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Palavra  

OR OR 
 

Leonardo Da Vinci 



 
 

Palavra do 

Coordenador 

A  iniciação  científica  é  o  principal  mecanismo  de  formação  de  futuros 
pesquisadores, professores e tecnologistas. Nessa etapa, o aluno de graduação tem 
a oportunidade de conviver num ambiente científico e tecnológico e desenvolver 
atividades de pesquisa e desenvolvimento sob a orientação de profissionais 
altamente qualificados. Ele pode aprofundar uma área de interesse que talvez a 
grade curricular não consiga suprir. 

A  iniciação científica  é o  principal  mecanismo  de formação de futuros  pesquisadores, professores  e 
tecnologistas. Nessa etapa, o aluno de graduação tem a oportunidade de conviver num ambiente científico e 
tecnológico e desenvolver atividades de pesquisa e desenvolvimento sob a orientação de profissionais altamente 
qualificados. Ele pode aprofundar uma área de interesse que talvez a grade curricular não consiga suprir. 

A CNEN participa atualmente de dois Programas do CNPq voltados a alunos de graduação: o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, desde 2003 e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI, a partir de 2010. Além de participar desses programas, a 
CNEN promove o Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC, com recursos próprios. 

O acompanhamento  dos  bolsistas  egressos dos  Programas  PIBIC/PROBIC  e que ingressaram  na pós- 
graduação comprova que a participação em Programas de Iniciação Científica se revela um diferencial no desenrolar 
da vida acadêmica desses alunos. Além disso, o processo de avaliação desses bolsistas, por meio dos Seminários 
Anuais, é uma ferramenta muito importante, uma vez que o formato adotado, que inclui a elaboração de pôsteres, 
a apresentação oral dos trabalhos e a elaboração de resumos estendidos para publicação no Livro de Resumos, 
representa um ganho de qualidade incontestável na formação desses estudantes, e cumpre um dos objetivos 
primordiais desses Programas que é fomentar o ingresso na pós-graduação. 

Como em outros anos temos, além dos bolsistas da CNEN, a participação de estudantes do CTMSP – 
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. 

Nesta edição do  Seminário Anual  foram  inscritos  141  trabalhos  (resumos  publicados) e 75  bolsistas 
participam do evento, com apresentação oral e participação na sessão de pôsteres. 
 

Agradeço  aos  Coordenadores  e  integrantes  dos  Comitês  Locais  PIBIC/PROBIC/PIBITI  e  à  Comissão 
Organizadora, que contribuíram decisivamente para a realização e o sucesso deste evento. 

Agradeço  também  aos  bolsistas  e  orientadores  pela  dedicação  e  empenho  na  condução  de  seus 
trabalhos. 

Martha Marques Ferreira Vieira 
Coordenadora dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica da CNEN 
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Introdução 

 

Homem Vitruviano 

Introdução 



 
 

Introdução 

Criado em 1988, o Programa Institucional 
de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  (PIBIC)  foi  o 
primeiro programa institucional estruturado para a 
iniciação científica nacional. Ele foi criado tendo os 
seguintes objetivos: 

    Despertar  vocação  científica  e  incentivar 
novos  talentos  potenciais  entre  estudantes  de 
graduação. 

 Contribuir para reduzir o tempo médio de 
titulação de mestres e doutores. 

 Propiciar à instituição um instrumento de 
formulação de política de iniciação à pesquisa para 
alunos de graduação. 

Estimular uma maior articulação entre a graduação e a pós-graduação. 

Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 

Contribuir de forma decisiva para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós - 
graduação. 

Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades científica, 
tecnológica e artística-cultural. 

Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da 
criatividade, decorrentes das condições proporcionadas pelo contato direto com os problemas 
de pesquisa. 











O Programa PIBIC no IPEN teve início em 1994 e, institucionalmente, como CNEN, a partir de 
Após  todos  esses  anos  de  participação,  pode-se  observar  a  efetividade  do  Programa,  pela 2003. 

concretização  de  vários  dos  objetivos  expostos  acima.  Os  alunos  que passam  pelos  Programas  de 
Iniciação  Científica  e  ingressam em Programas de Pós-graduação, por exemplo, são alunos que se 
destacam tanto pelo desempenho nas atividades de laboratório quanto pela desenvoltura ao participar 
de eventos nos quais há apresentações orais e de pôsteres. 

O  Programa  PROBIC  –  Programa  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  da  CNEN  representa  a 
contrapartida da instituição e foi implantado em agosto de 2013, com uma quota inicial de 30 bolsas, e 
que hoje contempla 60 bolsistas. 

A distribuição das bolsas entre as unidades vinculadas à CNEN, que participam dos Programas 
PIBIC e PROBIC, no período agosto de 2015 a julho de 2016 é mostrada na tabela a seguir. 

P á g . iv 



A partir de agosto de 2010, a CNEN passou a participar também do Programa PIBITI - Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação , que tem por objetivo 
estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias 
ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. No período 2015/2015 a CNEN foi contemplada 
com 13 bolsas PIBITI. 

Os  Seminários  de  Avaliação  dos  Programas  de  Iniciação  Científica  e  Tecnológica  da  CNEN  já  se 

consolidaram como um evento marcante para os bolsistas que estão ingressando na carreira científica. Nos 

Seminários contamos com a participação, além dos bolsistas do IPEN (São Paulo), de bolsistas vindos de Minas 

Gerais (CDTN e LAPOC), Rio de Janeiro (IEN e IRD) e Recife (CRCN-NE). Os alunos do CRCN-CO (Goiânia) participam 

do Livro de Resumos. 
 

A indicação de Leonardo da Vinci, como cientista homenageado neste ano, foi motivada pela realização dos 

Jogos Olímpicos no Brasil. Considerado um exímio anatomista, Da Vinci descreveu as proporções do corpo humano 

masculino a partir de seu estudo “Homem Vitruviano”, desenho ainda hoje considerado o “cânone das proporções”, 

muito importante nos estudas da biomecânica. 

Comitê Institucional 
 

PIBIC – PROBIC – PIBITI 
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Unidade 

 

Bolsas 
 

CNPq/PIBIC 

 

Bolsas 
 

CNEN/PROBIC 
 

CDTN 
 

29 
 

13 

 

CRCN-CO 
 

2 
 

2 

 

CRCN-NE 
 

14 
 

4 

 

IEN 
 

12 
 

7 

 

IPEN 
 

72 
 

24 

 

IRD 
 

12 
 

3 

 

LAPOC 
 

- 
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Homenagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO DA VINCI 
 
 
 
 

 

“O Homem Vitruviano” 
 



 
 

Homenageado 

Cientista homenageado em 2016: Leonardo da Vinci 

“Saber não é o bastante, necessitamos aplicar o conhecimento. Querer não é o bastante, necessitamos realizar ” 

Leonardo da Vinci nasceu no pequeno vilarejo de Vinci, nas proximidades de Florença, em 1452. Autor 
da Mona Lisa, um dos quadros mais famosos da história, Leonardo era filho ilegítimo de um tabelião. Ele 
não  teve  educação  formal  e  sabia  pouco  ou  nenhum  latim,  condição  que  o  enchia  de  um  certo 
ressentimento em relação aos colegas mais ilustrados. 

O grande mote do trabalho de Leonardo, quer como artista, quer como inventor e cientista, foi a 
observação criteriosa da natureza. Seus cadernos são um imenso laboratório de pensamento. Nas notas, 
estudos e rascunhos dedicados à hidráulica, ao vôo dos pássaros, ao movimento dos gatos, encontra-se 
um acurado explorador da natureza. 

Sua  inteligência  mecânica  ainda  hoje  impressiona  todos  os  que  examinam  seus  desenhos  de 
engrenagens.   A   comparação   de   imagens   obtidas   nos   modernos   aparelhos   de   tomografia 
computadorizada com seus desenhos sobre anatomia oferece uma espécie de revelação: Leonardo 
acertou com exatidão espantosa, por exemplo, detalhes sobre a posição do feto no interior do útero. 

Embora tivesse uma assombrosa habilidade matemática, diz-se que Leonardo não criou algo que se 
pudesse chamar de "teorema de Leonardo". Ou seja, apesar de ter desvendado princípios que até então 
eram desconhecidos, ele não os traduziu em linguagem matemática. É verdade. Essa viria a ser mais 
tarde uma obsessão dos estudiosos. 

Leonardo é reverenciado pela sua engenhosidade tecnológica; concebeu ideias muito à frente de seu 
tempo,   como   um   protótipo   de  helicóptero,   um tanque   de   guerra,   o   uso   da  energia   solar, 
uma  calculadora, o casco duplo nas embarcações, e uma teoria rudimentar das  placas tectônicas. Um 
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número relativamente pequeno de seus projetos chegou a ser construído durante sua vida (muitos nem 
mesmo eram factíveis), mas algumas de suas invenções menores, como uma  bobina automática, e um 
aparelho que testa a resistência à tração de um fio, entraram sem crédito algum para o mundo da 
indústria. Como cientista, foi responsável por grande avanço do conhecimento nos campos da  anatomia, 
da  engenharia civil, da óptica e da hidrodinâmica. 

Considerado um exímio anatomista, Da Vinci descreveu as proporções do corpo humano masculino a 
partir de seu estudo “Homem Vitruviano”, desenho ainda hoje considerado o “cânone das proporções”. 
Baseado no tratado, à época recém redescoberto, do arquiteto romano Vitrúvio, na dé cada de V, o 
Homem Vitruviano acabou se tornando um dos trabalhos mais famosos do cientista e um símbolo do 
espírito renascentista e atualmente faz parte da coleção da Gallerie dell'Accademia, em Veneza, Itália. 
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Aplicação das esferas hidrogéis de Ferro-PVA no tratamento de rejeitos 
líquidos contendo urânio. 

 

 

Alisson Frank Canuto Brandão e Armindo Santos 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O urânio sendo um elemento extremamente 
toxico às formas de vida e tendo como 
restrição o teor limite em água potável em 

15 µgU/L segundo a Organização Mundial 
de Saúde (WHO) [1], e no Brasil, valor fixado 
em 20 µgU/L pelo CONAMA [2], necessita-se 
de soluções tecnológicas e do 
desenvolvimento de métodos alternativos 
para tratamento  de  rejeitos  líquidos 
contendo baixos teores de urânio. Este 
trabalho apresenta uma alternativa para 
solução as demandas técnicas com o uso 
de material adsorvente com elevada 
capacidade adsortiva e com baixo custo de 
produção e operacional. 

 

O trabalho foca na obtenção de esferas 
hidrogéis de Fe-PVA com e sem 
macroburacos na rede polimérica 
preenchidos com nanopartículas nuas de 
oxihidróxido de Fe e sua caracterização 
física (tamanho das nanopartículas, 
diâmetro, morfologia das esferas e 
comprovação da inclusão de macroburacos) 
e química (estabilidade química, potencial 
zeta e modelagem do comportamento de 
adsorção do urânio) [3]. Na caracterização 
química contemplamos um amplo estudo de 
adsorção de soluções de U nos modos 
batelada e de coluna. 

 

Testes iniciais de dessorção e reuso 
sugerem que as esferas podem ser usadas 
em ciclos múltiplos de adsorção-dessorção, 
permanecendo com elevada capacidade 
adsortiva. Comprovando, assim, que a 
nanoestruturação favorece a obtenção de 
partículas com elevada energia superficial 
facilitadora da captura e adsorção dos íons 
de urânio. 

OBJETIVO 
 

O nosso objetivo é desenvolver um 
adsorvente eficaz para o tratamento de 
meios aquosos contendo urânio. Este 
desenvolvimento envolve  a 
nanoestruturação de oxihidróxidos de Fe 
dentro de uma matriz polimérica de PVA 
(álcool polivinílico) e a conformação do 
compósito resultante na forma de esferas 
hidrogéis com auxílio do processo sol-gel. 
Desta forma, procuramos viabilizar o uso 
tecnológico das nanopartículas de 
oxihidróxido de Fe. Neste uso, exploramos 
a elevada energia superficial delas, o que 
facilita a captura e adsorção de íons 
metálicos. Assim, podemos obter 
adsorventes com elevada capacidade 
adsortiva e com baixo custo de produção 
 

METODOLOGIA 
 

A síntese das esferas hidrogéis de Fe- PVA 
envolve o uso do Processo Sol-gel, o qual 
propicia a polimerização dos monômeros do 
PVA em volta de uma fase sólida contendo 
nanopartículas de oxihidróxido de Fe 
intercaladas por nitrato de amônio [3]. 
 

