as 
atividades que subsidiam e 
complementam a tecnologia de 
manuseio de materiais irradiados e pós-
irradiados. 

O desempenho dos profissionais 
da MQ, na tecnologia do flúor, permitiu 
a implantação das unidades do Projeto 
Conversão, dando-se um passo adiante 
com o desenvolvimento da tecnologia 
de compostos fluorados, especialmente, 
do SF(j e a fluoração de superfícies 
poliméricas. 

O gerenciamento de rejeitos 
direcionou-se ao tratamento e 
imobilização de rejeitos do IPEN e 
aqueles gerados em outras unidades da 
CNEN, incluindo-se aí, as fontes 
descartadas por indústrias e as de uso 
hospitalar. Tal atuação levou a um 
quase esgotamento do sítio de 
armazenamento intermediário dos 
rejeitos imobilizados, dentre os quais, 
vários oriundos do acidente de Goiânia. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

A ênfase nas atividades atuais e 
aquelas planejadas enfocam 
desenvolvimentos que permitam 
dominar a tecnologia de obtenção e 
tratamento de combustíveis para 
reatores de ciclos avançados. 

A MQ, tradicional e 
prioritariamente, atua no 
desenvolvimento do ciclo do 
combustível. Desta forma, a visão 
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global induz a atividades em que 
combustíveis e materiais tenham o 
melhor desempenho possível associados 
à lógica de processos não poluentes, 
intrinsecamente seguros e com o 
mínimo de rejeitos gerados. Esta 
filosofia, obviamente, não se opõe a 
atividades não nucleares, desde que 
estas sejam conseqüência dos trabalhos 
na área nuclear. Dentro desta imagem, a 
MQ desempenha papel importante 
quanto às atividades do Ciclo Tandem, 
na etapa de 
reciclagem/reprocessamento e, ainda, 
nos processos de obtenção de insumos 
para combustíveis de óxidos mistos. 
Estes estudos são, parcialmente, 
desenvolvidos em cooperação com 
institutos de pesquisa da Argentina, no 
âmbito do Protocolo 17, consoante as 
atividades do Mercosul. 

As atividades de gerenciamento 
do combustível irradiado, e os 
processos de tratamento e 
armazenamento de rejeitos dirigem-se a 
estudos de procedimentos 
eletroquímicos em processos e à 
vitrificação dos rejeitos. Estudos sobre 
a tecnologia de deposição incluem 
projetos para a caracterização e 
desenvolvimento de materiais usados 
em barreiras de engenharia e a 
metodologia e os códigos de 
computação para avaliação da 
segurança de repositórios. 

Finalizando, pretende-se que esta 
Coordenadoria de Tecnologia Química 
que sempre se conduziu de forma firme 
e enfática no sentido de dotar o país de 
tecnologias de ponta na área nuclear, 
tenha no seu espectro de pesquisadores 
futuros aqueles que, definitivamente, 
mantenham o espírito de estar, em 
todas as oportunidades,contribuindo e 
acreditando que a ENERGIA 
NUCLEAR e, em especial, a 
implantação de reatores de baixa e 
média potência, serão o futuro e tornar-
se-ão a realidade energética do país. 

PARTICIPANTES 

Bertha Floh de Araújo (Coordenador) 
Afonso dos Santos T. Lobão 
Afonso Rodrigues de Aquino 
Roberto Vicente 
Colaboradores 
Alcídio Abrão 
Marcelo Linardi 



PROCESSOS QUÍMICOS NA 
TECNOLOGIA NUCLEAR 

Supervisão de Química Quente 

OBJETIVO 

Durante muitos anos, a grande 
meta do reprocessamento do 
combustível nuclear, principal objetivo 
da antiga Divisão de Reprocessamento 
do Departamento de Engenharia 
Química, era o conhecimento 
tecnológico visando a obtenção de 
dados para a implantação e operação do 
Processo Purex. Nesta primeira fase, 
cujo início deu-se na década de 1970, 
todos os esforços digiram-se à 
implantação de um laboratório dotado 
de instalações e equipamentos que 
permitissem o manuseio seguro de 
frações de materiais e/ou combustíveis 
irradiados. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Ao final de 1978 o Projeto Celeste 
(célula de estudos e testes em extração) 
iniciou sua operação processando, com 
baixos níveis de atividade, combustíveis 
simulados do tipo PWR. 

Após esta fase, os dados obtidos, 
as inovações tecnológicas, as alterações 
no cenário político e social levaram à 
conclusão que a Supervisão deveria se 
adequar a atender os novos requisitos 
no âmbito nuclear. Atualmente, o 
conceito de reprocessamento se alterou 
completamente, desestimulando-se o 
caráter bélico e proliferativo e 
estimulando-se o conceito tecnológico 
de reciclagem onde os actinídeos são 
descontaminados e refabricados sob a 
forma de combustíveis para ciclos 
avançados. 

Com este enfoque a Supervisão 
de Química Quente passou a atuar em 
novas tecnologias, enfatizando técnicas 

e processos onde a preservação do 
meio-ambiente, a minimização sensível 
de rejeitos e efluentes e a segurança 
com confiabilidade e produtividade 
passaram a ser os objetivos maiores. 

Implantaram-se processos 
"limpos" com a introdução de técnicas 
de eletroredução e oxidação, processos 
do tipo "salt-free" além dos novos 
conceitos de partição para recuperação 
dos elementos trans tirânicos e dos 
produtos de fissão gama emissores de 
meia-vida longa dos rejeitos de 
atividade alta. Concomitantemente, 
deu-se inicio à reformulação das 
instalações para abrigar as novas 
configurações exigidas para o teste e 
avaliação de novos fluxogramas de 
processo. Antes, entretanto, houve-se 
que submeter a instalação à 
descontaminação alfa, processo único 
em desenvolvimento no país. 

Vários dos objetivos já foram 
atingidos, conseguindo-se ampliar a 
competência no final do ciclo, 
adquirindo-se e fixando-se a cultura não 
proliferativa. 

Atualmente opera-se em caixas de 
luvas e fluxogramas para obtenção de 
soluções de óxidos mistos. No âmbito 
internacional, destaca-se a participação 
no programa de cooperação Brasil-
Argentina nas áreas de reciclagem de 
combustíveis e recuperação de plutônio 
de "Scraps" para fabricação de pastilhas 
de óxidos mistos. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Objetivando a aplicação dos 
fluxogramas e processos em estudos, 
procurar-se-á acelerar a remontagem 
das células quentes e caixas de luva. 
Prevê-se também, a aquisição de 
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diversos equipamentos de proteção e a 
instalação de uma sala de emergência 
para prover a instalação dos requisitos 
básicos de segurança. 

Desta forma, a instalação estará 
apta para tratar combustíveis nucleares, 
dentro de uma nova concepção de 
reprocessamento. 

PARTICIPANTES 

Afonso dos Santos T. Lobão 
(Supervisor) 
Antonio Murilo dos Santos 
Casuê Nakanishi 
Cemilda Milkievicz 
Christina A.L.G. de Oliveira 
Daniel Ortiz Martins 
Edson Takeshi Osaki 
Etsuko Ikeda de Carvalho 
Harko Tamura Matsuda 
Hoesley M Cabreira 
Izilda da Cruz de Araújo 
João Batista Amantéa 
Ligia B. da Silva Ricco 
Marco do Carmo Dias 
Maria Claudia F.C.Felinto 
Mitiko Yam a ura 
Ruth Luqueze Camilo 
Sergio Forbicini 
Terezinha Akico Kuada 
Victor Haim Cohen 



REPROCESSAMENTO/ 
RECICLAGEM E APLICAÇÕES 
NO CICLO DO COMBUSTÍVEL 

Supervisão de Processos Químicos 

OBJETIVO 

O objetivo da Supervisão de 
Processos Químicos é o 
desenvolvimento de processo, produto 
ou equipamento, na sua totalidade ou 
em parte, para atender aos interesses do 
programa nuclear brasileiro, direta ou 
indiretamente, inclusive na formação de 
pessoal. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A MQP, núcleo do antigo 
Departamento de Engenharia Química, 
atuando no Ciclo do Combustível foi 
responsável, a partir da década de 60, 
pelas pesquisas, projetos e implantação 
das instalaçães piloto de purificação de 
urânio, por troca iònica e extração com 
solventes, produção de DUA, UO3, 
UF4 por via seca e via úmida, UFg, 
tório e geração de flúor. 

Da experiência ganha com a 
operação dessas instalações foi possível 
a implantação de grande parte das 
instalações do centro experimental de 
Aramar da COPESP. 

No âmbito da antiga MQP foram 
desenvolvidas as tecnologias para a 
separação e purificação de zircônio e 
háfnio e separação de Terras Raras. 

A necessidade do 
acompanhamento dos processos e a 
caracterização dos produtos requereu o 
desenvolvimento de métodos analíticos, 
ainda na área da antiga MQP e, hoje em 
operação no ME. 

A MQP, atualmente, desenvolve 
processos para a fabricação de padrões 
de Terras Raras (pureza maior do que 
99,99%); fabricação de U F 4 via 

eletrolítica; reversão de UF5 a UF4 
para aproveitamento dò urânio 
empobrecido em 

2 3 5 U ; 

recuperação do 
urânio não queimado no processo de 
obtenção do " M o . 

A MQP, também, atua na área de 
desenvolvimento de controle químico 
de processos; secagem; cristalização e 
calcinação de sais com o uso de 
microondas; fluoração de superfícies 
poliméricas; produção de sais de urânio 
e tório grau analítico; remoção de 
fluoretos de águas e efluentes e 
obtenção de microsílica. 
ATIVIDADES PLANEJADAS 

Com o ciclo do combustível 
dominado a MQP tem se voltado, cada 
vez mais, para o desenvolvimento de 
processos alternativos; optimização de 
processos com uso da modelagem 
simulação e, recuperação de sub
produtos do ciclo. Dentro da nova 
realidade estão se iniciando o 
desenvolvimento de processos para 
recuperação do urânio contido nas 
escórias provenientes da obtenção do 
urânio metálico, nas misturas 
provenientes da unidade de produção 
de UF4 e em tortas silicosas ricas em 
zircônio. 

Em todos os desenvolvimentos 
tem-se realizado grandes esforços de 
preservação da memória de dados, bem 
como de aquisição de novos dados, e 
informações relevantes a fim de que 
todo e qualquer processo possa vir a 
ser reescrito em linguagem atual de 
engenharia, com ferramentas adequadas 
à realidade atual da Ciência e da 
Tecnologia. 
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PARTICIPANTES 

Afonso Rodrigues de Aquino 
(Supervisor) 
Adriana Ciollete 
Ana Copat Mindricz 
Carlos A. Luiz Silva 
Carlos A.Silva Queiroz 
David Brandão Filho 
Elaine Arantes J.Martins 
Emílio C.B.Hespanhol 
Fátima M.S. de Carvalho 
Helena Megume Watanabe 
Maria Youssef Charbel 
Marta Yoshiro Maekawa 
Marycel E.B.Cotrim 
Pedro Vicente de Oliveira 
Soraya Maria Rizzo da Rocha 
Wagner Terazan 



GERENCIAMENTO DE 
REJEITOS RADIOATIVOS 

Supervisão de Rejeitos e Descontaminação 

OBJETIVO 

O objetivo da MQR é realizar 
pesquisa e desenvolvimento de métodos 
e técnicas de gerência dos rejeitos 
radioativos gerados em instalações 
radioativas e nucleares. Ao mesmo 
tempo cabe à MQR realizar as etapas 
da gerência dos rejeitos radioativos 
gerados no IPEN ou recebidos de 
instituições públicas ou privadas 
externas à CNEN, incluindo coleta, 
transporte, tratamento e 
armazenamento intermediário. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Desde o início de suas operações, 
a MQR esteve voltada à implantação 
das instalações para o tratamento dos 
rejeitos gerados no IPEN. Deste modo, 
foram desenvolvidas e implantadas as 
unidades de compactação de rejeitos e 
de armazenamento intermediário, bem 
como desenvolvidas e colocadas em 
uso rotineiro embalagens especiais para 
o acondicionamento de Fontes 
radioativas de uso médico ou industrial 
descartadas, foi também desenvolvida a 
tecnologia de incineração em caráter 
experimental e a tecnologia de 
tratamento de rejeitos orgânicos 
contendo trítio e carbono-14 oriundos 
de pesquisa e aplicações médicas. 

Dando suporte ao 
desenvolvimento de outras tecnologias 
no IPEN, foram feitos trabalhos de 
caracterização e inventário dos rejeitos 
de atividade média que serão gerados 
em plantas de produção de Mo-99 de 
fissão e em laboratórios de química 
quente. Chegou-se, nestes projetos, até 

a concepção dos parques de tanques e 
das unidades de tratamento. 

Visando o desenvolvimento das 
técnicas de deposição de rejeitos 
radioativos, foram implantados 
laboratórios para caracterização dos 
materiais utilizados como matriz de 
imobilização de rejeitos e como barreira 
de engenharia em repositórios de sub-
superfície. 

Duas linhas de trabalho de 
pesquisa estão sendo desenvolvidas: 
uma voltada ao desenvolvimento de 
tecnologias de tratamento de rejeitos e 
lima voltada à tecnologia de deposição. 
Em relação à primeira estão sendo 
feitos estudos de imobilização em 
cimento de rejeitos provenientes de 
centrais nucleares, avaliando-se as 
características físico^uímicas do 
produto de imobilização em relação aos 
requisitos de aceitação em repositórios. 
Estão em andamento também projetos 
voltados ao desenvolvimento do 
processo de cimentação de rejeitos 
líquidos e sólidos úmidos em escala real 
e o desenvolvimento de instalações para 
o tratamento de rejeitos contendo Am-
241. 
Em relação à segunda, estão sendo 
feitos estudos de caracterização e 
desenvolvimento de materiais utilizados 
em barreiras de engenharia nos 
repositórios de sub-superfície e estão 
sendo desenvolvidos a metodologia e 
os códigos de computação para 
avaliação de segurança de repositórios 
de sub-superfície. São conduzidos 
trabalhos de investigação sobre o uso 
de microsílica em concretos e a 
avaliação de durabilidade destes 
materiais sob a ação de agentes 
agressivos de natureza química e 
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biológica. 
Estes trabalhos estão relacionados 

com programas de intercomparação 
coordenados pela IAEA tanto em nível 
nacional como internacional. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

A MQR planeja o 
desenvolvimento das técnicas e 
implantação dos laboratórios para 
caracterização físico-química e 
radiológica de rejeitos primários de 
atividade baixa e média. 

Está sendo iniciado um programa 
de caracterização de matrizes vítricas 
para imobilização de rejeitos de alta 
atividade, em colaboração com a 
Coordenadoria de Engenharia e 
Ciências dos Materiais. 

Por fim, foi iniciado o Projeto 
TERRA visando a implantação de uma 
unidade integrada de tratamento e 
armazenamento de rejeitos no IPEN. 

PARTICIPANTES 

Roberto Vicente (Supervisor) 
Eduardo Fernandes Palma 
Eloisa T. Miyaki 
Goro Hiromoto 
Hélcio Luiz A. Júnior 
Hissae Miyamoto 
José Cláudio Dellamano 
Júlio Takehiro Marumo 
Laura Sakiko Endo 
Luiz Amaral Lunkes 
Luiz Efraim T. Miranda 
Mareia Hirakawa 
Marcos Antonio de Araújo 
Marcos Maciel de Góes 
Maristela Gouvea Pinto 
Robson de Jesus Ferreira 
Shigueaki Baba 
Shukair M. Shukair 
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PRODUÇÃOE 
DESENVOLVIMENTO DE 

NOVOS COMBUSTÍVEIS PARA 
REATORES DE PESQUISA 

Supervisão de Combustíveis para Reatores de Pesquisa 
Coordenação de Tecnologia de Combustíveis 

OBJETIVO 

Desde 1988, são fabricados no 
IPEN, com tecnologia inteiramente 
nacional, elementos combustíveis a base 
de dispersões tipo MTR - "Materials 
Testing Reactor". Estes elementos são 
responsáveis pela manutenção da 
operação do reator IEA-Rl e são 
constituídos por uma dispersão de 
UYOg, enriquecido a 20% em peso de 
2 3 5 ^ e m alumínio, com concentração 
de urânio de l,8g/cm^. Dois tipos de 
elementos combustíveis são fabricados: 
o tipo padrão, composto por 18 placas 
combustíveis e o tipo controle, com 12 
dessas placas. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Em 1994 a MCP entregou 2 
elementos, um de cada tipo, estando 
prevista a entrega, ainda este ano, de 
mais dois elementos tipo padrão. A 
disponibilidade de quantidades cada vez 
menores de U3O8 enriquecido vinha 
dificultando sobremaneira a fabricação 
de elementos combustíveis, tendo se 
tornado crítica em 1993. 

Em 1994, com o domínio 
tecnológico, pela MCR - Supervisão de 
Combustíveis para Reatores de 
Potência, do processo de obtenção de 
DUA, a partir das soluções geradas da 
hidrólise do UFg enriquecido, o 
estoque de U3Üg enriquecido vem se 
normalizando, permitindo a elevação 
gradativa do ritmo de produção de 
elementos combustíveis. Foram 
hidrolisados cerca de 9 kg de UF5 
enriquecido ao longo de 3 bateladas. 
Está prevista a continuidade do 
fornecimento de UFg enriquecido. Fica, 

dessa forma, assegurado o 
fornecimento de elementos 
combustíveis para o reator IEA-Rl, 
atendendo, inclusive, a maior demanda 
que existirá quando da operação 
contínua a 2 MW. 

Paralelamente ao aumento do 
ritmo de produção, têm sido 
aprimoradas as técnicas de controle do 
processo de fabricação e de controle de 
qualidade do produto. Foi adquirido em 
1994, e já se encontra em operação, um 
equipamento para controle dimensional 
de componentes e elementos acabados. 
Trata-se de uma mesa para medição 
tridimensional do tipo pórtico, dotada 
de microcomputador. Com isso, houve 
um ganho sensível no tempo gasto 
nessas operações. O equipamento 
permite o controle de peças 
extremamente complexas e está 
disponível para usuários de todo o 
IPEN. Também estão sendo 
desenvolvidos equipamentos de 
caracterização de placas que utilizam 
métodos de análise não-destrutivos. A 
Coordenação 
Engenharia e 
colabora, no 
Coordenação 
Combustíveis 

de Aplicações na 
na Industria - GE 
momento, com a 

de Tecnologia de 
no projeto de um 

equipamento de controle não-destrutivo 
da espessura do revestimento de placas 
combustíveis e da homogeneidade da 
distribuição de urânio utilizando 
técnicas de retroespalhamento b. Estas 
técnicas serão ainda mais importantes 
quando utilizadas no controle de 
combustíveis avançados com maiores 
carregamentos de urânio, cujo nível de 
solicitação em operação será 
substancialmente maior. 
Atualmente, o reator IEA-Rl opera a 
2MW com tempos de operação de 8 

£3 
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horas. A operação contínua a 5MW, 
que permitirá maior flexibilidade e 
eficiência na produção de 
radioisotopes, será possível por meio 
da modificação dos parâmetros 
operacionais do reator e da utilização 
de combustíveis com concentrações de 
urânio mais elevadas que as atuais. 

Portanto, o desenvolvimento da 
técnica de fabricação de placas 
combustíveis com alta concentração de 
urânio, constituídas por dispersões de 
U^SÍ2 em alumínio, é um dos requisitos 
básicos para a modernização do reator 
IEA-R1. Este desenvolvimento prevê a 
elevação da concentração de urânio dos 
atuais l,8g/cm 3 para cerca de 
3,lg/cm^, mantendo-se a mesma 
fração volumétrica ora utilizada. Dessa 
forma, obtém-se um desempenho 
operacional superior dos elementos 
combustíveis sem que ocorram 
alterações no seu projeto mecânico. Por 
outro lado, o processo de fabricação é 
penalizado, na medida em que há uma 
mudança significativa nos compostos e 
nas técnicas de processamento 
utilizadas, exigindo investimentos nos 
equipamentos e testes de 
desenvolvimento necessários. 

O processo de produção atual 
utiliza UF^ enriquecido, o qual é 
hidrolisado. A partir da solução da 
hidrólise precipita-se o diuranato de 
amônio, que é calcinado ao ar para 
obtenção do composto U3Üg, 
empregado nas dispersões. Já os 
combustíveis avançados tem outra rota 
de processamento. O UFg enriquecido 
deve ser revertido a UF4, seja por via 
seca (reatores de paredes quentes) seja 
por via úmida (a partir da solução 
resultante da hidrólise do UFg). O UF4 
enriquecido deve ser reduzido com 
magnésio para obtenção de urânio 
metálico. Este, por sua vez, juntamente 
com o silício metálico, é transformado 
em U3SÍ2 por meio de técnicas de 
elaboração de ligas e utilizando um 
forno de indução sob vácuo. O U3SÍ2 é 
um composto bastante piroforico, 
oxidando-se facilmente ao ar, e deve, 
portanto, ser moído sob atmosfera de 
gás inerte. A moagem é empregada 
para que o material apresente uma 
distribuição de tamanhos de partículas 
que atenda às especificações dos 
combustíveis. As etapas seguintes 
seguem, sem alteração significativa, a 
rota normal desde a obtenção dos 

briquetes até a laminação e corte 
das placas combustíveis. Em 1994 foi 
concluído o desenvolvimento da técnica 
de fabricação de rniniplacas na forma de 
dispersões de U3SÍ2-AI. Foram 
fabricadas e caracterizadas 8 rniniplacas 
com concentrações de urânio variando 
entre 2,0 e 4,5 g/cm 3 , tendo sido 
emitido um extenso relatório 
descrevendo todo o desenvolvimento. 
Planeja-se fabricar ainda em 1994 
placas de tamanho normal a partir da 
tecnologia desenvolvida. 

PARTICIPANTES 

José Antonio Souza (Supervisor de 
Combustívies p/ Reatores de Pesquisa) 
Paulo Lainetti (Coordenador de 
Tecnologia de Combustíveis) 
Bárbara Fasioli 
Claudemir Papini 
Davilson Silva 
Durval Romão 
Edeval Vieira 
Felipe Ferrufino 
Fernando Oliveira 
Gilberto Marcondes 
Glaucia Santos 
Henrique Perez 
Izildinha Queiroz 
Jorge Santos 
José Marcos Silva 
José Maria Fidelis 
Olair Santos 
Oswaldo Júlio Jr. 
Reinaldo Costa 
Suzana Figueiredo 
WaldirLima 
Wesley Araújo 
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PROCESSOS QUÍMICOS 
VOLTADOS À PRODUÇÃO DE 
ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS 

Supervisão de Combustíveis para Reatores de Potência 
Coordenação de Tecnologia de Combustíveis 

OBJETIVO 

Basicamente, a produção de 
elementos combustíveis nucleares a 
base de urânio enriquecido, seja para 
reatores de pesquisa seja para reatores 
de potência, têm início com a 
reconversão do UF5 a DUA, ou a 
TCAU, ou ainda a UF4. Estas etapas, 
de características essencialmente 
químicas, são completamentadas 
posteriormente por processos 
cerâmicos e/ou metalúrgicos, até a 
conclusão do processo de fabricação 
dos combustíveis. As etapas químicas 
do processo têm uma importância 
fundamental, uma vez que várias 
propriedades, inclusive físicas, das 
matérias primas com as quais são 
fabricados os combustíveis, são 
definidas durante esta fase. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A reconversão do UF5 
enriquecido a DUA e a UF4 está ligada 
atualmente aos programas de fabricação 
de combustíveis para o reator IEA-Rl. 
Já a obtenção de TCAU, esteve ligada, 
em passado recente, à produção das 
pastilhas de UO2 que constituem o 
núcleo do reator IPEN-MB01. As 
atividades de reconversão, tanto em 
termos de atividades de 
desenvolvimento como de produção 
rotineira, são imprescindíveis para a 
execução dos respectivos programas. 

A recuperação de urânio contido 
em refugos dos processos de fabricação 
também é essencial para viabilização da 
fabricação de combustíveis. A 
recuperação de urânio enriquecido a 20 

% tem permitido a continuidade da 
fabricação de placas. 

Além destas atividades, também 
são realizados, na Supervisão de Comb. 
Reatores de Potência: o 
desenvolvimento de técnicas de 
preparação de microesferas, pelo 
processo de geleificação externa, de 
urânio, de zircônio e de tório; redução 
de TCAU a UO2 em forno de leito 
fíuidizado; preparação de óxidos 
mistos; e a preparação de UF4 
utilizando o fluoreto de amônio (NH4F) 
como matéria prima de partida. 

Visando a autonomia na 
preparação do combustível nuclear e 
posterior fabricação do elemento 
combustível do reator IEA-Rl, fizeram-
se na unidade piloto de obtenção de 
TCAU, vários testes de hidrófise de 
UFg natural. Com isso, o 
desenvolvimento deste processo foi 
concluído e a unidade preparada, no 
mês de dezembro de 1993, para 
processar (hidrolisar) 3Kg/batelada de 
U F D enriquecido a 20%. 

Utilizando as soluções de 
hidrólise do UFg, desenvolveram-se os 
processos de precipitação de DUA e de 
U F 4 (este último em escala laboratorial, 
com emprego de urânio natural, por via 
úmida). O DUA obtido é 
posteriormente transformado em 
octóxido de urânio (U^Oç), que é a 
matéria-prima para fabricação dos 
atuais elementos combustíveis do reator 
IEA-Rl. A supervisão de Combustíveis 
para Reatores de Potência (MCR) 
assegurou com este desenvolvimento, a 
continuidade da fabricação de 
elementos combustíveis para o reator 
IEA-Rl, uma vez que o estoque de 
U3O8 enriquecido já se encontrava no 

o 
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fim. No primeiro semestre de 1994 
foram hidrolizados 9 kg de UF(j 
enriquecido a 20 % e precipitados cerca 
de 7 kg de DUA a partir das soluções 
obtidas. A partir da calcinação do DUA 
obtém-se o U30g, com o qual estão 
sendo fabricados atualmente os 
elementos combustíveis para o reator 
IEA-R1. 

A recuperação de urânio 
enriquecido a 20% de pós, placas e 
briquetes rejeitados na fabricação do 
elemento combustível para o reator 
IEA-R1 é um procedimento de rotina 
desta Supervisão (MCR) desde 1990. O 
urânio a ser recuperado está na forma 
de octóxido de urânio (U3O8). Ele é 
separado, solubilizado, purificado e 
precipitado na forma de diuranato de 
amónio (DUA). Em seguida retorna à 
fabricação do elemento combustível, 
onde é transformado e reutilizado como 
U3O8. Em 1993, recuperou-se um total 
de 1.576,35g de urânio enriquecido a 
20% como DUA, e no primeiro 
semestre de 1994 foram recuperados 
cerca de 600 g. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

(MOX). O uso de óxidos mistos 
visa empregar material reprocessado 
para fabricação de combustível, o que 
implica em redução de custos e melhor 
aproveitamento das reservas de 
urânio. Prepararam -se alguns lotes de 
microesferas de trióxido de urânio 
(UO3) perfazendo um total de 650g, 
que foram posteriormente reduzidos a 
dióxido de urânio (UO2). 

PARTICIPANTES 

Paulo Lainetti (Coord, de Tecnologia 
de Combustíveis) 
Reginaldo Gomes (Supervisor de 
Combust, para Reatores de Potência) 
Aparecida Tiyo Nakamura 
Cristina Leandro 
Elita Frajndlich 
João Silva Neto 
Joaquim Carvalho 
Mareio Zorzeto 
Marinete Morais 
Marta Terazan 

A preparação do UF4 visa a 
futura mudança dos elementos 
combustíveis, que utilizarão um siliceto 
de urânio (U3SÍ2). Dessa forma, será 
possível aumentar o conteúdo de urânio 
das placas do combustível, o que 
permitirá o aumento da potência do 
reator de 2 para 5MW. O UF4 obtido é 
transformado em urânio metálico (U 2) e 
depois em U3SÍ3. 

Outro desenvolvimento é a 
preparação de UF4 utilizando o 
fluoreto de amónio, que consiste em 
obter o UF4 utilizando o efluente 
líquido NH4F, produzido na obtenção 
do tricarbonato de amónio e uranilo 
(TCAU) em escala piloto. Nos vários 
experimentos realizados conseguiu-se 
obter o UF4, como produto final, 
embora com baixo rendimento. O 
processo encontra-se em fase de 
otimização para que se consiga obter 
UF4 com maior rendimento. Para isso 
vários parâmetros de processo foram 
alterados, realizando-se uma série de 
novos testes. 
A utilização de microesferas para 
obtenção de óxidos mistos é uma das 
alternativas de desenvolvimento no 
IPEN para esta forma de combustíveis 
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OBTENÇÃO DE URÂNIO 
METÁLICO ENRIQUECIDO E 

INTERMETALICOS DE 
INTERESSE NUCLEAR 

Unidade Piloto para Obtenção de U Metálico e Elaboração de Ligas de 
Urânio 

Coordenação de Tecnologia de Combustíveis 

OBJETIVO 

A obtenção de Urânio metálico 
enriquecido é uma etapa essencial para 
que o programa de modernização do 
reator IEA-Rl seja executado. Da 
mesma forma, o reator IPR-R1 do 
CDTN, do tipo Triga, o qual utiliza 
combustível a base de um hidreto de 
urânio e zircônio, também necessita de 
urânio metálico enriquecido para 
execução de seus • programas de 
fabricação de combustível e aumento de 
potência do reator. Para viabilizar a 
fabricação de combustíveis para os dois 
reatores vem sendo desenvolvida, no 
IPEN, a tecnologia de obtenção de 
urânio metálico enriquecido (20% em 
peso de 233TJ), 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A tecnologia de fabricação de 
urânio metálico de pureza nuclear, por 
meio de técnicas de metalurgia extrativa 
que empregam a redução 
magnesiotérmica do UF4, refino do 
urânio metálico e de suas ligas, bem 
como a fundição e obtenção de peças 
de formatos variados, foi desenvolvida 
e vem sendo utilizada no IPEN, para 
urânio de composição isotópica natural. 
Nos últimos anos, no setor de produção 
de urânio metálico, atingiu-se a 
capacitação para obtenção de peças de 
urânio metálico com massa de até 
lOOKg. 

No caso da obtenção de urânio 
metálico enriquecido, face às limitações 
impostas devido a problemas de 
criticalidade, faz-se necessário restringir 
a quantidade de material manipulada em 

cada operação de redução. Portanto foi 
projetado e construído um novo reator 
de redução, em aço refratário, de 
menores dimensões, compatíveis com 
os problemas de redução de 
quantidades relativamente pequenas de 
urânio. Os componentes internos do 
reator, constituídos de peças de grafita 
e material refratário, encontram-se em 
fase final de execução. Também está 
sendo instalada uma talha elétrica, 
imprescindível para a movimentação do 
reator de redução. Concluída esta 
etapa, serão iniciados os testes de 
redução, utilizando-se a princípio o 
UF4 de enriquecimento natural, para 
avaliar o comportamento da unidade e 
o rendimento do processo. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

A obtenção do intermetálico 
U3SÍ2 é imprescindível para a 
continuidade do programa de 
fabricação de combustíveis avançados e 
viabilizar o aumento de potência do 
reator. 

Contudo, a obtenção deste 
material apresenta algumas dificuldades 
relacionadas ao seu elevado ponto de 
fusão (1670 2C), com os materiais 
refratários capazes de conter a carga 
líquida sem que haja contaminação 
química e com a composição da 
atmosfera ou vácuo existentes durante 
o aquecimento da carga, fusão e 
solidificação, aliadas às severas 
especificações dos combustíveis 
nucleares. 

A fusão a indução sob vácuo é o 
método mais viável de obtenção do 
composto, permitindo a obtenção da 
homogeneidade necessária. O forno de 
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indução sob vácuo da marca Sindus 
está sendo submetido a reparos do 
sistema elétrico e adaptações do 
sistema de vácuo para permitir a fusão 
das ligas de interesse. Já foram 
realizados testes de fusão de aço, após 
alguns reparos, para avaliação do 
funcionamento do forno. 

Planeja-se executar, ainda em 
1994, a preparação de U3SÍ2 natural, 
neste forno de fusão, em quantidade 
suficiente para fabricação de placas 
combustíveis de tamanho normal ("full 
size"), complementando o domínio da 
tecnologia iniciado com a obtenção de 
miniplacas. 

Também serão alvo de estudos, a 
nível de desenvolvimentos tecnológicos, 
com vistas a futuros combustíveis, os 
intermetálicos: U3SÍ, TJ3SÍAI, V^Fe e 
U-Zr. Os três primeiros compostos tem 
grande potencial de aplicação em 
combustíveis para reatores de pesquisa. 
O último é de interesse para estudos 
visando o futuro desenvolvimento de 
um reator regenerador rápido, em 
colaboração com o IEAv, e que 
empregará combustível a base de U-Pu-
Zr. 

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

PARTICIPANTES 

Paulo E. O. Lainetti (Coord, de 
Tecnologia de Combustíveis) 

Rui M. Lima (Responsável pelo 
Setor de Obtenção de U Metálico) 
Aristeu F. Silva 
Edvaldo L. Almeida 
Francisco E. Rodrigues 
Ilson C. Martins 
Ivo O. Jesus 
Izildinha P. M. Queiroz 
José V. Pereira 
Oswaldo Júlio Jr. 
Roberto M. Lima 
Waldir C.Lima 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 
DE MATERIAIS 

Supervisão de Caracterização Química 

OBJETIVO 

Os principais objetivos da 
Supervisão de Caracterização Química 
do IPEN/CNEN-SP constam dos 
seguintes marcos: 

-Pesquisa e Desenvolvimento na 
área de química analítica com a 
aplicação de novas metodologias e 
diversas técnicas instrumentais visando 
a implantação de métodos modernos, 
sensíveis e precisos de análise química. 

-Realização de análises químicas, 
físico-químicas e isotópicas nas áreas de 
tecnologia nuclear, engenharia e ciência 
dos materiais, física do estado sólido, 
geologia, clínica, ambiental e outras. 

-Formação de recursos humanos 
para o desenvolvimento de pesquisa, 
com treinamento de pessoal de nível 
médio, bolsistas de iniciação científica e 
tecnológica e formação de mestres e 
doutores. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A Supervisão de Caracterização 
Química continua prestando serviços de 
análises químicas e isotópicas em apoio 
ao ciclo do combustível nuclear, da 
purificação de concentrado de urânio 
(DUA), obtenção do hexafluoreto de 
urânio (UF 6) à fabricação do elemento 
combustível (UO2, U 3 O s ) . Além de 
urânio, são analisados compostos de 
Th, Zr, Al, terras raras, rochas, 
minérios, minerais, aços e ligas 
especiais, materiais cerâmicos, águas 
naturais, efluentes, cristais para laser, 
amostras de alimentos etc. As análises 
químicas e isotópicas realizadas no 
período 1992 a 1994 (até agosto/94) 
são as seguintes: 

ANO N s DE AMOSTRAS 
1992 6806 
1993 7383 
1994 2881 

Desse total consta a venda de 
serviços de análises químicas para 
indústrias por intermédio da Assessoria 
Comercial (AC) e as realizadas como 
cooperação e/ou convênio (CC) para 
Universidades e Institutos de Pesquisas. 
As indústrias são: DIGIMED, Oxiteno, 
ITAP Embalagens, Metal Yanes, Asea 
Brown Boveri, Mitsui Fertilizantes, 
Brasimet, Indústria Química Xilolite e 
outras. As universidades e institutos de 
pesquisas com as quais mantemos 
convênios e trabalhos dê cooperação 
são: USP (Departamentos de Minas, de 
Metalurgia e de Hidráulica e Sanitária 
da EPUSP, Instituto de Geociências e 
Instituto de Física), UNICAMP e 
UNESP; CTA, IEAv, NUCLEBRÁS, 
IEN, Hospital das Clínicas e outros. 