Nas rotinas envolvidas no processo de 
adsorção no modo batelada usamos 50 mL 

de solução de UO 2+, 80 rpm, 25 oC e uma 
massa fixa de esferas (~0,13 g) nos testes 
de: determinação do efeito do pH (2-9) na 
estabilidade química e na capacidade 
adsortiva das esferas; equilíbrio químico (Ci 

variando  de  1  a  2000  mgU/L);  e  cinética 
(100 um/L, 1-48 h). Determinamos o teor de 
U via Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) 
e Nêutrons Retardados (NR). 
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RESULTADOS 
 

Obtivemos esferas hidrogéis com (3433 μm 

± 63) e sem (2833 μm ± 69) macroburacos 
preenchidos com nanopartículas nuas de 
ferro. A Espectroscopia Mössbauer 
identificou a presença de partículas 
superparamagnéticas (α-Fe2O3, γ-Fe2O3 e α- 

FeOOH) as quais, caracteristicamente, 
possuem diâmetro ≤ 20 nm [3]. As esferas 
resultantes têm boa estabilidade química e 
mecânica. Maior resistência mecânica foi 
obtida com a adição de amido na composição 
original. O uso das esferas hidrogéis  no  
tratamento  de  soluções aquosas contendo 
urânio (concentrações variando entre 1 e 
2000 mgU/L) permitiu determinar uma 
capacidade adsortiva máxima de 413,22 e 
249,37 mgU/g nas esferas com e sem 
macroburacos, respectivamente; a cinética 
desta adsorção ajusta-se muito bem ao 
modelo de pseudo- segunda ordem, o qual 
prevê a ocorrência de interações 
eletrostáticas entre os íons de Fe e os íons 
de U. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos quando comparados 
com os reportados para outros adsorventes, 
notamos que os valores de capacidade 
adsortiva são, de fato, maiores e 
expressivos. Comprovamos, assim, que a 
nanoestruturação favorece a obtenção de 
partículas com elevada energia superficial 
facilitadora da captura e adsorção dos íons 
de urânio. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os nanotubos de nitreto de boro (BNNTs) 
são análogos estruturais dos nanotubos de 
carbono, porém, compostos por átomos de 
nitrogênio e boro. Esse material apresenta 
alta estabilidade química e térmica, além de 
excelentes propriedades mecânicas [1]. No 
campo das bioaplicações, BNNTs 
demonstram características que favorecem 
seu uso, como biocompatibilidade, captação 
celular e potencial de funcionalização [2]. 
Além disso, os BNNTs possuem um alto 
potencial como carreadores de boro-10 para 
aplicação na terapia de captura de nêutrons 
pelo boro (BNCT), a qual é baseada na 
ativação de núcleos de boro-10 através de 
um feixe de nêutrons térmicos. 

 

OBJETIVO 
 

Os objetivos do trabalho são a síntese e 
caracterização dos nanotubos de nitreto de 
boro. Em seguida, a irradiação do material, 
caracterização do composto pós-irradiação 
e estudos de detecção alfa para avaliação 
da ativação neutrônica. Estudos in vitro 
realizados para avaliação do potencial de 
utilização dos BNNTs na terapia de captura 
de nêutrons pelo boro. 

 

 
 

METODOLOGIA 
 

O nanomaterial foi sintetizado através do 
método de deposição química de vapor 
CVD), de acordo com protocolos já citados na 
literatura [3]. O composto foi então avaliado 
via microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), para evidenciar sua morfologia,       e       
espectroscopia       de 

infravermelho por transformada de Fourier 
(FTIR), para estudo das ligações químicas. 
A  irradiação  para ativação neutrônica dos 
núcleos de boro-10 presentes no BNNT foi 
desenvolvida  no  reator  nuclear TRIGA do 
CDTN. A amostra foi irradiada durante 1h 
com fluxo de nêutrons térmicos de 6,4x107 

N/cm²s-1. A caracterização dos materiais 
ativados foi feita através dos testes de 
difração de raios-X (XRD) e espectroscopia 
de infravermelho por transformada de Fourier 
(FTIR). Na sequência, foi proposto um 
estudo qualitativo da ativação do boro- 

10 via detector sólido de tração CR-39 que, 
quando exposto a partículas alfa, passa a 
apresentar   ranhuras   em   sua   superfície. 
Após o processo de irradiação, os CR-39 
foram revelados com uma solução alcalina [4] 
e então estudados por microscopia ótica. Os 
testes in vitro foram realizados através de 
culturas de células da linhagem HeLa. Após 
irradiação de uma hora foi realizado o estudo 
de apoptose. 
 

RESULTADOS 
 

A síntese foi realizada com sucesso e 
características  foram evidenciadas  nos 
testes de MEV (Fig. 1) onde é possível 
observar a presença de estruturas 
morfológicas característica dos BNNTs. 
 

 
 

FIGURA 1: MEV do material sintetizado. 
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A               B 

O difratograma de raios-X (Fig. 2A) 
apresentou picos definidos para o h-BN 
presente em ambas as amostras, sendo 
coincidentes e sem alterações evidentes. A 
espectroscopia de infravermelho por 
transformada  de  Fourier  (FTIR)  (Fig  2B) 
apresentou bandas centradas em 1380 cm

-1 

e em 790 cm
-1  

referentes aos estiramentos 
da ligação B-N e das ligações B-N-B, 
característica de BNNTs. As bandas foram 
coincidentes para ambas as amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                         B 
 

 

FIGURA 2: Difração de raios-x e FTIR para 
amostras de BNNT pré e pós-irradiação. 

 

Após  a  irradiação  e  revelação  dos 
detectores para o estudo de detecção alfa. 
A amostra com BNNT (Fig 3B) apresentou 
quantidade de traços muito maior do que a 
amostra sem material (Fig 3A). 

 

 

 

 

A                    B 
 

FIGURA 4: Imagens de microscopia de 
fluorescência de culturas de células HeLa. 
 

CONCLUSÕES 
 

Os BNNTs foram obtidos com sucesso. A 
caracterização do material já irradiado para 
evidenciar os átomos de lítio esperados nas 
amostras não foi eficiente. O estudo de 
detecção alfa evidenciou a ativação dos 
átomos de boro-10. Desta forma, o potencial 
do  uso  de  BNNTs  como  carreadores  de 
boro-10 para terapia de captura de nêutrons 
pelo boro foi promissor e sua eficiência 
demonstrada nos testes de detecção e de 
apoptose. 
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INTRODUÇÃO  

A neuroinflamação, ou inflamação no Sistema 

Nervoso Central (SNC), está envolvida na 

patogênese de doenças neurodegenerativas. 

Reações neuroinflamatórias envolvem uma 

resposta celular através da ativação da 

micróglia, que acarreta a sobre expressão dos 

receptores da proteína translocadora de 18 

kDa (TSPO) em células da linhagem dos 

monócitos/macrófagos e, no sistema nervoso 

central (SNC). O [11C]-PK11195 é um ligante 

seletivo para TSPO. Sendo assim, o uso de 

[11C]-PK11195 em Tomografia por Emissão 

de Pósitrons fornece uma ferramenta útil para 

monitorar a progressão e a gravidade da 

neuroinflamação, proporcionando um 

biomarcador útil para várias doenças 

inflamatórias do SNC.1 

OBJETIVO 

Estabelecer a síntese e o controle de 

qualidade do radiofármaco [11C]PK11195 na 

Unidade de Pesquisa e Produção de 

Radiofármacos do CDTN.]. 

METODOLOGIA 

A síntese foi realizada em um módulo 

automático TRACERlab FX CPRO (GE) 

utilizando iodeto de metila, 11CH3, como 

agente de metilação do precursor N-desmetil 

PK11195 (Figura 1). Esse precursor foi 

dissolvido em dimetil sulfóxido (DMSO), com 

hidróxido de potássio (KOH). A reação de 

marcação ocorre por cinco minutos a 90⁰C. 

Ocorre uma reação de N-alquilação (figura 1) 

formando R-[11C]PK11195. Após os 5 minutos 

de reaço a 90°C, adiciona-se ao reator 300 µL 

de ácido clorídrico (HCl). O HCl é adicionado 

para neutralizar a mistura reacional. Na etapa 

de marcação foram variados os seguintes 

parâmetros: quantidade de precursor, 

quantidade do solvente DMSO e quantidade 

de hidróxido de potássio ( Tabela 1). 

Figura 1: Reação química que ocorre para formação 

de R-[11C]PK11195 

Tabela 1: Variáveis iniciais escolhidas para a síntese 

de [11C]PK11195 

 

Toda a mistura reacional foi coletada e 

submetida à análise em cromatografia líquida 

de alta eficiência. As análises por HPLC foram 

realizadas num cromatógrafo Agilent 1200, 

Síntese 
Precursor 

(mg) 

DMSO 

( µL) 

KOH 

(mg) 

Granulometria 

KOH 

1 1,0 300  7 mg 
Pó finamente 

dividido 

2 1,0 300  12 mg 
Pó finamente 

dividido 

3 1,0 300  30 mg Grânulo 

4 2,0 300  30 mg 
Pó finamente 

dividido 

5 2,0 600  30 mg 
Pó finamente 

dividido 
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com detector ultravioleta e detector de 

radioatividade, usando uma coluna Eclipse 

XDB-C18 4.6mm x 150mm. As amostras 

foram analisadas com comprimento de onda 

254 nm e fluxo de  

1 mL/min. A fase móvel para a coluna C18 foi 

constituída por uma solução acetonitrila:água 

60:40 v/v. 

RESULTADOS 

Os resultados para o rendimento da 

incorporação de 11C ao precursor nas 

sínteses executadas estão representados na 

tabela 1. 

Tabela 2 -  Valores do rendimento da reação de 

marcação em cada uma das condições de síntese 

testadas  

Síntesee Rendimento da reação de marcação 

(%) 1 0 

2 30,88 

3 5,20 

4 12,55 

5 17,93 

 
Na síntese 1 não houve formação do produto 
R-[11C]PK11195. Atribuiu-se isso a baixa 
quantidade de KOH utilizada (7 mg). Dessa 
forma, foi necessário aumentar a quantidade 
de KOH nas sínteses posteriores. Na síntese 
2, em que  aumentou a quantidade de KOH, 
verificou-se formação de produto com 
rendimento e pureza satisfatória. 
 

Figura 2: Cromatograma do produto obtido na síntese 
2.  
 

Comparando-se as sínteses 2 e 3 verificou-se 
que o aumento na quantidade de KOH para 

30 mg não mostrou uma maior eficiência de 
marcação. 
A quantidade de precursor pode ser avaliada 
através das sínteses 3 e 4, verificou-se maior 
rendimento na síntese quando se utiliza maior 
quantidade de precursor, 2 mg. 
Mantendo a mesma concentração do 
precursor, mas dobrando-se o volume de 
DMSO, como mostrado nas sínteses 4 e 5,  
verificou-se que a maior quantidade de 
solvente apresentou  maior desempenho de 
incorporação de 11C ao precursor, porém 
ainda inferior a síntese 2.  

A síntese 2, que utilizou 1mg de precursor em 

300µL de DMSO e 12mg KOH foi a que 

apresentou melhor rendimento da reação de 

marcação.  

CONCLUSÕES 

[11C]PK11195 foi obtido otimizando-se alguns 

parâmetros de acordo com a literatura.  A 

síntese utilizando 1mg de precursor em 300µL 

de DMSO e 12 mg de KOH foi a escolhida por 

apresentar melhor rendimento.   

Com base nisso, pretende-se trabalhar na 

purificação e reformulação do mesmo, e 

desenvolver metodologias de controle de 

qualidade para o radiofármaco [11C]PK11195. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]  Alves, V. H. P. Optimisation of 
Synthesis, Purification and Reformulation 
of (R)-[N-methyl11C]PK11195 for In Vivo 
PET Imaging Studies. 2012. 103p. Tese 
(Mestrado em Engenharia Biomédica) - 
Faculty of Sciences and Technology of 
University of Coimbra. 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

CNPq /CNEN



Pág.   15 

 

 

Deposição do berílio- 7 (be7) no solo da sub-bacia do ribeirão de mato frio, 
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INTRODUÇÃO 
 

Uma crescente importância tem sido dada 
nos últimos anos à avaliação e conservação 
dos problemas ambientais, a erosão dos 
solos e sua degradação é um dos principais 
problemas ambientais no mundo, na 
atualidade a degradação do solo afeta 
atualmente 1,9 bilhão de hectares de terras 

agrícolas em todo o mundo. [1]
 

 

As técnicas nucleares, empregando técnicas 
de isótopos naturais, tem se mostrado   de   
utilidade   para   estudar   e resolver 
problemas relacionados com os recursos 
erosivos. Vários estudos mostram o uso de 
radionuclídeos, como o berílio-7 
(Be7) que tem se mostrado um método 
eficiente. [2]

 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo desta pesquisa é investigar o 

conteúdo de Be7 depositado em solo na 
Bacia do Ribeirão de Mato Frio, Itaúna, MG. 
Amostras de solo foram coletadas em 
diferentes períodos de estação do ano. 

 

METODOLOGIA 

Caracterização da área de estudo 

A área selecionada para a pesquisa se 
restringe  a  duas  sub-bacias  3  e  4  de 
Ribeirão do Mato Frio, como podem ser 
vistas na Figura 1, 

 

Uma  vantagem importante  da  área 
estudada é a sua proximidade com uma 
estação pluviométrica da Fazenda 
Laranjeiras, fornecendo dados de 
precipitação no Ribeirão do Mato Frio anual, 

mensal e diária. A Figura 2 é referente à 
localização das áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Mapa do contexto regional da Sub-Bacia do 
Córrego Mato Frio 

 

 
 

Figura 2 - Localização das Áreas de Amostragem 
 

Coleta da amostra e preparo da amostra 
 

A pesquisa foi iniciada em maio de 2014 
dividindo a área de estudo em dois lotes 
para a coleta de amostras (área 1 e área 2), 
ambos medindo 50m x 30m. Em cada área 
foram coletadas seis amostras mensais. As 
amostras são transportadas, utilizando-se 
sacos transparentes, até o Laboratório de 
Sedimentologia do CDTN. Após a chegada, 
estas amostras são colocadas em uma 
bandeja, de modo uniforme, para que 
possam secar ao ar livre em um tempo 
mínimo de até 48 horas. Este tempo é 
necessário para a retirada de toda a umidade  
contida  no  solo.   As   amostras 
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secas são moídas, trituradas e peneiradas 
em peneiras de 2µm, 1µm, 500µm, 250µm, 

125µm e  63µm.  As  amostras  retidas  nas 
peneiras de 2µm, 1µm, 500µm são 
descartadas e as demais amostras são 
misturadas,   pesadas   e   colocadas   em 
frascos tipo Marinelli de até 700 mL, logo 
após, as amostras são transportadas para o 
Laboratório de Espectrometria Gama. 

 

RESULTADOS 
 

Cálculo do inventário mensal do Be7
 

 

Durante a pesquisa foram obtidos dados de 
precipitação pluviométricos diários através 
da estação de pluviometria da Fazenda 
Laranjeira.  Amostras  de solo  foram 
coletadas com profundidade máxima de 3 
cm de solo . 

 

 
 

Figura 3 - Inventário do 
7
Be 

 

Conforme a Figura 3 o valor máximo 
registrado para o inventário do Be7  durante 
o período de amostragem na área 1 foi de 

33,95  ±  4,59  Bq.kg-1   e  na  área  2  foi  de 

22.02  ±  0.15  Bq.kg-1.  Para  os  meses  de 
julho e agosto de 2014, a concentração de 
Be7     nas   amostras   de   solo   analisadas 

estiveram abaixo do limite de detecção do 
detector de alta energia usado nas análises. 
Os maiores valores encontrados para o 
inventário de Be7 foi registrado entre os 
meses  de  novembro  de  2014  e  abril  de 

2015 com uma tendência marcada para as 
duas   áreas   sob   estudos.   No   mês   de 
fevereiro o ponto quatro de amostragem da 

área 1 refletiu um valor de inventário menor 
em comparação à atividade do ponto na 
mesma área, tendo em consideração que a 

precipitação  no  mês  de  fevereiro  foi  de 
 

244,9 mm e registraram-se dezoito dias de 
chuva durante todo o mês. Poderíamos 
concluir que de uma forma geral o ponto 
quatro da área 1 sofreu erosão, o que 
diminuiu a concentração de Be7. 
 

Cálculo  do  inventário  no  período  de 
junho de 2015 até o momento 
 

A pesquisa mencionada está em 
desenvolvimento, portanto os resultados da 
do inventário do Be7  durante o período de 
junho de 2015 até o momento encontram-se 
em análise. 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados e a metodologia utilizada nesta 
pesquisa mostram o potencial da técnica de 
Espectrometria Gama utilizada juntamente 
às técnicas nucleares de isótopos   
ambientais   para   a   análise   de 
deposição   do   Be7     no   solo.   Segundo 
Esquivel (2015) o inventário mensal de Be7 

é  em função  da  chuva,  assim sendo  em 
período chuvoso os resultados obtidos da 
atividade e do inventario apresentaram-se 
com valores maiores. As concentrações de 
Be7  encontradas são as bases para o 
desenvolvimento de uma investigação mais 

detalhada com o objetivo de determinar a 
taxa de erosão do solo e a deposição do 
radionuclídeo no solo. 
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Síntese Rendimento 

corrigido (%) 

Pureza 

radioquímica (%) 

1 18,28 64,27 

2 21,37 90,72 

4 3,04 100 

5 31,07 100 

 

Síntese e caracterização do radiofármaco [11C]PIB 
 

 

Darlesson Araújo dos Santos e Juliana da Silva Batista 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio 
neurodegenerativo progressivo responsável 
por 60% a 70% dos casos de demência no 
mundo.

[1]   
A  “hipótese  amilóide",  hoje  bem 

aceita  pela  comunidade  científica,  sugere 

que placas Aβ aparecem no cérebro entre 
10 e 20 anos antes de os sintomas clínicos 
da doença aparecerem.

[2]
 

 

A   tomografia  por  emissão  de  pósitrons 
(PET) é uma importante ferramenta na 
medicina nuclear que fornece imagens de 
processos biológicos in vivo para fins 
diagnóstico ou terapêutico a partir do uso de 
radiofármacos. 

 

Radiofármacos marcados com 
11

C tais como 

o [
11

C]PIB são promissores para avaliar a 
deposição de placas β- amilóide (Aβ). 
Depósitos Aβ são uma das características 

neuropatológicas da doença de Alzheimer 
(DA) e podem aparecer muitos anos antes 
dos sintomas cognitivos tornarem-se 
aparentes.

[3] 
Assim, diante do exposto, o 

desenvolvimento e a disponibilização deste 
radiofármaco pelo CDTN mostram-se de 
extrema relevância. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho foi a síntese de 
[
11

C]PIB, para estudos da doença de 
Alzheimer, assim como a caracterização do 
mesmo. 

 

METODOLOGIA 
 

A síntese foi realizada em um modulo 
automático TRACERlab FX CPRO (GE) 
utilizando    

11
CH3OTf    como    agente    de 

metilação do precursor 2-(4’-aminofenil)-6- 

hidroxibenzotiazol (6-OH-BTA-0). Esse 
precursor foi dissolvido em uma solução de 
uma solução de 300 µL de 2-butanona (MEK).  
Após isso, o produto foi submetido a 
purificação feita por CLAE e reformulação 
usando   água,   etanol   e   solução   salina 
(0,9% p/V). 

A caracterização foi executada, pela 
identificação  do radiofármaco [

11
C]PIB  .  A 

análise   foi   executada   por   CLAE   com 

detector  na  região  do  UV  e  detecção  de 

radioatividade. As análises foram feitas 
comparando o tempo de retenção de padrão 
de PIB previamente injetado com o tempo 

de retenção da amostra de [
11

C]PIB. 

RESULTADOS 
 

O radiofármaco foi obtido em todas as 
sínteses com rendimentos variados. O 
rendimento foi calculado a partir da reação de 
marcação e os dados são apresentados na 
tabela 1. 

 

Tabela 1: Rendimento da reação de formação e 

pureza radioquímica de [
11

C]PIB. 
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Os cromatogramas analisados para 
caracterização do radiofármaco são 
mostrados a seguir: 
 

 
Figura 1: Cromatograma correspondente ao Padrão 

e Precursor de PIB (10 ppm). 
 

 

 

 
 

Figura 9: Cromatograma correspondente à amostra 

de [
11

C]PIB. Na porção superior a análise da pureza 
química e na porção inferior a análise da pureza 
radioquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

O radiofármaco [
11

C]PIB foi sintetizado, 
purificado e reformulado de um modo 
totalmente     automático     com     sucesso, 

 

conforme o teste de pureza radioquímica 
revelou. Verificou-se uma variação nos 
rendimentos, e por este motivo, existe a 
necessidade da modificação de alguns 
parâmetros, como quantidade de precursor, 
temperatura de marcação, entre outros. 
 

Além disso, pretende-se estabelecer os 
testes de caracterização para o produto, a 
saber: identificação e pureza Radioquímica 
(HPLC), solventes residuais (acetonitrila, 2- 
butanona,  acetona  e etanol  por 
cromatografia gasosa), determinação de pH e 
identificação e pureza radionuclídica. 
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Estudo da cinética e do equilíbrio químico de adsorção de Arsênio (III) em 
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INTRODUÇÃO  

A contaminação dos meios aquosos com 
arsênio tornou-se um problema atual, mundial 
e danoso ao meio ambiente e à saúde 
humana. Em relação à saúde humana, a 
ingestão continuada de água com teores 
superiores a 10 µgAs/L pode resultar em 
arsenismo crônico (lesões dérmicas, câncer 
do pulmão, etc) [1].  

O As(III) é mais tóxico e dito ser mais difícil de 
ser removido do que As(V). Tem sido um 
desafio para as técnicas convencionais de 
tratamento (coagulação/precipitação, por 
exemplo), abaixar o teor de As para valores 
≤10 µgAs/L de maneira econômica; uma das 
técnicas alternativas que pode solucionar 
estas limitações é a adsorção [1,2].  

Adsorventes à base de oxihidróxidos de ferro 
e de manganês são eficientes removedores 
de As de meios aquosos, particularmente no 
caso do As(III), onde os estudos sugerem a 
necessidade da presença do oxidante Mn 
para transformar As(III) para As(V) e, assim, 
maximizar sua captura e adsorção [1,2]. 

O presente trabalho mostra que 
nanoestruturar os oxihidróxidos metálicos, 
aprisioná-los na rede hidrofílica do PVA, 
introduzir macroburacos nesta rede polimérica 
e conformá-los na forma de esferas hidrogéis 
de Fe-PVA ou de Fe-Mn-PVA pode maximizar 
a captura do As(III) com ou sem a presença do 
Mn.  

OBJETIVO  

Sintetizar esferas de Fe-PVA e de Fe/Mn-PVA 

com macroburacos, mecanicamente 

estabilizadas com amido (Am), via processo 

sol-gel, avaliado o comportamento de 

adsorção de As(III) nas mesmas. 

 

METODOLOGIA 

O processo de obtenção das esferas Fe-PVA 
e Fe-Mn-PVA é baseado no método descrito 
nas referências [1,2]; Assim como as de Fe-
Am-PVA e Fe/Mn-Am-PVA, no entanto 
realizamos uma modificação nele ao introduzir 
6,5 g de pó de amido de milho ((C6H10O5)n)  à 
dispersão grosseira originalmente composta 
da dispersão coloidal de nitrato de Fe e de 
Fe/Mn e os núcleos micrométricos de Fe-
Ureia-NH4NO3. 

Caracterizações das esferas: Microscópio 
Óptico (OM), Difração de raio-X (DRX), 
Espectroscopia  Mössbauer (MS). 

Nas rotinas envolvidas no processo de 
adsorção no modo batelada usamos 50 mL de 
solução de As(III), 80 rpm, 30 oC e uma massa 
fixa de esferas (~0,13 g, sem e com 7,64% de 
Mn) nos testes de: determinação do efeito do 
pH  (faixa 2-9) na estabilidade química e na 
capacidade adsortiva das esferas; do 
equilíbrio de adsorção (Ci variando de 1 a 
2000 mgAs/L); da cinética (100 e 2000 
mgAs/L, 1 - 48 h); Determinamos o teor de 
As(III) via ICP-AES  

RESULTADOS 

Na Fig. 1a mostramos os núcleos 
sacrificáveis micrométricos (<300 µm) de Fe-
Uréia-NH4NO3, os quais foram utilizados na 
síntese das esferas hidrogéis de Fe-PVA 
(Fig.1b, boa resistência mecânica, 3427±93 
µm) e de Fe/Mn-PVA (Fig. 1d, elevada 
resistência mecânica, 3103±95 µm). Estes 
dois tipos de esferas mostram superfícies 
explodidas (Fe-PVA, Fig. 1c e Fe/Mn-PVA,
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Fig. 1e) quando secas a 30 ºC. Atribuímos 
este comportamento à atuação das forças 
geradas pela  contração volumétrica  sobre 
os macroburacos criados após eliminação 
do NH4NO3. 

 

Obtivemos com sucesso esferas hidrogéis 
com  macroburacos  de  Fe-Am-PVA  (insert 
da Fig. 1b, 3243±42 µm) e de Fe/Mn-Am- 
PVA (insert da Fig. 1d, 3363±73 µm) e 
xerogéis de Fe-Am-PVA (insert da Fig.1c, 
1868± 31µm, boa resistência mecânica, 
contração volumétrica de 42,42%) e de 
Fe/Mn-Am-PVA (insert da Fig. 1e, 1851± 29 
µm, boa resistência mecânica, contração 
volumétrica de 44,9%). A inclusão do amido 
na composição das esferas garantiu um 
maior reforço da estrutura em torno dos 
macroburacos; assim, na secagem a 30 ºC 
as esferas permanecem íntegras. 

 
 

Fig. 1- Síntese das esferas adsorventes: fase sólida 
micrométrica (a); esfera de Fe-PVA com 
macroburacos, hidrogel (b; insert, esfera com amido) e 
seca (c; insert, esfera com amido); esfera de Fe/Mn-
PVA com macroburacos, hidrogel (d; insert, esfera 
com amido) e seca (e; insert, esfera com amido). 

 

De acordo com a análise XRD, o padrão de 
difração (não mostrados) das esferas secas 
de Fe-PVA e de Fe-Mn-PVA é característico 
de fases de ferro com baixo grau de 
cristalização. 

 

Por meio da análise Mössbauer,    os 
espectros  (não  mostrados)  nanopartículas 
de Fe e de Fe/Mn ≤20 nm; α-Fe2O3, α- 

FeOOH, γ-Fe2O3 e MnO2, fases presentes. 
 

Estas  esferas  possuem elevada 
estabilidade química, liberando somente 0,1 
mgFe/L em pH 2-9 e 0,1 mgMn/L em pH>5,5. 
Máxima capacidade adsortiva das esferas  
com  macroburacos:   Fe/Mn-PVA, 
287 mgAs(III)/g; Fe-PVA (458 mgAs(III)/g); 
bom ajuste aos modelos de Freundlich, Estes 
valores são bastante significativos se 
comparados  ao  encontrado  na  literatura 

[3,4]. 
 

De acordo com a análise cinética (curva de 
saturação não mostrada) ambas as esferas 
requer 21 h para atingir saturação dos sítios 
ativos. O mecanismo de adsorção de As(III) 
nas esferas é complexo; quimisorção e 
difusão intrapartícula contribuem para o 
passo controlador  do  processo  de 
adsorção. 
 