N 5 DE AMOSTRAS 
ANO AC CC 
1992 121 103 
1993 22 59 
1994 06 106 

No período, foram instalados e 
implantados os seguintes sistemas 
analíticos: >• 

- técnica de fluorescência de raios 
X por dispersão de energia. Projeto 
COPESP/IPEN. 

- sistema de tratamento de 
amostra por microondas. Projeto 
FAPESP. 
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- sistema automatizado de 
aquisição de dados voltamétricos. 
Projeto CNPq. 

- cromatografia líquida de alta 
resolução. Projeto FAPESP. 

- analisador voltamétrico. Projeto 
FAPESP. 

- sistema automatizado de 
aquisição de dados do espectrômetro de 
emissão com fonte de plasma (ICP). 
Projeto IPEN/COPESP. 

- capela de fluxo laminar e 
sistemas de filtração. Projeto AIEA. 

Tem-se participado de programas 
nacionais e internacionais de 
intercomparação de resultados de 
análises como AIEA, ABACC, Instituto 
Adolfo Lutz, IPT, ABNT, NPB e 
outros. 

Em relação à formação de 
recursos humanos, encontram-se em 
andamento três programas de 
doutoramento, sete de mestrado, quatro 
de desenvolvimento tecnológico e 
industrial (DTI) e quatro de iniciação 
tecnológica industrial/iniciação 
científica (ITI/IC). 

No período, foram produzidos os 
seguintes trabalhos científicos: 
Congresso Nacional: 

Resumo - 1 3 
Resumo estendido - 02 
Completo - 07 

Congresso internacional 
Resumo - 04 
Resumo estendido - 04 

Publicação IPEN - 04 
Publicação IPEN-Série QI-12 
Periódicos internacionais com 
referência 

Completo - 05 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Outras metodologias de análise 
deverão ser desenvolvidas e 
implantadas nos Laboratórios da 
Supervisão com a finalidade de ampliar 
e melhorar as atividades tanto de 
pesquisa como de prestação de 
serviços. Para isso foram efetuados 
cinco projetos de pesquisa e submetidos 
ao PADCT, propondo a aquisição de 
equipamentos analíticos mais modernos 
e também suplementos instrumentais, 
visando a otimização dos já existentes. 
Pretende-se, também, através de 
colaborações inter institucionais, 
promover um aprimoramento dos 
nossos pesquisadores e técnicos. 

PARTICIPANTES 

Antonio Roberto Lordello 
Ivone Mulako Sato 
Augusta Viana da Silva 
Cleide Moreira da Silva 
Cristina Sisti 
Elizabeth S. K. Dantas 
Helena Miho Shihomatsu 
José Oscar W. V. Bustillos 
Jorge Eduardo S. Sarkis 
Lia Maria C. Zarpelon 
Luiz Carlos de Paula Reino 
Marcos Antonio Hortellani 
Maria Aparecida F. Pires 
Maria Inês C. Cantagallo 
Maurício Hiromitu Kakazu 
Noêmia Maria P. de Moraes 
Sérgio Carvalho Moura 
Tânia Grigoletto 
Vera Lúcia R. Salvador 
04 Bolsistas ITI/IC 
04 Bolsistas DTI 
05 Bolsistas mestrado 
09 Técnicos de nível médio 
04 Aux. de Laboratório 
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CARACTERIZAÇÃO 
MECÂNICA E 

MICROESTRUTURAL DE 
MATERIAIS 

Supervisão de Caracterização Física 

OBJETIVO 

A Supervisão de Caracterização 
Física (MEF) é constituída por uma 
infra-estrutura centralizada que tem por 
diretriz a execução de análises, testes e 
ensaios para a caracterização mecânica 
e microestrutural de materiais. 

A Supervisão desenvolve linhas 
próprias de P&D em ciência e 
engenharia dos materiais. A MEF 
também promove a formação de 
recursos humanos por meio da 
realização de cursos de pós-graduação, 
cursos de atualização e seminários. 

A Supervisão auxilia, além dos 
projetos institucionais de P&D, os 
projetos pertinentes de empresas, 
universidades e outros institutos de 
pesquisa. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A MEF, anteriormente Divisão de 
Ensaios e Controle da Qualidade, teve 
sua origem em 1983 quando o IPEN foi 
reincorporado a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear. A Supervisão é o 
resultado da união de cinco 
laboratórios: Materialografia; 
Microscopia Eletrônica; Ensaios 
Mecânicos; Difração de Raios-X; 
Métodos Numéricos. 

Nestes laboratórios, as 
propriedades dos materiais são 
determinadas essencialmente através da 
sua composição química em micro-
regiões, cristalografia, microestrutura e 
comportamento mecânico. 

Atualmente diversas técnicas de 
análise microestrutural estão 
implantadas ou em desenvolvimento na 
Supervisão. Entre elas pode-se citar: 
materialografia quantitativa (análise de 

imagens); microscopia eletrônica de 
varredura; microanálise "in situ"; 
microscopia eletrônica de transmissão; 
fratografia e análise de falhas; 
caracterização de interfaces; difração de 
raios-X e textura cristalográfica. 

Adicionalmente, as técnicas de 
investigação do comportamento 
mecânico e de fratura de materiais 
constituem um ponto importante na 
Supervisão. Desenvolve-se estudos de 
resistência e dutilidade, dureza e 
impacto, tenacidade à fratura, fadiga e 
deformação em temperaturas elevadas 
(fluência). 

Paralelamente, implementa-se 
métodos numéricos no processamento 
de materiais através de modelos 
matemáticos de componentes de 
interesse tecnológico, em escala macro 
e microscópica. 

Os laboratórios da Supervisão 
foram em grande parte equipados na 
década de 70 e atualmente muitos de 
seus equipamentos instalados estão 
obsoletos. Frente a isto, uma necessária 
modernização está ocorrendo na 
Supervisão, com recursos da CNEN, 
FINEP, FAPESP e CNPq. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Prosseguimento de um processo 
de modernização dos laboratórios. 
Estão em fase de aquisição, um 
microscópio eletrônico de varredura, 
um microscópio óptico com analisador 
de imagens, um difratómetro de raios-X 
e um analisador de partículas. 

Prestação de serviços de 
caracterização física (ensaios 
mecânicos, raios-X, materialografia e 
microscopia eletrônica) e apoio a 
projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, conforme demanda. 

103 



« 

t 



O PROGRAMA DE 
LASERS DO IPEN 

Supervisão de Materiais Opto-eletrônicos 

OBJETIVO 

O programa de lasers realizado 
no IPEN visa a consolidação de 
tecnologia autônoma no 
desenvolvimento de novos lasers de 
estado sólido com o estudo de novas 
matrizes com novos dopantes em 
dopagens simples ou codopagens. Esse 
programa compreende o crescimento de 
cristais; a caracterização 
espectroscópica para o aprimoramento 
dos mesmos como meios laser ativos; o 
domínio da tecnologia de ressonadores 
ópticos, sistemas de bombeio e 
refrigeração, visando a máxima 
extração de potência, assim como o 
controle do regime de operação do 
laser no domínio espacial, temporal e 
espectral. O domínio do regime de 
funcionamento do laser é importante 
pois permite que se desenvolva o laser 
adequado às diversas aplicações 
específicas. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O programa de obtenção de 
novos meios laser ativos compreende os 
cristais hospedeiros de LÍYF4 (YLF) e 
um novo cristal, o BaLiF3 (BLF), além 
dos tradicionais cristais de haletos 
alcalinos. 

Foram crescidos vários cristais 
(15) para estudos espectroscópicos, 
visando principalmente os processos de 
transferência de energia entre íons 
doadores (Er,Tm) e íons aceitadores 
(Ho). Determinou-se as eficiências de 
transferência do Er-Ho e Tm-Ho em 
função da concentração bem como as 
concentrações otimizadas para a 
composição do cristal laser ativo 

triplamente dopado, onde o íon de Ho é 
0 ativador, permitindo ação laser 
pulsada a 300K em 2065 nm. A 
principal aplicação desse laser é em 
medicina, onde houve um progresso 
notável nas aplicações em odontologia, 
obtendo-se, pela primeira vez no 
mundo, perfurações profundas (maiores 
que 3mm), para a realização de preparo 
cavitário e cirurgia de acesso 
endodòntico, sem trincas ou 
carbonização (colaboração com a 
Faculdade de Odontologia da USP). 

Também foram crescidos e 
avaliados cristais de Nd:YLF para 
obtenção de ação laser em 1047 e 1054 
nm. Esses cristais foram utilizados em 
lasers pulsados, obtendo-se pulsos com 
até 1 J de energia. A operação 
chaveada desse laser foi obtida com o 
uso de cristais de LiF irradiados na 
estação 4 do reator, obtendo-se centros 
de cor F2" isolados. Esses mesmos 
centros são também laser ativos e sua 
operação laser foi otimizada, obtendo-
se pulsos com 2 mJ de energia, 
sintonizáveis de 1100 até 1220 nm. A 
operação contínua do Nd:YLF foi 
obtida num regime de bombeamento 
colinear por um laser de Ar, onde 
potências de saída de aproximadamente 
1 W foram obtidas, num esquema que 
permite a avaliação plena do meio de 
ganho. Obteve-se também a operação 
em regime contínuo, chaveada do laser 
de Nd:YAG com absorvedor de 
LiF:F2". Utilizando-se bastões de 
Nd:YAG, obteve-se a operação 
otimizada com a compensação da lente 
térmica, obtendo-se potência 4 vezes 
maior que nos lasers comerciais. Além 
disso, um estudo do mecanismo de 
geração de pulsos curtos no domínio 
espectral foi desenvolvido pela primeira 
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permitiu a * obtenção,, de pulsos djs 
., duração ícluafe -Vezes ..inferior *ao regime 
convencional v . . . 

.f'''totà\n '[ ,::: ^construídos - $ dois 
protótipos' utilizando-se bastões de 
Nd:vidro; um com energia de 37 J, 
duração de 0,2 ms, próprio para 
furacão e corte, e outro, com energia de 
10 J, duração variável de 0,4 a 1,0 ms, 
para soldas (convênio com a COPESP). 

Foi obtida uma nova matriz 
hospedeira, o BaLiF3 (BLF), que 
permite incorporar metais de transição 
(Ni, Co, Pb, e tc ) . Foram crescidos 
cristais de BLF;Ni com concentrações 
entre 0,2 e 2 nioI%, e 2 cristais de 
BLF:Cò com concentrações de 0,1 e 
0,3 mol&. O BLF: Ni foi bastante 
estudado e está em testes de ação laser. 

A T I V I D A D E S P L A N E J A D A S 

Dentre as atividades programadas 
para o próximo período destacam-se: 
- Crescimento dos seguintes cristais 
com potencial para meios laser ativos: 
LiCaAlFD:Cr e LiSrAlF^íCr; 
- Construção de um laser de Er para 
operação pulsada em 850 e 1730 nm; 
- Otimização do sistema laser de Ho e 
construção de protótipo para operação 
eficiente em 2065 nm com de entrega 
do feixe por fibra óptica; utilização na 
área médica e odóntológica; 
- Investigação da possibilidade de 
obtenção de ação laser simultânea em 
cascata nos sistemas Ho:YLF e 
TnrYLF utilizando-se cristais de 
dimensões pequenas; 
- Investigação dã ação laser dos cristais 
de BLF:Ni e BLiF:Co; 
- Desenvolvimento de uma Central de 
Processamento de Materiais a Laser, 
incluindo a construção",de um novo 
laser, com duração temporal variável, 
de alta.energia e alta taxa de repetição, 
para executar várias, tarefas em 
processamento de materiais (corte, 
solda, furacão, etc); 
- Obtenção do protótipo de um laser 
de LiF:F2~ cobrindo a região espectral 
de 1100 a 1220 nm, e de 550 a 620 nm. 



MATERIAIS CERÂMICOS 
AVANÇADOS 

Supervisão de Materiais Cerâmicos 

OBJETIVO 

Os principais objetivos da 
Supervisão de Materiais Cerâmicos são 
a Pesquisa e o Desenvolvimento (P&D) 
de materiais cerâmicos avançados de 
interesse atual ou potencial para o setor 
produtivo nacional. Quatro são os 
grupos que compõem a Supervisão: 
Ins umes Especiais, Cerâmicas 
Estruturais, Cerâmicas Elétricas e 
Materiais Compósitos. No Grupo de 
Insumos Cerâmicos são desenvolvidos 
os processos de síntese de compostos 
de zircõnio, de terras raras e de 
materiais covalentes. No Grupo de 
Cerâmicas Estruturais vários materiais 
são desenvolvidos visando o domínio 
da tecnologia de processamento de 
cerâmicas de alta resistência mecânica e 
à abrasão. No Grupo de Cerâmicas 
Elétricas a principal meta é o domínio 
da tecnologia de processos de 
preparação de transdutores para uso em 
dispositivos sensores de espécies 
químicas. Estuda-se o processamento 
de pós cerâmicos à base de zircònia e 
de tória, a densificação de eletrólitos 
sólidos cerâmicos, as suas propriedades 
elétricas, e a avaliação do 
comportamento desses materiais como 
transdutores. No Grupo de Materiais 
Compósitos desenvolvem-se processos 
de preparação de materiais compósitos 
de matriz cerâmica, cermets e ligação 
ceràmica-metal. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O IPEN desenvolve, há várias 
décadas, trabalhos de pesquisa na área 
de cerâmicas de alta tecnologia. Até a 
década de 70 esses trabalhos visavam 

principalmente as aplicações nucleares. 
Desde a década de 80, com o 

domínio da tecnologia de fabricação de 
elementos combustíveis para reatores 
nucleares, a infra-estrutura existente foi 
ampüada possibilitando o estudo de 
cerâmicas avançadas com outras 
funções, também de interesse para o 
parque industrial brasileiro. O IPEN é 
hoje reconhecido, a nível nacional, 
como um dos melhores centros de 
pesquisa em materiais cerâmicos de alta 
tecnologia. Os seus pesquisadores 
receberam prêmios por apresentação 
das melhores contribuições técnicas nos 
congressos anuais da Associação 
Brasileira de Cerâmica em 1987, 1988, 
1990 e 1994. A seguir descrevemos as 
principais atividades recentes dos 
grupos: 
Grupos de Insumos Especiais: foram 
feitos testes de ampliação de escala de 
produção laboratorial para piloto de 
óxidos de zircõnio estabilizados com 
óxidos de ítrio e de cério. Foram 
preparados meios de moagem do tipo 
Y-TZP. Os insumos à base de terras 
raras em estudo são os óxidos de ítrio, 
de lantânio e de neodímio. Os materiais 
covalentes são o tetracloreto de silício e 
o nitreto de alumínio. 
Grupo de Cerâmicas Estruturais: 
SÍ3N4 e SIALON - materiais com 
excelentes propriedades termo-
mecãnicas - estão sendo feitos estudos 
comparativos de densificação 
utilizando-se adição de óxidos de terras 
raras com altas concentrações de um 
determinado elemento (Y, La, Ce, Sm); 
Zircònia Tetragonal Policristalina -
foram obtidos materiais com alta 
tenacidade a partir de zircônia-ítria* e 
estão sendo estudados densificação e 
.caracterização de zircònia- cena; 
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Alumina-Carbeto de boro - material 
utilizado como veneno queimável em 
reatores nucleares - foi estudada a 
densificação e está sendo feita a 
caracterização microestrutural para 
avaliação de diversos parâmetros de 
sinterização; Alumina-carbeto de nióbio 
- foram feitos estudos preliminares de 
densificação obtendo-se corpos com 
densidade de -97% da densidade 
teórica; alumina-zircônia - material com 
tenacidade mais elevada que a da 
alumina pura - foram avaliadas zircònia 
de várias procedências; Outros 
materiais sob estudo: Alumina 
Translúcida - utilizada como 
encapsulante de lâmpadas de vapor de 
sódio - partindo-se de aluminas IPEN e 
comerciais, foram obtidos corpos de 
elevada transmitância. 
Grupo de Cerâmicas Elétricas: os 
materiais em estudo são o oxido de 
zircônio (com adições de óxidos de 
magnésio, de cálcio, de ítrio e de cério), 
o oxido de tório (com adições de 
óxidos de magnésio e de ítrio), o 
fluoreto de chumbo e o fluoreto de 
lantánio. Os primeiros são usados em 
sensores de oxigênio e os dois últimos 
serão testados para uso em sensores de 
flúor. Foram desenvolvidos trabalhos de 
pesquisa visando a preparação desses 
materiais, por meio do uso de aditivos 
inorgânicos, para densificação a baixas 
temperaturas. Foram obtidas cerâmicas 
de zircònia-magnésia e de zircônia-ítria 
adequadas para uso em sensores. Os 
métodos de análise experimental 
específicos do grupo são condutividade 
elétrica dc e espectroscopia de 
impedáncia na faixa de temperaturas 
entre-196°C e 1000°C. 
Grupo de Materiais Compósitos: 
estão sendo desenvolvidos os processos 
de preparação de cermets de zircônia-
nióbio para uso na fabricação de 
cadinhos para fusão de materiais 
refratários em fornos de indução. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Os quatro grupos que constituem 
a Supervisão de Materiais Cerâmicos 
darão continuidade às linhas de trabalho 
acima descritas. Além disso, novas 
linhas de atuação nas áreas de insumos 
especiais para aplicações ópticas e 
elétricas, de biocerâmicas, de materiais 
para ferramentas de corte, de testes de 
dispositivos sensores de oxigênio e de 

flúor, e de compósitos 
supercondutores de matriz cerâmica 
estão dentro do escopo dos integrantes 
da Supervisão de Materiais Cerâmicos. 
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MATÉRIAS METÁLICOS 
AVANÇADOS 

Supervisão de Materiais Metálicos 

OBJETIVO 

O intuito desta supervisão é 
desenvolver materiais metálicos e seus 
compósitos por meio de processos 
metalúrgicos (metalurgia convencional, 
metalurgia do pó, eletrometalurgia, etc) 
obtendo-se primordialmente produtos e 
processos específicos para finalidades 
ligadas a indústria nuclear ou de 
transformação, colaborando para maior 
segurança de componentes 
normalmente usados na área nuclear ou 
assemelhada. Envolvemo-nos também 
na melhoria de recursos humanos da 
área nuclear com treinamento de 
técnicos de nível médio, mestrado, 
doutorado, especializações e cursos. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A Supervisão possui especialistas 
atuando nas áreas de processamento, 
caracterização mecânica e estrutural e 
em métodos e processos de controle de 
corrosão e oxidação de materiais 
convencionais e nucleares. 

Diversos apoios a 
desenvolvimentos tem ocorrido, como 
por exemplo, o de fios metálicos de 
Irídio-192 (iniciado em 1993) para 
fabricação de fios de platina com 30% 
de irídio; este fio é utilizado na área 
médica em tratamento de tumores, 
braquiterapia, irradiação de curta 
distância e não é produzido no país. 

Na área de metalurgia do pó, 
foram desenvolvidas rotas de fabricação 
e métodos de controle da qualidade de 
produtos de média e alta densidade. A 
confecção de absorvedores de gases à 
base de zircõnio metálico ou Zr-Fe-V e 
também de aço inoxidável (geometria 

cilíndrica e cônica); este último será 
utilizado em uma das etapas de 
fabricação do ^ T c , o radioisótopo 
mais utilizado no Brasil em diagnose e 
tratamento médico. Entre os produtos 
de alta densidade destacam-se os 
materiais para ferramentas de corte e 
resistentes ao desgaste. O controle da 
qualidade foi realizado por meio de 
ensaios especiais projetados e 
aperfeiçoados em nossos laboratórios. 
No Grupo dos Materiais Magnéticos 
está sendo estudado a influência das 
etapas utilizadas por metalurgia do pó 
para obtenção dos imãs (SmCos; 
Ndi5-Fe 7 7Bg; Pr-Fe-B), visando 
melhoria da qualidade dos mesmos. Em 
intermetálicos ordenados obtidos por 
síntese por combustão (trialumineto de 
nióbio; UAlx) foi investigada â 
influência da velocidade de 
aquecimento e da densidade a verde do 
compactado, bem como diferentes 
concentrações para estudos de ignição 
da síntese. Este processamento 
alternativo, utilizado no UA1X, material 
alvo para a produção de ™Mo, 
mostrou-se viável pela fácil obtenção 
do pó do composto e por baixas perdas 
de Urânio. 
Dentro do estudo das ligas metálicas, 
temos: (a) ligas com efeito de memória 
de forma onde estão sendo 
desenvolvidos aços especiais que 
podem apresentar o fenômeno do efeito 
de memória de forma com aplicação na 
bioengenharia; (b) ligas de níquel (600 e 
718), de cobre (Cu-Ni-Be); aços 
maraging, e o aço silício. Procura-se 
obter ligas metálicas de alto 
desempenho mecânico mantendo boas 
propriedades magnéticas e/ou elétricas. 
Boa parte destes estudos está sendo 
feito por meio de financiamento 
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FINEP/PADCT, CNPq e apoio de 
empresas (ACESITA 
ELETROMETAL). 

Uma atividade importante na 
Supervisão está relacionada com o 
programa Zircônio: a) obtenção de 
tetracloreto de zircônio (ou de háfnio) e 
esponja de zircônio (ou de háfnio) 
comerciais e nucleares. Estes insumos 
são considerados de grande importância 
na indústria nuclear, eletrônica, 
metalúrgica e química. Atende-se com 
este programa o Projeto Zr do IPEN, o 
Projeto Triga IPR1 do CDTN, Projeto 
REARA do IEAv/CTA-IPEN, além de 
universidades, indústrias e instituições 
de pesquisa. Após a consolidação da 
esponja de Zr, temos a elaboração de 
suas figas via fusão VAR/VADER que 
começa a ser avaliada 
experimentalmente em uma nova 
concepção de forno desenvolvido em 
nesta Coordenadoria, para a obtenção 
de pequenos lingotes (em torno de 
2kg). 

Como sabemos, oxidação e 
corrosão em materiais tem sido crucial 
em plantas nucleares bem como em 
plantas industriais e em qualquer setor 
produtivo. Desenvolvemos uma série de 
estudos em diversos materiais (aço 304 
+ adição de ferrita; ligas metálicas 
formadoras de cromia ou alumina por 
adição de terras raras; aço 304L 
sinterizado com adição de cobre; aço 
420 + inibidores; ligas magnéticas "terra 
rara-ferro-boro" + revestimento 
protetor), visando métodos e controle 
de corrosão e oxidação nestes 
materiais. 

Na área de eletrometalurgia 
desenvolve-se processos de 
eletrodeposição de terras raras (cério, 
neodímio) em cloretos/fluoretos 
fundidos que levam a obtenção de 
metais de terras raras e também de 
zircônio e outros metais refratários. 

Na área de materiais compósitos 
com matriz metálica trabalha-se 
principalmente com ligas de alumínio, 
utilizando-se processos "compocasting" 
e extrusão (compósitos "A\-SiC", "Al-
AJ2O3"; "Al-cinzas de carvão; "Cu-
grafíta; Pb-cinzas) com a conseqüente 
caracterização microestrutural e o 
comportamento de corrosão aquosa. 

Outro aspecto prioritário da 
Supervisão é a modernização de, seus 
laboratórios, quer seja com novos 
equipamentos, quer com seu 

redimensionamento. Assim sendo, 
inúmeros projetos/convênios foram 
aprovados por agências financiadoras 
(FINEP / FNDCT / PADCT; CNPq; 
FAPESP, SCT). 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Inúmeras atividades em 
desenvolvimento terão prosseguimento 
nos próximos 2 anos principalmente em 
função da aquisição, complementação e 
modernização dos laboratórios. 

Podemos citar algumas destas 
atividades: 
- Metalurgia do pó: (atomização de pós 
metálicos; processamento e 
caracterização de compósitos de matriz 
metálica; aditivos em aços rápidos 
sinterizados (para utilização em 
ferramentas de corte); 
- desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de processos para obtenção de fios 
metálicos de Pt-30%Ir (braquiterapia); 
- obtenção e recuperação de metais de 
terras raras e refratários por processos 
eletrometalúrgicos (sais fundidos); 
-obtenção e caracterização de aços 
maraging de ultra-alta resistência 
mecânica (PADCT); 
- prosseguimento das atividades 
didáticas visando formação de recursos 
humanos para a área nuclear, tanto na 
área de cursos de especialização, 
quanto na pós-graduação, e 
- estudos e projetos de materiais 
utilizados em reatores alternativos. 
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SÍNTESE DE INSUMOS 
ESPECIAIS 

Supervisão de Materiais Cerâmicos 

OBJETIVO 

O programa de obtenção de 
Insumos Especiais tem dado ênfase ao 
desenvolvimento dos processos de 
síntese de compostos de zircõnio, terras 
raras e materiais covalentes. 

Em relação aos insumos à base de 
zircõnio, a principal meta consiste no 
estudo de obtenção de pós de zircònia 
estabilizada com diversos óxidos, entre 
os quais destacamos os óxidos de ítrio e 
de cério. No que se refere à obtenção 
de insumos à base de terras raras, é 
dada prioridade ao desenvolvimento de 
processos de obtenção de concentrados 
de ítrio lantánio e neodímio. Os 
trabalhos conduzidos na área de síntese 
de precursores e/ou pós cerâmicos 
covalentes incluem os estudos de 
obtenção de tetracloreto de silício por 
cloração do silício metálico e de 
obtenção de nitreto de alumínio por 
redução carbotérmica da alumina, 
seguida de nitretação em atmosfera de 
nitrogênio. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Processos de preparação de 
compostos de zircõnio (carbonates, 
hidróxidos e sulfatos) foram 
desenvolvidos visando a preparação de 
soluções desses elementos. 
Empregando-se a mistura de soluções 
de zircõnio e de ítrio, estudou-se a rota 
de co-precipitação em meio amoniacal, 
obtendo-se pós com tamanho médio de 
partícula em torno de 0,2um e estrutura 
cristalina tetragonal/cúbica. Testes de 
ampliação de escala foram realizados 
utilizando-se as instalações da Usina 
Piloto de Produção de Zircõnio do 
IPEN. Os pós obtidos foram 
submetidos a tratamentos de moagem, 
conformação por prensagem uniaxial e 

sinterização, para preparação de 
pastilhas empregadas como meios de 
moagem. 

Foram definidas condições de 
obtenção de oxido de ítrio por extração 
com solventes, e de oxido de lantánio 
por precipitação fracionada, atingindo-
se graus de pureza da ordem de 96% e 
98%, respectivamente. O concentrado 
de terras raras obtido como sub
produto da separação de lantánio, tem 
sido empregado como matéria prima 
para o estudo de purificação de 
neodímio por extração com solventes. 
Encontram-se também em andamento 
estudos de otimização da técnica de 
precipitação de oxalatos, carbonatos e 
hidróxidos, visando o controle das 
características físicas desses compostos 
de terras raras. 

Quanto aos insumos covalentes 
foram real izados inicialmente os 
estudos termodinâmicos das reações 
envolvidas no processo, de cloração do 
silício metálico, seguindo-se a 
montagem da unidade experimental e 
realização dos ensaios preliminares que 
possibilitaram a preparação de 3000 ml 
de tetracloreto de silício. Os estudos 
referentes à obtenção de nitreto de 
alumínio, permitiram verificar que as 
condições de processo adotadas são 
adequadas para preparação de pós com 
tamanho de partículas inferiores a 
0,5um e com baixo teor de carbono. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

As atividades a serem realizadas 
no programa de Insumos Especiais 
prevêem a continuidade dos estudos de 
otimização dos processos envolvidos. 

Este projeto é parcialmente 
financiado pelo Convênio FINEP-
PADCT (US$ 311.439,00) e pelo 
CNPq (US$ 9.900,00). 
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PROCESSAMENTO DE 
MATERIAIS CERÂMICOS DE 

ALTA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA E À ABRASÃO 

Supervisão de Materiais Cerâmicos 

OBJETIVO 

Este projeto está sendo executado 
em conjunto pelo Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares - IPEN, pelo 
Centro Técnico Aeroespacial - CTA e 
pelo Instituto Nacional de Tecnologia -
INT, com financiamento do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Cientifico e tecnológico, Subprograma 
de Novos Materiais, do Ministério de 
Ciência e Tecnologia no valor de 
aproximadamente US$ 900.000,00 
cabendo ao IPEN cerca de 50% dos 
recursos e as outras duas instituições 
25% cada. 

O projeto tem como objetivo 
atingir o domínio no País da tecnologia 
de processamento de materiais 
cerâmicos de alta resistência mecânica e 
à abrasão. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O projeto contempla o estudo das 
três principais classes de materiais 
cerâmicos utilizados em aplicações 
estruturais avançadas, a saber: 
cerâmicas covalentes, compósitos à 
base de alumina e cerâmicas de 
zircônia. No que concerne ao 
processamento dos referidos materiais, 
será dada ênfase nos processos 
especiais de densificação utilizados e 
em desenvolvimento a nível mundial, a 
saber: prensagem a quente-HP, 
prensagem isostática a quente-HIP e 
sinterização assistida por pressão de 
gás-GPS. 

De forma a consolidar o 
desenvolvimento dos materiais e das 
rotas de processamento utilizadas para 
a produção de cerâmicas estruturais, foi 

escolhida como uma das metas do 
projeto, a obtenção de diversos tipos de 
insert os cerâmicos para ferramentas de 
corte. É imporante ressaltar que o 
desenvolvimento de materiais cerâmicos 
que atendam aos extremos requisitos de 
uso a que estão sujeitos os materiais de 
usinagem, leva, como conseqüência, à 
capacitação para a obtenção de 
inúmeros produtos cerâmicos 
avançados para fins estruturais. 

São utilizadas matérias primas 
importadas e nacionais já disponíveis no 
mercado, além de nitreto de silício de 
alta pureza a ser desenvolvido no 
âmbito do presente projeto. 

O processamento engloba as 
seguintes ações: - estudo e definição 
das condições ótimas de moagem, 
mistura e compactação a frio dos 
diferentes materiais; - estudo da 
densificação por meio de sinterização 
normal e assistida por pressão de gás, 
prensagem a quente, prensagem 
isostática a quente; e caracterização 
microestrutural e determinação das 
propriedades mecânicas. 

Otimizadas as etapas de 
processamento descritas acima, serão 
preparados lotes experimentais de 
insertos para ferramentas de corte das 
composições desenvolvidas, 
abrangendo as diferentes rotas de 
processamento estudadas, os quais 
serão testados em serviço. A 
transferência dos conhecimentos 
gerados, será feito por meio de ações 
envolvendo diretamente o setor 
produtivo. 

As ações conjuntas propostas no 
âmbito do projeto, propiciarão uma 
convergência dos esforços que vêm 
sendo desenvolvidos pelas três 
Instituições Proponentes nos últimos 
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anos no campo dos materiais cerâmicos 
avançados para fins estruturais. A 
infraestrutura existente e os recursos 
laboratoriais serão compartilhados pelas 
Instituições executoras, maximizando, 
desta forma, a alocação dos recursos. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

As principais metas a serem 
atingidas pela execução do projeto, que 
teve seu início efetivo em maio de 1994 
e duração prevista de 36 meses, são: 

* Obtenção de cerâmicas 
covalentes com as seguintes 
características: 

- Cerâmicas à base de nitreto de 
silício, com resistência mecânica à 
flexão superior a 500 MPa e tenacidade 
à fratura superior a 5 MPa.m " A 

- Carbeto de boro, com 
resistência mecânica à flexão superior a 
400 MPa e tenacidade à fratura 
superior a 3 MPa m 1/2. 

* Obtenção de cerâmicas e 
compósitos à base de alumina com as 
seguintes características: 

- Alumina, com resistência 
mecânica à flexão superior a 400 MPa e 
tenacidade à fratura de 4 MPa.m 1/2. 

- Compósitos à base de alumina, 
com resistência mecânica superior a 
600 MPa e tenacidade à fratura 
superior a 7 MPa.m 1/2. 

- Desenvolvimento do processo 
de obtenção de cerâmicas de zircònia 
tetragonal policristalina, com valores de 
resistência mecânica e tenacidade 
superiores a 800 MPa e 7 MPa.m 1/2, 
respectivamente, a partir de pós 
importados e nacionais. 

- Desenvolvimento do processo 
de fabricação de insertos para 
ferramentas de corte dos materiais 
anteriormente citados e transferência da 
tecnologia para o setor produtivo. 

- Obtenção de nitreto de silício de 
alta pureza, apresentando partículas 
submicrométricas e alto percentual de 
fase alfa para a fabricação de produtos 
cerâmicos estruturais avançados. 

Apesar do início efetivo do 
projeto ter se dado recentemente, as 
três instituições já vem trabalhando na 
sua execução desde que a proposta de 
projeto foi elaborada, tendo já obtido 
bons resultados em praticamente todas 
as metas, mas o ganho maior em termos 
de processamento de materiais 
cerâmicos estruturais avançados só se 

dará quando implantadas as técnicas 
de prensagem a quente, prensagem 
isostática a quente e de sintetização 
assistida por pressão de gás que 
ocorrerá após a aquisição e instalação 
dos equipamentos. 

Os principais equipamentos a 
serem adquiridos pelo projeto e as 
instituições hospedeiras são: 

- Dilatômetro automático de alta 
temperatura (>2000°C) - IPEN. 

- Prensa isostática a quente -
IPEN. 

- Forno de sintetização 
pressurizado a gás - INT. 

-Prensa Uniaxial a quente - CTA. 
-Forno de alto vácuo - CTA. 
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PROJETO CONVERSÃO 
DE URÂNIO 

Projeto Conversão de Urânio 

OBJETIVO 

Produção de U F 0 com 
característicos de pureza nuclear para 
utilização no ciclo do combustível 
nuclear a partir dos concentrados de 
urânio; Desenvolvimento de tecnologia 
autóctone em processos de fabricação 
de flúor, de tetrafluoreto de urânio, 
hexafluoreto de urânio, óxidos de 
urânio e purificação de urânio. 
Capacitar a indústria e demais setores 
envolvidos, visando maximizar a 
participação nacional nas demais fases 
do ciclo do combustível nuclear, 
reduzindo assim a dependência 
estrangeira; Viabilizar alternativas 
tecnológicas nacionais de processos, 
procedimentos, materiais, componentes, 
sistemas e instrumentação para 
fabricação dos composstos do ciclo do 
combustível nuclear, Realizar 
treinamento de pessoal nessa área 
tecnológica; Participar do binário 
IPEN/COPESP para desenvolvimento 
do ciclo do combustível. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O ciclo do urânio como 
combustível, inicia-se com a extração 
do mineral uranífero da jazida e 
posterior tratamento ou conversão até a 
fabricação do elemento combustível. 

Na mina ou próximo dela, o 
mineral é lixiviado obtendo-se um 
concentrado de urânio conhecido como 
"yellow cake"(torta amarela). Este 
tratamento inicial aumenta o teor do 
urânio de cerca de 1% no mineral a 
mais de 75% no concentrado,e deste 
modo tornando econômico o transporte 

do urânio para locais mais apropriados 
à sua conversão. 

A conversão do concentrado de 
urânio à U F 6 no IPEN-CNEN/SP, 
inicia-se a partir dos concentrados de 
urânio produzidos em Poços de Caldas 
(MG). 

Recebe-se os concentrados de 
urânio ou "yellow cake", como sal de 
amônio (DUA), sal de sódio (DUS) ou 
oxido (UO3) com um teor mínimo de 
urânio equivalente a 75% em U3O8. 

O método de transformação dos 
concentrados em UFg e compostos 
intermediários adotado pela tecnologia 
desenvolvida no Brasil, inicia-se com a 
purificação dos concentrados por 
extração com solventes , obtendo-se 
um produto de alta pureza conhecido 
como nitrato de uranilo nuclearmente 
puro (NUP). 