CONCLUSÃO 
 

Nossos  resultados  comprovam,  portanto, 
que a presença do oxidante Mn não é uma 
condição sine qua non para transformar 
As(III) para As(V) e maximizar sua captura 
e adsorção. E revelam que a 
nanoestruturação e a introdução de 
macroburacos maximizaram a captura e 
adsorção de As. 
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Síntese de dispersões coloidais de óxidos magnéticos a partir da rota de 

coprecipitação 

Fernanda de Paula Oliveira e Liliam Viana Leonel 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

INTRODUÇÃO  

As nanopartículas magnéticas apresentam 

propriedades que dependem fortemente do 

tamanho, morfologia e estrutura cristalina. 

Sintetizar as nanopartículas é um processo 

complexo por sua natureza, sendo um desafio 

encontrar condições adequadas que produzam 

partículas magnéticas monodispersas. 

Por terem dimensões reduzidas, as 

nanopartículas recém-sintetizadas tendem a 

agregar alterando suas propriedades. Como 

alternativa propomos um método de síntese de 

ferrita de cobalto por rota de coprecipitação 

funcionalizada com ácido oleico (AO), que 

causa um impedimento estérico, uma 

estratégia de controle da agregação das 

nanopartículas [1-2]. 

OBJETIVO 

Desenvolver uma metodologia alternativa para 

a preparação de dispersões coloidais estáveis 

de nanopartículas de ferrita de cobalto com 

distribuição de tamanho e controle na 

agregação a partir da rota de coprecipitação. 

METODOLOGIA 

A preparação da ferrita de cobalto (CoFe2O4) 
foi pela rota de coprecipitação dividida em duas 
etapas, síntese e funcionalização. O método 
do poliol foi utilizado como alternativa para 
obter partículas menores, mais dispersas e 

homogêneas, sendo testados dois tipos de 
funcionalização. 

Rota de coprecipitação (Meio aquoso): 

Dissolveu-se CoCl2 e FeCl3 em H2O com 
agitação constante até formar um precipitado. 
Foi feito filtração a vácuo até neutralização o 
pH. Retirou-se do filtro as nanopartículas (NP) 
para a funcionalização. 

Na funcionalização acrescentou-se H2O na 
ferrita de cobalto retirada do funil, etanol 
(EtOH) e AO até observar a formação de 
precipitados, após esse procedimento foi 
adicionado o hexano. Separou-se e descartou-
se a fase aquosa. 

Método do poliol: 

Dissolveu-se CoCl2 e FeCl3 em dietilenoglicol 
(DEG) sob  agitação constante. Acrescentou-
se NaOH na solução para haver um controle 
no pH e foi colocado em refluxo. Depois foram 
feitas duas formas de funcionalização. 

RESULTADOS 

Os resultados de Difração de Raios X (DRX) 
(Fig. 1), indicaram a presença de CoFe2O4 com 
picos largos e tamanho de partículas de 
aproximadamente 13 nm (coprecipitação) e 4,6 
nm (poliol).  Foram apresentadas imagens de 
microscopia de transmissão (MET) da rota de 
coprecipitação (Fig. 2) e método do poliol (Fig. 
3). Foram feitos ainda testes de espalhamento 
de luz (DLS), análise térmica (TG) e 
infravermelho (FTIR). 
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Figura 1.  DRX  da ferrita de cobalto preparada pela rota 

de coprecipitação e método do poliol.  

 

Figura 2. Imagens microscopia de transmissão da ferrita 
de cobalto preparada pela rota de coprecipitação em 
meio aquoso.  

É possível observar na Fig. 2 que há partículas 
agregadas. Essa heterogeneidade vem da falta 
de controle no processo de nucleação. 

Como a rota de coprecipitação produziu 
partículas bem agregadas o método do Poliol 
foi escolhido como uma alternativa de tentar 
obter partículas menores, mais dispersas e 
mais homogêneas. 

Pelo resultado do MET na amostra sintetizada 
pelo método do poliol (Fig. 3) é possível 
perceber uma maior dispersão e 
homogeneidade comparado com a Fig. 2., 
além de uma maior distância entre as 
partículas por causa do impedimento estérico 
do AO. 

  

Figura 3. Imagens microscopia de transmissão da ferrita 
de cobalto (método poliol). 

CONCLUSÕES 

A rota de coprecipitação apresentou uma 
formação de ferrita de cobalto com tamanho de 
cristalito de aproximadamente 13 nanômetros 
e com um alto nível de agregação. Foi proposto 
um novo método de síntese para formar 
partículas menores (4,6 nm) que permitisse 
obter um melhor grau de dispersão. As ferritas 
de cobalto produzidas apresentaram 
características adequadas para aplicação em 
biomedicina (tamanho abaixo de 10 nm, 
homogeneidade de tamanho e superfície 
funcionalizada). 
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Investigação numérica e experimental do escoamento de água através de 

grades espaçadoras de elementos combustíveis nucleares 
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INTRODUÇÃO 
 

Os estudos do comportamento 
termofluidodinâmico em elementos 
combustíveis nucleares têm recebido forte 
impulso nos últimos anos devido ao grande 
desenvolvimento de ferramentas 
computacionais. Dos dispositivos presentes 
no elemento combustível, as grades 
espaçadoras  têm recebido  bastante 
atenção, pois não só apresentam a função 
estrutural de manter as barras combustíveis 
igualmente espaçadas, como também 
promovem, com suas aletas, recirculações no  
escoamento  nos  subcanais que melhoram 
o  processo  de  transferência de calor do 
elemento combustível. A compreensão de 
forma precisa e confiável do comportamento 
termo-hidráulico destes componentes, sob 
quaisquer condições de escoamento, 
melhora a qualidade dos projetos dos 
elementos combustíveis. A utilização da 
metodologia numérica com programas   do   
tipo   CFD   (Computational Fluid Dynamics) 
tem sido extremamente útil nestes  estudos.  
Entretanto,  é  necessário que se 
estabeleçam procedimentos adequados para 
sua utilização. 

 

Experimentos em feixes de 5 x 5 varetas 
com grades espaçadoras estão sendo 
realizados em seções de testes montadas 
no Circuito Água-Ar (CCA) do laboratório de 
termo-hidráulica  do  CDTN.  Nestes  testes 
são levantados os dados de perda de 
pressão em função da vazão e os perfis de 
velocidade  axial  e  lateral  nos  subcanais 
para avaliar o grau de mistura e sua extensão 
em função de características geométricas 
das aletas das grades. Estes dados  
experimentais  serão  utilizados  para 

validar as simulações numéricas realizadas 
com o código OpenFOAM (2016), o que 
possibilitará avaliar o modelo e otimizar o 
procedimento aplicado. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é estudar o 
comportamento hidráulico em grades 
espaçadoras com ferramentas de CFD 
(OpenFOAM, 2016). 

 

METODOLOGIA 
 

Os estudos experimentais realizados por 
Karoutas et al. (1995) foram usados como 
modelo para as simulações realizados 
utilizando o software aberto de CFD 
OpenFOAM (2016). O programa utiliza o 
método dos volumes finitos (F.V.M. - Finite 
Volumes  Method)  para resolver  as 
equações de transporte para a turbulência, 
continuidade e velocidade. 

 

A Fig. 1 mostra a geometria utilizada. Esta 
geometria  representa  um  subcanal  e  a 
grade espaçadora do experimento feito por 
Karoutas et.al. (1995), respeitando suas 
dimensões. 

 

 

 
Figura 1: Geometria e condições de 
contorno utilizadas nas simulações 

 

A Fig. 2 mostra alguns detalhes relevantes da 
malha, que foi gerada no Ansys Workbench 
com 6.083.296 de elementos. 
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Figura 2: Detalhes da malha utilizada nas 
simulações. 

 

As condições de contorno e parâmetros 
numéricos escolhidos na simulação se 
basearam nos estudos de Campagnole dos 
Santos (2012). 

 

RESULTADOS 
 

A Fig. 3 apresenta o campo de pressão ao 
longo do domínio de simulação para uma 
simulação realizada. Apesar de 
aparentemente convergido, os valores 
apresentados ficaram muito distantes do 
esperado. O campo de velocidade 
apresentou valores fisicamente incoerentes 
em alguns pontos, assim como a pressão, 
indicativos de problemas numéricos ainda 
não sanados. 

 

 

 

Figura 3: Variação de pressão ao longo do 
domínio. 

 

Até  o  presente  momento  o  projeto  ainda 
está  em  andamento,  não  sendo  possível 

 

realizar a análise para todas as malhas, 
devido ao tempo gasto no treinamento com 

o OpenFOAM (2016) e problemas de 
convergência numérica. 
 

CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho foi realizado a simulação de 
grade espaçadora com o software aberto 
OpemFOAM (2016). Era objetivo realizar 
testes para diferentes tipos de malhas, porém 
até o momento foi realizada apenas para 
uma. 
 

O resultado obtido para essa malha foi 
insatisfatório,  por  tanto,  não  foi  possível 
fazer  a  verificação  e  validação  dos 
resultados gerados pelo OpenFOAM (2016). 
É necessário identificar e consertar o(s) 
possível(is)   erro(s)   para   essa   primeira 
malha, para posteriormente realizar com 
malhas mais refinadas. 
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Obtenção e purificação de óxido de grafeno para adsorção de complexos de 
urânio 
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INTRODUÇÃO  

O óxido de grafeno (OG), um dos derivados do 

grafeno, é um nanomaterial bidimensional que 

possui propriedades importantes que o tem 

projetado como um material de grande 

interesse em diversas aplicações. Alguns 

exemplos são sua alta área superficial, 

facilidade de dispersão em água e capacidade 

de se manter estável em solução na forma de 

folhas, em sua maior parte com 

monocamadas[1]. No presente trabalho uma 

amostra de grafite comercial expandido foi 

oxidada, purificada e caracterizada. Em 

seguida, o OG obtido foi utilizado em 

experimentos de adsorção em soluções 

contendo urânio nas formas de UO2
2+, 

UO2(SO4)2
2- e UO2(SO4)3

4-. 

OBJETIVO 

Produzir um OG de boa qualidade estrutural e 

pureza para tratamento por adsorção de 

soluções aquosas contendo urânio. 

METODOLOGIA 

Obtenção e purificação do OG  

Partindo do grafite natural expandido 

fornecido pela empresa Nacional de Grafite 

Ltda. foi feito um processo de oxidação 

baseado no método melhorado de Hummers 

proposto por Marcano e colaboradores[2]. 

Foram adicionados ao grafite os reagentes 

KMnO4, H2SO4, H3PO4, gelo e H2O2 30%. 

Após a oxidação do material, teve início a 

purificação, na qual utilizou-se centrifugação 

e lavagens sucessivas com água, solução de 

NaOH e solventes orgânicos. Após, o OG foi 

seco em estufa e macerado.  

Caracterizações 

O OG obtido foi caracterizado por microscopia 

eletrônica de transmissão (MET), 

espectroscopia de energia dispersiva de raios 

X (EDS), espectroscopia Raman e Potencial 

Zeta. 

Experimentos de adsorção 

Foram preparadas soluções aquosas de 
urânio em pH 3,8. A primeira continha a 
espécie catiônica UO2

2+ e na segunda, devido 
à adição de Na2SO4, havia predominância das 
espécies aniônicas UO2(SO4)2

2- e UO2(SO4)3
4-

. O OG foi adicionado a essas soluções e as 
concentrações de urânio remanescentes em 
solução foram avaliadas por EDX. 

RESULTADOS 

A Figura 1 apresenta uma imagem de MET 

para o OG após purificação, ilustrando a 

presença de folhas de poucas camadas e de 

boa qualidade estrutural, atestando a 

eficiência do processo de obtenção e de 

esfoliação do óxido de grafite produzido no 

trabalho. 

 
Figura 1. Imagem de MET do OG. 

.O alto grau de pureza da amostra foi 
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confirmado pelo EDS, Figura 2, no qual 
além dos elementos carbono e 
oxigênio, observam-se somente traços 
de S, Cl, Na, Mn e P provenientes do 
processo de oxidação e da 
neutralização. 

 

Figura 2. Caracterização do OG por EDS. 

Por meio da espectroscopia Raman (Figura 
3) foi possível observar todas as bandas 
características do OG e o aumento da razão 
das intensidades das bandas D e G (ID/IG) 
(0,98) em relação ao grafite (0,13), 
comprovando que foram introduzidos 
defeitos na estrutura do grafite, levando à 
oxidação da amostra. 
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Figura 3. Espectro Raman do OG. 

A partir dos experimentos de adsorção 
observa-se pela Figura 4 que o OG produzido 
teve bom desempenho em comparação a 
outros materiais adsorventes na remoção da 
espécie UO2

2+ (meio ausente em sulfato), 
chegando à capacidade máxima de adsorção 
de 242 mg.g-1

. Na presença de sulfato, seu 

desempenho caiu para 103 mg.g-1
, o que 

pode ser explicado pela interação 
eletrostática das espécies negativas a serem 
adsorvidas com a superfície negativa do OG 
no pH estudado (Potencial Zeta =     -28 mV).  

 

Figura 4. Efeito de contato do OG na 

adsorção de urânio. 

CONCLUSÕES 

Comprovou-se pelas caracterizações que o 
OG produzido tem boa qualidade estrutural e 
pureza. Seu desempenho na adsorção de 
espécies contendo urânio foi superior em 
meio ausente de sulfato, ao passo que em 
sua presença, a capacidade de adsorção caiu 
quase 60%. No entanto, mais estudos devem 
ser realizados para se conseguir uma 
eficiência de adsorção maior para as 
espécies aniônicas de urânio.    
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INTRODUÇÃO  

Nanopartículas de sílica têm sido consi-

deradas em várias aplicações biomédicas 

devido à sua biocompatibilidade, baixa 

toxicidade e elevada área superficial [1]. No 

presente estudo, investigou-se a síntese e a 

caracterização de uma sílica mesoporosa 

multifuncional do tipo MCM-41 para liberação 

controlada e direcionada de fármacos 

antitumorais e imagem. O peptídeo CREKA 

(Cys-Arg-Glu-Lys-Ala) foi escolhido como um 

direcionador para células tumorais [2], o 

ligante DTPA (ácido dietilenotriamina penta 

acético) foi escolhido para complexar com 

íons cobre (II), o que pode tornar este sistema 

aplicável em imagens PET se ativado em um 

reator nuclear levando à obtenção do 

radioisótopo 64Cu [3].  

OBJETIVO 

- Sintetizar e caracterizar morfologicamente e 
físico-químicamente as nanopartículas de 
sílica mesoporosa em torno de 100 nm; 

- Realizar a funcionalização das nanopartí-
culas de sílica mesoporosa com o peptídeo 
CREKA e glicosamina e caracterizar físico-
quimicamente as amostras com diferentes 
técnicas; 

- Incorporar o fármaco antitumoral meto-
trexato nas sílicas funcionalizadas. 

METODOLOGIA 

Síntese da MCM-41 

O procedimento consistiu na dissolução de 

1,0 g de CTAB em 480 mL de solução aquosa 

de hidróxido de sódio sob agitação 

magnética. Aqueceu-se a mistura a 78°C 

então 5 mL do reagente TEOS foram 

adicionados, gota a gota. Em seguida a 

reação permaneceu entre 78°C e 80°C por 

duas horas. Por fim, a mistura foi centri-

fugada a 8000 rpm durante 8 minutos, lavada 

com água e etanol. O surfactante removido 

por calcinação a 575°C, por 5 horas 

(adaptado de [4]). 

Funcionalização da sílica mesoporosa com 

CREKA e cobre 

A funcionalização das nanopartículas de 

MCM-41 ocorreu em cinco etapas. Primeira-

mente, foi realizada a funcionalização com 

APTES, em seguida com o grupo maleimida. 

O grupo DTPA foi ligado durante a terceira 

etapa com a finalidade de complexar com o 

cobre. Na quarta etapa houve a 

funcionalização com o peptídeo direcionador 

CREKA e, por fim, a quinta etapa consistiu na 

complexação com o cobre. 

Funcionalização da MCM-41 com glicosamina 

A funcionalização da MCM-41 com 

glicosamina seguiu uma metodologia 

adaptada da literatura [5]. A um balão 

volumétrico de 40 mL foram adicionados 140 

mg de cloridrato de glicosamina, 8 mL de 

etanol absoluto e 90 μL de TEA. Após dois 

minutos de agitação magnética, adicionaram-

se 90 μL de TESPIC e, após 10 minutos, 140 

mg de MCM-41. A mistura permaneceu sob 

agitação magnética por 24 horas, com 

temperatura entre 55 e 60 oC.  Em seguida, a 

mistura foi filtrada e lavada com etanol, 

acetona e água. 

RESULTADOS 

Pelas imagens obtidas por MEV foi possível 

estimar o diâmetro médio (109 nm) da MCM-

41 pura. A Figura 1a mostra que a MCM-41 

apresenta morfologia esférica. O histograma 
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da distribuição do tamanho das partículas 

pode ser observado na Figura 1b.  
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Figura 1: MEV da MCM-41 (a); Histograma da 

distribuição do tamanho das partículas de MCM-41 (b). 

Através da curva TG (Figura 2) obtida para as 

amostras, observa-se que quanto maior o número de 

funcionalizações, mais alto o valor de perda de massa, 

o que é um indício de que as funcionalizações 

ocorreram com sucesso. 
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Figura 2: Curvas TG para a amostra de 

MCM-41 pura e suas funcionalizações. 

O equipamento Zetasizer Nano foi utilizado 

para caracterizar as cargas residuais 

presentes na superfície das partículas. Os 

valores encontrados para as amostras de 

sílica mesoporosa pura e suas fun-

cionalizações são mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1: Potencial zeta (mV) das amostras 

funcionalizadas  

Amostras Potencial ζ ± SD (mV) 

MCM-41 -15,3 ± 0,1 

MCM-41-APTES 12,5 ± 0,2 

MCM-41-APTES-Maleimida 4,91 ±  0,4 

MCM-41-APTES-Maleimida-DTPA -29,2 ± 0,8 

MCM-41-APTES-Maleimida-DTPA-CREKA -20,9 ± 1,0 

MCM-41-APTES-Maleimida-DTPA-CREKA-Cu -15,4 ± 1,0 

CONCLUSÕES 

A sílica mesoporosa MCM-41 foi sintetizada 

com tamanho médio de partícula promissor 

para uma aplicação biológica (aproxima-

damente 109 nm), e funcionalizada com 

diversos compostos orgânicos tais como 

APTES, DTPA, CREKA, cobre e glicosamina. 

Diversas técnicas de caracterização 

indicaram que estes sistemas multifuncionais 

foram devidamente obtidos e estes resultados 

encorajam a continuação do trabalho, visando 

à aplicação destes nanosistemas na entrega 

direcionada do fármaco antitumoral 

metotrexato, além da possibilidade de se 

ativar o cobre em reator para gerar o 

radioisótopo 64Cu que possui  aplicação não 

só em imagens PET, mas também em 

radioterapia. 
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quitosana protonada através da espectroscopia no infravermelho 
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INTRODUÇÃO  

Interações entre nanotubos de carbono e 

biomoléculas para formar híbridos funcionais 

são uma promessa de inovação em 

aplicações biomédicas [1-2]. Compreender 

tais interações é crucial para melhorar o 

desempenho desses híbridos. interações 

mútuas entre duas moléculas produz 

mudanças na sua distribuição de elétrons, 

que são fortemente refletidas no espectro 

infravermelho. Aqui, nós investigamos o 

comportamento espectral no infravermelho da 

interação entre nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas, oxidados (Ox-MWNT) e a 

quitosana protonada (CHOpH = 5,5). A 

obtenção do híbrido Ox-MWNT-CHO é o 

passo inicial para promover a interação entre 

Ox-MWNT e biomoléculas e visa favorecer a 

dispersão dos Ox-MWNT em um meio 

aquoso, melhorando com isso a sua 

biodisponibilidade. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é investigar as 

características espectroscópicas no 

infravermelho que são capazes de evidenciar 

as interações entre a quitosana protonada e 

nanotubos de carbono funcionalizados 

METODOLOGIA 

Os espectros infravermelho do híbrido Ox-

MWNT-CHO, CHO, CHOpH = 5,5 e do Ox-

MWNT, foram medidos usando um FTIR 

Nicolet 6700, através da técnica de ATR. Os 

dados espectrais no infravermelho do híbrido 

MWNT-CHO foram comparados com os 

dados dos CHO, CHOpH = 5,5 e do Ox-

MWNT.  

RESULTADOS 

As vibrações dos grupos amina, acetamida, 

hidroxilas e do anel glicosamina foram 

monitorizados, tendo em vista que estes são 

os possíveis sítios de interação. A quitosana 

tem estiramentos OH de álcoois alifáticos 

primários e secundários,  (OH)açucar; 

estiramento NH de amida secundária, 

(NH)amida; e estiramentos NH assimétrico e 

simétrico de amina alifática primárias, 

s(NH2 a(NH2). Todas essas vibrações 

dão forte absorções no intervalo de 3500-

3000 cm-1. Normalmente, estas bandas são 

observadas como um envelope, resultante da 

sua convolução.  

Dada a complexidade inerente desta região é 

particularmente difícil propor uma atribuição 

por tentativa para estas bandas. No entanto 

algumas considerações cautelosas podem 

ser feitas. Primeiro, em CHOpH=5.5, é 

observado três bandas bem definidas em 

3418 cm-1, 3280 cm-1 e 3170 cm-1, enquanto 

que em CHO é observado uma banda forte, 

larga e assimétrica em 3400 cm-1 e um ombro 

em torno de 3240 cm-1.  

O espectro do MWNT-CHO assemelha-se ao 

do CHO, onde é observado uma banda forte 

e larga em 3350 cm-1 com uma leve assimetria 

em número de onda mais baixo, em torno de 

3240 cm-1. Segundo, o grupo bandas é mais 

estreito em MWNT-CHO do que em CHO e 

CHOpH=5.5. O estreitamento relativo em CNT-

CHO comparado com CHO, pode indicar uma 

organização estrutural da moléculas de 
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quitosana na superficie do nanotubo de 

carbono. Estes resultados concordam com 

aqueles que descrevem a tendência de 

materiais biológicos em organizar em 

estruturas de nanotubos de carbon [3-5]. 

Quitosana possui o grupo amina primária que 

tem uma única vibração de deformação 

tesoura NH2 (NH2), que é esperada no 

intervalo de 1650-1580 cm-1 [6]. Enquanto que 

quitosana protonada, o grupo –NH3
+, tem 

duas bandas de intensidade média em 1625-

1560 cm-1 e em 1550-1500 cm-1, devido, as 

vibrações de deformação assimétrica e 

simétrica do NH3
+, respectivamente. CHO 

exibe uma banda larga e média em torno de 

1575 cm-1 devido à vibração de deformação 

tesoura do NH2, enquanto que CHOpH=5.5, 

exibe duas bandas fortes em 1620 cm-1 e 

1590 cm-1 devido as vibrações de deformação 

assimétrica e simétrica do –NH3
+, 

respectivamente.  

A intensidade relativa dessas bandas são 

notavelmente mais fortes em CHOpH=5.5, em 

vista do aumento de assimetria de carga na 

ligação N+-H. 

Uma única vibração de deformação é 

observada no espectro do MWNT-CHO em 

1550 cm-1. É notável que esta é 

significativamente menos intensa e em 

número de onda mais baixo do que à vibração 

de deformação tesoura do NH2, do CHO 

observadas em 1575 cm-1. Este resultado 

aponta uma forte evidência de interação do 

NH···· entre a quitosana e o nanotubo de 

carbono.  

A banda característica do grupo amida em 

1675 cm-1 em MWNT-CHO é observada em 

número de onda mais baixo do que a 

corresponde em CHOpH=5.5 próximo 1680 cm-

1. O deslocamento,   5 cm-1 sugere que os 

grupos amidas também podem contribuir para 

interação entre o nanotubo de carbono e a 

quitosana. Por outro lado, as vibrações do 

anel glucosamina em 1050 cm-1, 1020 cm-1 

and 925 cm-1, indicam que as unidades 

glucosamina da quitosana não foram 

pertubadas após a formação do hibrido 

MWNT-CHO 

CONCLUSÕES 

Os dados espectrais no infravermelho 

apontam que N+H···· deve ser a principal 

interação entre a quitosana e os nanotubos de 

carbono. A quitosana têm uma distribuição 

regular dos grupos amino primários alifáticos 

ao longo da sua cadeia, que deve contribuir 

para o efeito cooperativo da interação 

N+H····. 
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INTRODUÇÃO  

Sistemas nanoestruturados teranósticos têm 

sido amplamente estudados devido à 

capacidade desses materiais de se acumular 

espontaneamente e seletivamente em 

regiões tumorais e promover o diagnóstico 

simultâneo ao tratamento do câncer.  

A Hidroxiapatita (HA) é um material que 

merece atenção por apresentar 

biocompatibilidade, ausência de toxicidade e 

bioatividade. Quando associada ao Cobre 

(Cu), um metal de transição ativável em 64Cu 

emissor de radiação Pósitron (β+) e Beta (β-) 
[1,2], o nanomaterial HA-Cu apresenta um 

potencial promissor para o diagnóstico de 

osteossarcomas por emitir uma radiação 

particulada que pode ser utilizada em 

imagens por Tomografia por Emissão de 

Pósitron (PET/CT), além de se apresentar 

como um possível agente terapêutico através 

da radiação β- se mostrando um potencial 

agente teranóstico. 

OBJETIVO 

Sintetizar nanoestruturas de HA dopadas com 

Cu e avaliar as características físicas, 

químicas e morfológicas deste sistema, 

verificando sua potencialidade como um 

nanoagente teranóstico. 

METODOLOGIA 

Síntese das nanopartículas de HA-Cu 

As nanopartículas foram sintetizadas a partir 

da preparação de duas soluções precursoras. 

A solução (i) foi preparada com a dissolução 

de CTAB em água Milli-Q® e a adição de 

nitrato de cálcio. Posteriormente foram 

adicionadas diferentes quantidades de Nitrato 

de Cobre na solução (i) para se obter 

concentrações molares variadas de Cu na 

amostra (0; 1.5, 3 e 6.25% de Cu em relação 

ao Cálcio), nomeadas HA; HA-Cu 1.5%; HA-

Cu 3% e HA-Cu 6,25%, respectivamente. O 

pH foi ajustado para 12. A solução (ii) foi 

preparada com a dissolução de 

monohidrogênio fosfato de dipotássio. O 

material foi seco em estufa e depois foi 

calcinado durante 6h a 600°C para promover 

a remoção do surfactante. 