A solução aquosa diluída de 
urânio obtida na forma de nitrato é 
convertido a UO3 puro sólido por 
desnitração térmica ou pela 
precipitação do diuranato de amorno e 
posterior calcinação a UO3. 
O UO3 obtido é transformado em UO2 
via redução com hidrogênio e em 
seguida a UF4 com ácido fluorídrico. 
Posteriormente o sal verde de urânio 
(UF4) obtido, é pulverizado e 
queimado em atmosfera de flúor 
elementar (F2) obtido a partir da 
eletrólise do ácido fluorídrico anidro 
(HF) para obtenção de hexafluoreto de 
urânio (UF^). O UF5 é o único 
composto volátil em condições 
próximas as ambientais, e deste modo 
utilizado como matéria prima no 
enriquecimento isotópico por 
ultracentrifugação em Aramar, 
COPESP. 
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A etapa da conversão do ciclo do 
combustível pode incluir ainda outros 
produtos intermediários 0 1 1 finais como 
o urânio metálico; UG e TCAÜ. 

No Brasil o primeiro sal de urânio 
(DUA) de alta pureza para fins 
nucleares foi produzido usando-se 
resinas trocadoras de íons baseado em 
um processo original desenvolvido no 
IPEN em 1960, a partir de um 
concentrado de urânio (DUS) 
produzido pela extinta Firma Orquima 
S/A como sub-produto do 
processamento das areias monazíticas 
brasileiras. A primeira unidade piloto de 
purificação de urânio foi montado no 
subsolo do edifício do reator atômico, 
único edifício disponíyel no IPEN na 
época. Esta unidade. foi dimensionada 
para produção de 250 kg/mês. 

Uma , unidade mais moderna de, 
purificação por solventes e com maior 
capacidade de 2,5ton/mês foi 
construída em 1967 com tecnologia 
desenvolvida pelo IPEN. 

Paralelamente com as construções 
das unidades pilotos desenvolveram-se 
os processos químicos e os métodos de 
análises essenciais para. o 
desenvolvimento, operação, controle e 
produção. 

A etapa seguinte de conversão à 
UF4 com capacidade igual a da unidade 
de purificação, foi concluída em 1974. 

, O primeiro UFg foi produzido em 
1978 em uma escala laboratorial. 

Verificado o processo químico de 
fabricação de UFg em pequena escala, 
passou-se para a conquista da 
tecnologia de construção de 
equipamentos para produção contínua 
em escala piloto com capacidade dê  
cerca de 10 ton/més, Esta fase requereu 
a reconstrução e adaptação das 
unidades existentes para adequá-las a 
nova; capacidade produtiva do IPEN. A 
etapa da instalação e testes de produção 
foi concluída em 1985. 

A unidade que produz UO3 a 
partir do nitrato de uranilo purificado, 
por um método alternativo, conhecido 
como desnitração em leito fluidizado, 
com capacidade instalada de 20 ton/més 
foi concluída em 1989. 

As atividades presentes estão 
voltadas para, produção de UF^ na 
capacidade prevista em projeto. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Dar continuidade aos objetivos 
estabelecidos à priori já descritos, ou 
seja: 
- Dissolução e purificação de con
centrados de urânio. 
- Produção de DUA nuclearmente puro. 
- Produção de UF4. 
- Produção de UFg. 

PARTICIPANTES 

Wagner S. Oliveira (Gerente) 
Felisberto Pedro da Silva 
Fernando Fornarolo 
Gilson de Freitas Maciel 
Marcos Ypvanovich 
e demais colaboradores 
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INSTALAÇÕES PILOTO 

Supervisão de Instalações Piloto 

OBJETIVO 

A Supervisão de Instalações 
Piloto visa desenvolver e otimizar a 
produção de sais de urânio, tório e 
zircônio, não só para atender às 
pesquisas do IPEN, engajadas em 
trabalhos de metalurgia, de cerâmica e 
de óxidos mistos, como também, no 
que essas atividades de pesquisa 
contribuem, no contexto da utilização 
de materiais nucleares, para o progresso 
da sociedade no que respeita aos 
fatores energéticos e de saúde. 
Adicionalmente, é atendida a industria 
nacional de camisas incandencentes 
para lampiões de gás, propiciando 
conforto, e gerando emprego, para a 
sociedade brasileira. 

Três são as divisões que integram 
a Supervisão de Instalações Piloto, 
respectivamente: Nitrato de Tório; UF4 
por via aquosa e Projeto Zircônio. 

ATIVIDADES RECENTES 

Nitrato de Tório: é produzido 
para atender a indústria nacional de 
mangotes para lampiões de de gás. 
Produz, também, por encomenda, sais 
de tório nuclearmente puros para 
clientes externos ao IPEN e, para o 
atendimento de pesquisas do próprio 
IPEN e de outros centros de pesquisas. 
De setembro de 1992 a agosto de 1994, 
produziu 24.400kg de nitrato de tório, 
equivalente a 11.670kg de Th02 ; e 
foram comercializadas 23.900kg'de 
nitrato de tório, equivalente a 11.450kg 
de T h 0 2 . 

Desde o 2- semestre de 1993, foi 
substituído o varsol por isododecano, 
como diluente do TBP. O resultado 
revelou-se, técnica e economicamente, 

em um salto de qualidade e de 
produtividade para o processo. 

No primeiro semestre de 1994 
realizou testes experimentais com 
hidróxido bruto de tório, preparando-
se, para eventual substituição da atual 
matéria prima, o sulfato de tório. Os 
resultados foram significativos: de 
300kg de hidróxido bruto de tório, 
foram obtidos 228 kg de Th(OH) 4 e, 
ainda, 114kg de carbonates de Terras 
Raras. Estes últimos se destinam a 
trabalhos de separação individual das 
Terras Raras. 

UF4 por via aquosa: no último 
biênio produziu 630kg de 
U F 4 . Realizou um programa de 
otimização do processo de produção de 
U F 4 , com vista a obter um produto 
mais denso, que resultou em sucesso. 
Em lugar da técnica usualmente 
utilizada na instalação piloto, de 
trabalho em frio, foram estabelecidas as 
condições para, trabalhando a quente, 
obter-se U F 4 de densidade maior que 
1,0. Resultados comparados: 
UF4-VA em frio:d.solta 
0,4/0,5;d.batida: 0,7/0,8. 
UF4-VA a quente:d.solta: 
l,4/l,5;d. batida: 1,7/2,0. 

Projeto Zircônio: a usina de 
zircônio tem como atividades atuais a 
continuidade dos estudos de otimização 
dos processos de separação Zr/Hf por 
extração com solventes no sistema 
TBP-dodecano-HN03-H20, e de 
obtenção dos óxidos de zircônio grau 
nuclear e cerâmico. 

No período de 1993/1994 foram 
processa dos cerca de 750 kg de 
zirconita com a obtenção de 730kg de 
hidróxido de zircônio, sendo que parte 
deste material está em estoque e parte 
foi utilizado na produção experimental 
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dos seguintes compostos: 
oxido de zircõnio cerâmico: 

32kg. 
oxido de zircõnio nuclear: 100kg. 
carbonato básico de zircônio:50 

óxidos de zircõnio enriquecidos 
emháfhio: 14kg. 

Nesse período iniciou-se, 
também, estudos voltados para a 
obtenção de zircònia estabilizada, em 
escala piloto. Realizaram-se alguns 
testes preliminares de coprecipitação de 
zircònia com ítria, resultando na 
obtenção de cerca de 3kg deste 
material. Os pós obtidos foram 
utilizados na fabricação de meios de 
moagem, . para utilização nos 
laboratórios da área de cerâmica. 

Os estudos de obtenção de 
zircònia estabilizada em escala piloto, 
estão sendo desenvolvidos em 
colaboração ao Grupo de Insumos dá 
Supervisão de Materiais Cerâmicos. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Os trabalhos da Supervisão 
deverão prosseguir com as atividades e 
estudos atualmente em 
desenvolvimento. 

PARTICIPANTES 

Carlos Octávio de Freitas (Supervisor) 
Adriano Giardino 
Antonio Alves de Freitas 
Antônio Roberto Fernandes 
Damião V. de Barros 
Edson Soares de França 
Edvaldo Dal Vechio 
Eli Suarez de Almeida 
Emílio Niro 
Geraldo Magela Azevedo 
João Batista de Andrade 
João Carlos Gimenez 
José Antonio Seneda 
José Ferreira de Araújo 
José Miguel de Araújo 
Mari Esteia Vasconcellos 
Orlando Oliveira da Silva 
Renato Giordano 
Ricardo Cavaleiro 
Roseli dos Reis Orsini 
Tamiram de A.Santos 
Wanderlei S. Bergamaschi 
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DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS 

Esta Gerência tem como área de 
atuação a aplicação de técnicas 
nucleares na saúde, indústria e meio 
ambiente é constituída pelas 
Coordenadorias de Processamento de 
Material Radioativo (GP) e de 
Aplicações na Engenharia e Indústria 
(GE). 

Mantendo a tradição de mais de 
trinta anos produzindo rotineiramente 
radioisotopes, a Coordenadoria de 
Processamento de Material Radioativo 
é responsável pela viabilização e 
consolidação da moderna medicina 
nuclear em nosso País, sendo hoje, 
responsável pelo fornecimento de 
radioisotopes para 187 clínicas e 
centros nacionais de medicina nuclear, 
possibilitando o atendimento a mais de 
500.000 paciente por ano no 
diagnóstico e terapia de diversas 
enfermidades. 

A produção rotineira de 38 itens, 
sendo 12 radioisotopes produzidos em 
reator nuclear e ciclotron e 26 
conjuntos reativos e substâncias 
marcadas, é responsável nos últimos 
anos por 78% do total da receita 
própria da CNEN, sendo hoje esse 
faturamento, da ordem de 
R$580.000,00 mensais. 

Nos últimos anos houve uma 
redefinição do programa de pesquisa e 
desenvolvimento adequando a 
capacidade de realização com as 
necessidades da classe médica e 
também, com as novas tendências da 
medicina nuclear, resultando no 
lançamento de 5 novos produtos 1^1 , 
M I B G - 1 2 3 I , H ippuran^ 2 3 I , fios de 
1^ 2Ir-braquiterapia e também no 
avançado estágio de desenvolvimento 
de 6 novos produtos que já estão sendo 
testados pela comunidade médica com 

lançamento previsto para o próximo 
exercício. 

Estão sendo concentrados 
esforços para modernização das 
instalações de produção e melhoria da 
qualidade final dos produtos, onde 
destacamos, o novo gerador de 
99Mo/99mTc, lançado em março de 
1994 com características operacionais 
semelhantes aos produzidos pelos 
países desenvolvidos. 

A Coordenadoria de Aplicação na 
Engenharia e Indústria, tem as suas 
atividades voltadas para as aplicações 
da tecnologia da radiação no controle 
de processos industriais ou da sua 
utilização como parte integrante do 
processo de fabricação atuando na 
modificação das propriedades de 
diversos materiais. 

Esta Coordenadoria, sofreu uma 
reestruturação do seu programa de 
pesquisa, desenvolvimento e modo 
operacional com objetivo de aumentar a 
sua interação com a comunidade 
industrial e cumprir a sua missão de 
auxiliar, melhorar a qualidade e a 
competitividade dos produtos 
manufaturados em nosso país, mediante 
a utilização da tecnologia da radiação. 

Todos os trabalhos desenvolvidos 
são realizados em parceria com a 
indústria ou entidades governamentais 
potencialmente classificadas como 
usuárias finais deste tipo de tecnologia, 
permitindo deste modo, uma definição 
mais precisa das características finais 
requeridas para o produto tornar-o 
técnica e comercialmente viável. 

Como resultado, temos hoje um 
saldo altamente positivo no número de 
novos produtos e clienteó. 

Com relação as instalações, 
principalmente as fontes intensas de 
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radiações (acelerador de elétrons, 
ciclotron e fontes gama), e os 
laboratórios de apoio, vêm sofrendo 
lentamente um processo de 
modernização graças a recursos de 
fontes externas à CNEN. 

Outra área de atuação é o 
desenvolvimento de detectores 
nucleares que apresentam bons 
resultados, sendo os principais clientes 
Instituições de Pesquisas 
Governamentais. 

Na área do meio ambiente as 
plantas pilotos para tratamento de 
efluentes industriais e de gases 
proveniente da combustão de derivados 
de petróleo e carvão, utilizando feixe de 
elétrons de alta energia montadas 
recentemente, posiciona o IPEN, junto 
as mais avançadas Instituições do 
mundo que utilizam esta tecnologia. 

E constante a preocupação com a 
formação de recursos humanos. Foram 
ministrados 8 cursos altamente 
especializados na área, 6 títulos de 
doutorado e 5 de mestrado foram 
obtidos nos últimos 04 anos. É 
importante ressaltar, o reconhecimento 
internacional de 7 pesquisadores desta 
Gerência, que foram requisitados pela 
Agência Internacional de Energia 
Atômica como "experts", para prestar 
relevantes serviços em outros países. 

Esta Gerência permite à CNEN 
retornar para a sociedade 
imprescindíveis benefícios da aplicação 
pacífica da energia nuclear e também a 
maior fonte de receita própria. Porém, 
com a falta de um mecanismo ágil de 
retorno da receita, faz com que em 
todos os níveis envolvidos da CNEN, 
as atividades de produção e prestação 
de serviços sejam árduas e mantidas 
graças a vontade e o esforço pessoal 
dos funcionários em melhor servir a 
nossa comunidade. 

Paulo Roberto Rela 
Desenvolvimento de Produtos e 
Serviços 



PRODUÇÃO DE 
RADIOISOTOPOS DE REATOR 

E CICLOTRON 

Supervisão de Radioisotopes 

OBJETIVO 

Os radioisotopes vêm se 
tomando ao longo dos anos poderoso 
instrumento na área de Medicina 
Nuclear, tendo em vista a sua múltipla 
aplicação e os benefícios de seu uso. 

Como nossos produtos tem 
função social importante, buscamos 
atingir qualidade excelente, sem 
deixarmos de lado a viabilidade 
econômica. 

Em função do nosso mercado 
estamos desenvolvendo radioisotopes 
que possam colaborar com o avanço da 
Medicina Nuclear em termos de 
diagnósticos e terapias. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Em medicina e biologia as 
aplicações dos radioisotopes são 
múltiplas e podem ser divididas em dois 
grupos: 
- Fontes de irradiação: neste caso os 
radioisotopes são aplicados em 
radioterapia constituindo assim, até 
recentemente, O uso mais intenso na 
área de medicina. Também é utilizado 
na esterilização de instrumentos 
médicos e radiobiologia fundamental. 
- Traçadores: como traçadores 
radioativos os radioisotopes são 
aplicados em terapia e diagnósticos "in 
vivo" e "in vitro". 

Em 1959 o IPEN iniciou a 
produção de radioisotopes no Brasil, 
devido à necessidade de atender a área 
de saúde. 

O primeiro radioisotope 
produzido foi o 1 3 1 I , o qual foi 
utilizado inicialmente para diagnóstico 
da função tireoideana. Conforme as 

necessidades do mercado, novos 
processos de produção de 
radioisotopes foram implantados ao 
longo dos anos. tais como: 32p 198 A U 

1231, 2 4 N a , 42 K , 8 2 B r 5 1 c r , 3 ? S , 
4 5 C a , 1 3 1 I , Gerador de 99mTc e 6 7 G a . 

A produção rotineira desses 
produtos permite atualmente a 
realização de aproximadamente 50.000 
diagnósticos/mês. 

Esses diagnósticos são realizados 
por 187 centros de Medicina Nuclear, 
os quais estão distribuídos por todo o 
país. 

Todo esse trabalho vem sendo 
desenvolvido e implantado, graças a 
área de pesquisa e desenvolvimento 
pertencente a esta Coordenadoria. 

Atualmente a área de Supervisão 
de Radioisotopes vem fornecendo 
rotineiramente seus produtos a todas as 
clinicas credenciadas, que utilizam esses 
produtos para diagnóstico e/ou terapia. 

Iniciando o desenvolvimento do 
processo de obtenção do l ^ S m , 
Í 6 5 H o , 1 8 5 R e . 

Na tabela a seguir são 
apresentadas as atividades radioativas 
fornecidas aos clientes, durante o ano 
de 1993. 

MATERIAL ATIVIDADE(mCi) 

Radioisotopes de Reator 
( 2 4 N a , 4 2 £ 5 1 C r , 3 2 P > 3 5 s , 4 5 C a , 
13 li) 244.812 

Radioisotopes de Ciclotron 

( 6 7 G a , 123i) 13.314 

Gerador de 99™Tc 3.527.000 

Total Fornecido 3.785.126 
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ATIVIDADES PLANEJADAS 

Otimização das instalações de 
produção de radioisotopes. 

Dar prosseguimento aos estudos 
sobre o processo de encapsulamento de 
131j 

Iniciar estudos sobre processo de 
• 1 Q 1 * 

destilação de 1 J 1 I por via seca. 
Obtenção de 1 5 3 S m , 1 6 6 H o , 

para alívio da dor em metástase 
óssea. 

Otimização do processo de 
separação do " M o . 
PARTICIPANTES 

Ana Lúcia Villela Pinheiro Lima 
Celso Dias de Oliveira 
Elide Mazzarro Sgambatti 
Francisco Xavier de Jesus 
Gildo Alberto de Camargo Alves 
Haroldo Taurian Gasiglia 
Ho Woui Ling Wang 
Xair Mengatti 
Juarez Gomes dos Santos 
Judith Barbieri Sumiya 
Laerte de Paula Santos Filho 
Lizete Fernandez 
Luiz Antonio Villela 
Luiz Carlos do Amaral Sumiya 
Manoel Nunes Mori 
Marcos Pereira César 
Margarida Enoshita Otomo 
Maria Aparecida Gonçalves 
Marinalva Batista da Silva 
Maurício Marques 
Nialva Simão da Silva 
Paulo Antonio Mestre 
Paulo Roberto Rela 
Regina Ribeiro de Lima Bezerra 
Reinaldo Felix de Lima 
Renato Arthur Benvenutti 
Sônia Aparecida C. Mestnik 
Sônia Tsuruyo Imoto Yanagawa 
Wagner Nieto 



PREPARAÇÃO E CONTROLE 
DE QUALIDADE DE 

RADIOFÁRMACOS PARA 
TERAPIA 

Supervisão de Controle de Qualidade 

OBJETIVO 

Esta pesquisa visa a obtenção de 
radioterápicos utilizados em Medicina 
Nuclear como agentes paliativos da dor 
nas metastases ósseas. Estes compostos 
são: 1 5 3 S m - E D T M P 1 8 o R e - H E D P e 
1 6 o H o - E D T M P . 

A possibilidade de se implantar 
essa terapia no Brasil, está sendo 
amplamente esperada pela classe 
médica, especialmente pela Fundação 
Antonio Prudente (Hospital do Câncer). 

Este projeto tem o apoio técnico 
financeiro da Agência Internacional de 
Energia Atômica. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Durante muitos anos o 3 2 P , o 
°^Srt e 13 l i tem sido utilizados em 
Medicina Nuclear como radioterápicos 
na área de oncologia, reumatologia e 
endocrínologia. 

Os radionuclídeos emissores de 
partículas beta tem execelentes 
perspectivas para serem utilizados em 
radioterapia, quando possuem 
determinadas características tais como: 
-Alta afinidade biológica pelas 
metastases 
- Emissão beta entre 100 a 1000 keV 
com alcance de 0,2 a 5 mm em tecidos 
vivos. 
- Meia-vida entre 0,5 e 5 dias. 
- Emissão gama na faixa de 100-
300 keV para realização de imagens, 
localização e quantificação da captação. 
- Estabilidade do composto "in vivo". 
- Ausência de toxidade, pureza química 
e radioquímica. 

Além desses fatores é necessário 
que possuam baixo custo e possam ser 
produzidos localmente. 

Recentes pesquisas ressaltam as 
qualidades de novos radionuclídeos, tais 
como 1 5 3 S m , 1 8 6 R e e 1 6 o H o , devido 
as propriedades físicas e biológicas 
adequadas e de fácil marcação de 
compostos fosfonados (EDTMP, 
HEDP, etc). Esses fosfonatos são 
denominados detetores específicos 
tumorals por localizar-se seletivamente 
nas metastases ósseas. A marcação 
desses produtos pode constituir uma 
modalidade alternativa ou 
complementar para paÜação da dor, 
melhorando de maneira sensível a 
qualidade de vida do paciente por 
períodos consideráveis. 

Os radionuclídeos citados foram 
obtidos por irradiação de alvos naturais 
no reator do IPEN, IEA-Ri, com fluxo 
térmico l,5xlol 3n.cm 2/seg"l durante 7 
- 8 horas na fase experimental do 
projeto. 

As atividades obtidas (20 - 30 
mCi) foram suficientes para os estudos 
de marcação e controle de qualidade 
(radioquímico, biológico e toxidade) de 
l 5 3 S m - E D T M P , ^ 8 6 R e - H E D P e 
1 6 6 H o - E D T M P . 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

As atividades planejadas são as 
seguintes: 
- Irradiação de alvos enriquecidos de 
Samário visando a uma produção 
rotineira. 
- Marcação de 1 8 6 R e / H E D P . 
- Operação contínua do reator IEA-Rj, 
por um tempo mínimo de 48 horas por 
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semana. 
- Avaliação dá distribuição biológica de 
1 5 3 S m - E D T M P em coelhos e 
cachorros. 
- Cálculo de dosimetria. 
- Aplicação clínica. 

Nessas condições de irradiação, 1 
me de Sm enriquecido 99% no isótopo 
l ^ S m , permitirá obter cerca de 100 -
150 mCi no dia posterior ao da 
irradiação. Com a operação de reator 
IEA-Ri por 48 horas, em regime 
contínuo, espera-se atender 
semanalmente cerca de 8 a 15 
pacientes. 

PARTICIPANTES 

Ana L. V. P. Lima 
Emiko Muramoto 
Haroldo Taurian Gasiglia 
Jair Mengatti 
Lizete Fernandez 
Maria App.T. M. de Almeida 
Maria T. Colturato 
Marycel RF.F.de Barboza 
Nilda P. Sosa de Pereira 
Olga G.de Carvalho 
Rosana Herrerias 
Setsuko S. Achando 
Sônia A. C. Mestnik 
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PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO, 

PRODUÇÃO DE 
RADIOFÁRMACOS 

Supervisão de Radiofarmácia 

OBJETIVO 

A Supervisão de Radiofarmácia 
tem por finalidade a Pesquisa, 
Desenvolvimento e Produção rotineira 
de Substancias Marcadas com 1 J i I , 
123^ 5 1 ç r e Conjuntos de Reativos 

Estes produtos são destinados ao 
atendimento da classe médica na área 
da Medicina Nuclear, para diagnósticos 
e terapias. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A Coordenadoria de 
Processamento de Material Radioativo, 
teve sua origem diretamente ligada à 
instalação do Reator de Pesquisas IEA-
R\ no antigo Instituto de Energia 
Atômica. O reator IEA-Ri ficou crítico 
pela primeira vez em 1957 e já em 1959 
era estabelecido um programa de 
produção de radioisotopes para atender 
às áreas de Medicina Nuclear, 
Agricultura e Radioquímica. 

A partir de 1960 iniciou-se a 
produção dos primeiros radiofármacos 
marcados com ^lcr e ^ l j e desde o 
ano de 1980 iniciou-se a produção dos 
Conjuntos de Reativos Liofilizados para 
marcação com 99nrTc 

Atualmente a Supervisão de 
Radiofarmácia prepara e comercializa: 
Substancias Marcadas com 

131T/123T 
-Hippuram- 1 3 1 I (determinação do 
fluxo renal-renograma) 
- MetaiodobenziTguanidina-1311 
[MIBG- 1 3 1I]-(cintilografias de 
feocromotimonas e neuroblastomas). 

- Metaiodobenzilguanidina-l 3ll 
[MIBG- 1 3 1 I ] - (em terapêutica de 
neuroblastomas). 
- Metaiodobenzilguanidina-123i 
[MIBG-*23i]_( a v a ü a ção cardíaca da 
enervação simpática). 
- Soro Albumina Humano-
131j (determinação de volume plástico 
e sangüíneo. 
- Bromossulfaleína-l 3ll (estudo da 
função hepática). 
- Trioleína-l 3ll (estudo da absorção de 
gordura). 
- Ácido Ole ico - 1 : U I (estudo da 
absorção intestinal de gorduras). 
- EDTA-51Cr-(determinação da taxa de 
fíltração glomerular). 
- Soro Albumina Humano-^lCr (estudo 
da perda de proteína gastrointestinal). 
Conjuntos de Reativos para marcação 
"in loco" com " " ^ T c . 
- Ácido dietilenotriaminopentacético-
99m X c _[ D TPA- 9 9 m Tc]-(cint i lografia 

renal e cerebral). 
- Ácido dimercaptosuccinico-^^Tc-
[DMSA- 9 9 mTc]-(cintilografia renal). 
- Glucoheptonato de calcio-9°mTc-
[GHA- 9 9 mTc]-(cintilografia renal e 

cerebral). 
- Ácido diisoprooiliminodiacetico -
" ' " T c [ D I S I D A - ^ T c ] - (cintilografia 
hepato biliar) 
- Metilenodifosfanato - 99mTc - [MDP 
- 99mxc]-(cintilografia óssea). 
- Pirofosfato de S ó d i o - ^ T c - [HSA-
99mxc]-(estudos circulatórios e 
cintilografia de placenta). 
- Dextran-SOO-^Tc 
(estudo do sistema linfático). 
- Estanho C o l o i d a l - ^ T c - [Sn-
9 9 mTc]-(cintilografia hepato-
esplênica). 
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- Enxofre Coloidal-^Tc-fEnxCol-
99niTc]-(cintiIografia hepato esplênica). 
- Macroagregado de Soro Albumina 
H u m a n o - ^ T c - t M A A - ^ T c ] -
(cinti lograria pulmonar). 
- Microagregado de Soro 
Mximina Humano-^^Tc-tMIAA-
9^Tc]-(cintilografia hepática, fluxo, 
sangüíneo). 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Estão sendo desenvolvidas as 
pesquisas dos seguintes Radiofármacos: 
Para o cérebro: 
Hexametilpropilenoaminooxima-

{L,L,ECD- 9 9 m Tc] . 
Para o coração: 
Metoxiisobutilisonitrila-tMIBI-^Tc]; 
Ácido 15p-Iodo Fenil Pentadecanóico 
ppp.131l.123q. 
Para o rins: S-Benzil-Mercapto-Acetil-
glicil-glicil-glicina-[MAG3-9 9 mTc3; 
L,L, Etilenodisisteina-fUUEC-^Tc]. 
Para sistema linfático: Dextran-70. 
Para imunocintilografía: Anticorpo 
Monoclonal Anti-CEA com 9 9 m T c ; 
Imunoglobulina Humana [hlgG-

L, 
Ester Etilenodicisteina Dietil 

http://ppp.131l.123q


PRODUÇÃO DE FONTES DE 
IRÍDIO -192 PARA 

APLICAÇÕES NA 
BRAQUITERAPIA 

Supervisão de Aplicações 

OBJETIVO 

O desenvolvimento científico 
procura atender basicamente dois 
objetivos: a busca de novos 
conhecimentos e melhora das condições 
de vida. O "GE ", em convergência com 
essa premissa, vem investindo em 
pesquisas voltadas para a saúde. Dentre 
os seus projetos está em 
desenvolvimento um sistema para a 
produção de fontes (fios) de Irídio para 
aplicação em braquiterapia. 

O câncer tem representado 
imenso desafio para a ciência e 
contribui com um dos maiores índices 
mundiais de mortalidade. Uma parte 
dos doentes de câncer pode ser tratados 
com a técnica da braquiterapia. Esta 
técnica de irradiação a curta distância 
baseia-se na inserção de fios de Ir-Pt 
radioativos no tumor. Nesse processo a 
radiação ionizante destrói com 
eficiência as células malignas. 
Atualmente o fio de Ir-Pt radioativo é 
importado a custos elevados 
inviabilizando o acesso dessa tecnologia 
à camada mais carente da população. O 
objetivo desse projeto é a 
nacionalização desse produto e permitir 
uma redução de custos a níveis 
acessíveis às clinicas e hospitais. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A braquiterapia é a inserção de 
fontes de iridio, em forma de fios, em 
tumores. A atividade específica é de 
lmCi/cm a 5mCi/cm e a característica 
básica requerida é a homogeneidade da 
atividade ao longo do fio. Esta não 
deve apresentar uma dispersão maior 
do que 5%. 

Esta técnica pode ser usada como 
forma única de tratamento ou associada 
a outros métodos. Os implantes são 
feitos para vários tipos de tumores, tais 
como : cavidade oral, cérvix, mama, 
cérebro, pescoço, pele, e etc. 

Entre as vantagens específicas da 
braquiterapia sobre a irradiação 
externa, pode- se ressaltar a capacidade 
de dar forma à distribuição da isodose 
em lesões irregulares, à acentuada 
diminuição da dose fora da área de 
implante, poupando tecidos sadios. 

Com o propósito de ampliar o 
uso dessa técnica no Brasil,foi 
desenvolvido o método de ativação dos 
fios e construída no GE uma "célula 
quente" para manipulação, embalagem 
e controle de qualidade das fontes. A 
produção experimental das fontes foi 
iniciada em 09/93 e os fios aprovados 
no controle de qualidade estão sendo 
doados à clínicas e hospitais. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Otimização do sistema de 
controle de qualidade. Teste de 
homogeneidade do fio de produção 
brasileira, para a nacionalização do 
processo. Produção comercial das 
fontes. 

PARTICIPANTES 

Maria Elisa Chuery Martins Rostelato 
(Coordenadora) 
Antonio Reis 
Hector C.C. Rocca 
Marcelo Racy 
Paulo Roberto Rela 
Vladimir Lepki 
Wagner Dias 
Wagner Nieto 
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MAPEADOR CINTILOGRÁFICO 
DE TIREÓIDE COM 

ANALISADOR DE IMAGENS 
PARA PRÉ-DIAGNOSE 

AUTOMÁTICA 

Supervisão de Desenvolvimento Experimental 

OBJETIVO 

O objetivo primário desta 
pesquisa é o desenvolvimento de um 
protótipo de mapeador cintilográfico de 
tireóide, apresentando como 
característica inovadora a análise de 
imagens para pré-diagnose automática, 
utilizando técnicas de inteligência 
artificial (IA). 

Também objetiva a melhoria das 
condições da medicina nuclear no 
Brasil; a criação e preservação de 
capacitação tecnológica na área; a 
ampliação do mercado de 
instrumentação; e a redução de custos 
de produção. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Segundo o nosso cadastro de 
clientes que utilizam radioisotopes 
existem no Brasil 187 serviços 
(laboratórios) que atuam na área da 
Medicina Nuclear. 

Etn média são atendidos 50.000 
pacientes/mês nesta modalidade. 
Existem cerca de 73 tipos de exames 
correntemente utilizados pela classe 
médica brasileira nesta categoria (sem 
contar os radioimunoensaios). 

Estima-se que dos 50.000 
exames/mês aproximadamente 10.000 
exames/mês correspondem ao exame de 
avaliação tiroidiana. 

Considerando que os 
equipamentos atualmente utilizados 
para o exame de avaliação tiroidiana 
são importados e de custo elevado, foi 
iniciado o desenvolvimento de um 
mapeador cintilográfico o qual está 
dividido nos seguintes módulos 

funcionais : Sonda de detecção, 
eletrônica de detecção, sistema de 
varredura (Scanner), formação de 
imagens e tratamento digital de 
imagens, e análise de imagens 
(reconhecimento de padrões) por redes 
neurais. 

A sonda a ser utilizada está 
composta pelo sensor de radiação e o 
colimador. A função do sensor de 
radiação é transformar os fótons de 
radiação gama provenientes do órgão 
(tireóide) em impulsos elétricos com 
amplitude proporcional à energia do 
fóton incidente. O detector escolhido 
para a sonda do mapeador 
cintilográfico proposto é um cristal de 
Nal(Tl) acoplado ópticamente à um 
tubo fotomultiplicador. A função do 
colimador é selecionar a área de visão 
do cristal detector e distinguir os fótons 
provenientes do órgão estudado 
daqueles fótons oriundos de outras 
regiões. O conjunto detector-colimador 
é responsável pela qualidade e 
resolução espacial da imagem obtida. 
Este componente está sendo construído 
nas oficinas mecânicas do IPEN-
CNEN/SP e posteriormente será 
submetido aos testes de sensibilidade, 
resolução espacial e curvas de iso-
resposta. 
A eletrônica de detecção está formada 
pelo pré-amplificador, amplificador e 
analisador de impulsos multicanal. Está 
encarregada de amplificar os impulsos 
elétricos provenientes da sonda de 
detecção e selecionar e armazenar os 
impulsos em função de sua amplitude e 
será operada pelo microcomputador 
por meio de software específico a ser 
desenvolvido. 

No mapeador cintilográfico a 
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sonda de detecção é móvel. Cobrindo 
uma área relativamente pequena, tem 
que se mover sobre o órgão para 
formar uma imagem. O sistema de 
varredura tem por função deslocar a 
sonda de detecção, e está formado por 
um movimentador linear no eixo X e 
outro no eixo Y. Cada movimentador é 
acionado por um motor de passo 
controlado por microcomputador. O 
projeto do sistema de varredura e o 
software de operação está sendo 
concluído. 

Para cada posição de leitura 
realizada pela sonda de detecção sobre 
o órgão é associada uma contagem. A 
imagem formada resulta da distribuição 
da contagem em função de cada 
posição de leitura em toda a área 
varrida pelo detector. Esta imagem ou 
matriz bidimensional de contagem será 
tratada matematicamente por 
operadores ou filtros de modo a se 
melhorar a qualidade gráfica das 
informações. Para isto será 
desenvolvido o software necessário 
para implementação dos filtros 
matemáticos comumente utilizados no 
tratamento digital das imagens obtidas. 

A análise de imagens representa o 
processo mediante o qual se quer obter 
uma avaliação da imagem obtida ou de 
uma parte dela, através do 
reconhecimento nela de padrões de 
imagens pré-definidos. Eqüivale a uma 
avaliação prévia da imagem a ser 
realizada por pessoa treinada (médico). 
Será realizada por uma técnica de 
inteligência artificial, as redes neurais. 

As redes neurais são uma 
tentativa de emular algumas 
capacidades do cérebro humano. A 
informação é processada no 
computador da mesma forma como é 
processada no cérebro, ou seja, por 
uma população de elementos 
computacionais simples chamados de 
elemento de processamento (EP). O 
estudo dos processos computacionais 
que podem ser realizados por sistemas 
que obedecem a este paradigma é 
chamado de neurocomputação. Os 
modelos cognitivos que esta se propõe 
são chamados redes neurais artificiais. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Posteriormente à construção do 
protótipo serão realizados os testes de 
avaliação clínica e iniciada a construção 

de uma pré-série de mapeadores. 
Finalmente será realizada 
transferência da tecnologi 
desenvolvida para a indústria privada. 

PARTICIPANTES 

Homero E. B. Pérez 
(Coordenador) 
Alípio Dias Neto (CMN) 
Carlos Henrique de Mesquita 
José Cláudio Meneghetti (INCOR) 
José Mauro Vieira 
Margarida M. Hamada 
Sam ir Somessari 
Wagner Dias 
Wilson A. P.Calvo 
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MODIFICAÇÃO DE 
POLÍMEROS 

Supervisão de Pesquisas em Novas Aplicações 

OBJETIVO 

A modificação de polímeros 
induzida por irradiação possibilita 
alterar as propriedades de polímeros 
convencionais, tomando possível 
aplicá-los em condições de uso mais 
diversificadas. Basicamente, a 
irradiação de polímeros ou monômeros 
possibilita a reticulação, a enxertia e a 
degradação. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Dada a diversidade de condições 
térmicas, mecânicas e químicas que um 
material pode ser submetido em um 
processo, não existe um único material 
que atenda a todos os requisitos. 
Entretanto, por meio da irradiação, um 
mesmo material pode ter sua faixa de 
aplicações muito extendida por meio de 
modificações em sua estrutura 
molecular e/ou química. Por exemplo, a 
reticulação torna polímeros 
anteriormente solúveis em insolúveis, 
polímeros que seriam fluidos acima da 
temperatura de fusão em polímeros que 
ainda mantém sua forma nessa 
temperatura. A enxertia proporciona 
novas propriedades de superfície, 
tornando, por exemplo, polímeros de 
superfície hidrófoba em hidrófila ou 
vice-versa. Já a degradação, possibilita 
controlar a visçosidade, índice de 
fluidez e mesmo a morfologia de 
polímeros. 