 Os materiais foram caracterizados por meio 

de diferentes técnicas tais como Difração de 

Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e Análise de Adsorção de 

Nitrogênio (BET). 

RESULTADOS 

Difração de Raios-X (DRX) 

É possível observar os ângulos de difração 

característicos da HA e que os mesmos se 

reproduzem em todas as amostras dopadas 

(Fig. 1). 
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Figura 1. Difratograma de Raios-X.
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Os picos característicos da Tenorita (fase 
mineral do Óxido de Cobre) estão presentes 
apenas na HA-Cu 6.25%, indicando que o alto 
teor deste metal levou a precipitação desta 
fase. Observa-se que o volume da célula 
unitária da HA sofre aumentos progressivos, 
o qual pode ser atribuído à entrada dos íons 
de Cu na matriz da HA (Tab. 1). 

 

Tabela 1. Parâmetros obtidos pelo 
refinamento de Rietvield. 

Cu 

(%) 
V (Å3) 

HA 

(%) 

CuO 

(%) 

0 526.44 100 - 

1.5% 529.8 100 - 

3% 530.0 100 - 

6.25 530.4 97(1) 3(1) 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) 

Comparando as imagens da  amostra de HA 

(Fig. 2a) com as de HA-Cu 3% e 1.5% (Fig. 2c 

e 2d) pode-se perceber que essas foram as 

que mais se aproximaram da morfologia de 

nanobastões, enquanto que  HA-Cu 6.25% 

(Fig. 2b) apresentou tamanhos menores. 

Essa alteração na morfologia indica que a 

presença de Cu pode influenciar na taxa de 

nucleação dos nanobastões. 

   

   

Figura 2. Imagens de MEV das amostras de 
(a) HA, (b) HA-Cu 6.25%, (c) HA-Cu 3% e (d) 

HA-Cu 1.5%. 

Análise de Adsorção de Nitrogênio (BET) 

É possível observar que a presença do Cu nas 
amostras com 6.25% e 1.5% diminui tanto a 
área superficial quanto os volume e diâmetro 
de poro, se comparado a HA não dopada. 
Além disso, é possível notar que o contrário 
ocorre com a amostra dopada com 3% de Cu, 
onde apesar da área superficial da amostra 
sofrer uma ligeira redução, o volume e o 
diâmetro de poro tornam-se maiores nessa 
concentração (Tab. 2), tornando a HA-Cu 3% 
um promissor agente para incorporação de 
radioisótopos. 

Tabela 2. Parâmetros texturais calculados 
pela técnica de BET. 

 

Amostra 

Área 

Superficial 

(m²/g) 

Diâmetro 

de Poro 

(nm) 

Volume 

de Poro 

(m³/g) 

HA 48,9 18,3 0,091 

HA-Cu 

6,25% 
14,7 3,4 0,013 

HA-Cu 

3% 
34,7 33,2 0,282 

HA-Cu 

1,5% 
12 3,3 0,023 

CONCLUSÕES 

A obtenção dos nanobastões de HA dopadas com 
Cu é possível, considerando a concentração de 
Cu utilizada, onde não houve formação de uma 
segunda fase no material. Os resultados também 
indicam que o material HA-Cu 3% apresenta um 
potencial nanoagente teranóstico para o 
diagnóstico e tratamento de neoplasias, como o 
osteossarcoma. 
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INTRODUÇÃO 
 

A recuperação dos elementos terras raras 
(ETR),  urânio  (U)  e  tório  (Th)  a  partir  de 
fontes secundárias são de extrema 
importância  tanto  do  ponto  de  vista 
econômico como ambiental. O U e o Th são 
elementos de interesse da área nuclear e os 
ETR possuem uma gama enorme de 
aplicações. As aplicações em alta tecnologia 
dos ETR têm crescido drasticamente em 
diversidade e importância nas últimas quatro 
décadas, levando-os a um elevado nível 
significância na atualidade. 

Este trabalho contempla o estudo de 
dissolução dos metais Th, U e TR do resíduo 
alcalino gerado na neutralização da água 
ácida produzida na extinta mina de urânio de 
Caldas, MG, que contem 3,48%ETR, 0,2%U, 

0,03%Th, 16%Al, 22%Ca e 5,9%Fe, além de 
outros metais. Investigou-se também a 
extração dos metais a partir do licor gerado 
na etapa de abertura química. 

As técnicas aplicadas foram a lixiviação em 
tanque agitado, cura ácida e extração por 
solventes. 

 

OBJETIVO 

Desenvolver uma metodologia para a 
recuperação dos metais Th, U e ETR condidos 
no resíduo gerado a partir da neutralização  da  
água  ácida  estocado  na cava da mina da 
exaurida mina de uranio de Caldas. 

 

METODOLOGIA 
 

Inicialmente a amostra foi seca, 
homogeneizada e quarteada em alíquotas de 
diferentes massas para caracterização 
química e realização dos experimentos. Os 
experimentos foram realizados conforme 
metodologia apresentada nas referências 
[1,2]. 

 

Lixiviação ácida: Foram realizados 
experimentos de lixiviação com HCl e H2SO4, 
variando a porcentagem de sólidos, a relação 
ácido/amostra (RAA), o tempo de reação e a 
temperatura. Os experimentos foram 
realizados em  béquer,  com  agitação 
mecânica e temperatura controlada. Após 
completado o tempo de reação, as amostras 
foram filtradas a vácuo; o resíduo foi seco em 
estufa 110°C e o filtrado medido para a 
realização do balanço de massas. 
 

Cura ácida: Os experimentos foram 
realizados em béquer. Primeiramente 
umedeceu-se a amostra com um pouco de 
água e em seguida adicionou-se o H2SO4 

concentrado. Após 2 horas em temperatura 
ambiente, adicionou determinado volume de 
água e agitou (agitação mecânica) por 1 hora 
em temperatura ambiente. Em seguida 
realizou-se a filtração da polpa. Recolheu e 
mediu-se o filtrado e secou o precipitado em 
estufa a 110oC. 

Extração por solventes:  Os experimentos 
de extração por solventes foram realizados em 
béquer, com agitação mecânica e temperatura 
ambiente. Após o  contato  das fases aquosa 
e orgânica, estas foram transferidas  para  um  
funil  de  separação, onde foram coletadas 
separadamente. Como extratantes, utilizou o 
Primene®JMT (P JMT) e a Alamine®336 (A 
336). Como fase aquosa utilizou-se o licor 
gerado nos experimentos de cura ácida. 
 

Análises Químicas: As amostras sólidas e 
as amostras orgânicas foram analisadas por 
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fluorescência de raios–X por energia 
dispersiva – EDX e as amostras líquidas 
aquosas foram  analisadas  por  ICP  OES  e 
por absorção atômica. 

 

RESULTADOS 
 

Lixiviação:     Experimentos     comparativos 
indicaram  o  H2SO4   mais  eficiente  e  mais 

seletivo   na   dissolução   dos   metais   de 
interesse em comparação ao HCl. 
Experimentos  realizados  nas  temperaturas 

de 70oC e 25oC indicaram que a dissolução 
pode ser realizada em temperatura ambiente. 
Utilizando-se  uma  porcentagem  de  sólidos 
de 30%, tempo de agitação de 2 horas e uma 
relação ácido/amostra de 700 kg/t, foi obtido 
um licor com 0,041g/L de ThO2, 0,420g/L de 

U3O8 e 9,13g/L de ETR. 

 
Cura   ácida:   Nos   experimentos   de   cura 
ácida, variou-se a relação H2SO4/amostra de 

600  a  1000kg/t.  Observou-se  que  700kg/t 
são suficientes para atingir a dissolução 
máxima dos metais Th, U, e ETR. A 
dissolução  dos  sulfatos formados foi 
realizada mediante lixiviação com água, em 
uma porcentagem de sólidos de 25, 
considerando apenas as massas de água e da 
amostra. 
Para  2h de  cura  ácida,  1h  de  lixiviação  e 
RAA de 700kg/t, foi obtido um licor contendo 
0,078g/L  de  ThO2,  0,304g/L  de  U3O8    e 

9,55g/L de ETR, com praticamente 100% de 
dissolução de todos os metais de interesse. 

 

Extração de Solventes: Os experimentos de 
extração visaram inicialmente a extração do U, 
Th do Fe, para posteriormente ser realizado a 
extração dos ETR. Como extratantes utilizou-

se o Primene®JMT, a Alamine®336 e uma 
mistura dos mesmos.  A Fig. 1 a seguir, 
apresenta os resultados com a mistura 
Primene/Alamine. 
Observa-se pela FIGURA 1 que o aumento 
na concentração dos extratantes na mistura, 
na faixa investigada, não influencia a 
recuperação  de  Th  e  U,  porém  aumenta 
muito a extração do Fe. A extração de TR 
aumenta um pouco com o aumento das 
concentrações de P JMT e A 336 na mistura. 
Os resultados indicam a possibilidade da 
extração seletiva de Th e U, seguida da 
extração do Fe e posteriormente dos ETR, 
através de um outro extratante. 
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Figura 1: Rendimento na Extração de Th, U, TR e Fe 
Variando a Concentração de PJMT e A336 na Mistura. 
 

CONCLUSÕES 
 

As amostras fornecidas pela INB/Caldas 
contém quantidades significativas de ETR, 
podendo ser considerada como uma fonte 
secundária destes elementos. A recuperação 
do Th e U, embora presentes em baixo teor é 
importante do ponto de vista ambiental. 
A abertura do resíduo com H2SO4  mostrou- 

se mais eficiente do que com HCl. Os 
resultados obtidos na lixiviação e na cura 
acida apresentaram resultados similares. Os 
experimentos de extração por solventes 
indicaram  a  possibilidade  da  extração 
seletiva dos metais Th, U e TR e também do 
Fe, que é um contaminante dos ETR. 
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Identificação de espécies de Leishmania infectando cães em Belo Horizonte 
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INTRODUÇÃO 
 

As leishmanioses são doenças de caráter 
zoonótico, e têm por agente etiológico 
espécies do gênero Leishmania. O cão é 
considerado o principal reservatório urbano 
de Leishmania (Leishmania) infantum, 
principal agente etiológico da LV nas 
Américas [1]. A leishmaniose tegumentar 
(LT) no sudeste brasileiro possui por 
principais causadoras as espécies 
Leishmania (Leishmania) amazonensis e 
Leishmania (Viannia) braziliensis, enquanto 
a LV possui por principal agente descrito a 
Leishmania  (Leishmania)  infantum. A 
técnica  da  Reação em  Cadeia  da 
Polimerase   (PCR)   vem   sendo   descrita 
como um procedimento altamente sensível 
para a identificação do parasito [2]. Em um 
trabalho anterior, desenvolvido por nosso 
grupo, foi padronizada a técnica do swab 
conjuntival (SC) para a coleta de amostras 
para a reação de PCR [3] A presente 
proposta tem por objetivo avaliar o SC 
associado à ITS1 nested PCR em inquérito 
para a leishmaniose visceral canina (LVC) 
em Belo Horizonte, em comparação com 
métodos de diagnóstico sorológico, e 
identificar  por meio da  técnica Restriction 
Fragment Length Polymorfism (RFLP) as 
espécies de Leishmania  infectando os cães 
na região. O presente estudo traz a 
identificação de espécies de Leishmania 
infectando cães com diagnóstico 
desconhecido em uma área endêmica de 
alta transmissão. 

 

OBJETIVO 
 

Identificar as espécies de Leishmania 
infectando cães em Belo Horizonte, por 
RFLP, utilizando diferentes enzimas de 
restrição  e  confirmar  a  tipagem  sugerida 
com  o  Sequenciamento  pelo  método  de 

Sanger, a fim de apoiar o uso da técnica 
como ferramenta de identificação em 

amostras clínicas, tanto para casos de 
infecção simples quanto mista. 

METODOLOGIA 
 

Foram amostrados 349 cães provenientes 
de inquérito realizado juntamente com a 
prefeitura de Belo Horizonte.  A extração de 
DNA a partir dos swabs foi conduzida de 
acordo  com  Ferreira  et  al.  (2008)  [3].  A 
partir do DNA extraído, foi então realizada a 
avaliação  de integridade  amostral  e 
posterior análise por ITS1-nPCR, com uma 
variação do método original descrito por 
Shönian et al. (2003) [4]. Nesta variação o 
alvo  ITS1,  passa  por duas  amplificações. 
Na primeira, a amostra de DNA é misturada 
uma solução tampão, com MgCl2 a 2mM e 
dNTPs, além da enzima DNA polimerase. 
Uma alíquota dos produtos de PCR da 
primeira amplificação é diluídos em água 
ultrapura, sendo utilizados 10mL dessa 
solução como amostra de DNA na segunda 
amplificação. Para analisar os produtos de 
PCR, as amostras foram submetidas à 
eletroforese  em  gel  de  agarose  a  2%, 
corado por brometo de etídio. Posteriormente 
as amostras analisadas foram submetidas à 
técnica RFLP a fim de identificar as espécies 
de Leishmania que estão infectando os cães 
analisados. Para a identificação de espécies 
por RFLP os produtos não purificados da 
PCR (17μL) foram digeridos por 1 U das 
enzimas HaeIII, RsaI e HhaI, 
separadamente. Cada enzima foi incubada 
em temperaturas e tempos variados, 
conforme o indicado pelo fornecedor. Os 
fragmentos de restrição foram visualizados 
em géis de agarose de alta resolução a 2%, 
corado com brometo de etídio, e ainda em 
géis de poliacrilamida, corados com nitrato 
de prata. A análise de 
 

integridade amostral foi feita pela PCR em 
Tempo. Esta PCR foi feita com iniciadores 
para Beta Globina, utilizando SybrGreen 
como corante.  No momento  algumas das 
amostras  estão sendo  preparadas para o 
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sequenciamento visando a confirmação do 
observado com as enzimas de restrição. As 
amostras para sequenciamento tiveram sua 
amplificação feita pela polimerase de alta 
fidelidade, Pfu, foram clonadas no vetor 
TOPO TA (Invitrogen) e transformadas por 
eletroporação  em  Escherechia  coli  DH5- 
alfa. 

 

RESULTADOS 
 

Dos cães analisados, 30 foram positivos para 
Leishmania, pelo ITS1-nPCR. A RFLP por 
HaeIII sugeriu a prevalência de Leishmania 
infantum, tendo 17 cães com infecções 
simples e seu polimorfismo observado em 8 
cães com infecção mista. A digestão com 
HaeIII também indicou 4 cães infectados 
com Leishmania amazonensis e 
1  cão infectado  com  Leishmania 
braziliensis. As digestões subsequentes 
foram realizadas nas amostras mistas, de L. 
amazonensis e L. braziliensis de modo a 
identificar as espécies envolvidas na 
infecção mista e confirmar as demais 
espécies. Ambas as digestões confirmaram 
o observado pela HaeIII, nas 4 amostras de 
L. amazonensis e na amostra de L. 
braziliensis, além disso, elas permitiram 
identificar a segunda espécie infectante das 

8 amostras mistas, como L. amazonensis. 
 

 

CONCLUSÕES 
 

O estudo mostrou que Leishmania 
(Leishmania) infantum é a espécie de maior 
prevalência. Porém, Leishmania 
(Leishmania) amazonensis e Leishmania 
(Viannia) braziliensis foram também 
encontradas infectando cães em Belo 
Horizonte.  Curiosamente,  até  o  ano  de 
2015 não existiam registros de cães 
infectados  por  L.  amazonensis  na  região 
metropolitana de Belo Horizonte, e, 
considerando ambos os tipos de infecção, 

 

simples e misto, a prevalência de L. 
amazonensis supera em muito a de L. 
braziliensis. Casos de infecção mista em 
cães, também são pouco descritos na 

literatura, principalmente entre estas duas 
espécies. Este estudo sugere a existência 
de uma relação entre a prevalência de L. 
infantum em cães e o alto número de casos 
humanos de LV, em relação à LT, 
observadas em Belo Horizonte. Ainda, em 
concordância com o sugerido por trabalhos 
recentes, a alta incidência de LV pode 
também ser relacionada à infecção canina 
por L. amazonensis, uma vez que existe a 
possibilidade de quadros viscerais em 
infecções por esta espécie também. Após a 
confirmação da tipagem pelo 
sequenciamento, que para casos de infecção 
mista é extremamente laborioso, será 
possível afirmar que o uso da RFLP pelas 
três enzimas, embora seja simples, é 
suficiente para fins de  tipagem, tanto em 
infecções simples, quanto mistas. 
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Otimização do preparo de amostras para análise isotópica por gc-irms: 

estudo de viabilidade para determinação de δ2h após ensaio de δ18o 

Nathany Isabelly Dias Vieira e Amenônia Maria Ferreira Pinto 

Centro de Desenvolvimento da Energia Nuclear - CDTN 

INTRODUÇÃO  

Os estudos que envolvem o ciclo da água 

fornecem informações de grande relevância 

tanto na área ambiental quanto industrial. O 

rastreamento das águas pode ser realizado 

pela sua composição isotópica. Os isótopos 

estáveis são considerados traçadores 

naturais, pois não sofrem decaimento 

radioativo e  ocorrem na natureza sem 

interferência antropogênica e, devido a isso, 

vem sendo utilizados em detrimento de outros 

tipos de traçadores poluentes ou de custo 

elevado (AGUIAR, 2015). 

A composição isotópica pode ser determinada 

utilizado-se o Espectrômetro de Massas de 

Razão Isotópica (IRMS), cuja configuração 

inclui uma unidade de admissão, neste caso 

um cromatógrafo a gás, fonte de ionização, 

unidade aceleradora com analisador 

magnético de íons,  detector e sistema de 

dados (TRIVELIN, 2010). 

 A determinação de δ2H baseia-se na análise 

da atmosfera gasosa no vial após equilíbrio de 

40 minutos com gás hidrogênio a 2% em He, 

injetado pelo equipamento, como indicado na 

Eq.(1). Para que a reação ocorra, é 

necessário o uso do catalisador de platina, 

que acelera o equilíbrio isotópico (AGUIAR, 

2015). 

  

1H2H16O + 1H1H ⇄ 1H1H16O + 1H2H Eq. (1) 

OBJETIVO 

Auxiliar os pesquisadores lotados no 

LEMRI/CDTN no estudo de viabilidade da 

determinação dos valores de δ2H  em 

amostras de água após ensaios de δ18O 

visando otimizar o preparo de amostras para 

o GC-IRMS. 

METODOLOGIA 

Foram analisadas no GC-IRMS, em 
sextuplicata,  3 tipos materiais de referência 
secundários denominados HAD, MAST e 
PES, fornecidos pelo laboratório de pesquisa 
certificado UFZ (Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung), localizado na Alemanha e 
ajustados periodicamente pela escala 
VSMOW2/SLAP2 no LEMRI/CDTN. 

 

Realizaram-se as análises de δ18O pelo 
procedimento já validado no LEMRI/CDTN,  e, 
sequencialmente, após troca dos septos dos 
vials e inserção do catalisador de platina, 
procederam-se os ensaios de δ2H. Realizou-
se também um ensaio controle, no qual foram 
determinados apenas os valores de δ2H.  

Todos as amostras foram analissadas no GC, 
mod. Gas Bench II acoplado ao IRMS mod. 
Delta V Advantage, ambos da Thermo Fisher 
Scientific, com  200 µL de amostra,  flush de 6 
minutos (100-150 mL min-1) com mistura de 
gás padrão e temperatura da bandeja de 
amostragem a 28 ºC. 

Por meio dos valores referentes ao PES e 

MAST, plotaram-se as curvas de 

normalização, avaliando-se a linearidade da 

mesma pelo valor médio do HAD. A  

linearidade foi  o parâmetro escolhido como 
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indicativo da interferência da análise de  δ18O 

nos valores de δ2H. 

RESULTADOS 

A Figura 1 apresenta a curva utilizada na 
normalização dos resultados de δ2H obtidos 
após ensaio de δ18O. 

 

Figura 1. Curva  para normalização dos resultados de 
δ2H obtidos após ensaio de δ18O. 

A Figura 2 apresenta a curva utilizada na 

normalização dos resultados do ensaio 

controle. 

 

 

Figura 2. Curva para normalização dos resultados de 
δ2H obtidos no ensaio controle. 

 

A Tabela 1 apresenta a comparação dos 
valores de linearidade para os dois ensaios de 
δ2H.  

 

Tabela 1. Comparação da linearidade referentes aos 
dois ensaios de δ2H 

 

Parâmetro Ensaio 
controle 

Ensaio após 
análise de δ18O 

Erro 
relativo 

(ensaios)  
Linearidade 

Valor padrão 
HAD = -59,90 

-59,88 -61,91 3,39 % 

Erro relativo 
(HAD) 

  0,03 % 3,25% - 

Pela Tabela 1 tem-se um indicativo de que ao 
realizar o ensaio de δ2H após a análise de 
δ18O, reduz-se a linearidade da curva, uma 
vez que o erro relativo em relação ao valor de 
HAD aumenta significativamente. 
Devido aos resultados com  valores de desvio 
padrão acima do desejável, não se pode, sem 
a realização de mais ensaios, afirmar, de 
forma definitiva, o quanto a análise prévia de 
δ18O interfere nos resultados de δ2H.  
 

Contudo, baseando-se apenas neste teste 
preliminar, verificou-se que a determinação de 
δ2H não é viável devido a dificuldade de 
estabilização do equipamento, que resulta no 
aumento dos valores de desvio padrão 
internos e redução da linearidade da curva.   
 

CONCLUSÕES 
Não foi possível chegar a uma conclusão 
definitiva, contudo  observou-se o indicativo 
de que a realização subsequente de análises 
de  δ18O e δ2H não é viável. 
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Avaliação de segurança radiológica de repositório de superfície utilizando o 

software RESRAD-OFFSITE 
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Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN 
 

INTRODUÇÃO  

A análise de segurança de repositórios de 
rejeitos radioativos necessita de um modelo 
matemático de transporte de radionuclídeos, 
a fim de se avaliar as possíveis 
consequências radiológicas da liberação de 
elementos tóxicos do repositório.  

O software RESRAD (RESidual 
RADioactivity), desenvolvido por Argonne 
National Laboratory, é um modelo 
computacional projetado para estimar doses 
de radiação e os riscos de materiais 
radioativos residuais dentro do local da 
exposição. Está na sua 6ª versão, e é de 
acesso livre. Um dos módulos que faz parte 
da família de códigos RESRAD é o software 
RESRAD-OFFSITE, utilizado para o cálculo 
das doses e dos riscos decorrentes dentro e 
fora do local da exposição a solos 
radioativamente contaminados [1].  

OBJETIVO 

Verificação da aplicabilidade do software 
RESRAD-OFFSITE na análise de segurança 
dos repositórios da Bulgária e de Abadia de 
Goiás. 

METODOLOGIA 
IMPLANTAÇÃO DO CASO A SER 
SIMULADO NO SOFTWARE 

Um cenário potencial de exposição 
radiológica foi considerado na análise de 
segurança radiológica dos repositórios. O 
cenário residencial considera a existência de 
uma casa perto do local utilizando a água de 
um poço para consumo. As vias de exposição 
radiológicas utilizadas nesse cenário foram: 
irrigação, inalação, ingestão de água do poço, 
ingestão de legumes, hortaliças e vegetais 
pelo homem e por animais, ingestão de carne, 
de leite e de solo contaminados e exposição 
externa por materiais radioativos. 
 

SIMULAÇÃO UTILIZANDO O SOFTWARE 

As simulações foram realizadas com o código 
RESRAD-OFFSITE versão 3.2. Através de 
dados dos relatórios de análise de segurança 
radiológica dos repositórios da Bulgária [2] e 
de Abadia de Goiás [3,4], e de dados internos 
do programa, foram realizadas simulações do 
cenário estabelecido, numa tentativa de 
reproduzir os resultados reportados nos 
documentos descritivos das análises de 
segurança realizadas. 

RESULTADOS 

A simulação feita com o código RESRAD-
OFFSITE está apresentada na Figura 1. 

(a) 
(b) 

 

Figura 1 - Gráficos de dose total para os 
repositórios (a) de Abadia de Goiás e (b) Bulgária 
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Observa-se que o gráfico da Figura 1 (a) 
obteve um pico de dose máxima em  9,5x10-2 
mSv/ano, para um período de 
aproximadamente 1350 anos, estando dentro 
da mesma ordem de grandeza do valor 
estimado pela literatura consultada [3] e este 
encontra-se abaixo do limite adotado pelo 
Regulamento para gestão segura dos 
resíduos radioativos, de 0,1 mSv/ano. E, 
observa-se que o gráfico da Figura 1 (b) 
obteve um pico de dose máxima em 1,80x10-

8 Sv/ano, para um período de 
aproximadamente 240 anos, três ordens de 
magnitude inferior ao valor citado na literatura 
consultada [2] e este encontra-se abaixo do 
limite adotado pela CNEN, de 3x10-4 Sv/ano. 
Isso significa que indivíduos do cenário 
residencial, para os repositórios em questão, 
não terão problemas em relação à dose 
advinda de qualquer via de exposição ao qual 
ele está exposto. 

CONCLUSÕES 

Como as doses foram inferiores aos valores 
limites, o indivíduo não terá problemas em 
relação à dose oriunda de qualquer via de 
exposição para os dois casos. A dose máxima 
encontrada para o repositório da Bulgária foi 
considerada satisfatória, permanecendo 
dentro da mesma ordem de grandeza do valor 

estimado pela referência consultada (3x10-2 
mSv/ano). Já para o de Abadia de Goiás, o 

valor foi satisfatório e três ordens de 
magnitude inferior ao valor citado na 

referência consultada (2x10-5 Sv/ano), 
provavelmente devido à falta de dados 
necessários para a execução no RESRAD-
OFFSITE. De um modo geral, os resultados 
podem também estar relacionados às 
limitações presentes no RESRAD-OFFSITE. 
Entre essas, cita-se: a permissão da 
modelagem de apenas uma zona de 
contaminação homogênea, a permissão da 
entrada somente de uma zona saturada e a 

dificuldade no entendimento da parte interna 
do software visto que os manuais não são 
didáticos. Apesar disso, possui algumas 
vantagens, dentre elas destaca-se: é um 
software gratuito, possui uma interface de fácil 
utilização, com saída de resultados ampla, 
possui um sistema integrado (termo-fonte, 
fatores de conversão de doses, etc.) e possui 
uma biblioteca de fatores de conversão de 
dose e demais parâmetros que permite ser 
alterada pelo usuário. Diante disso, conclui-se 
que as simulações feitas mostraram que o 
software RESRAD-OFFSITE versão 3.2 é 
eficiente e pode ser utilizado para análise de 
segurança “screening” (análise preliminar) de 
repositórios.  
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INTRODUÇÃO  

Uma aplicação de interesse industrial e que 

exige o desenvolvimento de protocolos de 

dispersão é a incorporação de nanotubos de 

carbono (NTs) em fluidos visando à 

preparação dos chamados nanofluidos. 