Desenvolvimento de formulações 
em polietileno clorado para a utilização 
em isolantes de cabos elétricos de 
eletrodomésticos; 

desenvolvimento de formulações em 
polietileno de baixa densidade para 
tubos termo-retráteis; 
estudos de creeping em polietileno 
de ultra alto peso molecular 
reticulado por irradiação; 
desenvolvimento de membranas 
hidrófilas para o recubrimento de 
feridas de queimados. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Vários dos desenvolvimentos 
citados são projetos que se estenderão 
por mais 2 ou 3 anos. Durante este 
período serão iniciados trabalhos com 
tratamento de couros por irradiação e 
desenvolvimento de espuma de 
polietileno reticuladas por irradiação. 

PARTICIPANTES 
Ademar B. Lugão 
(Coordenador) 
Adelina Miranda 
Áurea de Souza 
Eddy Segura Pino 
Helena Ueda Nakahira 
Leonardo G. de Andrade e Silva 
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FLUOROPOLÍMEROS 

Supervisão de Pesquisas em Novas Aplicações. 

OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é 
desenvolver o processo de produção do 
perfluoropoliéter. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES. 

No transcorrer dos anos 
desenvolveu-se dentro desta supervisão 
uma capacitação única no Brasil em 
fluoropolímeros. Os primeiros trabalhos 
iniciaram-se com o estudo do 
desenvolvimento da produção do 
politetrafluoroetileno (Teflon, marca 
registrada Du Pont). Obteve-se teflon 
de baixo peso molecular por radiação e 
de alto peso por via química. 

Após o final do projeto teflon 
iniciou-se o projeto lubrificante 
fluorado, desenvolvendo-se a produção 
do perfluoropoliéter. 

O perfluoropoliéter (PFPE), 
conhecido comercialmente como 
Fomblin, não é produzido no Brasil, 
conseqüentemente é importado a custos 
elevados, seu preço FOB chega a U$ 
800.00/Kg. 

Este óleo fluorado possui 
excepcionais propriedades físicas e 
químicas em virtude de sua estrutura 
química abaixo: 
CF 3 0- [CFCF3-CF2-0] m - [CF 2 0] n -
C F 3 

A força de ligação carbono-flúor 
assegura ao polímero alta estabilidade 
química e térmica. A presença de 
oxigênio intercalado na cadeia 
molecular torna-o líquido mesmo com 
elevados pesos moleculares. 

Tendo em vista a sua inércia 
térmica e química, os lubrificantes 
fluorados têm sido utiUzados em 

inúmeros setores industriais, tais como 
semicondutores, oxigênio, nuclear, 
química, vácuo, elétrica e mídia 
magnética. 

O processo de produção do PFPE 
pode ser descrito, simplificadamente 
pela seqüência das seguintes etapas: 
- pirólise do clorodifluorometano (R-
22) para produzir tetrafluoroetileno 
(TFE); 
- purificação do TFE; 
- pirólise do TFE para produzir 
hexafluoropropil.eno (HFP); 
- purificação do HFP; 
- foto-oxidação e polimerização do 
HFP para produzir PFPE; 
- destilação dos vários cortes; 
- degradação dos cortes mais pesados; 
- fluoração dos cortes de interesse; 
- análise e caracterização dos diferentes 
cortes. 

As pirólises do R-22 e TFE são 
realizadas considerando os seguintes 
parâmetros: temperatura, tempo de 
contato e pressão. A purificação dos 
monõmeros é feita em uma coluna de 
destilação a baixa temperatura. O HFP 
uma vez puro, é levado ao sistema de 
foto-oxidação e polimerização 
utilizando a radiação ultravioleta em 
presença de oxigênio. O PFPE formado 
é destilado, à pressão reduzida, em 
vários cortes. Os cortes mais pesados 
são submetidos a uma degradação. 
Uma vez obtido o corte 06/6 ele é 
fluorado usando-se flúor molecular 
gerado por uma célula de flúor, para 
eliminação dos grupos ácidos. 
Posteriormente ele é analisado e 
caracterizado. 

Já foi produzido 1 litro da fração 
06/6 do PFPE a qual foi testada em 
bomba de vácuo conectada a uma linha 
contendo UFg. Ao comparar o PFPE 
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nacional com o comercial, verificou-se 
que o produto nacional teve bom 
desempenho, sendo compatível com o 
UFg presente no sistema. 

Após o desenvolvimento do 
processo de produção do PFPE, foi 
feito o projeto de concepção 
consolidando todos os dados obtidos 
sobre a forma de documentos de 
engenharia. 

Esta pesquisa esta sendo 
financiada pela COPESP e conta com 
pesquisadores do IPEN e da COPESP. 

ATIVIDADES PLANEJADAS. 

O desenvolvimento do processo 
de produção do PFPE está em fase de 
otimização. 

Após esse período planeja-se 
desenvolver o processo de produção de 
fluoroelastõmeros. 

PARTICIPANTES. 

Leonardo G. de Andrade e Silva 
(Coordenador) 
Ademar Benevolo Lugão 
Alexandre de Barros Souzani 
Angela R. de M. Castro (COPESP) 
Cláudia Pereira Alvim (COPESP) 
Djalma Batista Dias 
Edson Ghilardi (COPESP) 
Esperidiana Augusta B. de Moura 
Felicitas Wirkner 
Hiroshi Oikawa 
Jonas S. Cavalcante (COPESP) 
José Miraglia (COPESP) 
Júlio Evangelista de Paiva 
Lilian C. Lopérgolo (COPESP) 
Regina B.Ticianelli (COPESP) 
Reinaldo Gomes da Silva 
René Ramos de Oliveira (COPESP) 
Vladimir A. de Sousa. (COPESP) 
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DEGRADAÇÃO E 
ESTABILIDADE RADIOLITICA 

DE POLÍMEROS NACIONAIS 

Supervisão de Pesquisas em Novas Aplicações 

OBJETIVO 

A esterilização de suprimentos 
médicos, utilizando a radiação gama é 
um processo comercial estabelecido 
desde a década de 60, porque apresenta 
vantagens sobre o processo tradicional, 
que consiste na exposição do material 
ao oxido de etileno, que é um gás 
tóxico, carcinogênico, com efeitos 
mutagênicos em seres vivos, que 
produz poluição ambiental e riscos de 
saúde para os trabalhadores e pacientes 
que usam suprimentos médicos 
esterilizados, porque traços do gás 
permanecem no artefato. No Brasil 
existe somente a EMBRARAD presta 
serviços de irradiação e os polímeros 
nacionais empregados na fabricação de 
artefatos médicos não são estabilizados 
adequadamente para a 
radioesterilização. Por isso o objetivo 
deste projeto é qantificar a degradação 
radiolítica do policarbonato, do PVC e 
do polipropileno nacionais e estabilizá-
los radiolíticamente com aditivos 
nacionais empregados na indústria 
automobilística. Outro objetivo é a 
formação de recursos humanos na Área 
de Tecnologia Nuclear. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Desenvolveu-se uma metodologia 
simples e barata para quantificar a 
degradação radiolítica polimérica. 

O policarbonato nacional, 
empregado na fabricação de artefatos 
médicos foi irradiado com raios gama, 
0-100 kGy, quantificada a degradação 
radiolítica e investigado o mecanismo 
de reações radiolíticas. Foi 
desenvolvida uma equação que 

relaciona o G de degradação com o 
peso molecular médio viscosimétrico, 
que envole uma técnica simples e 
barata. Com a adição de aditivos 
nacionais o policarbonato nacional foi 
protegido 98% contra a degradação 
molecular e 92% contra a degradação 
ótica em doses de esterilização. O 
mecanismo da interação da radidação 
com o policarbonato foi esclarecido 
utilizando-se as técnicas de RMN, IV e 
RPE. 

O polipropileno nacional foi 
irradiado com raios gama, 0-150 kGy, e 
observou-se a ocorrência do efeito pós-
irradiação indesejável como 
conseqüência da migração lenta dos 
radicais formados na região cristalina 
para a região amorfa, onde reagem com 
o oxigênio do ar. Medidas 
viscosimétricas indicam alterações do 
peso molecular em função da dose e do 
tempo pós-irradiação. 

O PVC puro e contendo 
plastificante foram irradiados com raios 
gama, 0-100 kGy. O plastificante 
influencia a mobilidade das moléculas 
poliméricas, observada pela variação da 
Tg, e favorece a oxidação radiolítica, 
observada por FT-IR. 

Participação em eventos 
científicos com a apresentação de 7 
trabalhos em eventos internacionais e 6 
em nacionais, nos últimos 2 anos. 
Formação de um doutor, que retornou 
para Recife/PE, com a finalidade de 
desenvovler novas pequisas nesta área. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Recentemente o fabricante 
nacional de policarbonato desenvolveu 
um novo tipo de policarbonato, com 
melhores propriedades mecânicas que já 
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está sendo utilizado na fabricação de 
artefatos médicos. Será estudada a 
degradação e a estabilidade radiolítica 
desse novo tipo de polímero nacional. 

Tanto para o polipropileno como 
para o PVC será investigado o 
mecanismo de interação da radiação e o 
efeito da dose e da taxa de dose nas 
propriedades mecânicas e óticas. 

Desenvovlimento de trabalhos em 
conjunto com a UNICAMP na área de 
investigação de radicais e degradação e 
estabilidade de polímeros utilizados em 
tratamento radioterápico. 

PARTICIPANTES 

Selma Matheus Loureiro Guedes 
(Coordenadora) 
Elmo Silvano de Araújo (UFPE) 
Luz Consuelo G. A. Panzarini 
Mauro César Terence 
Walter Músico Filho 
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MODIFICAÇÃO DE 
ELASTÔMEROS INDUZIDA 

COM RADIAÇÃO IONIZANTE 

Supervisão de Pesquisas em Novas Aplicações 

OBJETIVO 

Os elastómeros encontram 
maiores aplicações industriais quando 
as suas propriedades plásticas são 
transformadas em elastoméricas. A 
vulcanização, que consiste em reticular 
as moléculas poliméricas de uma forma 
tridimensional, é o processo utilizado 
mundialmente na presença de agentes 
específicos e calor. O látex de borracha 
natural é vulcanizado com S. A 
borracha silicone é vulcanizada na 
presença de peróxidos orgânicos. 

A ação, direta da radiação 
ionizante (RI) com a molécula 
polimérica produz radicais que são 
responsáveis pela reticulação e, 
consequentemente alteram as 
propriedades físicas e químicas. O 
processo de vulcanização induzido com 
RI apresenta as seguintes vantagens: é 
simples de controlar; menor consumo 
de energia; transferência de energia 
mais eficiente; qualquer molécula 
polimérica pode iniciar o processo; não 
há resíduos tóxicos, o que é 
fundamentalmente importante na 
fabricação de artefatos para uso 
médico, farmacêutico e na industria 
alimentícia. 

Os produtos obtidos por esse 
processo apresentam melhores 
propriedades relativas aos aspectos de 
saúde, toxicológico e ambientais, 
porque não contém poluentes 
atmosféricos, não são citotóxicos e 
apresentam alta transparência. 

Os objetivos deste projeto são: 
vulcanização e enxertia do látex de 
borracha natural induzido com RI, na 
presença e na ausência de sensibilizador 
radiolítico; fabricação de luvas 
cirúrgicas, chupetas adesivos para a 

indústria de compensados e tapetes; 
vulcanização da borracha de silicone 
induzida com RI, na ausência de 
peróxidos orgânicos; avaliação 
econômica comparativa com o processo 
convencional; formação de recursos 
humanos. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O processo de vulcanização do 
látex de borracha natural induzido com 
RI (gama, elétrons) foi desenvolvido na 
presença do seguinte sensibilizador 
radiolítico: acrilato de n-
butila/KOH/hidroperóxido de t-butila, 
que permite reduzir a dose de 
vulcanização de 200 kGy para 8 kGy, 
tornando o processo competitivo com o 
convenional. A participação de cada 
componente foi estudada e observou-se 
3 tipos de diferentes ligações químicas 
envolvidas na vulcanização. O efeito da 
dose na vulcanização mostrou que o 
excesso de reticulação provoca a queda 
da resistência à tração na ruptura. 
Estudos de estabilidade do látex 
irradiado, mostraram um efeito pós-
irradiação reversível e a possibilidade 
de sua comercialização. Foi observado 
um alto grau de transparência nos 
artefatos, que pode ser explorada na 
área médica, com a fabricação de balões 
óticos a LASER, utilizados em 
diagnóstico e tratamento do aparelho 
digestivo. Foi estudada a vulcanização 
induzida tanto com raios gama como 
com feixe de elétrons. Foi desenvolvido 
o processo de fabricação de luvas 
cirúrgicas a partir do látex vulcanizado 
com raios gama. Foi feita a avaliação 
econômica comparativa com o processo 
convencional, considerando-se 4 

137 



possibilidades. Uma delas é mais 
econômica que a convencional. 

Participação em eventos 
científicos com a apresentação de 3 
trabalhos em eventos internacionais e 5 
em nacionais, neste 2 últimos anos. 
Formação de 3 mestres. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Pretende-se desenvolver a 
vulcanização do silicone induzida tanto 
com raios gama como com feixe de 
elétrons; cujos resultados preliminares 
mostraram-se promissores; avaliar a 
possibilidade de luvas cirúrgicas, 
fabricadas com látex vulcanizado com 
RI, de serem esterilizadas com raios 
gama; enxertar o látex de borracha 
natural utilizando a RI na presença de 
acrilatos, visando aplicações industriais 
no setor de adesivos; desenvolver 
metodologia para a caracterização do 
látex de borracha natural; estudar o 
comportamneto viscosimétrico do látex 
irradiado, em função da sua diluição, o 
qual é importante na fabricação de 
artefatos a partir do método de 
imersão; participação em projetos 
coordenados pela ABPol, na área de 
polímeros naturais; desenvolver o 
método analítico para nitrosaminas em 
borracha, uma vez que não é feita no 
País, juntamente com a Petroflex ; 
Formação de recursos humanos, 
participação em eventos científicos, 
publicação de artigos científicos. 

PARTICIPANTES 

Selma M. L. Guedes (Coordenadora) 
Angelina Maria Contim (Fab. Art. de 
Latex, São Roque) 
Cristiane Márcia Ferreira 
Hugo David C. Collantes 
Massumi Sassada 
Paulo Henrique Auillio 
Sérgio Carvalho de Souza 
Sumie Tomimasu (IPT) 
Valdir Canavel 
Vânia Campos (TATI Ind. Com.) 
Yasko Kodama 
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COLORAÇÃO DE GEMAS 

Supervisão de Pesquisas em Novas Aplicações 

OBJETIVOS 

-Domínio de técnicas de irradiação 
para indução de cores em gemas para 
estudos de centros de cores e aumento 
do valor comercial. 
- Utilização de técnicas nucleares para 
identificação de impurezas, estruturas 
cristalinas e inclusões em gemas. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Realizou-se coletas, catalogação 
e análises por fluorescência e difração 
por raios-X e ativação por neutrons de 
amostras, para determinação de 
impurezas, principalmente em topázios 
incolores, azuis e imperiais, quartzo, 
granadas, turmalinas e ametistas. 

Através de raios gama de uma 
fonte de °^Co e elétrons de um 
acelerador linear tipo industrial, 
induziu-se centros de cores em topázios 
incolores e imperiais, turmalinas, 
hidenita, água marinha e morganita, 
com o intuito de verificar taxas de dose 
e comparar os diversos tons de azuis 
em topázios conforme as procedências. 
Dentro das normas exigidas pela 
CNEN, procedeu-se a solicitação de 
irradiação de pequenas quantidades de 
topázios incolores por neutrons. Os 
dispositivos de irradiação e sistemas de 
blindagem estão prontos aguardando 
autorização para a irradiação. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

A principal atividade planejada é 
a prestação de serviço de irradiação de 
lotes comerciais de gemas com o uso de 
neutrons de um reator. Para isto duas 
metas estão sendo desenvolvidas: 

- Confecção de dispositivos especiais 
aproveitando o máximo fluxo do reator 
IEA-R1. 
- Montagem de um laboratório de 
medidas de radiação segundo 
exigências internacionais para liberação 
de pedras irradiadas. 

As atividades planejadas contam 
com o apoio do Eng. Paulo Roberto 
Rela, atual diretor da Gerência de 
Desenvolvimento de Produtos e 
Serviços, das Diretorias de Proteção 
Radiológica e de Reator e do Grupo de 
operação e manutenção da fonte de 
Cobalto e do Acelerador de Elétrons. 

PARTICIPANTES 

Maria Sílvia Gorski (Coordenadora) 
Norman Michel Rodi 
Wilson Aparecido Bruzinga 
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TRATAMENTO DE EFLUENTES 
INDUSTRIAIS, DOMÉSTICOS E 

LODOS UTILIZANDO 
ACELERADOR INDUSTRIAL DE 

ELÉTRONS 
Supervisão de Aplicações 

OBJETIVO 

Com a finalidade de aplicar a 
tecnologia nuclear para a melhoria do 
meio ambiente, o GE está 
desenvolvendo um programa de 
pesquisas que inclui o uso de feixe de 
elétrons de alta energia gerado em 
aceleradores para a desinfecção de 
esgotos e Iodos de origem doméstica e 
também na degradação química de 
compostos orgânicos em esgotos de 
origem industrial. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As águas residuárias quando são 
lançadas em um corpo receptor sem um 
tratamento adequado, provocam danos 
tanto à vida aquática quanto ao homem, 
por causa do conteúdo de compostos 
orgânicos, rejeitos industriais tóxicos, 
microorganismos e etc. 

Deste modo, os efluentes devem 
ser submetidos a algum tratamento 
antes de serem descartados. Entre as 
modernas tecnologias que podem ser 
utilizadas com sucesso na remoção de 
poluentes está o feixe de elétrons de 
alta energia gerado em acelerador. 

O método se baseia na interação 
da radiação com a água e seus 
poluentes de maneira a promover a 
degradação das moléculas e inativação 
dos microorganismos. 

Projetou-se e construiu-se uma 
planta piloto com as seguintes 
finalidades: estudos de viabilidade 
técnica e econômica, comparação com 
os processos convencionais, associação 
com outras tecnologias para melhor 
eficiência e também prestação de 

serviços para indústrias que causem 
problemas ao meio ambiente sem 
solução por técnicas convencionais. 

Esta planta pode tratar até 3m^/h 
de efluentes com uma dose de 4kGy e 
está acoplada ao acelerador industrial 
de elétrons Dynamitron II da Radiation 
Dynamics Inc. que opera com energia 
de até l,5MeV e 25mA. Desenvolveu-
se um sistema calorímetrico para 
registrar continuamente a dose antes e 
após a irradiação. Além da construção 
da planta piloto implementaram-se os 
laboratórios de microbiologia e de 
análises de parâmetros físico-químicos. 

Os resultados obtidos utilizando 
águas residuárias e Iodos de origem 
doméstica e águas potáveis visando a 
redução de compostos organoclorados 
(THM's), mostram que esta tecnologia 
pode contribuir com a preservação do 
meio ambiente evitando-se a adição de 
produtos químicos bem como a redução 
de contaminant es. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Continuação com os ensaios 
utilizando a planta piloto e efluentes 
industriais e domésticos obtendo-se 
informações com a finalidade de 
projetar uma planta em escala comercial 
e completar os estudos de viabilidade 
econômica dessa tecnologia. 

PARTICIPANTES 

Maria Helena de Oliveira Sampa 
(Coordenadora) 
Bernadete L.R. Silva 
Carlos Gaia da Silveira 
Celina Lopes Duarte 
Clélia A. Campos 
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Elizabeth S.Somessari 
Homero E.B.Perez 
José Mauro Vieira 
Miriam Uemi 
Paulo Roberto Rela 
Pedro Eiti Aoki 
Renata CNieto 
Richard Avolio 
Sueli LBorrely 
Wanderiey de Lima 
Wilson AP.Calvo 



APLICAÇÕES DE TÉCNICAS 
NUCLEARES EM ESTUDOS 

AMBIENTAIS NO 
RESERVATÓRIO PAIVA 

CASTRO 
Supervisão de Aplicações 

OBJETIVO 

Este projeto está sendo 
implementado em conjunto com a 
Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - SABESP, no 
Reservatório Paiva Castro, uma das 
etapas finais do Sistema Cantareira e 
que é responsável pelo abastecimento 
de aproximadamente 67% do total da 
água consumida na região 
metropolitana de São Paulo. 

Considerando a importância deste 
manancial o IPEN e a SABESP 
decidiram realizar diversos estudos de 
caracterização das águas e sedimentos 
no reservatório Paiva Castro, incluindo 
o rio Juqueri, seu principal contribuinte, 
e a Estação de Tratamento de Esgotos 
de Mairiporã. 

Os referidos estudos são os 
seguintes: 
- Determinação de alguns parâmetros 
físico-químicos que interferem na 
qualidade da água visando a correlação 
temporal das concentrações; 
- Determinação do tempo médio de 
residência no reservatório Paiva Castro, 
para modelagem matemática de 
previsão de propagação de poluente, 
após um determinado lançamento 
acidental; 
- Verificação da técnica da radiação 
ionizante (acelerador de elétrons) nos 
afluentes e efluentes da estação de 
tratamento de esgotos - ETE com o 
objetivo de estudar a viabilidade técnica 
e econômica de implantação de uma 
unidade de tratamento. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

De janeiro de 1993 a setembro de 
1994, desenvolveram-se as seguintes 

atividades: 
- Doze campanhas de amostragens de 
águas e sedimentos em cinco pontos de 
monitoração do reservatório Paiva 
Castro e determinação de mais de trinta 
parâmetros físicos-químicos; 
- Utilização de trítio artificial como 
traçador no reservatório Paiva Castro; 
- Análise do conteúdo de trítio em 179 
amostras, nos laboratórios do IPEN; 
envio de 113 frascos, contendo 500ml 
cada, para o Institute of Nuclear 
Physics and Techniques de Cracóvia, 
Polônia, com a mesma finalidade; 
- Cálculos preliminares do volume útil 
do reservatório Paiva Castro, utilizando 
os dados disponíveis até o momento; 
- Irradiação de aproximadamente 45 
amostras, com análises de parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos antes 
e após a irradiação para determinação 
da eficiência da tecnologia proposta. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

É de consenso entre os vários 
grupos de trabalho que participam deste 
projeto, da necessidade de propor à 
AIEA a continuação de alguns estudos 
que estão sendo realizados, inclusive 
aumentando a área de caracterização 
além do reservatório Paiva Castro. 

Nesta próxima etapa, propõem-se 
realizar: 
- Determinação de parâmetros físico-
químicos daqueles produtos cujas 
concentrações resultaram em valores 
considerados elevados durante a 
primeira etapa do projeto; 
- Determinação da vazão sólida por 
arraste de fundo no rio Juqueri, com 
periodicidade anual; 
- Estender os estudos que estão sendo 
realizados a outros reservatórios do 
sistema Cantareira; 
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-Utilização de traçador corante, tal 
como a fluoresceína sódica, na 
determinação do tempo médio de 
residência no reservatório Paiva Castro. 

PARTICIPANTES 

Pedro Eiti Aoki (Coordenador) 
Antonio C. Werneck 
Aparecido Moisés Ferreira 
Bernadete Rodrigues Silva 
Constante Bombonato Jr. 
Dora CR. Poli 
Edmilson Bambalas 
Elizabeth S. Dantas 
Fátima V. Carvalho 
Fernando Lima 
Hector C.C. Rocca 
Hélio Castro 
Hiromu Tsuchida 
Ivone M. Sato 
José Martins 
José Mauro Vieira 
Luis De Reino 
Luiz Bíscaro 
Maria A. Pires 
Maria Carolina 
Maria E. S. Ribeiro 
Maria H.O. Sampa 
Miriam Uemi 
Paulino Nunes Filho 
Paulo R. Rela 
Pedro Alak 
Richard M. Avolio 
Silvana de Almeida Cotrim 
Sueli I.Borrely 
Valdir Gonçalves Santos 
Vera Lúcia de Aguiar 
Vera Salvador 
Vladimir Ijepki 
Wagner Dias 



APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
DAS RADIAÇÕES EM 

ALIMENTOS E FLORES 
ORNAMENTAIS 

Supervisão de Pesquisas em Novas Aplicações 

OBJETIVO 

A proposta de trabalho do grupo 
é desenvolver aplicações da tecnologia 
das radiações com o objetivo de 
esterilizar, desinfestar, preservar ou 
melhorar a qualidade sanitária ou 
tecnológica de aumentos, flores de 
corte, resíduos agro-industriais. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A utilização das radiações 
ionizantes em escala industrial nas áreas 
da saúde e agricultura vem crescendo 
nos últimos anos. A aplicação de 
medidas sanitárias e fitosanitárias, por 
outro lado, resultará no aumento global 
do comércio de aumentos e produtos 
agrícolas em geral. Atualmente, estão 
sendo realizadas pesquisas e 
desenvolvimentos tecnológicos visando 
a identificação de alimentos submetidos 
a processamento por irradiação, a 
desinfestação de flores de corte e 
plantas ornamentais por radiação e o 
processamento de resíduos agro-
industriais com feixe de elétrons. 

Trigo e milho em grãos ou 
farinhas, especiarias e vegetais 
desidratados, frango e batatas, produtos 
estes de grande importância na 
indústria alimentícia, estão sendo 
irradiados com as doses de radiação de 
Co-60 recomendadas na legislação 
brasileira. Para identificar a aplicação 
desse tratamento, estão sendo utilizadas 
técnicas como a viscosimetria de 
suspensões desses materiais moídos 
(especiarias e vegetais desidratados), a 
ressonância paramagnética eletrônica 
(cereais e frango), a 

termoluminescência (especiarias) e 
medidas de condutância (batatas). 

As plantas ornamentais e flores de 
corte são produtos frescos que 
necessitam de tratamento quarentenário 
para serem exportados. A floricultura 
no Brasil vem crescendo em ritmo 
acelerado, com grande possibilidade de 
ingressar competitivamente no mercado 
externo. Irradiação gama de flores de 
crisântemo e rosa e de pulgões e tripes 
tem sido realizadas para avaliar a 
radiossensibil idade das flores e dos 
insetos. Soluções preservativas para 
flores de corte tem sido utilizadas para 
minimizar ou evitar os danos causados 
pelas radiações ionizantes. 

O valor nutritivo do bagaço de 
cana-de-açúcar e outros resíduos agro-
industriais para os ruminantes foi 
incrementado pela aplicação de 
tratamento de amónia anidra gasosa 
após tratamento com feixe de elétrons. 
A biodigestibilidade foi estabelecida por 
métodos in vitro, in situ e in vivo. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Será dada continuidade aos 
desenvolvimentos na área de irradiação 
de alimentos, na identificação de 
produtos alimentícios irradiados, bem 
como, será abordado o estudo da 
aplicação da radiação para diminuir a 
incidência de doenças transmitidas 
pelos alimentos. Em particular, será 
estudada a radiossensibil idade dos 
agentes etiológicos responsáveis por 
duas importantes doenças: cólera e 
teníase/cisticercose, que podem ser 
transmitidas por frutos-do mar e por 
carne suina, respectivamente. Será dado 
início ao estudo da aplicação da 

CO 
O 

CO 

145 



esterilização por radiação em materiais; 
biológicos naturais destinados a 
enxertos cirúrgicos. 
Serão irradiadas outras variedades de 
flores de corte destinadas à exportação, 
como as orquídeas. Também será 
realizada a irradiação com feixe de 
elétrons para um estudo comparativo 
com a radiação gama. Soluções 
contendo "radical scavengers" serão 
administradas às flores de corte 
irradiadas para comparar a sua 
efetividade em relação às soluções 
preservativas. 

PARTICIPANTES 

Nélida L. dei Mastro 
(Coordenadora) 
Anna L. C.H. ViJlavicêncio 
Cláudia S. Radó 
Dilma S. Gelli (Inst. A. Lutz) 
Dorinha S.S. Vitti (CENA) 
Dulcila M.L. Bernardes 
Eliane Bernardes Aldegheri 
Frederico M. Wiendl (CENA) 
Gábia K.O.S. Coelho 
leda L. Cunha (LARELI) 
Ivany R. de Moraes 
José Tadeu de Faria (MAARA) 
Leonardo Richtzenhain (FMV-USP) 
Marta M. Cattani 
Olivia Kimiko Kikuchi 
Walter S. Menezes 
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TRATAMENTO DE GASES 
TÓXICOS S02 E NOX POR 

IRRADIAÇÃO POR FEIXE DE 
ELÉTRONS 

Supervisão de Pesquisas em Novas Aplicações 

OBJETIVO 

Este projeto de cooperação 
técnica com a Agência Internacional de 
Energia Atômica - IAEA (TC Project 
BRA/8/021) e com a Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental -
CETESB, tem como objetivos 
principais: - Estudo da viabilidade 
técnica e econômica do processo; -
Montagem e operação de uma planta 

piloto de laboratório, onde será possível 
simular gases de combustão e queimar 
qualquer combustível, a princípio óleo e 
carvão, irradiar os gases liberados e 
analisar a eficiência de remoção de 
gases; - Demonstrar aos futuros 
usuários do Brasil (usinas 
termoelétficas, indústrias químicas, 
indústrias de papel e celulose, 
siderúrgicas e incineradores), a 
viabilidade deste processo utilizando a 
linha piloto de laboratório. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O processo de tratamento de 
gases tóxicos por aceleradores de 
elétrons tem sido investigado em vários 
países. Plantas pilotos de até 
4O000Nm3/h têm operado na Polônia, 
Japão, USA e Alemanha e os resultados 
têm se mostrado promissores. Sob 
irradiação, SO2 e N O x são removidos 
simultaneamente dos gases de 
combustão. Na presença de amônia, o 
sub-produto do processo é sulfato e 
nitrato de amônia que pode ser 
utilizado como fertilizante. 

Foi completado o estudo de 
viabilidade, realizados contactos com 
indústrias (Riocell, Dedini Sierúrgica, 
Cosipa) e companhias de geração de 

energia elétrica (CESP, 
ELETROPAULO, CEEE, 
ELETROSUL) e compilados dados a 
respeito da demanda de energia elétrica 
no Brasil e medidas ambientais 
governamentais. 

Uma planta piloto de laboratório 
está instalada no IPEN-CNEN/SP -GE, 
utiüzando-se o acelerador de elétrons 
da Radiation Dynamics Inc., de 1,5 
MeV e 25mA. O dispositivo de 
irradiação permite simular uma 
irradiação múltipla e tem sido usado 
para estudos de dosimetria. Um fluxo 
de 201/min e uma mistura de SO2 e 
N O x estão sendo usados para os 
estudos preliminares, sendo o gás de 
cozinha (GLP) queimado utilizado 
como gás carregador. Amônia será 
injetada antes da irradiação e o 
fertilizante coletado com um filtro de 
manga. Vários pontos de amostragem 
permitem a medida e o controle do 
fluxo de gás, temperatura, umidade e 
análise dos gases para cálculo da 
eficiência desta remoção. 

Esta planta já esta instalada e os 
testes iniciais de troca de calor e vazão 
de gás já foram iniciados. Dois sistemas 
analíticos estão sendo avaliados: -
Método clássico e - Cromatografia 

líquida de troca iônica. Ensaios de 
dosimetria foram realizados usando-se 
calorímetro, PMMA e CTA. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Operacionalização da planta 
piloto utilizando a mistura sintética de 
gases e um queimador de óleo. 
Posteriormente será realizado o projeto 
e a instalação de um queimador para 
simulação de incineradores de lixo 
doméstico. 
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PARTICIPANTES 

Dora de Castro Rúbio Poli 
(Coordenadora) 
Ademar Benevolo Lugão 
Carlos Gaia da Silveira 
Clelia Aparecida de Campos 
Daniel Maggioni Meng 
Elizabeth S. Sommessari 
Ernesto Nagy Filho (CETESB) 
Homero E. Banados Perez 
João Alberto Osso Jr. 
José Mauro Vieira 
Marc Pié Cervera (CETESB) 
Vincenzo Rivelli (CETESB) 
Wanderley de Lima 
Wilson Aparecido Bruzinga 
Wilson Aparecido P. Calvo 



DESENVOLVIMENTO DE 
SENSORES DE RADIAÇÃO COM 

A TECNOLOGIA DE 
CINTILADORES E 

SEMICONDUTORES 
Supervisão de Desenvolvimento Experimental 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é 
estudar, desenvolver e construir 
detectores de radiação ,com a 
tecnologia de semicondutores de silício 
e cintiladores orgânicos e inorgânicos 
para serem utilizados como sensores de 
radiação, para aplicações nas seguintes 
áreas: Medicina Nuclear, Monitoração 
Ambiental e Ocupacional, Estudos 
Nutricionais, Pesquisa e Ensino. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Nossa equipe vem desenvolvendo 
diversas linhas de sensores capaz de 
medir com precisão a intensidade da 
radiação. Em conseqüência da interação 
com outras instituições o IPEN vem 
desenvolvendo detectores para atender 
as diversas necessidades em diferentes 
áreas. 

Os principais sensores 
desenvolvidos foram detectores 
plásticos cintiladores, cristais de 
CsI(Tl) e semicondutores de silício. 

Os detectores plásticos 
cintiladores podem ser construídos em 
diversos tamanhos e formatos, de 
acordo com a necessidade do usuário. 
Uma das suas principais vantagens é 
poder ser produzido em grande volume. 

Os detectores de CsI(Tl) 
apresentam características funcionais 
similares ao Nal(Tl), tendo como 
principais vantagens o fato de não ser 
higroscópico, ser facilmente usinável e, 
ainda, permite substituir a 
fotomultiplicadora pelo fotodiodo. 
Como conseqüência, diminui o custo, 

opera a baixa tensão e reduz a 
dimensão final do conjunto. 

Dentre os detectores 
semicondutores, os detectores de silício 
mostram-se de grande utilidade na 
detecção de radiação alfa, beta e gama. 
Apresenta as seguintes vantagens: ser 
compacto e robusto, dispensar 
operação em vácuo, operar à 
temperatura ambiente, não necessitar de 
janela, ter alta capacidade de resolução 
de energia de radiação. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Encontra-se em fase de 
construção um detector plástico 
cintilador, com volume de 400 Kg, para 
atender a solicitação do Instituto de 
Pesquisas Espaciais - INPE, com a 
finalidade de ser utilizado como 
"Supressor Compton", para 
rastreamento de radiação cósmica. 

Estão sendo construídos 10 
monitores monocanais, utilizando-se o 
detector de CsI(Tl), para atender a 
solicitação da Faculdade de Farmácia e 
Bioquímica da USP, os quais serão 
utilizados para re-equipar os 
laboratórios didáticos daquela 
Faculdade. 

Os detectores de silício 
encontram-se em fase de caracterização 
e definição da eletrônica adequada. 

PARTICIPANTES 

Margarida Mizue Hamada 
(Coordenadora) 
Artur Rodrigues Vieira 
Célia Marina Napolitano 
Cláudio Botelho 
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Cláudio Satoru Higa 
Carlos Henrique de Mesquita 
Eduardo Pavão Araújo 
Gilberto da Cunha Albano 
Homero E. B. Perez 
José Mauro Vieira 
Maria da Conceição C. Pereira 
Samir Luiz Somessari 
Wagner Dias 
Wilson Aparecido Bruzinga 
Wilson Aparecido Parejo Calvo 



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Supervisão de Aplicações 

OBJETIVO 

Uma das funções da 
Coordenadoria de Aplicações na 
Engenharia e Indústria- GE é a 
prestação de serviços, utilizando as 
tecnologias de radioisotopes e 
radiações em diversos processos 
aplicáveis na indústria e na saúde. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Desde a sua criação em 1978, o 
GE tem-se preocupado em oferecer 
serviços de utilidade para a 
comunidade, aumentando ano após ano 
a diversidade e qualidade oferecidas. 

Além de utilizar traçadores 
radioativos para a execução de 
serviços, o GE possui uma instalação 
de fontes intensas cujos componentes 
básicos são: 
- Acelerador industrial de elétrons, de 
l,5MeV e '25mA, tipo Dynamitron II, 
fabricado pela Radiation Dynamics Inc., 
em operação desde 1978. 
- Irradiador gama, tipo panorâmico, 
equipado com uma fonte de °^Co, com 
atividade inicial de l,85xlO* 4Bq (maio 
de 1991), fornecido pela Yoshizawa 
Kiko Co. Ltd. 
- Ciclotron CV-28 de energia variável, 
capaz de acelerar protons, dêuterons, 
partículas alfa e *He, em operação 
desde 1983. 

A principal atividade do 
acelerador de elétrons é a reticulação 
do isolante polimérico de fios e cabos. 
A reticulação, isto é, a formação de 
ligações químicas cruzadas entre duas 
ou mais cadeias poliméricas, destaca-se 
como uma das aplicações industriais da 
radiação que apresenta maior interesse 
comercial. 

A irradiação de fios e cabos no 
acelerador do IPEN começou em 1980 
com o desenvolvimento do processo de 
irradiação para fios de diferentes 
bitolas. Hoje em dia, o IPEN atende aos 
grandes fabricantes do setor que já 
comercializam esses produtos de vasta 
aplicação na indústria. 

A fonte de ^ C o é utilizada para 
a esterilização de componentes para a 
embalagem de radiofármacos 
produzidos pelo IPEN. 

O cíclotrofi é empregado 
principalmente para a produção de 
radioisotopes e para estudos nos 
campos da ciência dos materiais, da 
análise por ativação, da fabricação de 
fontes calibradas e etc. 

Na Supervisão de Aplicação -
GEA é realizada a produção de: 
-Fontes de para gamagrafia 
industrial; 

- Fontes de °^Co para medidores 
nucleares; 

e são executados serviços com 
traçadores radioativos, tais como: 
- Determinação da massa de mercúrio 
imobilizado em células eletrolíticas; 
- Estudo de desgaste de refratários em 
alto-fornos; 
-Determinação da distribuição de 
tempos de residência em lagoas de 
decantação; 
-Relocação de fontes radioativas 
industriais; 
- Medição do transporte de sedimentos 
por arrasto de fundo em rios; 
- Medição da vazão em rios ou 
tubulações; 
- Determinação da velocidade e direção 
do fluxo de águas subterrâneas; 
- Determinação da taxa de infiltração de 
água de chuva em solos. 
- Determinação da concentração de 

em águas. 
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As atividades do cíclotron estão 
voltadas para a produção de 
radioisotopes, que pode ser dividida em 
três grupos: 
- Irradiação de 0 5 Z n e 1 Z 4 T e O o para a 
produção rotineira de 6^Ga e 123fc 
- Irradiação para otimização de 
processos de separação química, 
visando uma produção rotineira dos 
seguintes radioisótopos: Him, 5 1 C r e 

lgp. 
-fabricação de fontes calibradas tais 
como: eÒCo, lOORh, 1 9 3 A u > 5 7 C o > 

4 4 T i e l O ° C d ; 
Além da produção de 

radioisótopos, outras irradiações são 
efetuadas para pesquisas diversas, a 
saber: danos de irradiação em materiais, 
como por exemplo estudo de desgaste 
em aço inóx, análise por ativação com 
protons em diversos materiais, criação 
de traços em ^^Cr, implantação de 
protons em silício etc. 

Com atividade de apoio, são 
desenvolvidos sistemas de irradiação 
(porta-alvos) adequados às irradiações 
efetuadas. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

No acelerador está prevista a 
irradiação de 5000km de fios e cabos 
por ano. No cíclotron está prevista a 
produção de H^In, a implantação do 
alvo interno, os ensaios diversos para 
estudos de desgaste de peças e 
componentes de motores. 

Um novo acelerador de elétrons 
está em fase de implantação em 
convênio com a empresa COFIBAM 
S/A. Este acelerador possui energia até 
1.5MeV. e corrente de feixe até 50mA. 

PARTICIPANTES 

Maria Helena de Oliveira Sampa 
(Chefe da Supervisão) 
Antonio Augusto Zanchetta 
Bernadete Rodrigues Silva 
Carlos Gaia da Silveira 
Celina Lopes Duarte 
Dora de Castro Rubio Poli 
Edmilson Bambalas 
Elisabeth S. R. Somessari 
Gilberto Carvalho 
Hector C. C. Rocca 
Helena de Freitas Ivan 
Hélio Antonio Paes 
João Silva 

Julio Raposo de Câmara 
Liliane L. M. Santos 
Manoel Enésio da Silva 
Marcelo Racy 
Maria Elisa C.Rostelato 
Mauro Veiga Fernandes 
Miriam Uemi 
Oswaldo L.Costa 
Pedro Eiti Aoki 
Renata Nieto 
Richard Avolio 
Rubens V.F.Silva 
Sueli Ivone Borrely 
Sumair Gouveia de Araújo 
Tarcísio S.Alves 
Valdemir S.Conceição 
Valdir Sciani 
Vladimir Lepld 
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PESQUISA DE 
REATORES 

O Departamento de Reatores é 
responsável pela operação dos reatores 
IEA-Rl e IPEN/MB-01 e o 
desenvolvimento da tecnologia de 
reatores nucleares. 

A operação do Reator IEA-Rl é 
a principal atividade de apoio que o 
Departamento de Reatores presta aos 
demais Departamentos do IPEN. 

Este reator é o reator de 
pesquisas de maior expressão do país e 
sua implantação motivou a criação do 
IPEN. 

O reator IPEN/MB-01 é o 
primeiro reator de pesquisas projetado 
e construído em nosso país, e teve 
todos os seus sistemas aqui 
desenvolvidos. 

Desde a sua criticai idade, em 09 
de novembro de 1988, o reator 
IPEN/MB-01 já realizou, até 06 de 
outubro de 1994, inclusive, quinhentas 
e cinqüenta e cinco (555) jornadas 
experimentais. 

No Departamento de Reatores 
podem ser encontradas a maior parte 
das áreas técnicas necessárias ao 
desenvolvimento de reatores, tais 
como: 

- termohidráulica; 
- projeto do núcleo e internos; 
- instrumentação e controle; 
- mecânica das estruturas; 
- sistemas à vapor; 
- análise de segurança; 
- análise probabilística de risco; 
-e tc . 
A Comissão Deliberativa da 

CNEN, em 08 de fevereiro de 1993, 
delegou ao Departamento de Reatores 
a coordenação das atividades referentes 
ao projeto e desenvolvimento do 
Reator Nacional de Água Pressurizada 
de Média Potência. 

No Departamento de Reatores 
encontra-se também a maior parte da 
equipe técnica responsável pelo 
desenvolvimento da tecnologia de 
enriquecimento isotópico por 
ultracentrifugação em nosso país. 

O Departamento de Reatores 
participou da maior parte das grandes 
realizações brasileiras na área nuclear 
havidas no últimos dez anos. Teve 
atuação destacada no desenvolvimento 
de ultracentrífugas para enriquecimento 
isotópico de urânio, no projeto da 
instalação da propulsão nuclear para 
submarinos, no projeto, na construção e 
operação do circuito termo-hidráulico 
de 150 bar; e no projeto, construção, 
operação e jornadas experimentais do 
reator IPEN-MB/01. 

É o responsável pelo projeto para 
implantação das modificações no 
Reator IEA-Rl de forma a aumentar 
sua potência para 5 MW aumentando a 
capacidade nacional de produzir os 
radioisótopos tão importantes para a 
área de saúde. 

Othon Luiz Pinheiro da Silva 
Pesquisa de Reatores 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
REATOR DE PESQUISA IEA-R1 

Supervisão de Operação do Reator IEA-R1 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é 
apresentar as características técnicas do 
Reator IEA-R1, a fim de promover uma 
maior utilização do Reator além da já 
existente. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O Reator IEA-R1 é do tipo 
piscina, moderado a água leve e sua 
primeira criticalidade data de 16 de 
setembro de 1957. 

O Reator possui vários 
dispositivos de irradiação que oferecem 
fluxos integrados elevados e tempos de 
irradiação longos, acima de 8 horas. 
Nos casos de tempos de irradiação da 
ordem de segundos até horas, são 
utilizados posições de irradiações 
localizadas nas proximidades do núcleo 
do reator e o sistema pneumático de 
irradiações. 
Características do núcleo do Reator: 
- Potência térmica = 2 M W . 
- Fluxo de neutrons térmicos médio = 

2,0 x I O 1 3 n/cm 2 .seg. 
- Elemento Combustível: Tipo MTR, 

enriquecido a 93% e 20% em 
U235; 

- Refletor de graííta. 
Dispositivos de Irradiações: 
- Dispositivos Instalados no Núcleo 
do Reator. 

O sistema utilizado para a 
irradiações de amostras do núcleo do 
reator é o refrigerado a água isto é, a 
amostra encapsulada entra em contato 
direto com a água de refrigeração do 
núcleo do reator, mas para isso é 
necessário utilização de dispositivos 

adequados que dependem das 
dimensões da amostra, tais como; 

- Elemento de irradiação 
grafitado refrigerado a água 
(EIGRA). 

Este elemento é utilizado para 
irradiações de amostras em cápsulas 
padrões de alumínio , (0=20mm, 
H-70mm) para irradiações maiores que 
uma semana. 

- Elemento de irradiação 
refrigerado à água (EIRA). 

Mesma finalidade do EIGRA, 
mas com tempos de irradiações de 
amostras que variam de um dia a uma 
semana. 

- Dispositivos especiais. 
São dispositivos especialmente 

projetados para irradiações de 
amostras. Ex: EIS (Elemento de 
irradiação de Silício); EIX (Elemento 
de irradiação de Xenônio) e EIF 
(Elemento de irradiação de fios) 

- Sistema Pneumático de Irradiações 
O sistema pneumático de 

irradiações é composto por 2 estações 
localizadas nos Laboratórios da Divisão 
de Radioquímica. Os terminais destas 
estações ficam submetidas a um fluxo 
predominante da ordem de 
lO^n/cm^.seg, quando a potência de 
operação for de 2MW. 

O material alvo é colocado em em 
cápsulas de polietileno, também 
denominados por "coelhos". v 

Características: 
- Tempo de limite para irradiações 
30 minutos; 
- Limite de volume e/ou massa 
irradiada: 100 gramas. 

- Tubos de Irradiação (Beam Holes -
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BH) 
12 tubos de irradiação que se 
prolongam até a face externa da parede 
da piscina 
do reator, com as seguintes 
características: 
08 tubos em distribuição radia] com 
foco centrado no núcleo do reator de 
números 3,6,7,8,9,10,14 sendo os de 
números 3 e 7 de diâmetro de 8" 
(202,2mm) e o restante de 6" 
(152,4mm). 
01 tubo tangencial que atravessa 
diretamente a piscina, sendo localizado 
na posição de números 4 e 12 tendo 
acesso pelas duas extremidades, 
também de diâmetro de 6"(152,4mm). 
02 tubos de 6"( 152,4mm) colocados 
em frente a coluna térmica em ângulo 
na mesma linha de centro do núcleo, 
isto é,à 1802. 

Como atividades recentes foram 
introduzidas modificações no interior 
do prédio do Reator com a criação de 
áreas "quentes e frias" visando dar 
maior segurança à operação do reator. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Reforma no sistema de ventilação 
do prédio do Reator face às 
modificações realizadas no interior do 
prédio. 
Reforma no sistema de refrigeração do 
reator face as necessidades da troca de 
tubulação do circuito secundário. 

Instalação de um sistema de 
aquisição de dados (SAD) na sala de 
controle e de emergência do reator 
capaz de fornecer informações sobre a 
operação do reator IEA-Rl. 

Adequação das instalações do 
Reator para a operação continua na 
potência de 2 MW para atender a 
produção de novos isótopos 1-125, Mo-
99 e fontes de Ir-192 de alta atividade 
específica. A longo prazo criar 
condições técnicas necessárias para a 
operação contínua numa potência mais 
elevada, 5 MW. 

PARTICIPANTES 

Roberto Frajndlich 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
NO REATOR IEA-R1 

Supervisão de Operação do Reator IEA-R1 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é 
divulgar as atividades desenvolvidas no 
Reator IEA-R1, para que se possa 
avaliar sua capacidade de prestação de 
serviço. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A utilização da radiação e dos 
neutrons provenientes de um reator 
nuclear de pesquisa tem sido de 
fundamental importância para o 
desenvolvimento nas áreas de 
Bioengenharia, Física e Química 
Nucleares, Engenharia, Medicina e 
Ensino. Para isso, são utilizados 
dispositivos irradiação desenvolvidos 
especialmente para cada uso, ou sejam: 
- Dispositivos de Irradiação 
instalados no núcleo do Reator - são 
irradiadas amostras para produção de 
radioisótopos a saber: 
Iodo-131 (terapia da tireóide); 
Fósforo-32 (estudos metabolic os); 
Crômio-51 (cintigrafia do baço); etc. 
Pode-se estimar em 7000 amostras/ 
ano irradiadas no núcleo reator. 
- Sistema pneumático de irradiações 
- são irradiadas amostras de curto 
período de tempo (1 hora no máximo) 
tais como: 
dente, peixe, leite, osso, cabelo, veneno 
de cobra, unha, rocha, vidro, etc. Estas 
amostras fazem parte de alguns 
trabalhos desenvolvidos na Supervisão 
de Radioquímica atravé do método de 
análise por ativação. Estima-se em 2000 
amostras/ano irradiadas neste 
sistema. 
- Tubos de Irradiação (Beam Holes -
BH) - nos tubos de irradiação são 

desenvolvidos, através da Divisão de 
Física Nuclear, estudos e pesquisas 
nos seguintes campos: 
- Física de neutrons e suas aplicações 
no estudo da matéria condensada; 
- Reações nucleares e espectroscopia 
nuclear; 
- Metrologia nuclear; 
- Desenvolvimento de métodos de 
análise de materiais aplicando técnicas 
nucleares. 
Para desen vol ver estes estudos a 
Divisão de Física Nuclear mantém 
vários arranjos experimentais a saber: 
- BH-3 Espectrômetro de berílio -
tempo de vôo. 
- BH-4 Estudos de reações 
fotonucleares com radiação gama de 
captura de neutrons térmicos. 
- BH-6 Difratômetro de neutrons 
para estudo do Estado cristalino da 
matéria. 
- BH-8 Radiografia com neutrons. 
- BH-10 Espectrômetro de três eixos. 

A Divisão de Física de 
Reatores, tem também utilizado o BH-
8 para mapeamento do fluxo de 
neutrons usando a técnica de ativação 
de folhas de ouro. 
- Física de Reatores - vários 
experimentos tem sido desenvolovido 
nesta área com a finalidade de validação 
de metodologia de cálculo, a saber: 
medida de potência do reator 
utilizando-se a técnica de análise de 
ruído; medida de fluxo de neutrons; 
calibração de potência do reator pela 
técnica de ativação de folhas; 
calibração das barras de segurança e 
controle, etc... 

Como atividades recentes temos 
o desenvolvimento de dispositivos de 
irradiação de silício para a indústria 
eletro-eletrônica; de micro-filtros 
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nucleares que tem aplicação na área de 
Biotecnologia e Indústria; de irradiação 
de fios de Irídio/Platina utilizado na 
Medicina; etc.. 

Foram realizados ensaios no 
Reator para avaliação de desempenho 
dos novos elementos combustíveis de 
controle do Reator, fabricados no 
IPEN-CNEN/SP que substituirão os 
elementos combustíveis de controle 
importados. 

Programa de divulgação em 
Universidades, Indústrias, Centros de 
Pesquisas para uma maior utilização do 
Reator no desenvolvimento de novas 
tecnologias. 

Cursos para formação, 
treinamento e retreinamento de 
operadores e operadores sêniores de 
reator (inclusive para operadores das 
Usinas de ANGRA 1 e ANGRA 2). 

Desenvolvimento de dispositivos 
para irradiação de componentes 
mecânicos e eletrônicos para 
verificação do seu funcionamento em 
ambiente com radiação. 
Irradiação de Circuitos independentes 
no interior do núcleo do reator para 
teste de outros tipos de combustíveis. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Adequação das instalações do 
Reator para a operação continua na 
potência de 2MW para atender a 
produção de novos isótopos: 1-125; 
Mo-99 e fontes de Ir-192 de alta 
atividade específica. 

A longo prazo criar condições 
técnicas necessárias para operação 
continua, em uma potência mais 

^elevada 5MW. 

PARTICIPANTES 

ítalo Salzano Junior 
Roberto Franjdlich 
Walter Ricci Filho 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
NO ACELERADOR VAN-DE-

GRAAFF 
Supervisão de Operação do Reator IEA-Rl 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é 
divulgar as atividades desenvolvidas no 
Acelerador Van de Graaff e informar as 
possibilidades de uso na Pesquisa e na 
Indústria. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O IPEN possui um acelerador de 
íons pesados tipo Van de Graaff 
fabricado pela High Voltage 
Engeneering Corporation de 400kV e 
corrente de feixe máxima de 150uA. 
Normalmente é usado para acelerar íons 
positivos de Deutério contra um alvq 
com deposito de Trítio onde ocorre a 
reação nuclear T(d,n)^He. Os neutrons 
produzidos são emitidos com energias 
em torno de 14Mev com fluxo de 
aproximadamente lO^n/uA.s e são 
utilizados para fins de pesquisa, 
obtenção de parâmetros nucleares, para 
análise por ativação, e também para fins 
de ensino. 

Para melhores condições de 
irradiação das amostras está sendo 
instalado um sistema de vácuo com a 
utilização de uma bomba turbo 
molecular que irá melhorar a 
estabilidade da produção de neutrons e 
prolongar a vida útil do tubo de 
aceleração. Os equipamentos 
periféricos de obtenção e 
processamento de. dados foram 
modernizados com a compra de um 
microcomputador AT386 e Placas de 
multícanal que irá permitir a 
automatização das irradiações. 
Recentemente estão sendo feitas 
medidas para determinação de Fósforo 
e Cálcio em matrizes de osso, 

fertilizante, leite e óleo lubrificante, 
com bons resultados. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Para as irradiações que produzem 
elementos com meia vida curta está 
sendo projetado um sistema de 
irradiação pneumático o qual irá 
possibilitar o método de analise por 
ativação cíclica com neutrons de 14 
MeV. Este sistema também possibilitará 
a determinação de elementos traços, 
visando a utilização de amostras 
biológicas. 

Para o futuro estão planejados os 
seguintes trabalhos: 
-Estudo de alguns materiais como 
blindagem para neutrons rápidos; 
-Irradiação de amostras de osso, 
fertilizante e leite em pó, para 
determinação de Fósforo e Cálcio. 
-Determinação de Fósforo e Bário em 
óleo lubrificante. 
-Medidas de seção de choque para 
materiais de interesse nuclear, como 
51 v, 52 C r > 5 5 M n > 59co e 6 5 C u . 

PARTICIPANTES 

Cilas Cândido dos Santos 
Jose Roberto Berretta 
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DESENVOLVIMENTO DE 
ULTRA-CENTRÍFUGAS PARA 

UF 6 

Supervisão de Projeto de Elementos de Separação 

OBJETIVO 

Este trabalho visa a divulgação do 
desenvolvimento na área de separação 
de isótopos de urânio através do 
processo de ultracentrifugação fruto do 
convênio COPESP/IPEN-CNEN-SP. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Temos já desen olvido um 
modelo de ultra-centrífuga com cilindro 
metálico que tem funcionamento estável 
e confiável. Este modelo tem sofrido 
aperfeiçoamentos no sentido de se 
melhorara sua performance separativa. 

Em primeiro lugar foi adicionado 
um dispositivo que orienta o fluxo de 
UF Ô de alimentação no seu interior que 
nos deu um ganho de 15% em seu 
poder de separação. 

Outro passo importante foi a 
solução dos problemas de entupimento 
dos coletores que se corroíam em 
operação. A solução foi encontrada na 
substituição do material de aço 
inoxidável para alumínio que não sofre 
corrosão nas temperaturas de trabalho. 

Também foi solucionado outro 
problema de corrosão no cilindro de 
aço maraging através de um tratamento 
superficial chamado espinelização que 
além de proteger o aço do contato com 
UFÓ, fornece uma coloração quase 
preta o que favorece o abaixamento de 
temperatura do cilindro. 

Um novo modelo de ultra-
centrífuga com cilindro de fibra de 
carbono com maior rotação e 
conseqüente maior poder de separação 
tem sido desenvolvido e já se encontra 
em ensaios de separação. 

Os ensaios já realizados mostram 
que este modelo é muito melhor do que 
os anteriores tendo já atingido boas 
marcas que provam a melhora do 
processo. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Vamos dar continuidade aos 
ensaios das máquinas de fibra de 
carbono com objetivo de deixá-las em 
condições de instalação em cascatas. 

Estudo da melhoria do poder de 
separação através de um melhor 
controle térmico com uso de banhos 
termostáticos. 

Novos projetos de ultra-
centrífugas modelo de fibra de carbono 
com ganho de rotação que deverá 
trazer mais um degrau de desempenho 
separative 

PARTICIPANTES 

Fernando de Castro Junqueira 
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MOTOR "IRONLESS" PARA 
ULTRACENTRÍFUGAS DE 

ENRIQUECIMENTO DE 
URÂNIO 

Coordenadoria de Processos 

OBJETIVO - Teste a 100% da velocidade 
- Verificação das características como 

O objetivo deste trabalho, no rendimento, fator de potência e 
âmbito do convênio COPESP/IPEN- temperatura 
CNEN-SP, é desenvolver um motor de 
imãs permanentes de comutação PARTICIPANTES 
eletrônica sem ferro no estator 
("ironless brushless") de alto Jorge Alberto da Silva 
rendimento e fator de potência (em Walter Ernst Friedrich Scheibig 
torno de 90%) para Ultracentrifugas de Wanderlei Marinho da Silva 
Enriquecimento de Urânio. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O motor inicialmente foi testado 
numa velocidade menor que a desejada, 
apresentando rendimento maior que 
90% e fator de potência em torno de 
90%. No entanto a temperatura no seu 
enrolamento e a frenagem da 
ultracentrífuga se mostraram um pouco 
elevadas. Foram feitas várias 
experiências para se detetar as origens 
destes problemas (temperatura e 
frenagem), chegando-se as seguintes 
causas: 
- Excessiva quantidade de ferro para 

apoio do estator do motor 
- Correntes induzidas no prório fio do 

estator 
- Influência do freio no teste de 

temperatura do motor 
Várias modificações de projeto e 

vários testes já foram realizados, 
constatando-se a diminuição da 
frenagem da U.C. e da temperatura do 
seu motor, a um nível aceitável, numa 
velocidade a 75% da nominal. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

- Modificação de projeto 
- Fabricação de novos motores 
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ENSAIOS DE SEPARAÇÃO 
ISOTÓPICA 

Supervisão de Separação Isotópica 

OBJETIVO 

Apresentar o trabalho 
desenvolvido em cooperação com a 
COPESP na pesquisa e 
desenvolvimento do enriquecimento do 
urânio pelo processo da 
ultracentrifugação. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As características, do ponto de 
vista do processo, de uma centrífuga a 
gás, trabalhando com hexafluoreto de 
urânio, são avaliadas em Ensaios de 
Separação Isotópica. 

Para o desenvolvimento desse 
trabalho a COPESP dispõe das 
seguintes instalações: 

-' Usina Desga: composta por: 
- Estações de Ensaio Individuais (EEI), 

cada uma contituída basicamente por 
três linhas de processo 
instrumentadas para introdução e 
retirada do gás na centrífuga, um 
sistema de vácuo, e sistemas para 
coleta de amostras, através das quais 
são avaliadas as respectivas 
composições; 

- Estações de Testes para ensaios de 
ultracentrífugas em conjunto; 

Destilação Piloto: onde o gás de 
processo UF(, utilizado nas plantas da 
COPESP e de ARAMAR é purificado, 
homogeneizado e armazenado em 
cilmdros, com controle analítico da 
pureza por espectrometria de infra
vermelho realizada pelo Laboratório de 
Análises e de composição isotópica, 
realizado pelo LEM; 

Laboratório de Espectrometria de 
Massa (LEM): onde existem oito 
espectrômetros de massa quadrupolo e 

dois de setor magnético; atuando na 
determinação dá composição isotópica 
do urânio em UFg, na caracterização 
química do UF^ através de suas 
impurezas voláteis e na qualificação de 
matérias empregados na fabricação de 
ultracentrífugas e nas linhas de processo 
por meio de análises de desgaseifícação. 

Todo o material nuclear, a saber 
o UFç, empregado nas instalações é 
contabilizado para efeito de 
Salvaguarda. 

Um Ensaio de Separação 
Isotópica de uma dada centrífuga 
constitui na operação do equipamento 
em diversas condições de pressão e 
vazão. Em cada uma dessas condições 
são coletadas amostras de produto e de 
rejeito para determinação da separação 
obtida, através da análise da 
composição isotópica no LEM. São, 
então, calculados os parâmetros 
separativos e estabelecidas as 
correlações pertinentes, para identificar 
o comportamento separãtivo da 
centrífuga em estudo e seu ponto de 
operação ótimo. 

O desenvolvimento de um modelo 
de centrífuga é composto por uma série 
de Ensaios de Separação Isotópica 
realizados em diversas centrífugas com 
configurações diferentes, buscando 
maximizar seu desempenho separãtivo e 
identificar as demais características de 
processo. 

Todos os modelos de 
ultracentrífugas desenvolvidos pela 
COPESP foram, e são, testados nas 
EEI's. Recentemente foi concluído o 
trabalho de otimização e caracterização 
da centrífuga instalada nas cascatas de 
ARAMAR. Nesse sentido foram 
definidas as configurações geométricas 
de montagem da centrífuga e os 

165 



respectivos., modé]ps empíricos dos 
parâmetros dê operação e separação, às 
condições nominais de operação e os 
critérios para os testes dé aceitação e 
correção das centrífugas. 

Atualmente se encontram em 
desenvolvimento separativo vários 
novos modelos de centrífuga, e estudos 
com as centrífugas de ARAMAR 
continuam, com o objetivo de alterar 
seu ponto ótimo de operação para uma 
condição mais conveniente, para 
operação em grandes cascatas. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Além de dar continuidade aos 
desenvolvimentos em andamento, estão 
previstos Ensaios de Separação 
Isotópica em centrífugas que 
atualmente se encontram na etapa de 
desenvolvimento mecânico, 

Paralelamente estão sendo 
desenvolvidas as seguintes linhas de 
pesquisa: 
- Aprimoramento dos procedimentos 
experimentais de ensaio, das técnicas 
anaíticas e dos métodos de análise dos 
resultados; 
- Desenvolvimento . de padrões 

isotópicos de trabalho de U F 0 ; 
- Desenvolvimento e construção de 

espectrõnietros de massa magnético e 
quadrupplo; 

- Desenvolvimento de modelos 
matemáticos para simulação e 
otimização numérica do desempenho 
separativo de centrífugas a gás. 

PARTICIPANTES 

Dulce Maria Daher 
Helena Sueco JC. Mezzarano 
Sylvana Cavedon P. Migliavacca 



MOTOR DO MECANISMO DE 
ACIONAMENTO DE BARRAS 

(MAB) 
Coordenadoria de Processos 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho no 
âmbito da COPESP/IPEN-CNEN-SP, é 
otimizar o funcionamento do motor do 
MAB. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Testes do motor com seu 
acionamento original mostraram que 
este apresentava uma temperatura na 
cabeceira de bobina em torno de 200 
graus Celcius (muito elevada) quando 
operado de forma inclinada a 45 graus 
na bancada do LOOP 150, em 
condições de operação nominais 
(pressão e temperatura). 

Inicialmente partiu-se para uma 
otimização do rotor pelo Método dos 
Elementos Finitos, visando obter um 
conjugado de relutância maior para uma 
mesma corrente. Verificou-se que o 
ganho seria, na média, em torno de 
20%, no conjugado. A corrente, para o 
oconjugado desejado, diminuiria, mas 
não abaixaria drasticamente a 
temperatura. 

Como se tratava de um motor de 
6 fases e este operava inicialmente com 
apenas 2 e 3 fases energizadas, 
procurou-se encontrar uma forma de 
acionamento que utilizasse o maior 
número de fase (5 e 6 fases), 
diminuindo assim a corrente em cada 
fase. Inicialmente verificou-se que do 
ponto de vista teórico isto seria 
possível. Partiu-se então para execução 
de um teste estático do motor com o 
mesmo enrolamento, modificando 
apenas a sua forma de ligação externa, 
para ser alimentado com maior número 
de fases. Comprovou-se que o motor 

forneceria um conjugado maior para 
uma mesma corrente ou um conjugado 
igual ao anteriror com correntes 
menores. 

Em função dos resultados 
observados partiu-se para a fabricação 
de um motor com enrolamento 
modificado. Com este motor foram 
executados testes dinâmicos, 
improvisando-se um novo acionamento, 
obtendo-se assim temperaturas mais 
baixas (em torno de 80 graus Celcius). 
Comprovou-se assim a viabilidade de se 
operar com as alterações propostas. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

-Fabricação definitiva de um novo 
acionamento; 

-Testes do motor e acionamento 
novo, na bancada do Loop 150, 
verificando-se as temperaturas; 

-Modelamento do motor pelo 
Método dos Elementos Finitos para sua 
nova forma de operação. 

PARTICIPANTES 

Walter Ernst Friedrich Scheibig 
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PROJETO DE PROCESSOS 

Supervisão de Controle dé Processos 

OBJETIVO 

Apresentar as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento em projeto 
de processos, dentro de um programa 
de cooperação IPEN/COPESP. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O setor de projetos de processos 
é responsável pelo projeto, 
comissionamento, pré-operação e 
otimização de unidades de Separação 
Isotópica. 

Desenvolve também o projeto de 
unidades da Conversão de "yellow 
cake** à hexafluoreto de urânio, em 
cooparticipação com algumas firmas de 
projeto. 

Tem também como função a 
preparação de documentação de 
licenciamento e de salvaguardas do 
material nuclear, bem como 
participação nos seus processos de 
contabilidade. 

Desenvolve paralelamente outras 
atividades relacionadas ao ciclo do 
combustível, tais como: destilação de 
hexafluoreto de urânio, sistemas de 
refrigeração a ultra-baixa temperatura, 
tratamento de rejeitos de baixa 
atividade, manipulação e absorção de 
hexafluoreto de urânio, etc. 

Em muitos dos processos 
anteriormente descritos, foi responsável 
pelo projeto, instalação de protótipos e 
otimização de diversos equipamentos, 
de uso não corriqueiro na indústria. 

Para tanto conta com o auxílio de 
áreas específicas para manipulação de 
hexafluoreto de urânio, e colunas de 
destilação para hexafluoreto de urânio. 

No setor de projetos, conta com 
uma considerável informatização, sendo 
praticamente todo o trabalho realizado 
em CAD-CAM. 

Como atividades recentes do 
setor podemos destacar: 

- Desenvolvimento de programas 
de computação para o cálculo teórico 
de cascatas de separação isotópica. 

- Projeto de cascatas de 
laboratório instaladas em ARAMAR, 
bem como suas pré-operações , 
comissionamentos e otimizações dos 
pontos de operação. 

- Projeto de unidade de 
tratamento de rejeitos de baixa 
atividade para a COPESPII. 

- Projeto completo de unidades 
de transferências gasosas e líquidas de 
hexafluoreto de urânio. 

- Documentação relativas a 
licenciamento (RAS, RIMA), 
salvaguardas das instalações, 
descomissionamento das instalações, 
bem como implementação de processos 
de contabilidade de material nuclear. 

- Reforma e pré-operação de 
unidade de destilação de hexafluoreto 
de urânio. 

- Projeto de uma instalação 
industrial de destilação de hexafluoreto 
de urânio. 

- Projeto de unidade de conversão 
de "yellow cake" à hexafluoreto de 
urânio. 

- Trabalhos conjuntos com o 
PROCOM, tais como: levantamento de 
curvas experimentais de secagem de 
DUA, testes de filtração e de 
purificação de soluções de NTU, testes 
das células eletrolíticas, etc. 

- Elaboração de procedimentos da 
Garantia da Qualidade normalizando a 
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forma e o conteúdo dos documentos de 
engenharia, no âmbito da COPESP e de 
empresas contratadas. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Entre as atividades planejadas 
podemos citar: 

- Certificação dos programas de 
simulação de cascatas de separação 
isotópicas. 

- Continuidade dos programas de 
desenvolvimento de processos e de 
equipamentos relacionados ao ciclo de 
combustível. 

- Projeto de uma usina de 
demonstração de cascatas de separação 
isotópica. 

PARTICIPANTES 

Carlos Roberto Majovski 
Célia Christian! P. Portoghese 
Eduardo Monteiro da Silva 
Eduardo Ramos Ferreira da Silva 
Elder Migliavaccal 
Jean Claude Bozzolan 

170 



PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DE 

MATERIAIS 

Divisão de Materiais 

OBJETIVO 

O Setor Materiais, dentro do 
programa de cooperação, COPESP, 
IPEN.CNEN-SP tem como objetivo 
primordial a pesquisa e o 
desenvolvimento de materiais, de 
métodos de inspeção não destrutiva, de 
processos de metalurgia extrativa e de 
processos de soldagem em materiais 
metálicos, cerâmicos, poliméricos e 
compostos, utilizados ou a serem 
empregados pelo IPEN/COPESP em 
unidades do ciclo do combustível 
nuclear, em reatores nucleares e em 
submarinos. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As necessidades tecnológicas 
relativas a um programa nuclear 
voltado a fabricação de reatores 
nucleares e submarinos, passam pela 
pesquisa e desenvolvimento não só de 
novos materiais, como no 
aprimoramento dos chamados 
tradicionais. Além disso o pleno 
funcionamento de unidades do ciclo de 
combustível nuclear requer materiais 
especiais, de grande resistência 
mecânica e contra a corrosão. Isto 
tendo em vista a alta reatividade dos 
fluidos de processo, normalmente 
fluorídricos, exigindo aços especiais, 
ligas de níquel, cobre, alumínio e outros 
elementos que permitam a elaboração 
de produtos de elevada confiabilidade. 

Por outro lado, a fabricação de 
reatores nucleares exige outra série de 
requisitos, agora muito mais voltados à 
resistência mecânica e principalmente à 
tenacidade em suportar as inúmeras 
condições de serviço. Severos 

parâmetros de qualidade devem ser 
atendidos desde a fabricação dos semi-
acabados até os componentes montados 
do vaso do reator e das tubulações e 
equipamentos dos circuitos primário e 
secundário. Assim também um 
completo programa de inspeção não 
destrutiva deve ser elaborado e 
executado no sentido de assegurar 
qualidade e segurança totais durante a 
vida útil da unidade nuclear. 

O Setor de Materiais tem 
participado no desenvolvimento e 
acompanhamento de processos dentre 
os quais destacam-se: Obtenção de 
tubos de revestimento para o elemento 
combustível em aço inoxidável 
austenítico tipo 348L* (aço ao nióbio 
com baixo carbono e teor de nitrogênio 
controlado) através do processamento 
da liga e do estudo de várias 
alternativas de produção, partindo-se de 
pré-formas usinadas, conformadas 
termo-mecanicamente por flow-forming 
e trefilação até dimensões finais; 
Obtenção de ligas de samário-cobalto, 
principalmente o intermetálico SmCos» 
envolvendo a redução de oxido de 
samário por cálcio metálico e 
consequentemente difusão em cobalto 
metálico, bem como o emprego desse 
intermetálico para a produção de imãs 
permanentes de alta performance 
magnética; Obtenção de ligas de 
manganês-cobre visando emprego em 
propulsores fundidos de submarinos, 
através da produção e análise dos 
parâmetros de fundição, bem como 
estudo e avaliação das propriedades 
acústicas de absorção sonora desses 
materiais; Obtenção de ligas de prata 
ligas de índio-cádmio visando a 
produção de barras absorvedoras de 
neutrons de reatores nucleares, através 
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do processamento da liga e 
conformação termo-mecãnica até 
dimensões finais; Obtenção de chapas 
de ligas à base de zircônio para 
emprego como revestimento de 
elementos combustíveis do tipo 
caramelo, através do processamento da 
liga em forno de feixe de elétrons e 
conformação termo-mecãnica até 
dimensões finais, com acompanhamento 
constante químico e microestrutural, 
inclusive com análise de textura; 
Obtenção de fibras de carbono a partir 
tanto de resinas de poliacrilonitrilas 
com características têxteis como de 
resinas com qualidades estruturais, bem 
como operação, análise e 
acompanhamento da produção de fibras 
de carbono; Obtenção de estruturas de 
alta resistência em material composto 
com matriz polimérica epoxídica e fibra 
de carbono, visando o emprego em 
ultracentrífugas; Separação e produção 
de zircônio e háfnio nuclearmente puros 
através do método da extração por 
solventes, com a operação da usina e 
acompanhamento analítico das etapas 
de processamento; Separação de terras 
raras visando a fabricação e montagem 
de um sistema de separação desses 
materiais através do processo de 
extração por solventes e 
aproveitamento como matéria prima na 
elaboração de ligas magnéticas de 
emprego em motores e sensores 
elétricos de máquinas de 
ultracentrifugação e submarinos; 
Soldagem por explosão e fricção de 
materiais dissimilares à base de ligas de 
alumínio e aços inoxidáveis austeníticos 
visando o emprego dessas juntas em 
tubulações de enriquecimento 
isotópico; e Soldagem de ligas de 
alumínio visando o emprego em 
tubulações de enriquecimento 
isotópico; Soldagem de equipamentos e 
componentes do circuito primário de 
reatores através da análise de materiais 
e de suas especificações técnicas. 

PARTICIPANTES 

Enéas Furtado de Araújo 
Fernando da Costa Magalhães 
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VÁLVULA 
ELETROMAGNÉTICA 

BIESTÁVEL 

Coordenadoria de Processos 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é 
apresentar o desenvolvimento de uma 
configuração de Dispositivo 
Eletromagnético Biestável, na forma de 
uma Válvula de Bloqueio, desenvolvida 
no COPESP/IPEN-CNEN-SP. Serão 
mostrados de forma resumida as duas 
principais características funcionais, o 
princípio de funcionamento e o 
desempenho dos primeiros protótipos. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Os Atuadores Eletromagnéticos 
como: contatores, válvulas, e t c , 
utilizam normalmente elementos 
mecânicos para garantir o retorno do 
cursor a posição de estabilidade 
quiescente, ou seja, estável sem a 
introdução de energia externa. Esta 
característica define se o dispositivo é 
"normalmente aberto"ou "normalmente 
fechado" pelo seu estado quando 
desenergizado. 

A Válvula Eletromagnética 
Biestável, aqui apresentada, possue o 
caráter de biestabilidade quiescente, ou 
seja, estável na posição fechada ou 
aberta sem introdução de energia 
devido a um grupo de 20 imãs 
posicionados de forma radial que criam 
um fluxo magnético entre o embolo 
(parte móvel) e a parte estática (corpo 
da válvula). Duas bobinas posicionadas 
axialmente e adjacentes ao conjunto de 
imãs são responsáveis pela mudança de 
estado quando energizadas por uma 
fonte de tensão de +24VCC (para 
fechar) ou -24VCC (para abrir). Estas 
características permitem que o consumo 
de energia desta válvula seja 

praticamente zero pois efetivamente só 
há consumo de energia durante o 
transitório de mudança de estado, que 
para o último protótipo dura cerca de 
40 ms. Esta biestabilidade confere a 
válvula uma característica de segurança 
quanto a uma eventual falta de energia 
elétrica seja por causas externas ou 
interrupção de circuitos acidentalmente, 
podendo inclusive ser acionada 
localmente com uma bateria de 24 
volts, se necessário. 

O primeiro protótipo foi 
fabricado com imãs de Ferrite de 
Estrondo que são imãs de baixa energia 
e portanto geravam uma baixa força 
entre o encosto da sede e a sede, este 
encosto necessitava ter bordas mais 
agudas fato que originava marcas na 
sede, que era feita de Teflon, 
acelerando sua deterioração, finalizando 
por não atingir a meta de taxa de 
vedação que é de 10' 8 mbar.l.s. 

Após vários desenvolvimentos 
chegou-se a um protótipo, última 
versão, que utiliza imãs de alta energia, 
SITILCOS, gerando forças de compressão 
entre sede e encosto maiores, 
conjuntamente foi criada uma nova 
geometria esférica do encosto da sede e 
modificada a sede para um o'ring de 
Viton, conjunto este que permite a 
repetição contínua de ciclos abrir/fechar 
sem marcar o o>ing. As taxas de 
vedação conseguidas com este 
protótipo foram da ordem de IO"9 

mbar.l.s, satisfazendo plenamente as 
condições de projeto desejadas. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O protótipo será submetido a 
testes de ciclagem (± 2000 ciclos) com 
passagem de gás UF(„ sendo verificada 

173 



a cada ciclo a sua taxa de vedação e se 
não ocorre travamento do embolo, fato 
já verificado em Válvulas 
Eletromagnéticas - Tipo Normalmente 
Aberta utilizadas anteriormente em 
testes similares. 

No desenvolvimento deste 
projeto há ainda a intenção de projetar 
uma versão miniaturizada da Válvula 
Biestável que venha atender projetos 
com outros condicionantes, como por 
exemplo a área Aeroespacial (satélites, 
e tc ) . 

PARTICIPANTES 

Jorge Alberto da Silva 
Kyosuke Gohara 
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PROGRAMA EXPERIMENTAL 
DE FLUXO CRÍTICO DE CALOR 
PARA REATORES NUCLEARES 

Supervisão de Termo-Hidráulica 

OBJETIVO 

O objetivo deste programa é o 
desenvolvimento de uma metodologia 
aplicável à previsão do fluxo crítico de 
calor (FCC) em reatores tipo PWR 
(Pressurized Water Reactor) de 
pequeno e médio porte. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O principal limite termoidráulico 
de projeto de reatores do tipo PWR é 
determinado pela ocorrência de fluxo 
crítico de calor. 

A metodologia de projeto 
termoidráulico de núcleos PWR 
envolve a utilização de códigos de 
análise de subcanais, correlações 
empíricas de transferência de calor, 
penda de carga e fluxo crítico de calor. 

A previsão das condições de 
fluxo crítico de calor para o projeto de 
reatores PWR é feita através de 
correlações empíricas, como a W-3 da 
Westinghouse e a EPRI da Electric 
Power Research Institute. Uma das 
maiores limitações quanto ao emprego 
dessas correlações se refere às suas 
faixas de validade ou utilização. 

Devido à possibilidade de 
operação dos reatores PWR de 
pequeno e médio porte em condições 
de escoamento bastante distintas das 
dos reatores de grande porte, faz-se 
necessário o desenvolvimento de uma 
metodologia de projeto e análise 
termoidráulica aplicável aos mesmos. 
Para tanto estabelecemos o seguinte 
programa: 

-Preparação de um banco de 
dados contendo os resultados 
experimentais disponíveis na literatura. 

-Realização de experimentos em 
condições de alto subresfriamento para 
complementação do banco de dados 
(limitado a títulos mais elevados). 

-Seleção e implantação de um 
código de projeto e de uma correlação 
de FCC compatível com as condições 
operacionais e geométricas de reatores 
de pequeno e médio porte. 

-Extensão da faixa de validade e 
qualificação do conjunto 
código/correlação. 

As atividades necessárias ao 
cumprimento deste programa, bem 
como seus estágios de execução são 
fornecidas a seguir. 

-Projeto, desenvolvimento e 
qualificação das varetas simuladòras. 

Foram concebidas e projetadas 
varetas simuladòras para altos valores 
de fluxo de calor. 

O primeiro grupo de varetas em 
aço inox, intrumentadas e de 
aquecimento indireto, já se encontra em 
utilização na seção de testes para 
vibrações induzidas por ebulição 
subresfriada do Circuito Apoio. 

Desenvolvimento de Seção de 
Testes de FCC (SI) e Adaptação do 
CTE 150. 

Para a realização dos 
experimentos de fluxo crítico de calor, 
está sendo desenvolvida e fabricada 
uma seção de testes de 3x3 varetas 
(Seção de Testes SI). 

As faixas de operação dessa 
seção abrangem pressões de 100 a 138 
bar e vazões de 0.29 a 2.88 kg/s. 

O suprimento e controle das 
condições de entrada do refrigerante 
para a seção será feito através de uma 
adaptação no CTE 150. A 
documentação de projeto da adaptação 
está concluída e a mesma já se encontra 
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em fase de aquisição.. • ;* 
-Métodos de análise e 

correlações. 
Para a definição dos métodos de análise 
foram definidas as seguintes sub-
atividades: 

-Banco de dados de FCC. 
Em convênio com a PUC do Rio 

de Janeiro, foi desenvolvido um banco 
de dados experimentais de fluxo crítico 
de calor, disponíveis em literatura, bem 
como para os obtidos nos experimentos 
no CTE 150. 

A estrutura principal do banco de 
dados consiste em um arquivo gráfico 
com a geometria das seções de testes, 
arquivo de dados com as distribuições 
de potência nas varetas, dados 
numéricos, geométricos e operacionais 
das seções e dados experimentais das 
medidas de FCC. 

-Análise e adequação dos 
programas de cálculo. 

Da análise e comparação dos 
programas de análise de subcanais 
COBRA 3P, 3C-MTT e 41, concluiu-se 
que para condições normais de 
operação as três versões são 
satisfatórias, para condições de fortes 
desuniformidades na entrada do núcleo 
bem como para acidentes, é 
recomendada a versão 41. 

À versão 41 ganhou também, 
através do trabalho desenvolvido na 
PUC, uma nova interface para 
fornecimento dos dados de entrada pelo 
usuário, acoplada com o banco de 
dados mencionado acima. 

-Correlações de FCC EPRI e W-
3. 

Foi realizada análise comparativa 
entre as duas correlações e resultados 
experimentais de FCC, observando-se 
que: ambas devem ser utilizadas dentro 
de suas faixas de validade; a EPRI 
possui uma faixa de operação mais 
ampla que a W3. 

Sistema de Deteção e 
Desligamento. 

Já foi iniciado o desenvolvimento 
conceituai deste sistema, com base no 
sistema de aquisição de dados HP3054. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

As seguintes atividades estão 
planejadas com vistas à conclusão deste 
programa: 

-Produção de varetas, em 
Inconeí, instrumentadas para utilização 
na Seção de Testes SI . 

-Instalação e testes pre-
operacionais da adaptação e da seção 
SI . 

-Desenvolvimento de software 
para aquisição e análise de dados de 
temperatura das varetas bem como para 
o desligamento do Banco de Potência 
da seção quando da deteção do FCC. 

-Realização de experimentos na 
Seção S I . 

-Validação ou modificação das 
correlações para cálculo de FCC 

PARTICIPANTES 

Alfredo José Alvim de Castro 
Benedito Dias Baptista Filho 
Carlos de Bastos Franco 
Daniel Kao Sun Ting 
Eduardo Maprelian 
Pedro Carajlescov 
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ENGENHARIA DE SEGURANÇA 
NUCLEAR 

Supervisão de Análise de Confiabilidade 

OBJETIVO 

A Supervisão de Análise de 
Confiabilidade tem como missão 
executar atividades relacionadas com 
Segurança Nuclear, envolvendo a 
Análise de Acidentes e Transientes, a 
Análise Probalística de Segurança e o 
Licenciamento de Instalações 
Nucleares. Essas atividades cobrem 
tanto a área de reatores de potência e 
pesquisa como empreendimentos do 
ciclo do combustível nuclear. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A Análise de Acidentes e 
Transientes envolve o estudo, exame e 
descrição do comportamento de 
reatores nucleares em situações 
transitórias e de acidentes postulados, 
com o objetivo de determinar as 
margens de segurança e verificar a 
adequação de itens para prevenir e 
atenuar as conseqüências dos acidentes 
postulados. 

As atividades recentes do Grupo 
de Análise de Acidentes e Transientes 
foram: 
- transferência de programas 
computacionais de Análise de Acidentes 
e Transientes, implantados em 
computadores de grande porte, para 
micro-computadores e estações de 
trabalho. Foram transferidos os 
seguintes programas computacionais: 
RELAP4/MOD3; MARCH3; 
RELAP5/MOD2; MARCOP; 
TRAC/PF2; TRAPMELT-3; PARET; 
VANESA; TRANSV2; 
3D-AIRLOCA; NAUA4; NAUA5; 
- desenvolvimento de metodologia de 
análise de acidentes postulados de 

reatores de pesquisa e de potência 
abrangendo acidentes de perda de 
refrigerante, acidentes de reatividade e 
acidentes envolvendo o transporte e 
manuseio de combustível nuclear; 
- elaboração de metodologia de cálculo 
para determinação dos termos-fonte 
gerados nos acidentes postulados de 
reatores nucleares; 
- implantação e análise do códigos 
MARCH3, TRAPMELT, VANESA e 
NAUA4 e 5 para análise de acidentes 
severos; 
-estudo conceituai dos projetos de 
contenção e confínamento de 
instalações nucleares e elaboração de 
experimento para determinação de 
parâmetros termoidráulicos de 
contenções nucleares. 

Os estudos relacionados com 
Análise Probabilística de Segurança têm 
por objetivo apoiar o desenvolvimento 
de projetos e operação de instalações 
nucleares em questões relacionadas 
com a segurança, confiabilidade, 
disponibilidade e manutenibilidade, 
além de complementar as atividades de 
análise determinística de segurança 
necessárias no licenciamento destas 
instalações. 

Dentre as atividades recentes 
envolvendo a Análise Probabilística de 
Segurança no IPEN, destacam-se: 
- atualização do estudo de 
confiabilidade do Sistema de Proteção 
do reator IPEN-MB-01, a partir dos 
dados de falha obtidos após quatro anos 
de operação; 
- elaboração de unia metodologia geral 
para certificação de sistemas digitais 
com qualidade nuclear; 
- estudos para a classificação de 
segurança de sistemas e componentes 
do reatores de potência do tipo PWR; 
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- elaboração de um banco de dados de 
confiabilidade para os componentes do 
Circuito Térmico CTE-150; 
- aperfeiçoamento e atualização do 
banco de dados de confiabilidade que 
reúne fontes internacionais. 

As atividades de licenciamento 
consistem na execução de tarefas que 
fornecem subsídios à Supervisão de 
Análise de Confiabilidade para atestar a 
conformidade de projetos de instalações 
do ciclo do combustível nuclear, 
incluindo reatores, com os requisitos 
contidos nas normas da CNEN. Essas 
atividades estão refletidas na 
documentação de licenciamento, 
destacando-se o Relatório do Local e o 
Relatório de Análise de Segurança, que 
representam os instrumentos principais 
para a obtenção da aprovação do sítio e 
das licenças de construção e de 
operação. 

No cumprimento de suas 
atribuições de licenciamento, a 
Supervisão de Análise de 
Confiabilidade tem executado as 
seguintes tarefas: 
- coordenação da elaboração de 
documentos de licenciamento das 
instalações do Centro Experimental 
Aramar (CEA) localizado em Iperó, 
São Paulo.; 
- desenvolvimento e aplicação de 
métodos de análise de impacto 
ambiental; 
- participação em análises e avaliações 
de risco das instalações do CEA; 
- acompanhamento do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e do 
Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) das instalações do CEA; 
- análise de acidentes de plantas 
químicas do ciclo do combustível 
nuclear, associados ao processo, 
armazenamento e transporte de 
substâncias potencialmente perigosas; 
- desenvolvimento de critérios de 
segurança de instalações de 
enriquecimento de urânio; 
- elaboração do Plano de Emergência 
do CEA; 
- planejamento e aplicação de exercícios 
de emergência no Laboratório de 
Enriquecimento Isotópico (LEI) do 
CEA; 
- estudos de caracterização de sítios 
nucleares. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

A partir de 1995, a Supervisão de 
Análise de Confiabilidade deverá dar 
continuidade às suas atividades 
relacionadas com o Centro 
Experimental Aramar (CEA), 
executando as seguintes tarefas: 
- elaboração do Relatório do Local 
(RAL) e do Relatório Preliminar de 
Análise de Segurança (RPAS) da Usina 
Piloto de Demonstração Industrial para 
o Enriquecimento de Urânio; 
- revisão do Relatório Final de Análise 
de Segurança (RFAS) do Laboratório 
de Enriquecimento Isotópico (LEI); 
- simulação de acidentes e transientes 
termohidráulicos para o reator INAP 
(Instalação Nacional à Água 
Pressurizada); 
- elaboração do Relatório Preliminar de 
Análise de Segurança (RPAS) do 
INAP; 
- análise de segurança do sistema de 
proteção e controle com tecnologia 
digital; 
- análise probabilística de segurança do 
INAP para as fases de Projeto de 
Concepção e de Projeto Básico. 

Para as instalações do IPEN 
poderá ser solicitado o estudo de 
exequibilidade do Reator Nacional de 
Água Pressurizada de Média Potência 
(RENAP-MP), bem como da 
viabilização do uso do reator IEA-Rl 
por tempo integral, visando o 
incremento da produção de 
radioisótopos no IPEN. 

Das atividades planejadas para o 
Reator IE A-R1 destaca-se a 
reavaliação da documentação de 
licenciamento. Em especial, a de análise 
de acidentes, abrangendo a descrição e 
cálculo das conseqüências dos acidentes 
postulados. 

PARTICIPANTES 

Grupo de Análise de Acidentes e 
Transientes 
Grupo de Análise Probabilística 
Grupo de Licenciamento 
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INSTRUMENTAÇÃO E 
CONTROLE 

Supervisão de Instrumentação e Controle 

OBJETIVO 

A Supervisão de Instrumentação 
e Controle desenvolve trabalhos na área 
de eletrônica nuclear, os quais 
abrangem: 

- concepção e desenvolvimento 
de sistemas de instrumentação nuclear 
para reatores de pesquisa e potência; 

- projeto e construção de 
equipamentos eletrônicos para reatores; 

- projeto e construção de 
equipamentos de laboratório; 

- desenvolvimento e caracteriza
ção de SPD's; 

- métodos para calibração da 
potência térmica do reator IEA-R1; 

- projeto de sistemas de controle 
e proteção de loops de irradiação. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A Supervisão de Instrumentação 
e Controle teve um papel importante no 
projeto e implantação da maior parte da 
instrumentação eletrônica do reator 
nuclear IPEN/MB-01 (Unidade 
Crítica). 

Os projetos foram iniciados no 
ano de 1984 e resultaram em diversos 
equipamentos eletrônicos para a área 
nuclear, entre os quais destacam-se: 

- Monitores de Radiação dos mais 
diversos tipos (portal, pés e mãos, área, 
bancada), 

- Sistemas de Acionamento e de 
Indicação de Posição de Barras, 

- Sistema de Aquisição de Dados, 
- Sistema de Proteção e de 

Controle Automático da Potência do 
Reator, e 

- Reatímetro Digital. 
Os Sistemas de Proteção e de 

Controle Automático da Potência do 

Reator IPEN/MB-01 foram instalados 
no primeiro trimestre de 1988 e ao 
longo destes anos vêm operando 
satisfatoria-mente, possibilitando a 
operação segura do reator. 

O Sistema de Aquisição de 
Dados, inicialmente projetado para 
atender às necessidades do Circuito de 
Água Experimental, foi mais tarde 
utilizado na aquisição de dados em 
outras instalações, como no 
Laboratório Radioecológico de Aramar, 
Reator IPEN/MB-01 e Reator IEA-R1. 

Outro produto a ser destacado é 
um medidor de reatividade baseado no 
uso de microprocessadores. Este 
instrumento, denominado Reatímetro 
Digital, apresenta desempenho 
comparável aos desenvolvidos em 
países com tradição em instrumentação 
nuclear. Ele tem sido utilizado nos 
Reatores IEA-R1 e Angra I. 

Atualmente as nossas atividades 
estão voltadas ao desenvolvimento nas 
áreas de instrumentação eletrônica para 
reatores, monitoração da radiação, 
controle de processos, desenvolvimento 
de SPD's e projeto de sistemas de 
controle e proteção para loops de 
irradiação. 

Na área de instrumentação 
eletrônica para reatores, estão sendo 
desenvolvidos: Sistema de Deteção 
Nuclear Externo (SDNE) e Sistema de 
Deteção Nuclear Interno (SDNI), 
Sistema de Acionamento de Barras 
(SAB) e Posicionador Eletrônico para 
Válvula Solenóide Modulante 
(PEVSM). O SDNE monitora a 
potência do reator gerando informações 
para os sistemas de controle e de 
proteção do reator. O SDNI é 
responsável pela monitoração da 
distribuição de potência no núcleo do 
reator. O SAB indica a posição correta 
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das barras do reator e atua sobre o seu 
mecanismo de acionamento. O PEVSM 
atua no comando de posição parcial de 
uma Válvula Solenóide Modulante 
mediante informações recebidas do 
sistema de controle. 

Na área de monitoração da 
radiação, está sendo desenvolvido um 
Sistema de Monitoração da Radiação. 
Este sistema é constituído de monitores 
de radiação distribuídos pela instalação 
e interligados em rede a uma central. 
Esta central recebe os dados dos 
monitores de radiação, mantém os 
registros, gera relatórios de operação e 
fornece informações ao pessoal de 
proteção radiológica e operadores da 
instalação. Este sistema pode ser 
utilizado tanto em reatores como em 
outras instalações nucleares que 
necessitem de monitoração da radiação 
em diversos locais. 

Atualmente está sendo concluído 
o protótipo denominado modelo de 
desenvolvimento do monitor de área e 
do monitor pés e mãos. O esforço no 
projeto dos módulos eletrônicos está 
voltado para a modularidade, de forma 
que para o desenvolvimento de outros 
tipos de monitores de radiação não 
sejam necessários novos projetos 
eletrônicos, bastando apenas 
reconfigurar os módulos já existentes. 
Estratégia idêntica está sendo utilizada 
no projeto de software destes 
monitores. 

Na área de controle de processos 
nucleares, cabe destacar o controlador 
de temperatura de forno de sinterização 
(CTFS), utilizado para a sinterização de 
materiais radioativos. O projeto foi 
desenvolvido em conjunto com o 
CDTN (Centro de Desenvolvimento de 
Tecnologia Nuclear). O conjunto está 
em operação no LABMAT 
(Laboratório de Materiais Cerâmicos e 
Tratamento de Rejeitos). 

Na área de projetos de sistemas 
de controle e proteção, foi desenvolvi
do um projeto para o CAFE (Circuito 
de Água Fervente) que é um loop de 
irradiação a água fervente, também 
desenvolvido em conjunto com o 
CDTN. 

Na área de desenvolvimento e 
caracterização de SPD's, foram 
desenvolvidos e caracterizados SPD's 
com várias geometrias e materiais 
diversos. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Para o futuro pretende-se ampliar 
os trabalhos atualmente desenvolvidos, 
com a inclusão de equipamentos para o 
uso em laboratórios de pesquisas 
nucleares, como pré - amplificadores, 
amplificadores de pulso, contadores, 
temporizadores, fontes de alta tensão, 
etc. e de outros equipamentos de 
monitoração da radiação (monitor de 
alimentos, monitor de ar, monitor de 
efluentes, monitores portáteis, etc). 

Planeja-se também o 
desenvolvimento de um sistema de 
deteção nuclear Campbell. 

PARTICIPANTES 

Eduardo Winston Pontes 
José Carlos Pires Ferreira 
Maria Yoko Hiromoto 
Paulo Roberto Bueno Monteiro 
Pedro Luiz Airoldi Teixeira 
Pedro Luiz Benko 
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PROJETO MECÂNICO DE 
EQUIPAMENTOS 

Coordenadoria de Mecânica de Reatores 

OBJETIVO 

O objetivo da Divisão de 
Engenharia Mecânica é a elaboração ou 
o acompanhamento de projetos 
mecânicos de vasos de pressão, 
equipamentos e dispositivos mecânicos 
em geral, tais como reatores, 
trocadores de calor, tanques, 
misturadores, bombas hidráulicas, 
máquinas em geral, turbinas a vapor, 
geradores elétricos, aparelhos de 
levantamento e transporte, etc... nas 
fases de concepção, básico, 
detalhamento e de fabricação. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

De uma forma resumida, as 
atividades da divisão estão voltadas 
para o desenvolvimento de 
equipamentos mecânicos para centrais 
nucleares, reatores de pesquisa, 
instalações nucleares, químicas e 
industriais, laboratórios e bancadas 
experimentais. 

Para tanto, a Divisão conta com 
uma equipe de 23 pessoas, sendo 12 
engenheiros, 1 secretária e 10 
projetistas, distribuídos em duas 
Seções, uma de "Vasos de Pressão" e 
outra de "Equipamentos e Dispositivos 
Mecânicos". 

Esta equipe está capacitada a 
desenvolver internamente qualquer 
etapa do projeto de equipamentos, bem 
como pode atuar através dos "Grafts -
Grupos de Acompanhamento e 
Fiscalização" de serviços executados 
externamente, por terceiros. 

Entre os principais produtos 
gerados pela Divisão, destacamos as 
folhas de dados de equipamentos. 

memoriais de cálculo diversos, 
desenhos de conjunto e de detalhes, 
especificações técnicas, pareceres, 
análises técnicas de propostas de 
fornecedores, propostas de 
experimentos e rotinas experimentais. 

Tais produtos podem ser 
elaborados tanto man uai mente, como 
através dos recursos de informática 
disponíveis na Divisão, com destaque 
para os de computação gráfica (CAD), 
para o que capacitamos plenamente 
nossa equipe, com utilização dos 
softwares Microstation e Autocad, em 
2D e 3D. 

Entre as atividades recentes da 
Divisão, destacamos os projetos dos 
seguintes equipamentos: 

- INAP: Primeira e segunda 
barreiras da contenção, vaso de pressão 
do reator, internos do reator, 
mecanismos de acionamento de barras 
(MAB), geradores de vapor, 
press uri zador, bombas e válvulas 
principais, tanque de blindagem 
primária, conde nsadores, turbo-
geradores, blindagem rotativa, 
máquinas de troca de combustível novo 
e irradiado, dispositivos blindados para 
movimentação e armazenagem dos 
internos, pontes rolantes e pórticos, 
portas estanques, anteparas blindadas e 
muitos outros. 

- CONVERSÃO: Reator de leito 
móvel, reator de chamas, reator de 
pratos, células eletrolíticas diversas para 
produção de flúor, colunas pulsantes, 
portas estanques, dessublimadores 
diversos, misturadores, filtros, etc... 

- TCAU: Reator de redução e 
placa porosa. 

- BANCADAS 
EXPERIMENTAIS: Equipamentos da 
bancada experimental do MAB, 
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dispositivos de testes dos rolamentos 
dos MABS, LOOP-150, LOOP-40, 
LOOP de teste de turbinas, circuito 
C.A.F.E. 

DIVERSOS: Projeto de 
gabinetes de Fan-Coils, portas móveis 
blindadas para células quentes, máquina 
de tracionamento de prisioneiros, 
dispositivos de movimentação dos 
blocos da INAP. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Como parte do conjunto de suas 
atividades planejadas, a Divisão de 
Engenharia Mecânica pretende: 

- Dar prosseguimento à execução 
das tarefas já programadas pelas 
diversas Gerências de Projeto clientes 
da divisão. 

- Auxiliar as Gerências de Projeto 
na previsão, planejamento e 
acompanhamento de novas tarefas a 
serem programadas. 

- Implementar a capacitação e 
aperfeiçoamento profissional da equipe 
da Divisão, mantendo-a atualizada com 
o "Estado da Arte" do projeto 
mecânico de equipamentos. 

- Ampliar a disponibilidade de 
hardware e software na Divisão, 
visando o aumento da produtividade e 
confiabilidade nos seus produtos. 

PARTICIPANTE 

Ricardo Serra Busetti 
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ANALISE ESTRUTURAL DE 
TUBULAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS 
NUCLEARES 

Coordenadoria de Mecânica de Reatores 

OBJETIVO 

Apresentar as atividades da 
Divisão de Mecânica Estrutural, 
relacionadas principalmente com a 
qualificação de Equipamentos (Seção 
N22) e de Tubulações (Seção N23) 
Nucleares, dentro do programa de 
Cooperação existente entre o IPEN e a 
COPESP. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Por exigência das normas de 
segurança, específicas para o setor, os 
componentes e as tubulações de uma 
central nuclear, notadamente aqueles 
que compõem a barreira de pressão do 
circuito primário de refrigeração de 
Reator, devem atender a requisitos de 
integridade cuja verificação exige 
elaboradas análises de tensões. 

Tais requisitos são definidos, de 
um modo geral, em termos de níveis 
máximos de tensão ou de danos 
admissíveis ao equipamento ou parte 
analisada. 

A Divisão de Mecânica Estrutural 
está capacitada para desenvolver 
análises térmicas, estruturais e de 
tensões, em regime linear ou não-Iinear 
(nào-linearidades físicas ou 
geométricas), em equipamentos de 
centrais nucleares, sob carregamentos 
estáticos e dinâmicos. 

Para tanto, dispõe, como 
ferramenta básica, do programa 
ANSYS (baseado no método dos 
elementos finitos), com o qual é 
possível efetuar praticamente todas as 
análises estruturais e térmicas 
requeridas. 

Presentemente, estão em fase de 
conclusão as análises das seguintes 
estruturas principais: (a) MABs-
Mecanismos de Acionamento da Barras 
de Controle; (b) VPR- Vaso de Pressão 
do Reator (Figura 1) e (c) dos Internos 
ao VPR, da INAP (Instalação Nacional 
a Água Pressurizada), do tipo PWR. As 
mencionadas análises são aquelas 
associadas às Condições de Projeto das 
citadas estruturas (dimensionamento). 

Simultaneamente às análises 
acima citadas, faz-se uma avaliação dos 
transientes termo-hidráulicos previstos, 
para selecionar aqueles considerados 
importantes do ponto de vista 
estrutural, a serem usados nas análises 
das etapas seguintes. Estão sendo 
desenvolvidos, também, verificações 
das tubulações mais importantes da 
INAP, tais como as do sistema de 
resfriamento do reator, sistema de 
vapor principal e sistema de 
resfriamento principal. Para tanto, 
utiliza-se o programa PIPESTRESS, 
além do programa ANSYS já citado. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Após identificar aqueles 
transientes considerados importantes, 
do ponto de vista estrutural, planeja-se 
desenvolver uma série de análises de 
tensões. Tais análises visam verificar o 
atendimento aos limites definidos nas 
normas aplicáveis, para as Condições 
de Serviço Normal, Anormal, 
Emergência, Falha e Testes. 
Notadamente, serão feitas verificações 
de fadiga associadas às Condições de 
Serviço Normal, Anormal e Testes. 
Tipicamente, nesta fase, interessa 
estudar regiões com forte transição 
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geométrica; ou com fortes transientes 
térmicos (pbrexemplo: Bocais do VPR, 
transições.do Corpo,do VPR e do seu 
Tampo para -os respectivos flanges, 
etc.). Quanto,aos Internos do VPR, 
considerate importantes' a Placa 
Intermediária e.o Bocal do Barril. 

Figura 1 - Esquema do VPR 

As atividades de análise de 
tubulações planejadas incluem a 
verificação da flexibilidade dos sistemas 
auxiliares já analisados. 

PARTICIPANTES 

Carlos Alberto de Oliveira 
Carlos A. Jesus Miranda 
José Eduardo Maneschy 
Julio Ricardo Barreto Cruz 
Luciano Mendes Bezerra 
Miguel Mattar Neto 



INTEGRIDADE ESTRUTURAL: 
PREVENÇÃO DE FRATURA E 

ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL DE 
COMPONENTES MECÂNICOS 

Coordenadoria de Mecânica de Reatores 

OBJETIVO 

Apresentar as ati vidades de 
pesquisa e desenvolvimento na área de 
integridade de estruturas mecânicas, 
realizadas por grupos interdisciplinares 
do IPEN em cooperação com a 
COPESP. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O IPEN, na Coordenadoria de 
Mecânica de Reatores, possui um grupo 
especializado na área de mecânica 
estrutural cuja principal atividade está 
relacionada à análise de tensões de 
componentes mecânicos. Dentro de um 
contexto mais amplo de avaliação de 
integridade estrutural de componentes 
mecânicos estão as atividades relativas 
à análise de fadiga, consideração de 
mecanismos de degradação estrutural 
devido a fenômenos ambientais e 
análise de fratura. Tais áreas de estudo 
têm como objetivo básico a prevenção 
de fratura e estimativa de vida útil de 
componentes mecânicos. 

Recentemente, este grupo de 
mecânica estrutural estabeleceu um 
esquema de cooperação com o 
Departamento de Metalurgia visando a 
capacitação para atuar na avaliação de 
mecanismos de degradação estrutural 
anteriormente mencionados. Dentro 
deste esquema, o grupo de mecânica 
estrutural é responsável pelo 
desenvolvimento e utilização das 
ferramentas numéricas e analíticas, 
enquanto que o Departamento de 
Metalurgia fica encarregado dos 
métodos experimentais para 
caracterização de materiais. 

As atividades mais recentemente 
desenvolvidas foram: 

- Capacitação de pessoas do 
grupo cursando as disciplinas 
"Mecânica da Fratura Aplicada à 
Tecnologia Nuclear" e "Aspectos do 
Projeto Mecânico e Estrutural de 
Reatores Nucleares do programa de 
pós-graduação do IPEN; 

- Participação do grupo em dois 
cursos ministrados por engenheiros da 
empresa de consultoria americana 
Robert L. Cloud & Associates, Inc.: 
"Leak Before Break" e "Commercial 
Pressure Vessel Design"; 

- Estabelecimento de cooperação, 
em bases informais, com a Universidade 
do Tennessee, através do Prof. John D. 
Landes, uma das maiores autoridades 
na área de Mecânica da Fratura. Essa 
cooperação envolve também um grupo 
especializado do IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas). 

- Atividades de LBB 
- Participação em congressos 

nacionais e internacionais inclusive com 
apresentação de trabalhos técnico-
científicos publicados nos respectivos 
anais. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

- Estudo de problemas específicos 
relacionados com a prevenção de 
fratura da barreira de pressão, tais 
como: determinação de Curvas Limite 
Pressão x Temperatura, Choque 
Térmico Pressurizado, Estratificação 
Térmica e métodos para avaliação de 
Estabilidade de Trincas em 
componentes e tubulações nucleares, 
etc. 

- Estudo das normas pertinentes 
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ao assunto. 
- Caracterização de materiais 

utilizados em vasos de pressão e 
tubulações nucleares nè que diz 
respeito às propriedades da Mecânica 
da Fratura. 

- Verificação da viabilidade de 
aplicação da Metodologia :óje L B B | 
(Leak-Before-Break) a tubulações de 
reatores de pequeno porte. 

- Participação de componentes do 
grupo no programa de doutoramento 
do IPEN, com teses na área de 
Mecânica da Fratura. 

PARTICIPANTES 

Arnaldo H. Paes de Andrade 
Carlos Alberto de Oliveira 
Carlos A. Jesus Miranda 
Carlos Tasso E. de Aquino 
José Eduardo Maneschy 
Julio Ricardo Barreto Cruz 
Luciano Mendes Bezerra 
Miguel Mattar Neto 



PROJETO E ANALISE DE 
DESEMPENHO DE 

COMBUSTÍVEIS 

Supervisão de Projeto de Combustíveis Nucleares 

OBJETIVO 

São apresentadas, de forma 
resumida, as atividades da Supervisão 
de Projeto de Combustíveis Nucleares 
relacionadas ao projeto mecânico, à 
análise de desempenho e à 
especificação de núcleos de reatores 
nucleares. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As atividades de engenharia e 
projeto de núcleos de reatores 
nucleares, pelos integrantes da 
Supervisão, tiveram início em 1983. 
Uma metodologia de projeto mecânico, 
especificação, e análise de desempenho 
do núcleo de reatores, com ênfase no 
projeto de elemento combustível, foi 
estabelecida na Supervisão. Alguns 
projetos executados ao longo destes 
anos, aplicando a metodologia 
desenvolvida, foram: 
- núcleo (elemento combustível, 

elemento de controle e estruturas 
suporte do núcleo) do reator 
IPEN/MB01; 

- elemento combustível padrão do 
reator IEA-Rl; 

- elemento combustível de controle do 
reator IEA-Rl; 

- placas combustíveis do reator 
Argonauta do IEN/CNEN-RJ; 

- desenvolvimento de elementos 
combustíveis avançados. 

As atividades recentes da 
Supervisão, na área de projeto e análise 
de desempenho, estiveram focadas 
basicamente no desenvolvimento de 
metodologia de análise de desempenho 
de combustíveis de alta densidade em 
urânio para reatores de pesquisa, e na 
análise básica de núcleo de reatores tipo 

PWR visando características ideais para 
o conceito de reator com segurança 
passiva ou segurança inerente. 

Visando um aumento do teor de 
urânio (de 1,8 para 3,OgU/cm3) nas 
placas combustíveis do reator IEA-Rl 
iniciou-se um estudo para se obter 
modelos matemáticos que descrevam o 
comportamento de combustíveis tipo 
dispersão, sob irradiação, a nível de 
células unitárias (partícula do material 
combustível e matriz metálica ao 
redor). Os modelos são desenvolvidos 
em quatro áreas básicas: propriedades 
dos materiais, fenomenologia sob 
irradiação, análise térmica e análise 
mecânica. Estes modelos são 
interrelacionados de uma maneira lógica 
de forma a caracterizar adequadamente, 
o comportamento da célula unitária sob 
irradiação. 

Reatores de potência tipo PWR, 
de pequeno porte, com características 
operacionais flexíveis (seguidor de 
carga) e com conceitos de segurança 
passi va ou de segurança inerente, 
podem vir a ser uma- das possíveis 
soluções para o complemento térmico 
na geração de energia elétrica, no 
Brasil, nas primeiras décadas do século 
21. Este tipo de reator pode vir a exigir 
um conceito de núcleo diferente dos 
utilizados nas atuais centrais nucleares 
PWR em operação. A Supervisão vem 
se dedicando ao estudo deste problema, 
onde os conceitos fundamentais de 
engenharia do núcleo são fortalecidos 
(em detrimento do aspecto comercial) 
buscando-se soluções viáveis para 
obtenção de tais características exigidas 
do reator. Este estudo está sendo feito, 
atualmente, em base teórica e 
simulações com metodologia de análise 
implantada na Supervisão deverão ser 
realizadas. 
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ATIVIDADES PLANEJADAS 

As atividades planejadas visam 
dar continuidade aos rrabaíhos em 
andamento na Supervisão. 

Na análise de desempenlío de 
combustíveis tipo dispersão desèja-se 
implementar os modelos adequados do 
sistema partícula combustível / matriz 
bem como desenvolver modelos de 
extrapolação ao meio contínuo de 
forma a determinar o comportamento 
global da placa combustível sob 
irradiação. Estes modelos servirão de 
apoio à tomada de decisão sobre a 
melhor opção de especificação de 
placas combustíveis para reatores 
MTR. 

Pretende-se também obter o 
projeto conceituai do núcleo adequado 
ao reator PWR de pequeno porte, 
definindo-se o sistema elemento 
combustível / absorvedor / Veneno 
queimável / refletor / estruturas 
suporte. 

PARTICIPANTES 

Adolfo Marra Neto 
Ângela Valulis Simões 
José Augusto Perrotta 
José Eduardo Rosa da Silva 
Leandro Vieira da Silva Macedo 

188 



QUALIFICAÇÃO DE 
PROJETOS DE 

COMBUSTÍVEIS 

Supervisão de Projeto de Combustível Nucleares 

OBJETIVO 

São apresentadas, de forma 
resumida, as atividades da Supervisão 
de Projeto de Combustíveis Nucleares 
relacionadas à qualificação de projetos 
de combustíveis nucleares. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Uma das atividades mais 
importantes sobre o projeto de 
combustíveis nucleares é aquela 
realizada com base experimental. Isto é 
fundamental pois sobre o elemento 
combustível pesa grande parte da 
responsabilidade da segurança do 
reator. 

As atividades sobre qualificação 
de combustíveis vèm sendo 
desenvolvidas desde 1983 pela 
Supervisão em três áreas básicas: 
análise pré-irradiação, 
acompanhamento de desempenho 
durante irradiação e análise pós-
irradiação. 

Em análise pré-irradiação foram 
feitos vários experimentos sobre 
comportamento funcional e estrutural 
de elemento combustível tipo PWR e 
seus componentes. Estes testes visaram 
determinar características funcionais do 
projeto destes bem como comparar 
resultados experimentais com as 
previsões da metodologia de análise 
desenvolvida pela Supervisão. Exemplo 
de testes são a determinação de 
comportamento estrutural de grades 
espaçadoras e comportamento à 
vibração (modos e freqüências 
fundamentais) de elemento combustível. 

Em acompanhamento de 
desempenho durante irradiação se 

destacam duas atividades. 
A primeira é a qualificação, dos 

elementos combustíveis tipo MTR, de 
fabricação IPEN, no reator IEA-R1. 
Hoje o reator já possui um terço do 
núcleo com combustíveis de fabricação 
IPEN, sendo que alguns destes já 
atingiram queima superior a 20%. A 
Supervisão mantém o acompanhamento 
destes com base em inspeções visuais 
periódicas, análise de tempo de queda 
de barra de controle, análise de 
parâmetros básicos de operação 
(neutrõnicos, termoidráulicos e 
características da água) e da atividade 
de radionuclídeos da água da piscina. 

A segunda é a utilização de um 
circuito de irradiação no reator IEA-
R l . Este circuito, que foi projetado e 
testado pela Supervisão, tem como base 
um termosifao que, se limitada a 
potência do combustível testado em 
2 kW, é intrinsicamente seguro. Este 
circuito se destina a irradiar rniniplacas 
combustíveis com alta densidade de 
urânio. É um circuito não pressurizado 
e possui monitoração constante de 
temperatura e fluxo de neutrons na 
posição de irradiação da miniplaca. 
Hoje está sendo utilizado no reator 
IEA-R1 para irradiação de um 
combustível avançado projetado pela 
Supervisão. 

Em análise pós-irradiação a 
Supervisão tem atuado no projeto de 
células quentes. Além disto, técnicas 
pós-irradiação de análise de 
combustíveis têm sido desenvolvidas. 
Exemplo destas são o "sipping" e 
varredura gama de elementos 
combustíveis tipo PWR. Também um 
sistema mecânico, para varredura gama 
de elementos combustíveis MTR, será 
instalado na piscina do reator IEA-R1. 
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ATIVIDADES PLANEJADAS 

As atividades planejadas visam 
dar continuidade aos trabarhós em 
andamento na Supervisão. 

Na análise pós-Irradiação 
pretende-se realizar espectrometria 
gama em elementos combustíveis do 
reator IEA-R1 e em miniplacas 
irradiadas. Também a análise de varetas 
combustíveis tipo PWR será realizada 
no reator IEA-Rl. 

O acompanhamento da irradiação 
dos elementos combustíveis do reator 
IEA-Rl e de miniplacas de teste terão 
continuidade nos próximos anos. 

PARTICIPANTES 

Carlos Eduardo Trindade 
Clóvis Ricardo Peres 
Hélio Boehmer Coragem 
José Augusto Perrotta 
Paulo Afonso Rodi 
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A TÉCNICA DE ANÁLISE DE 
VIBRAÇÕES E SUA 

INTRODUÇÃO NO CONTROLE 
PREDITIVO SISTEMÁTICO 

Supervisão de Operação de Circuitos Experimentais 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é 
apresentar a técnica de análise de 
vibrações e sua introdução no controle 
preditivo sistemático de equipamentos 
mecânicos rotativos dos circuitos 
experimentais de alta pressão e dos 
reatores de pesquisas do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(IPEN). 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Desde 1991, o comportamento 
vibracional de equipamentos rotativos, 
mais particularmente bombas 
centrífugas e motores elétricos, do 
circuito térmico experimental de alta 
pressão (150 bar) e do reator de 
pesquisas IEA-Rl, em operação desde 
1957, tem sido monitorado através de 
uma técnica eficiente, já consagrada nos 
países desenvolvidos, denominada 
"Análise de Vibrações". 

O controle vibracional é um 
método não-destrutivo, para 
supervisionar máquinas em operação, 
que permite detectar o início de um 
defeito e predizer a ocorrência de uma 
futura falha, aumentado a segurança, a 
disponibilidade operacional e 
minimizando os custos de manutenção. 

A técnica consiste em converter a 
vibração do equipamento em sinal 
elétrico através de transdutores 
adequados (em função da característica 
da máquina e da falha esperada). 

O sinal de vibração captado por 
um transdutor é uma combinação 
complexa de respostas à múltiplas 
forças, externas e internas. O sucesso 
de uma análise está na redução do sinal 

complexo a suas componentes 
individuais, que poderão ser 
relacionadas com as respectivas fontes. 

As componentes de vibração são 
apresentadas em gráficos, denominados 
"espectros ou assinaturas de vibração", 
e podem ser determinadas através de 
duas formas de análise: 

- representação gráfica em 
domínio de tempo (amplitude de 
vibração versus tempo); e 

- representação gráfica em 
domínio de freqüência (amplitude de 
vibração versus freqüência). 

O domínio de tempo fornece 
informações sobre a natureza física da 
vibração enquanto o domínio de 
freqüência tem como objetivo a 
identificação das "componentes da 
vibração". 

Cada tipo de defeito produz um 
conjunto específico de "componentes 
de vibração" que pode ser utilizado 
para sua identificação 

Os problemas mais comumente 
encontrados são os desbalanceamentos, 
desalinhamentos, folgas mecânicas, 
defeitos em mancaís, em transmissões e 
defeitos elétricos. 

Normas internacionais como as 
ISO 2372, 2945 e 3945 fornecem 
informações quanto à severidade de 
vibração, níveis globais, e 
instrumentação para medição. 

Devido ao imenso número de 
configurações dos sistemas mecânicos, 
as normas existentes não são de ampla 
aplicação, tornando-se necessário o 
desenvolvimento de uma metodologia 
bem fundamentada, considerando-se 
principalmente a experiência adquirida 
com cada máquina, para obter-se 
resultados confiáveis no diagnóstico do 
defeito. 
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A monitoração e análise das 
vibrações.dos equipamentos rotativos 
dos circuitos experimentais e do reator 
IEA-R1 têm sido realizada com üm 
instrumentação específica, desenvolvida 
pela Computational Systems Inc. (CSI), 
e constituída por : 

-analisador de sinal dinâmico 
portátil, um canal, modelo 2110 (CSI), 
memória de 832 Kbytes e freqüência 
máxima de 20KHz; 

- acelerômetros com 
sensibilidadede 10 mV/ms"^ e resposta 
linear na faixa de freqüência de 2 Hz a 
10 KHz; e 

- software Master Trend (CSI), 
instalado em um computador IBM-PC, 
para preparação, aquisição e análise de 
dados. 

Recentemente, foram 
desenvolvidas as seguintes atividades : 

- Implantação de um programa 
preditivo para monitoração dos níveis 
de vibração das bombas centrífugas e 
motores elétricos dos sistemas: 

- primário e secundário do reator 
IEA-R1; 

- primário do circuito 
hidrodinâmico do reator (CHR); e 

-primário, secundário e 
resfriamento do circuito térmico 
experimental de 150 bar (CTE-150). 

- Estudo experimental para 
detectar trincas em eixos de bombas 
centrífugas. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

- Implantação de um programa 
preditivo para monitoração dos níveis 
de vibração dos seguintes 
equipamentos: 

- bombas centrífugas e 
respectivos acionadores elétricos dos 
sistemas primário e secundário do 
reator IPEN/MB-01; 

- ventiladores e respectivos 
acionadores elétricos dos sistemas de 
insuflamento e exaustão da célula 
crítica do reator IPEN/MB-01 ;e 

- bombas centrífugas dos sistemas 
primário, secundário e resfriamento do 
circuito térmico experimental de 70 bar 
(CTE-70); 

- Introdução do controle 
preditivo em outros equipamentos 
rotativos dos cicuitos experimentais e 
dos reatores de pesquisas; e 

- Estudos e experimentação 
para a utilização de outros sensores na 
aquisição dos sinais de vibração. 

PARTICIPANTES 

Reinaldo Serra Cavalcanti 
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PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

As atividades de Proteção 
Radiológica desenvolvidas no IPEN 
têm como finalidade principal proteger 
o trabalhador, o indivíduo do público e 
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. Para atender a estes 
objetivos, as funções em Proteção 
Radiológica vem sendo desenvolvidas 
por 80 funcionários nas áreas de 
Monitoração Pessoal, Monitoração 
Ambiental, Calibração e Dosimetria. Há 
entre eles 7 orientadores credenciados 
no Programa de pós-graduação em 
Tecnologia Nuclear do IPEN, que 
orientaram as 3 teses de Doutorado e as 
14 dissertações de Mestrado defendidas 
nos últimos 4 anos, por funcionários e 
bolsistas. No mesmo período foram 
publicados 15 trabalhos em periódicos 
internacionais com árbitro, além de 
vários trabalhos completos em anais de 
congressos internacionais e nacionais. 
Faz parte deste setor ainda o Serviço de 
Engenharia e Segurança do Trabalho 
(SEST), composto por 4 funcionários, 
que têm o objetivo de assegurar as 
condições de trabalho, eliminando os 
possíveis riscos à integridade física dos 
servidores e ao patrimônio da 
Instituição. 

O Serviço de Monitoração 
Pessoal tem beneficiado os 
trabalhadores da Instituição executando 
atividades tais como: monitoração das 
áreas de trabalho para irradiação 
externa; monitoração da contaminação 
de superfície; monitoração de 
contaminação do ar; descontaminação 
de objetos e superfícies; monitorção 
individual preventiva; coleta de 
amostras de efluentes radioativos; 

recomendações para uso adequado de 
equipamentos de proteção individual; 
monitoração de embalagens e 
expedição de material radioativo; 
vistoria de irradiadores; treinamento de 
novos técnicos; cálculos de blindagem; 
projetos de embalagens; otimização de 
projetos de blindagem; e atendimentos 
de emergências. Estas atividades têm 
como principal objetivo manter os 
níveis de radiação condizentes em 
obediência às normas vigentes de 
Proteção Radiológica no País. Além 
disso o grupo tem prestado 
atendimento a emergências radiológicas 
no Estado de São Paulo, tem 
participado de bancas examinadores em 
provas de credenciamento realizadas 
pela CNEN, tem proferido palestras e 
promovido cursos sobre Proteção 
Radiológica; tem ainda realizado 
serviços de levantamento radiométrico 
e tem feito parte de grupos consultivos 
da CNEN/Sede na revisão de normas. 

A fim de controlar a descarga de 
material radioativo para o meio 
ambiente resultante do funcionamento 
das instalações nucleares e radioativas 
do IPEN, um programa de controle de 
efluentes e de monitoração ambiental 
foi estabelecido em escala de rotina 
pelo Serviço de Monitoração 
Ambiental. O programa de controle de 
efluentes radioativos líquidos e gasosos, 
cujo caráter é preventivo, foi realizado 
medindo-se a atividade dos 
radionuclídeos presentes nos efluentes 
(termo-fonte) por meio da 
espectrometria gama e análise por 
ativação com neutrons. Os resultados 
obtidos são comparados com os limites 
de descarga adotados pela CNEN, 
quando então é autorizada a sua 
liberação. A partir do conhecimento do 
termo-fonte e de dados referentes à 
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análise dp local» foi feita a estimativa da 
dose equivalente efetiva recebida pelos 
indivíduos do público, levando-se em 
conta as vias críticas de exposição 
interna e externa. Os valores 
encontrados para a dose equivalente 
efetiva em todos estes anos de 
monitoração foram sempre inferiores a 
1/10 do limite de dose máximo 
admissível para indivíduos do público, 
estabelecido pelas Diretrizes Básicas de 
Radioproteção, que é de 1 mSv/ano. O 
programa de monitoração ambiental, 
cujo caráter é confirmatório, foi 
realizado medindo-se "in loco" os níveis 
de radioatividade presente em amostras 
de origem atmosférica, aquática e 
terrestre na área de influência da 
instalação. Esta monitoração tem como 
principal objetivo detectar possíveis 
liberações não planejadas, acima dos 
limites operacionais pré-estabelecidos, e 
certificar que o controle de descarga de 
material radioativo no meio ambiente 
está sendo bem conduzido. A partir dos 
resultados obtidos no programa de 
controle de efluentes e no programa de 
monitoração ambiental pode-se concluir 
que o impacto causado no meio 
ambiente receptor foi desprezível. São 
realizadas ainda nesta área análises 
radiométricas por espectrometria gama 
em amostras de alimentos e matérias 
primas para fins de importação e 
exportação, com emissão de 
certificados de análise radiométrica. O 
resultado é analisado de forma e 
atender às normas nacionais é 
internacionais de Proteção Radiológica. 

Para controlar as doses externas e 
internas dos servidores do IPEN, foi 
estabelecido, no Serviço de Calibração 
e Dosimetria, um programa de 
avaliação de doses e de monitoração de 
área, em escala de rotina. O programa 
de monitoração de área, cujo caráter é 
preventivo, foi realizado medindo-se o 
nível de exposição nas diferentes 
instalações do IPÉN por meio da 
técnica da termoluminescência. Os 
valores encontrados para os níveis de 
exposição em todos estes anos de 
monitoração foram sempre compatíveis 
com os níveis de radiação natural de 
fundo. O programa de monitoração 
individual externa e interna, cujo caráter 
é confirmatório, foi realizado 
efetuando-se medidas com dosímetros 
fotográficos e termoluminescentes no 

caso da dosimetria externa e medidas in 
vivo e in vitro, no caso da dosimetria 
interna. Este programa de monitoração 
tem como principal objetivo detectar 
possíveis exposições não planejadas de 
servidores, bem como contaminações 
internas, acima dos limites máximos 
permissíveis para trabalhadores, 
estabelecidos pelas Diretrizes Básicas 
de Radioproteção. Em nenhum caso, 
em todos esses anos, foram verificados 
valores de dose acima dos limites. Este 
setor presta ainda serviços internos e 
externos de: calibração de 
instrumentos, a nível de radioproteção e 
radioterapia; produção de materiais 
dosimétricos (pastilhas 
termoluminescentes); produção e 
calibração de fontes radioativas alfa, 
beta e gama de baixa atividade; medidas 
de fluência de neutrons, tanto do 
Reator IEA-R1 como de outras fontes 
de neutrons, utilizando o método de 
ativação de folhas. 

Os diversos grupos vêm 
prestando assessoria técnica nas suas 
áreas de atuação, além de participarem 
periodicamente de intercomparações 
nacionais e internacionais, com o 
objetivo de garantir a qualidade dos 
serviços prestados. 

Para dar suporte aos trabalhos 
rotineiros dos vários grupos, vêm sendo 
desenvolvidos projetos de pesquisa 
envolvendo todas as atividades. 
O SEST, nos últimos anos, não só 
manteve como aperfeiçoou a 
identificação, a avaliação e o controle 
dos riscos existentes no trabalho dos 
servidores do IPEN. Em conseqüência, 
vem se registrando uma queda gradual 
no número de acidentes de trabalho na 
Instituição; seu número total em 1989 
foi de 156, em 19 
90 de 125, em 1991 de 102, em 1992 
de 91 , em 1993 de 80 e no I S semestre 
de 1994 de apenas 35. Foi implantado o 
setor de Psicologia do Trabalho, 
visando detectar possíveis distúrbios 
psicológicos dos servidores das áreas 
sensíveis. 

Linda V. £ . Caldas 
Proteção Radiológica 
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SUPERVISÃO DE PROTEÇÃO 
RADIOLÓGICA 

Serviço de Monitoração Pessoal 

OBJETIVO 

Existem equipes de técnicos de 
Proteção Radiológica supervisionados 
por pessoal de nível superior 
encarregado de controlar e avaliar o 
desenvolvimento das atividades nas 
instalações do IPEN com a finalidade 
de que sejam executadas em segurança, 
de forma a atender as normas de 
radioproteção vigentes no País. 

Compete ainda a este grupo, 
avaliar a eficácia da proteção nessas 
instalações e formalizar os dipositívos 
de engenharia necessários a desenvolver 
o trabalho em segurança. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As atividades destes grupos 
estavam baseadas nas antigas Normas 
Básicas de Radioproteção, Publicação 
CNEN 06/73, onde se realizavam: 
- monitoração individual externa, 
contaminação interna e contaminação 
da pele e roupas. 
- monitoração do local de trabalho para 
irradiação externa, contaminação de 
superfície e contaminação do ar. 

Conhecendo-se os resultados da 
monitoração, o que se fazia era limitar 
o tempo de permanência semanal dos 
trabalhadores no local de trabalho, a fim 
de que a dose acumulada na semana 
não ultrapassasse os cinqüenta avos do 
limite anual. Se o trabalhador obedecia 
ou não, a limitação do tempo imposta 
seria constatado pela monitoração 
individual, que tem um caráter 
confirmatório, pois a dose equivalente 
já teria sido tomada quando da 
obtenção do resultado. 

Atualmente está-se 
desenvolvendo um Plano de Proteção 

Radiológica em obediência à Norma 
"Diretrizes Básicas de Radioproteção 
CNEN-NE 3.01", publicada no Diário 
Oficial da União em lo de agosto de 
1988. 

Para contemplar este objetivo 
estão sendo elaborados procedimentos 
técnicos operacionais de todas as 
instalações, para serem otimizados e 
aplicados. 

Com o intuito de classificação das 
áreas e laboratórios, foram realizados 
levantamentos radiométricos em todas 
as instalações, de forma a adequá-las à 
Norma "Serviço de Radioproteção 
CNEN-NE-3.02". 

Foi formado também um grupo 
envolvendo pesquisadores e técnicos do 
Serviço de Proteção Radiológica para 
estudo e elaboração do Plano de 
Proteção Radiológica das instalações 
do IPEN-CNEN/SP. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Continuar com as atividades 
conforme a Resolução CNEN 06/73 e 
quando for aprovada a proposta de 
implantação da nova filosofia, 
prosseguir na elaboração do Plano de 
Radioproteção, baseado nas novas 
diretrizes. 

PARTICIPANTES 

Adélia Sahyun 
Christovan Romero R. Filho 
Demerval L. Rodrigues 
Gian-Maria Sordi 
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LABORATÓRIO DE 
DESCONTAMINAÇÃO 

Serviço de Monitoração Pessoal 

OBJETIVO 

Sempre que se trabalha com 
material radioativo em forma 
dispersível, uma quantidade destes 
materiais pode se fixar ou se disseminar 
em locais inconvenientes, constituindo 
o que se chama de contaminação 
radioativa. Assim, as instalações, os 
equipamentos, o meio ambiente e 
também as pessoas, todos envolvidos 
neste tipo de trabalho, podem estar 
sujeitos a contaminação radioativa. Ela 
é indesejável, principalmente porque 
oferece riscos à saúde, interferindo 
também nos resultados de 
levantamentos radiométricos além de 
comprometer a qualidade do produto. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Neste laboratório foram e estão 
sendo desenvolvidos e aprimorados 
procedimentos de descontaminação 
específicos aos diferentes agentes 
contaminantes, suas formas físico-
químicas e as diferentes superfícies 
contaminadas. 

Está sendo feito um amplo estudo 
para a remodelação e adequação do 
laboratório às normas de Proteção 
Radiológica. Já foi apresentado e 
aprovado um anteprojeto, no âmbito do 
Serviço de Monitoração Pessoal. 

As atividades efetuadas 
rotineiramente por este laboratório são: 
descontaminação de peças, 
equipamentos, roupas de trabalho, áreas 
de trabalho e pessoas de todas as áreas 
do IPEN-CNEN/SP. Na tabela i são 
quantificadas de forma reduzida 
algumas das atividades do laboratório 
de descontaminação. 

TABELA 1 

ATIVIDADE 1993 1994 

Descontam. 
pessoal 04 01 
áreas 07 04 
peças 780 620 
roupas 8700 6700 
Vistoria 
irrad. 183 24 
Monitoração 
veículos 185 12 
embalados 180 25 
operac. 420 210 
superfície 113 85 
áreas 28 19 
pessoal 17 14 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Estudos de otimização de 
projetos, procedimentos e 
equipamentos de descontaminação de 
materiais. 

Adequação do laboratório de 
descontaminação do Serviço de 
Proteção Radiológica, visando a 
descontaminação de pessoas. 

PARTICIPANTES 

Adélia Sahyun 
Demerval L. Rodrigues 
Gian-Maria Sordi 
Jorge H. Elorza 
David T. Fukumori 
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TREINAMENTO EM 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

Serviço de Monitoração Pessoal 

OBJETIVO 

Em virtude das múltiplas 
atividades executadas nas instalações 
do IPEN e de estas exigirem sistemas e 
níveis de segurança completamente 
diferentes torna-se necessário treinar no 
campo da segurança radiológica todo o 
pessoal operacionalmente envolvido e 
em todos os níveis profissionais desde 
serventes e auxiliares até os de nível 
superior. 

Uma tarefa deste porte exige 
também um elevado grau de 
treinamento do próprio pessoal do 
Serviço de Monitoração Pessoal de 
radioproteção e para tanto o sistema de 
treinamento de ambos os grupos, isto é, 
operadores das instalações do IPEN e 
pessoal de radioproteção, tornou-se um 
sistema contínuo. A isto alia-se o fato 
de que, a radioproteção, por ser uma 
ciência técnica nova apresenta 
continuamente grandes avanços e 
modificações internacionais que 
mantém o corpo de pesquisadores da 
radioproteção do IPEN sempre atento e 
pronto para absorver novas tecnologias 
e avanços técnicos científicos realizados 
no exterior. A estratégia montada 
consiste em absorvê-los rapidamente 
para poder repassá-los aos operadores 
da instalação no menor prazo possível. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Em virtude desta estratégia o 
corpo de nível superior adquiriu 
conhecimentos elevados que são 
reconhecidos por outras entidades 
nacionais externas que passaram a 
solicitar a transmissão de 
conhecimento, isto é, treinamento de 

mais pessoas necessárias a atender o 
parque industrial e médico no campo 
dos usos pacíficos da energia nuclear. 

Foram ministrados vários cursos, 
a saber: 
- Dois de Radioproteção para 
reciclagem dos técnicos de Proteção 
Radiológica da Central Nuclear Angra 
I. 
- Um de Radioproteção para reciclagem 
dos técnicos operadores dos reatores 
IEA-R1 e IPEN/MB-01. 
- Um sobre o ICRP-35 para os técnicos 
e pesquisadores do SPP, cumprindo a 
primeira de uma vasta série das metas 
de implementação do P.P.R. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Esta programado um curso com 
carga horária de 90 horas na 
modalidade de Proteção Radiológica 
para todos os funcionários de nível 
médio do IPEN e também cursos para 
pesquisadores e técnicos do Serviço de 
Monitoração Pessoal para confecção do 
Plano de Proteção Radiológica das 
Instalações do IPEN e para atualização 
e adequação dos procedimentos 
operacionais às novas filosofias de 
radioproteção. 

PARTICIPANTES 

Adélia Sahyun 
Christovan Romero R. Filho 
Demerval L. Rodrigues 
Gian-Maria Sordi 
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OTIMIZAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DO IPEN-

CNEN/SP 

Serviço de Monitoração Pessoal 

OBJETIVO PARTICIPANTES 

Formar um grupo de Adélia Sahyun 
pesquisadores treinados e Christovan Romero R.Filho 
especializados nas técnicas de Demerval L. Rodrigues 
otimização (ajuda na tomada de Gian-Maria Sordi 
decisão). Essas técnicas serão aplicadas 
tanto nos projetos novos que possam 
vir a ser iniciados no IPEN, como nas 
atividades que se encontram em 
andamento. Se a otimização de uma 
operação justificar a realização da 
otimização do projeto a ela associado, 
isto será feito e as modificações 
necessárias resultantes desta otimização 
serão apresentadas ao operador da 
instalação ficando a cargo deste a 
modificação do projeto. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Os primeiros trabalhos realizados 
envolvendo otimização foram referentes 
a projetos de embalagens destinadas ao 
transporte de material radioativo. 

Estão sendo realizados estudos 
para otimização de algumas das 
operações nas instalações do IPEN. 
Foram e ainda estão sendo realizadas 
otimizações nos projetos que envolvem 
o projeto de produção de molibdênio. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Pretende-se também realizar 
estudos de otimização em dispositivos 
de proteção e ventilação, 
procedimentos e equipamentos de 
descontaminação de materiais, que 
serão aplicados à confecção do Plano 
de Proteção Radiológica das 
Instalações do IPEN. 
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ATENDIMENTO A 
EMERGÊNCIAS 

RADIOLÓGICAS 
Serviço de Monitoração Pessoal 

OBJETIVO 

Em atendimento às diretrizes 
básicas de radioproteção, para evitar, 
na medida do possível, situações 
anormais de trabalho que conduzam ou 
possam conduzir a situações de 
emergência, torna-se necessário realizar 
estudos a nível de projeto e de 
operação das instalações tanto 
nucleares como radiativas. Deve-se 
também estudar formas de como 
detectar falhas que levam a estas 
situações anormais em sua fase inicial 
ou no início do processo, para evitar as 
conseqüências mais graves. Além disso 
deve-se aperfeiçoar o Plano de 
Emergência Radiológica (PER), com a 
finalidade de intervir nas situações 
anormais quando elas ocorrerem e 
voltar à situação inicial normal de 
trabalho. 

Finalmente deve-se desenvolver 
equipes especializadas e treinadas, 
capacitadas para intervir nas situações 
de emergência que possam ocorrer 
tanto no IPEN como na Central 
Nuclear Angra I, conhecendo e 
obedecendo aos Planos de Emergência 
das duas instalações que foram 
construídos com essa visão. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Desde 1987 o IPEN mantém um 
serviço de plantão de atendimento a 
emergências radiológicas no Estado de 
São Paulo, através da utilização de BIP. 
Foram feitos 27 atendimentos à 
emergências radiológicas no estado de 
São Paulo durante o período de 1993 a 
1994. 

Atualmente este serviço mantém 
um grupo de 26 técnicos que se 
revezam no plantão de atendimento de 
emergências radiológicas. Foi realizado 
em 22 de março de 1993 um exercício 
do Plano de Emergência, tendo como 
cenário o IEA-Rl. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Com o objetivo de melhorar os 
atendimentos a emergências 
radiológicas e nucleares, estão sendo 
realizadas as seguintes atividades: 
- Implementação de salas de 
emergência nas instalações do IPEN. 
- Montagem e treinamento de equipes 
para atendimento a emergências 
radiológicas e nucleares, bem como 
dotar o IPEN de equipamentos e 
veículos adequados a este tipo de 
atendimento. 
-Revisão doPER/IPEN. 
- Promoção de treinamento envolvendo 
os técnicos de Radioproteção, os 
grupos do Serviço de Engenharia de 
Segurança no Trabalho, médicos, 
funcionários da área de Apoio e 
Segurança Física e funcionários da 
própria instalação envolvida. 
- Integração de todos os funcionários 
enfocando o atendimento a 
emergências. 
- Execução de exercícios simulados 
enfocando o PER/IPEN, assim como o 
atendimento à Central Nuclear Angra 1. 

PARTICIPANTES 

Adélia Sahyun 
Christovan R. R. Filho 
Demerval L. Rodrigues 
Gian-Maria Sordi 
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MONITORAÇÃO AMBIENTAL 
DO IPEN-CNEN/SP 

Serviço de Monitoração Ambiental 

OBJETIVO 

O programa de Monitoração 
Ambiental (PMA) do IPEN-CNEN/SP 
é uma monitoração de caráter 
confirmatório, estabelecido para 
verificar se a liberação dos efluentes 
radioativos líquidos e gasosos nas 
atividades rotineiras das instalações está 
sendo feita de forma controlada. Os 
objetivos principais são: 
- Avaliar a exposição potencial ou real 
do público em geral à radioatividade 
presente no ambiente. 
- Confirmar que tais exposições não 
excedam os limites de dose para o 
público. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Para poder avaliar os níveis de 
radioatividade aos quais estão expostos 
os indivíduos do público que vivem nas 
circunvizinhanças das instalações 
nucleares do IPEN, amostras de origem 
atmosférica, aquática e terrestre são 
analisadas por espectrometria gama 
passiva de alta resolução e análise por 
ativação com neutrons epitérmicos. A 
radiação direta no meio ambiente é 
determinada a partir de medidas 
trimestrais sazonais com dosímetros 
termoluminescentes de CaSO^Dy. 

Em 1993 o lençol freático do 
IPEN foi monitorado bimensalmente 
com coletas em 7 poços. A precipitação 
pluviométrica foi monitorada 
mensalmente com 2 pluviômetros. 

Para as atividades dos 
radionuclídeos presentes no termo-
fonte do IPEN observaram-se valores 
sempre abaixo de 0,6Bq/L. As taxas de 
contagem observadas para os 
radionuclídeos 2 2 8 A c , 208*]^ 

212 ,214 P b ) 212,214 Bi e 4<>K indicam 
não ter ocorrido variação 
estatisticamente significativa na 
radioatividade natural. 

A radiação direta no meio 
ambiente em 1993 foi determinada com 
os dosímetros termoluminescentes 
instalados em 15 pontos críticos dentro 
do IPEN. A radiação de fundo 
apresentou um valor médio de 7,0 +/-
2,3uC/kg, da ordem do ponto "branco" 
situado fora da área do raio de 15 km 
do IPEN. Os valores mais altos estão 
perto do cíclotron e da UTERRS, 
sendo os valores mínimos e máximos 
iguais a 11,9+/- 1,6 uC/kg e 31,1+/-
2,6uC/kg, respectivamente. 

Os resultados confirmam que a 
liberação dos efluentes radioativos está 
sendo devidamente controlada, tal 
como indica o termo-fonte de 1993 do 
IPEN e que, portanto, a exposição do 
público em geral à radioatividade 
presente no ar ambiente não excede os 
limites do dose para o público. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Dar continuidade ao PMA, instalando 2 
novos pluviômetros, atualizando dados 
climatológicos e habitacionais sobre a 
região de influência do IPEN para 
reavaliação do PMA e incluindo 
análises de atividades alfa total. 

PARTICIPANTES 

Adir Janete G. dos Santos 
Ana Cláudia Peres 
Brigitte R. S. Pecequilo 
Jurandyr S. de Carvalho 
Luzia Venturini 
Marcelo B. Nisti 
Sônia P. P. Assumpção 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO 
RADIOLÓGICO NAS 

IMEDIAÇÕES DO IPEN 

Serviço de Monitoração Ambiental 

OBJETIVO 

Avaliação das doses de radiação 
recebida pelos indivíduos do público e o 
detrimento advindo da liberação de 
radionuclídeos no meio ambiente pelas 
instalações do IPEN-CNEN/SP. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Realiza-se rotineiramente um 
programa de monitoração e controle 
dos efluentes radioativos, o qual 
compreende a amostragem de diversos 
pontos nas instalações, medida da 
atividade presente nas amostras e 
interpretação dos resultados. Todo o 
material liberado é inventariado 
gerando o termo-fonte (atividade total 
liberada de cada radionuclídeo, forma 
físico-química, geometria de liberação e 
taxa de liberação). 

A partir dos resultados do termo-
fonte determinou-se, por meio de 
modelos genéricos de dispersão no 
meio aquático e atmosférico, a dose de 
radiação recebida pelos indivíduos do 
público e avaliou-se como desprezível o 
impacto radiológico causado pela 
operação das instalações existentes até 
o momento no IPEN-CNEN/SP. 
O programa de monitoração 
desenvolvido é constantemente 
reavaliado visando acompanhar as 
condições de operação das instalações. 

Os resultados da dose equivalente 
efetiva anual (1990 à 1993) recebida 
pelo grupo mais exposto, devido a 
liberação no meio ambiente de efluentes 
líquidos e gasosos, são mostrados 
respectivamente nas tabelas 1 e 2. 

Analisando-se os resultados 
obtidos, verifica-se que as doses 
resultantes estão sempre muito abaixo 

dos limites de dose recomendados pelas 
normas de proteção radiológica, ainda 
que se utilizem modelos conservatives. 
Adotando-se modelos mais realistas, 
seria possível a ampliação da 
capacidade produtiva da instalação sem 
altos investimentos em medidas de 
proteção radiológica. Estão sendo 
calculados limites derivados para a 
liberação de efluentes líquidos e 
gasosos próprios para o IPEN. 

TABELA 1: Dose efetiva no grupo 
crítico devido a liberação de efluentes 
líquidos. 

Ano Dose equivalente 
efetiva 

^10" 5mSv/ano 
1990 7,0 
1991 5,6 
1992 8,0 
1993 3,3 

TABELA 2: Dose efetiva crítico devido 
a liberação de efluentes gasosos. 

Ano Dose equivalente 
efetiva 

(10"4mSv/ano) 
1990 2,9 
1991 1,9 
1992 4,7 
1993 4,3 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Desenvolvimento de modelos 
específicos de dispersão de 
radionuclídeos para o sistema aquático 
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dos rios Pinheiros e Tietê e para o 
sistema atmosférico em torno da região 
do IPEN, bem como a transferência dos 
radionuclídeos para os diferentes 
compartimentos destes sistemas. 

Os novos modelos propostos irão 
permitir a avaliação mais realística do 
possível detrimento biológico 
ocasionado ao homem, já que os 
modelos genéricos usados até o 
momento são conservatives, o que 
implica em uma superestimativa da dose 
de radiação calculada. 

Estes estudos procuram atender 
as novas diretrizes de proteção 
radiológica, as quais sugerem que as 
doses sejam avaliadas da forma mais 
realística possível, a fim de diminuir o 
custo de proteção radiológica, e 
aumentar o benefício ao homem 
advindo das práticas envolvendo 
materiais radioativos. 

PARTICIPANTES 

Ana Maria P. Leite Gordon 
Marcelo Francis Maduar 
Sandra Aparecida Bellintani 
Tadeu Domingos Lozada 
Vanusa Maria F. Jacomino 
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RADIOQUÍMICA APLICADA À 
MONITORAÇÃO AMBIENTAL E 

DE EFLUENTES 

Serviço de Monitoração Ambiental 

OBJETIVO 

Implantar e otimizar 
metodologias para separação e 
determinação de radionuclídeos críticos 
em amostras ambientais e de efluentes, 
em situações normais ou emergenciais 
de operação, para suporte das 
seguintes atividades: 
-controle de efluentes gerados nas 
instalações do IPEN-CNEN/SP; 
-programa de monitoração ambiental do 
IPEN-CNEN/SP; 
-prestação de serviços externos; 
-atendimento de emergência ao público 
e/ou empresas. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

A rotina do laboratório consiste 
de: 
-pré-tratamento físico e químico de 
matrizes ambientais, alimentos e de 
efluentes; 
-preparo de amostras na geometria 
adequada para espectrometria gama, 
medidas de atividades alfa e beta totais 
e espectrometria alfa.; 
-preparo de padrões para calibração de 
detectores; 
-dissolução e lixiviação de matrizes 
sólidas; 
-separação radioquímica e 
determinação de 2 3 8 U , 2 3 2 T h , 2 2 6 R a , 
2 2 8 R a , 2 I ° P b e urânio natural, 
-uso de técnicas de eletrodeposição e 
evaporação para medidas por 
espectrometria alfa; 
-participação em programas de 
intercomparação nacional e 
internacional. 
-otimização das técnicas de pré-
concentração, separação radioquímica e 

medida de radionuclídeos atualmente 
em rotina. 
-Implantação de metodologias para 
outros radionuclídeos de interesse 
nuclear, que são críticos, sob o ponto 
de vista de Proteção Radiológica. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Dar continuidade às atividades 
relacionadas no item acima, que 
constituem o suporte para obtenção 
dos dados empregados no cálculo do 
impacto radiológico ambiental 
resultante da operação das instalações 
existentes no IPEN-CNEN/SP. 

Atender clientes conforme a 
demanda 

PARTICIPANTES 

Adir Janete G. dos Santos 
Ana Cláudia Peres 
Jurandyr S. de Carvalho 
Marcos Medrado de Alencar 
Rosane I. M. Battaglin 
Sandra Regina D. Moreira 
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PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS: PROGRAMA DE 

MONITORAÇÃO AMBIENTAL 

Serviço de Monitoração Ambiental 

OBJETIVO Barbara P. Mazzilli 
Brigitte R S. Pecequilo 

Realizar programas de Donilda Marques dos Santos 
monitoração ambiental (PMAs) para Goro Hiromoto 
determinação e controle dos níveis de Izabel Cristina P. B. Gatti 
radioatividade no meio ambiente e Jurandyr S. de Carvalho 
avaliação de impacto radiológico Luzia Venturini 
ambiental. Marcelo Bessa Nisti 

Marcelo Francis Maduar 
DESCRIÇÃO E ATIVIDADES Marcos Medrado de Alencar 
RECENTES Rosane I. M. Battaglin 

Sandra A. Bellintani 
A operação de qualquer Sandra Regina D. Moreira 

instalação nuclear ou radioativa, dentro Sônia P. Prates Assumpção 
dos padrões de segurança Tadeu Domingos Lozada 
estabelecidos, requer uma análise dos Thereza Fontana 
níveis de radioatividade na área de 
influência da instalação antes (PMA 
pré operacional) e depois (PMA 
operacional) da mesma entrar em 
funcionamento. 

Essa análise implica na 
determinação de radionuclídeos naturais 
e artificiais em amostras de água, ar, 
solo e indicadores biológicos e 
terrestres de forma a confirmar que os 
indivíduos do público não estão 
recebendo doses de radiação acima dos 
limites estabelecidos pelas normas 
vigentes de proteção radiológica. 

Foi realizado o programa de 
monitoração ambiental operacional da 
Companhia Brasileira de Metalurgia e 
Mineração. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Atender os clientes conforme a 
demanda. 

PARTICIPANTES 

Adir Janete G. dos Santos 
Ana Cláudia Peres 
Ana Maria P.L. Gordon 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXTERNOS: ANÁLISE 

RADIOMÉTRICA 

Serviço de Monitoração Ambiental 

OBJETIVO 

Realizar análise radiométrica por 
espectrometria gama em amostras de 
alimentos e matérias primas para fins de 
exportação e importação. 

O resultado é analisado de forma 
a atender as normas nacionais e 
internacionais de proteção radiológica. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As amostras de alimentos e 
matérias primas são medidas por 
espectrometria gama, utilizando 
equipamentos de última geração. A 
análise dos espectros gama permite a 
determinação qualitativa e quantitativa 
dos radionuclídeos naturais e artificiais 
presentes na amostra. 

A técnica aplica-se a todas as 
amostras importadas pelo Brasil, em 
atendimento à resolução da CNEN que 
regula e fiscaliza a aplicação das 
Normas de Proteção Radiológica no 
país, bem como às exigências dos países 
que importam alimentos do Brasil. 

Abaixo está quantificado o 
número de certificados emitidos 
anualmente. 

Ano Nr. Certificados 
1986 20 
1987 40 
1988 100 
1989 140 
1990 450 
1991 488 
1992 310 
1993 300 
1994 172 (até 09/94) 

A receita gerada em 1993 pelos 
certificados de análise radiométrica 
representou 27,5% da receita geral dos 
serviços do IPEN neste mesmo ano. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Atender clientes conforme a 
demanda. 

PARTICIPANTES 

Brigitte R. S. Pecequilo 
Donilda M. dos Santos 
Izabel Cristina P. B. Gatti 
Marcelo B. Nisti 
Thereza Fontana 
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PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO: 

MONITORAÇÃO AMBIENTAL 
Serviço de Monitoração Ambiental 

OBJETIVO 

Desenvolver e utilizar métodos e 
técnicas nucleares para atender estudos 
ambientais 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As pesquisas são realizadas 
utilizando a infra estrutura dos 
Laboratório de Radiometria e 
Radioquímica do Serviço de 
Monitoração Ambiental, sendo as linhas 
básicas : 
- desenvolvimento de metodologias 
para a determinação de radionuclídeos 
naturais e artificiais em amostras 
ambientais. 
- avaliação de impacto radiológico 
ambiental 
- avaliação de risco decorrente da 
atividade humana envolvendo fontes 
naturais de radiação. 

A seguir, são apresentadas as 
linhas de pesquisa em desenvolvimento 
na Divisão: 
- Determinação de 2 1 0 p o e m águas de 
fontes minerais radioativas. 
- Estudo do desequilíbrio de urânio e 
tório em amostras ambientais. 
- Metodologia para avaliação de dose 
no grupo crítico devido a emissão de 
efluentes líquidos pelas instalações do 
IPEN. 
- Metodologia para avaliação de dose 
externa em residências construídas com 
materiais contendo gesso industrial. 
- Avaliação da dose na população da 
região urano-fosfática do Nordeste que 
utiliza os recursos hídricos da região. 
- Avaliação da dose na população da 
região urano-fosfática pernambucana 
devido à presença de radionuclídeos no 
solo e plantas. 

- Avaliação da contaminação 
radiológica de um solo agrícola nas 
proximidades de uma mina de urânio. 
- Avaliação de risco radiológico 
associado a ingestão de águas contendo 
radionuclídeos naturais. 
- Estudo de um modelo matemático 
para simulação do transporte de 
sedimentos e poluentes adsorvidos em 
sistemas fluviais. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Dar continuidade às atividades já 
iniciadas e submeter novos projetos às 
agências financiadoras (FAPESP, 
AIEA,CNPq), dentro das linhas de 
pesquisa estabelecidas. 

PARTICIPANTES 

Adir Janete G. dos Santos 
Ana Cláudia Peres 
Ana Maria P. L. Gordon 
Artidoro Nieri Neto 
Barbara P. Mazzilli 
Brigitte R. S. Pecequilo 
Fátima F. Delia Rocca 
Goro Hiromoto 
Henry Paul Saverbeck 
Iara Maria C. de Camargo 
Izabel Cristina P.B. Gatti 
Joselene de Oliveira 
Jurandyr S. de Carvalho 
Luzia Venturini 
Marcelo Francis Maduar 
Márcia Pires de Campos 
Marlene S. Flues Szeles 
Ricardo Andrade Lima, 
Romilton dos S. Amaral 
Rosane I. M. Battaglin 
Sandra A. Bellintani 
Sandra Regina D. Moreira 
Sônia P. Prates Assumpção 
Sueli M. Campregher 
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DOSIMETRIA EXTERNA 

Serviço de Calibração e Dosimetria 

A - DOSIMETRIA FOTOGRÁFICA 

OBJETIVO 

O Laboratório de Dosimetria 
Fotográfica (LDF) faz o controle 
mensal individual da dose equivalente 
de trabalhadores ocupacionalmente 
expostos à radiação externa por meio 
da técnica de dosimetria fotográfica. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Na monitoração individual utiliza-
se o filme Personal Monitoring 2/10 
fabricado pela Agfa-Gevaert, que 
possui duas emulsões com 
sensibilidades diferentes. A emulsão 
mais sensível é capaz de detectar 
5.2x10"^ C/Kg de radiação gama do 
°^Co. A outra emulsão cobre uma faixa 
de exposição suficientemente grande 
para abranger a maioria das irradiações 
acidentais, tendo como limite superior 
cerca de 7,8xl0~ 2 C/Kg. Como 
qualquer detector, o filme dosimétrico 
deve ser convenientemente calibrado de 
modo a relacionar as densidades ópticas 
observadas com uma grandeza 
dosimétrica. 

O LDF é responsável pela 
monitoração pessoal externa de 
trabalhadores do IPEN, COPESP e 
COPESP-ARAMAR, presta serviço de 
monitoração a instituições externas de 
São Paulo e interior tais como: 
Hospitais, Universidades, Estatais e 
Firmas particulares. São processados 
mensalmente cerca 2500 filmes. 

Foi desenvolvida uma 
metodologia avançada para avaliação 
das curvas de calibração, cálculo de 
dose, emissão de relatórios e históricos 
de dose. Esta nova metodologia de 

cálculo permite uma avaliação mais 
exata da grandeza dosimétrica de 
interesse de modo a satisfazer as 
recomendações internacionais. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Iniciou-se no segundo semestre 
de 1994, a pesquisa e o planejamento 
de uma série de irradiações para as 
curvas de calibração visando a 
determinação da dose equivalente 
devido a radiação beta e campo misto. 
Esta nova etapa irá implementar o 
modelo de cálculo desenvolvido 
anteriormente. 

PARTICIPANTES 

Ethel Martins Pedroso 
Maria Aparecida Barbosa 
Maria de Fátima F Martins 
Maria José de Oliveira 
Teresinha F.L. Daltro 

217 



B - D O S I M E T R I A 
TERMOLUMINESCENTE 

OBJETIVO 

Em virtude das atividades 
exercidas, nas instalações do IPEN e 
em outras empresas, envolverem 
manipulação de material radioativo, ou 
ainda, local ou aparelho que venham a 
conter material emissor de radiação 
ionizante, o Laboratório de Dosimetria 
TL passou a controlar, as doses 
equivalentes individual dos 
trabalhadores expostos a radiação 
externa e as exposições nas áreas e 
ambiental, por meio de dosimetria 
termoluminescente. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As atividades de monitoração 
ambiental foram iniciadas no início da 
década de 70, utilizando-se para isso 
pastilhas de fluoreto de lítio, importadas 
da Harshaw dos Estados Unidos. A 
partir de 1989, foi introduzido 
rotineiramente a monitoração individual 
para os trabalhadores do IPEN-
CNEN/SP, que juntamente com a 
monitoração ambiental, passou a ser 
realizada com pastilhas de sulfato de 
cálcio produzidas no IPEN. 

Este material tem a capacidade de 
medir exposições desde 2,58x10"^ a 
2 ,58xl0 2 Ckg" 1 , podendo ser usada na 
dosimetria das radiações beta, gama e 
X e devido sua alta sensibilidade 
proporciona medidas mais precisas. 
Como qualquer detector, as pastilhas 
termoluminescente devem ser 
convenientemente calibradas, neste 
caso, relacionando os fótons emitidos 
com uma grandeza dosimétrica. 

O Laboratório de Dosimetria 
Termoluminescente foi credenciado em 
1993 para efetuar o controle de dose 
equivalente individual dos trabalhadores 
de empresas externas. Atualmente o 
Laboratório é responsável pela 
monitoração rotineira de 129 pontos 
ambientais (IPEN-CNEN/SP, 
COPESP- Aramar, Furnas e Urânio do 
Brasil) e 86 de área, além do serviço 
não rotineiro. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Com o intuito de minimizar os 
erros e otimizar o serviço de 
monitoração e o atendimento ao cliente, 
está em andamento uma revisão dos 
procedimentos adotados no laboratório, 
criando para isso, um banco de dados e 
otimizando a calibração, através da 
análise das pastilhas e estudo de filtros 
mais adequados. 

PARTICIPANTES 

Hélio Satoru Myaki 
Ricardo Nunes de Carvalho 
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DOSIMETRIA INTERNA 

Serviço de Calibração e Dosimetria 

A - MONITORAÇÃO IN VIVO 

OBJETIVO 

O objetivo da monitoração 
interna in vivo é avaliar o nível da 
contaminação interna de trabalhadores 
expostos a materiais radioativos, por 
meio de medidas diretas, usando 
detectores posicionados sobre o corpo 
ou órgãos específicos. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

As monitorações in vivo se 
iniciaram com doação ao IPEN de um 
Contador de Corpo Inteiro (CCI). Por 
alguns anos o Contador foi utilizado em 
atividades de pesquisa. Posteriormente, 
passou-se a fazer monitorações de 
trabalhadores. A partir de 1990 o CCI 
vem passando por modificações em sua 
infra-estrutura, tendo sido também feita 
a aquisição de novos equipamentos. 
Para efetuar as monitorações conta-se 
atualmente com uma cela blindada de 
3X3X3m, dois cristais phoswich, um 
cristal de Nal(Tl) de 8"x4" e um cristal 
de Nal(Tl) de l"x2", com eletrônica 
associada. 

As monitorações internas no CCI 
são de responsabilidade do Laboratório 
de Análise In Vivo. São realizadas 
monitorações em trabalhadores das 
Coordenadorias de Tecnologia Química 
e de Processamento de Material 
Radioativo, Reator, Unidade Crítica e 
Proteção Radiológica. Implantou-se a 
monitoração periodica para todos os 
funcionários do IPEN, espera-se poder 
repetí-la a cada dois anos. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Está se terminando as obras de 
ampliação do laboratório, fato este que 
facilitará o trabalho com fontes líquidas 
a serem utilizadas na calibração dos 
diversos detectores. Foi aprovado junto 
a AIEA um projeto no qual está sendo 
solicitado a aquisição de novos 
equipamentos e detectores, bem como a 
vinda de experts. 

PARTICIPANTES 

Eduardo Augusto R. Berti 
Enocles Melo de Oliveira 
Euremita de Jesus P. Queiroz 
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B - MONITORAÇÃO IN VITRO 

OBJETIVO 

A monitoração interna in vitro ou 
análise radiotoxicológica visa avaliar a 
quantidade de material radioativo 
depositada no corpo, por meio de uma 
análise qualitativa e quantitativa deste 
material presente em amostras 
biológicas, principalmente excretas 
(urina e fezes). Por meio de um modelo 
metabólico infere-se a quantidade de 
material radioativo incorporado. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

O Laboratório de 
Radiotoxicologia (LRT), desenvolveu e 
atualmente selecionou várias técnicas 
de bioanálises com o objetivo principal 
de avaliar a contaminação interna, a 
dose equivalente dos trabalhadores e 
fornecer dados necessários à avaliação 
das condições de trabalho em segurança 
nas diferentes instalações do IPEN no 
campo de Proteção Radiológica. 

O LRT realiza em caráter 
rotineiro análises de urina para 
determinação de: Urânio natural por 
fluorimetria, Iodo-131 por 
espectrometria gama, Trítio por 
cintilação líquida, Flúor não radioativo 
por eletrodo seletivo de íons e também 
análises de urina e fezes para o Tório 
por espectrometria alfa. Estas técnicas 
estão sendo continuamente otimizadas 
para garantir a eficácia do programa de 
bioanálise in vitro que se aplica a todos 
os trabalhadores ocupacionalmente 
expostos do IPEN e de instituições 
externas solicitantes. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Estender o programa de 
bioanálise in vitro para o Tecnécio-
99m, Plutõnio e outros radionuclídeos 
de interesse em Proteção Radiológica. 

PARTICIPANTES 

Janete Cristina C. G. Carneiro 
Maria Imaculada da Silva 
Silvia Helena S. Papini 



CALIBRAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS 

Serviço de Calibração e Dosimetria 

OBJETIVO 

O Laboratório de Calibração de 
São Paulo tem por objetivo a calibração 
de instrumentos medidores de radiação 
a nível de Proteção Radiológica como 
de Radioterapia, assim como o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
métodos e arranjos de calibração. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Desde 1980 o Laboratório de 
Calibração de São Paulo participa das 
intercomparações nacionais com seus 
dosímetros do tipo padrão secundário. 
A partir de 1982 passou a calibrar 
dosímetros clínicos pertencentes a 
serviços de Radioterapia com radiação 
gama de°°Co . 

A calibração de monitores 
portáteis é feita, desde 1980, utilizando-
se fontes do tipo padrão em arranjos 
especiais com radiação gama de °^Co e 
1 ? 7 C s e radiação beta de w S r + 9 0 Y , 
204TI e 1 4 7 P m . Desde 1992 têm sido 
calibrados instrumentos detectores de 
radiação para superfícies contaminadas 
com radiação alfa (241 Am) e radiação 
beta (14c, 3 6 c i e * S r + 90y). 

A principal atividade do 
laboratório é a de calibração de 
monitores portáteis, cujo número vem 
aumentando consideravelmente nos 
últimos anos, passando de 170 (1980) a 
1100(1993). 

Câmaras de ionização de placas 
paralelas para dosimetria de feixes de 
radiação-X de energias baixas e de 
elétrons foram recentemente 
desenvolvidas. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O estabelecimento de campos 
padrões de radiação-X de energias 
médias a nível de Radioterapia e a nível 
de Radiodiagnóstico, a instalação de 
um sistema pneumático para 
posicionamento das fontes utilizadas 
para a calibração de monitores portáteis 
e a implantação de métodos de 
calibração de dosímetros clínicos, em 
termos das novas grandezas, estão em 
andamento para a melhoria da 
qualidade e a agilização do serviço de 
calibração. 

PARTICIPANTES 

Alessandro Martins 
Ana Maria de Souza e Silva 
Linda V. Ehlin Caldas 
Marcos Xavier 
Maria da Penha A. Potiens 
Tereza de M.S. Vasconcelos 
Valdir de Souza Carvalho 
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PRODUÇÃO DE MATERIAIS 
DOSIMÉTRICOS 

Serviço de Calibração e Dosimetria 

OBJETIVO 

O Laboratório de Produção de 
Materiais Dosimétricos do IPEN tem 
por objetivo pesquisar e desenvolver 
materiais para apticação em dosimetria 
da radiação. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Dentro da linha de pesquisa e 
desenvolvimento de materiais para 
aplicação em dosimetria 
termoluminescente foram obtidos o 
CaS04:Dy,LiF:Mg, Ti, M g B ^ D y e 
CaB4<>7:Dy .Todos esses materiais são 
utilizados em monitoração pessoal e 
ambiental para detecção de radiação X, 
gama, beta e de neutrons. Em todos os 
casos, desde o método de obtenção de 
cristais até o dosímetro propriamente 
dito, todas as etapas foram 
desenvolvidas no IPEN com matéria 
prima e tecnologia totalmente 
nacionais. Atualmente são produzidos 
anualmente 30.000 dosímetros de 
CaS04:Dy para venda às firmas 
externas prestadoras de serviço de 
monitoração individual e para utilização 
pelo Laboratório de Dosimetria 
Termoluminescente na monitoração 
ambiental e pessoal do IPEN. São 
também produzidos dosímetros de 
LiF:Mg,Ti e MgB40y para aplicação 
em pesquisa. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

A curto prazo, as metas do 
Laboratório são o desenvolvimento de 
dosímetros de LiF:Cu,P de alta 
sensibilidade, de dosímetros especiais, 
contendo grafite, para detecção da 

radiação beta e materiais adequados 
para aplicação em dosimetria de altas 
doses de fótons e elétrons. 

PARTICIPANTES 

Letícia Lucente C.Rodrigues 
Maria de Lourdes Nascimento 
Nilson de O. Cerqueira 
Teresinha de M. da Silva 
Vanderlei Inocêncio Souto 
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METROLOGIA NUCLEAR 

Serviço de Calibração e Dosimetria 

A - METROLOGIA DE intensidade gama absoluta de 
RADIOISÓTOPOS radionuclídeos. tendo determinado as 

probabilidades de emissão do 3 1 S i e 
OBJETIVO 126j. 

O Laboratório de Metrologia de 
Radioisótopos (LMR) tem como 
propósito desenvolver métodos e 
sistemas de medida de atividade, 
aprimorar os valores de parâmetros 
nucleares, principalmente, de 
radionuclídeos de uso em medicina 
nuclear e também fornecer e calibrar 
fontes ou soluções radioativas 
padronizadas em atividade. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Para a determinação da atividade 
de fontes radioativas o LMR possui 
dois tipos de sistemas: 
a) sistemas de medida absoluta 
(primários). Aqui, pode-se mencionar 
os sistemas de coincidência (alfa, beta, 
X)-gama que utilizam detectores 
proporcionais de geometria 4-pi. 
b) sistemas de medida relativa 
(secundários). Como exemplos tem-se: 
sistemas de Câmara de Ionização de 
Poço e Espectrõmetro de HPGe. 

A confiabilidade nas 
padronizações tem sido verificada por 
meio de comparações internacionais, 
padronizadas pelo BIPM (Bureau 
International des Poids et Mèsures) da 
França. 

O LMR tem atendido a pedidos 
de fornecimento ou calibração de fontes 
radioativas padrões para diversas 
instituições de pesquisa, ensino e 
indústrias. A demanda nos últimos dois 
anos foi de 77/ano. 

Na área de pesquisa, o LMR tem-
se concentrado em medidas de 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O LMR dando continuidade à 
linha de pesquisa de desenvolvimento 
de métodos de medida absoluta da 
atividade, estuda a viabilidade da 
padronização de radioisótopos 
produzidos no IPEN, como " ' G a , 
9 9 M X c . 

PARTICIPANTES 

Eliane Pocobi 
Kátia A. Fonseca 
Marina F. Koskinas 
Mauro S. Dias 
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B - METROLOGIA DE 
NEUTRONS 

OBJETIVO 

O Laboratório de Metrologia de 
Neutrons (LMN) tem como propósito 
desenvolver ou calibrar campos padrões 
de neutrons, para uso na irradiação de 
amostras de usuários de fontes de 
neutrons além da medida de secções de 
choque para reações induzidas por 
neutrons. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Para a determinação da taxa de 
fluência de neutrons térmicos, 
epitérmicos e rápidos, pelo método de 
ativação de folhas, o LMN compartilha 
os sistemas de medida com o LMR 
descrito anteriormente. 

O LMN tem atendido a 
solicitação de medida de taxa de 
fluências de neutrons térmicos, 
epitérmicos e rápidos métodos de 
ativação de folhas. A demanda nos 
últimos dois anos foi de 3 l/ano. 

Na área de pesquisa, o LMN tem-
se concentrado em medidas de secções 
de choque induzidas por neutrons de 
fissão do U-235, junto com o neutrons 
do reator IEA-R1. Em 1993, foi 
difundida uma dissertação de mestrado 
sobre o tema. Em Maio/94 foi 
apresentado um trabalho neste assunto, 
em uma conferência internacional 
realizada nos Estados Unidos. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

Está sendo instalado e será 
calibrado um feixe de neutrons quase-
monoenergético de 24 KeV em um dos 
canais de irradiação do reator IEA-R1. 

PARTICIPANTES 

Eliane Pocobi 
Márcio F.F. Takaoka 
Marina F. Koskinas 
Mauro S. Dias 



CAMPOS DE PESQUISA NA 
ÁREA DE CALIBRAÇÃO E 

DOSIMETRIA 

Serviço de Calibração e Dosimetria 

OBJETIVO 

As principais atividades de 
pesquisas realizadas pelo Serviço de 
Calibração e Dosimetria estão 
fundamentalmente voltadas para as 
áreas de atuação do Grupo de 
Calibração, do Grupo de Dosimetria 
Interna e do Grupo de Dosimetria 
Externa. Desta forma as pesquisas 
realizadas nesta Divisão tem os 
seguintes objetivos: 
- Desenvolver e aprimorar as técnicas e 
os instrumentos para o estabelecimento 
de campos padrões para a calibração de 
instrumentos e sistemas dosimétricos, 
assim como para a confecção de fontes 
padrões de radionuclídeos; 
- Desenvolver e aprimorar as técnicas 
utilizadas na dosimetria individual 
ocupacional e em casos de acidentes; 
- Pesquisar e caracterizar novos 
materiais dosimétricos para utilização 
em campos de radiação ionizante e não 
ionizante. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

São apresentadas a seguir as 
pesquisas em desenvolvimento nos 
diferentes grupos: 

GRUPO DE CALIBRAÇÃO 

- Estabelecimento de campos padrões 
de radiação X de energias baixas e 
intermediárias. 
- Desenvolvimento de um sistema de 
emissão exoeletrõnica termicamente 
estimulada. 
-Desenvolvimento de câmaras de 
ionização de placas paralelas para 
radiação X e de elétrons. 

- Estabelecimentos de campos padrões 
para calibração de sistemas 
dosimétricos utilizados em 
radiodiagnóstico. 
- Medida de intensidade gama absoluta 
do 1-126. 
-Análise de covariança aplicada a 
medida de atividade do 1-126. 
- Desenvolvimento de um feixe quase 
monoenergético de neutrons. 

GRUPO DE DOSIMETRIA 
INTERNA 

- Monitoração in vivo para 
determinação da contaminação interna 
dos trabalhadores. 
- Determinação de tório em amostras 
biológicas por meio de ativação 
neutrònica. 
- Desenvolvimento do modelo 
matemático do homem brasileiro para 
fins de dosimetria interna. 

GRUPO DE DOSIMETRIA 
EXTERNA 

- Aplicação de ressonância 
paramagnética eletrônica em 
dosimetria. 
- Dosimetria de neutrons. 
- Pesquisa, desenvolvimento e 
caracterização de materiais 
dosimétricos para aplicação em 
dosimetria de radiação beta, gama, X, 
de elétrons e de neutrons. 
- Novas grandezas:aplicação em 
dosimetria individual. 
- Dosimetria de campos grandes de 
radiação. 
- Dosimetria das radiações não 
ionizantes. 
- Desenvolvimento de sistemas 
dosimétricos químicos para altas doses. 
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- Pesquisa e desenvolvimento de LiF de 
alta sensibilidade para fins dosimétricos. 
- Dosimetria externa de radiação beta 
para Proteção Radiológica. 

PESQUISAS CONCLUÍDAS 

- Desenvolvimento de sistemas de DL-
ALANINA para dosimetria de radiação 
gama e de elétrons. 
- Desenvolvimento de uma metodologia 
avançada para avaliação das curvas de 
calibração, cálculo de dose para 
aplicação em dosimetria fotográfica. 
- Medidas de secções de choque médias 
induzidas por neutrons de fissão do U-
235. 
- Desenvolvimento de câmaras de 
ionização de placas paralelas para 
radiação X e de elétrons. 
- Estudo de medidas terapêuticas para 
redução da contaminação interna por 
radionuclídeos. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O planejamento das atividades da 
Divisão visa fortalecer as linhas de 
pesquisas onde existe a necessidade de 
implementação das técnicas de medidas 
em dosimetria, cálculo de dose e no 
estabelecimento de campos padrões 
para calibração. 

Inclue-se também a dosimetria 
para casos de acidentes utilizando 
técnicas de ressonância paramagnética 
eletrônica. 

PARTICIPANTES 

Ademar J.Potiens Jr. 
Alberto Saburo Todo 
Antonio Carlos Alexandre 
Carmen Sivia T.P.Mariano 
Cleber Nogueira de Souza 
Cristina O.M.Malaguti Scaff 
Edilson Lopes Pelosi 
Eduardo A. R. Berti 
Edvaído Pereira Galhardo 
Eliane Carmo de Oliveira 
Enocles M. de Oliveira 
Felicia Dell Gallo Rocha 
Gisela Menegussi 
Janete C. G. G. Carneiro 
Kátia A. Fonseca 
Kellen A. C. Daros 
Klaus Dieter Siegle 
Letícia L. C. Rodrigues 
Linda V. E. Caldas 
Lucy Kiyoko Yamanaka 

Maria Aparecida Barbosa 
Maria da Penha P.Albuquerque 
Maria do Socorro Nogueira 
Maria Inês C. C. Guimarães 
Maria Izabel Levit 
Marina F. Koskinas 
Marina Ferreira Lima 
Mauro da Silva Dias 
Ricardo N. de Carvalho 
Simone K. Dias 
Teresinha de M. da Silva 
Teresinha F. L. Daltro 
Valéria de L. A. C. Quezada 
Zélia Maria da Costa 
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ATIVIDADES DO SEST 

Serviço de Engenharia e Segurança no Trabalho 

OBJETIVO 

O Serviço de Engenharia e 
Seguança no Trabalho (SEST) busca 
assegurar aos servidores do IPEN-
CNEN/SP condições de trabalho dignas 
e gratificantes, procurando, para esse 
fim, elirninar riscos à sua integridade 
física e ao patrimônio da instituição, 
por meio de atuação em quatro áreas: 
- Prevenção de Acidentes; 
- Prevenção e Combate a Fogo; 
- Higiene Ambiental; 
- Psicologia do Trabalho. 

DESCRIÇÃO E ATIVIDADES 
RECENTES 

Como embasamento de todas as 
atividades, foi elaborada e implantada a 
"Política de Segurança" definindo a 
responsabilidade de cada servidor com 
relação à segurança de todos. 

Com o uso de palestras, cursos, 
mensagens, participação em 
treinamentos e, principalmente, pela 
cobrança permanente de atitutes 
responsáveis dos servidores, 
notadamente daqueles em cargos de 
Chefia, foi pouco a pouco implantada a 
consciência de segurança. Os resultados 
práticos conseqüentes são ótimos: 
desde 1989 há contínua e gradual 
redução no número anual de acidentes, 
o que significa que os danos sofridos 
pelos servidores - a dor, as lesões, o 
afastamento, eventuais perdas de 
oportunidade, etc.- e pelo Instituto -
despesas, atrasos em pesquisas e outros 
são cada vez menores. 

A conscientização de segurança 
das Chefias pode ser diretamente 
avaliada pelo atendimento dado ás 
solicitações de correção de condições 

inseguras: Desde que foi implantado o 
sistema de elaboração de Relatório de 
Irregularidades (RI) foram comunicadas 
às Chefias 390 condições de risco, das 
quais 313 (mais de 80%) já foram 
atendidas. 

Isso significa que foi obtida uma 
radical mudança na atitude das Chefias, 
muitas das quais, anteriormente, se 
preocupavam mais em discutir a 
intromissão em suas áreas do que em 
reconhecer a existência de riscos e 
tentar neutralizá-los. 

As atividades recentes ficaram 
restritas à: 
- Implantação do Setor de Psicologia 

do Trabalho; 
- Trabalho de conscientização para 

viabilizar a instalação do GIPAT 
(Grupo Interno de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho); 

- Reorganização da Brigada contra 
Incêndio; 

- Visitas aos postos de trabalho para 
investigação de acidentes e 
identificação de condições de risco; 

- Implantação do índice de Risco para 
melhor avaliação da segurança; 

- Participação em treinamentos, 
palestras, congressos e outras 
atividades semelhantes; 

- Participação na PRORASO (Grupo de 
Trabalho em Proteção Radiológica e 
Saúde Ocupacional); 

- Elaboração de relatórios, 
comunicações, artigos e mensagens, 
buscando estimular a conscientização 
de segurança. 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

O SEST planeja instituir: 
- GIPAT (Grupo Interno de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho); 
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- Controle total de acidentes; 
- Sistema de alarme e procedimentos 

para evacuação de prédios; 
- Novos procedimentos de segurança 

para atividades envolvendo riscos; 
- Manutenção e ampliação das Brigadas 

de Incêndio; 
- Manutenção do sistema de combate a 

fogo; 
- Cursos de reciclagem em segurança, 

higiene industrial, primeiros socorros 
e prevenção de incêndios a todos os 
funcionários; 

- Implantação do "Estágio II" de 
Segurança; 

- Implantação do PSSO - Plano de 
Segurança e Saúde Ocupacional. 

PARTICIPANTES 

David R.P.A. dos Anjos 
Durval dos Santos Clemente 
José Augusto de Oliveira 
Wagner Aparecido de Brito 