Estes são obtidos quando nanopartículas 

são dispersas, controladamente e de forma 

estável, em um fluido-base, modificando 

suas propriedades [1,2]. Entre as 

propriedades mais visadas, estão as 

propriedades termofísicas (condutividade e 

difusividade térmicas) e as propriedades 

lubrificantes [2]. Vários estudos sobre 

nanofluidos à base de nanotubos de 

carbono demonstram o potencial destes 

para aplicações industriais como fluido de 

transferência de calor. Entretanto, diversos 

estudos apontam que o grande desafio 

nesta aplicação é controlar as propriedades 

de interface entre os nanomateriais e os 

fluidos-base de forma a diminuir a 

resistência térmica interfacial e tirar 

vantagens da alta condutividade térmica 

apresentada pelas nanoestruturas de 

carbono [3]. 

 

OBJETIVO 

Contribuir para o desenvolvimento de 

nanofluidos à base de nanotubos de 

carbono de parede múltipla (MWCNT) para 

aplicações em dispositivo de troca de 

calor, utilizando diferentes tempos e 

técnicas ultrassônicas para realizar as 

dispersões. Explorar parâmetros como a 

variação da concentração dos MWCNT, 

presença ou não de água adsorvida no 

carboidrato e ordem de adição dos 

componentes. Caracterizar as amostras a 

fim de conhecer os materiais de partida 

utilizados e compreender as interações 

entre eles. Neste resumo será abordado o 

estudo de nanofluidos preparados a partir do 

fluído-base etilenoglicol (EG) com NT de 

múltiplas paredes Nanocyl 3100 

modificados com carboximetilcelulose 

sódica (CMC). 

METODOLOGIA 

A CMC foi adquirida da empresa Sigma-

Aldrich e foi utilizada como recebida e após 

etapa de liofilização para remoção de 

resíduos de água adsorvida. Após alguns 

testes de variação de concentração e razão 

MWCNT: surfactante, 30 mL de etilenoglicol 

foram adicionados em um béquer de 50 mL 

contendo 90 mg de CMC e MWCNT (razão 

MWCNT: surfactante 1:1) e submetidos ao 

tratamento ultrassônico em cuba de 

ultrassom (Unique - modelo USC1850) por 

2h e 30 min. Uma segunda amostra, 

preparada nas mesmas condições e 

concentrações, foi sonificada em 

equipamento ultrassônico tipo cup-Horn 

(modelo VCX750) por 30 min com amplitude 

de 40%. As dispersões e seus materiais de 

partida foram caracterizados por 

espectroscopia na região do infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR), 

termogravimetria e espectroscopia de 

absorção na região do UV-vis. 

RESULTADOS 
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A análise por FTIR (espectros não 

mostrados) das dispersões não possibilitou 

verificar as interações dos nanomateriais 

com o dispersante, uma vez que os 

espectros foram dominados pelas 

absorções do fluído-base. Novos estudos e 

técnicas, como secagem das dispersões, 

serão realizados para obter uma melhor 

caracterização destas interações. As 

curvas TG e DTA obtidas para a CMC 

como recebida e liofilizada são 

apresentadas nas Figuras 1a e 1b, 

respectivamente. 

 

 

Figura 1 – Curvas TG e DTA obtidas para 

a carboximetilcelulose sódica como 

recebida (a) e após liofilização (b). 

A análise TG revelou que o material de 

partida apresenta teor de água 

relativamente elevado. O perfil de 

decomposição apresenta quatro eventos 

com perdas acentuadas de massas e um 

resíduo relativamente alto. A primeira 

perda ocorre abaixo de 150 °C e 

corresponde a aproximadamente 14 % da 

massa inicial. Esta perda envolve um evento 

endotérmico na curva DTA e é atribuída à 

eliminação de água adsorvida no CMC. 

Pôde-se observar que a liofilização 

realizada não foi suficiente para eliminar 

toda a água do material. Como pode ser 

observado na Figura 1b, a CMC liofilizada 

apresenta uma concentração de 

aproximadamente 9 % em massa de água. 

Notou-se que as dispersões obtidas com o 

surfactante liofilizado apresentaram melhor 

estabilidade do que as dispersões obtidas 

com o surfactante como recebido. Portanto, 

percebe-se que a água presente na CMC 

interfere na obtenção dos nanofluidos.  

CONCLUSÕES 

Os nanofluidos de nanotubos de carbono de 
múltiplas paredes utilizando 
carboximetilcelulose sódica como 
surfactante e etilenoglicol como fluído-base 
foram obtidos ao longo do estudo. Os 
nanofluidos obtidos bastante estáveis e com 
potencialidade para aplicações como fluidos 
de transporte de calor.  
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Implantação e melhoria de sistemas de gestão da qualidade nos 

laboratórios do CDTN 
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INTRODUÇÃO 
 

O CDTN assumiu junto ao SIBRATEC o 
compromisso de certificar o Laboratório de 
Calibração de Dosímetros (LCD) e o 
Laboratório  de  Trítio  Ambiental(LTA).  O 
LCD está associado à Rede de 
Radioproteção e Dosimetria do SIBRATEC, 
cujo objetivo é ampliar a oferta de Serviços 
Tecnológicos  de  calibração de 
instrumentos, ensaios e medições 
envolvendo radiações ionizantes para as 
áreas de saúde (radioterapia, medicina 
nuclear e radiodiagnóstico convencional, 
mamografia e TC); comércio exterior; meio 
ambiente e radioproteção do trabalhador, 
para atender a demanda de empresas e 
órgãos reguladores. O LCD já possui 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
implantado e está trabalhando para a sua 
acreditação junto à CGCRE até 2016. 

 

Já o LTA está associado à Rede de 
Monitoramento Ambiental do SIBRATEC, 
cujos objetivos são a prestação de serviços 
de calibração, análises e ensaios 
laboratoriais com foco na demanda do 
agronegócio exportador e a estruturação de 
uma rede de Monitoramento Ambiental de 
laboratórios em âmbito nacional para atender 
às micro, pequenas e médias empresas nas 
principais matrizes (água, solos, ar e 
radionuclídeos). O Laboratório de Trítio 
precisa iniciar a criação e implantação de seu 
SGQ e prepará-lo para sua primeira auditoria 
interna, que é um passo necessário à sua 
acreditação. 

 

Ambos os laboratórios utilizam um Manual da 
Qualidade de Laboratórios (MQL) e os 
procedimentos    exigidos    pelas    normas 
ABNT NBR ISO 9001:2008 e ABNT NBR 
ISO/IEC 17025:2005. O MQL e os 
procedimentos passam por análise crítica 
periódica e eventualmente são revisados para 
garantir a melhoria contínua dos SGQ dos 

laboratórios. 
 

A bolsista de iniciação tecnológica se 
integrará à Assessoria de Planejamento 
Estratégico   e   Qualidade   (ASPEQ)   do 
CDTN, onde contribuirá com o 
desenvolvimento do projeto de implantação 
do SGQ no LTA e com a análise da 
adequação do SGQ do LCD aos requisitos da 
norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Ao 
final do projeto espera-se a demonstração da 
capacidade do LCD e do Laboratório de Trítio 
em apoiar, por meio da prestação dos 
serviços definidos nos respectivos SGQ, o 
aumento da competitividade das empresas 
dos setores produtivos. 
 

OBJETIVO 
 

Implantar o SGQ no LTA, visando prepará- 
lo para sua primeira auditoria interna em 
agosto de 2016; 
 

Apoiar o LCD em seu processo de 
acreditação junto à CGCRE; 
 

Apoiar a elaboração e revisão dos 
documentos  da qualidade  utilizados pelos 
laboratórios do CDTN, em conformidade com 
os requisitos das normas ABNT NBR ISO   
9001:2008   e   ABNT   NBR   ISO/IEC 

17025:2005. 
 

METODOLOGIA 
 

Consiste na coleta de requisitos dos SGQ 
dos   laboratórios,   cujas   fontes   são   as 
normas de referência (ISO 9001 e 17025), os 
documentos de origem externa aos 
laboratórios   (tais   como   as   normas   da 
CNEN) e os requisitos dos clientes para os 
ensaios/calibrações realizados pelos 
laboratórios. 
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Após a coleta desses requisitos, será feita a 
análise de hiato (gap analysis) entre os 
requisitos satisfeitos pelos laboratórios e os 
requisitos não atendidos. A partir da análise 
de hiato as ações necessárias ao 
atendimento dos requisitos não atendidos 
(tais como a redação de procedimentos 
internos e respectivos formulários) serão 
identificadas,  sequenciadas  e  agendadas, 
de acordo com as boas práticas 
estabelecidas no Corpo de Conhecimento 
de Gestão de Projetos (PMBOK). 

 

RESULTADOS 
 

Por meio da gap analysis, as seguintes 
lacunas  foram  identificadas  no  LCD: 
controle de documentos externos, avaliação 
de fornecedores de serviços críticos, 
treinamento em tratamento de não 
conformidades. Todas essas lacunas foram 
preenchidas. 

 

Já no LTA, as lacunas identificadas foram 
os  documentos  referentes  a  uso  e 
calibração  dos  equipamentos, 
acomodações e condições ambientais e 
manuseio de itens de ensaio. As lacunas 
referentes a calibração e o uso de 
equipamentos foram preenchidas, porém as 
restantes não foram finalizadas, devido a 
gerente da qualidade do laboratório estar 
sobrecarregada com as atividades que 
também desempenha em outro laboratório 
do CDTN e a gerente técnica do LTA estar 
prestes a aposentar. Tais circustâncias 
dificultaram o andamento do trabalho. 

 

CONCLUSÕES 
 

O Laboratório de Calibração de Dosímetros 
avançou mais um passo para sua 
acreditação  após  passar por duas 
auditorias nesses últimos anos. As causas 
das não conformidades identificadas nas 
auditorias foram eliminadas e a acreditação 
do laboratório foi solicitada. A acreditação 
está  condicionada  à auditoria  da  CGCRE 
que será realizada em outubro deste ano. 
 

O Laboratório de Trítio Ambiental, apesar 
de possuir o quadro de pessoal qualificado, 

teve seus avanços reduzidos durante o 
período da implantação do SGQ devido ao 
excesso de atribuições a gerente da 
qualidade  do  laboratório, à  pespectiva  de 
aposentadoria da gerente técnica e aos 
compromissos externos do gerente técnico 
e da qualidade substituto. Apesas desses 
impedimentos, foram elaborados alguns 
documentos para dar inicio a implantação 
do SGQ no LTA. 
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Refino de grão por meio de deformação plástica severa em aço 
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INTRODUÇÃO 
 

Os materiais nanoestruturados veem sendo 
estudados como uma nova classe de 
materiais que geralmente apresentam uma 
melhoria na qualidade das propriedades 
mecânicas dos mesmos, contribuindo para 
um aumento de desempenho destes 
materiais, que podem ser aplicados em 
diversos  segmentos  da  indústria.  Como 
uma das formas de obtenção destes 
materiais,  a  deformação  plástica  severa 
vem   sendo  pesquisada   em   laboratórios 
para produção de estruturas nanométricas. 
Processos como forjamento, ECAP e 
laminação, são bastante  utilizados, sendo 
que, este último, é o mais promissor dentre 
todos os outros do ponto de vista para 
transposição à escala industrial [1]. 

 

A simulação do processo de produção de 
metais de grãos ultrafinos através do 
processo de laminação é realizada por meio 
da laminação acumulativa. Acumulando os 
passes  de  laminação,  a  deformação 
plástica severa do material será alcançada, 
e, o tamanho médio de grão poderá ser 
reduzido. 

 

Ensaios como tração e dureza são realizados 
para avaliar as propriedades mecânicas  dos 
materiais  As propriedades mecânicas são 
medidas antes e depois do processo de 
laminação, e os resultados, analisados 
juntamente com a metalografia do material. 

 

OBJETIVO 
 

O presente trabalho teve como objetivo 
simular o processo de produção de aço baixo  
carbono  com  grãos  ultrafinos  por 

meio de deformação plástica severa usando 
a laminação acumulativa. 

 

 
 

METODOLOGIA 
 

Neste projeto, as chapas de aço baixo 
carbono (SAE 1020) foram utilizadas para 
avaliar o refino do grão por meio da 
deformação plástica severa. Para esta 
avaliação,  foram  realizadas  atividades 
como análise metalográfica, laminação, 
ensaios de tração e dureza. 

A  metalografia  foi  realizada  no  material 
como recebido, e após a realização da 
laminação. As amostras foram cortadas, 
embutidas e lixadas com lixas de 
granulometria 80, 180, 280, 400, 600, 1200 
e 2000 mesh. Em seguida, o polimento foi 
realizado em panos com pasta de diamante 
(6 µm, 3 µm e 1 µm). O ataque químico foi 
realizado com NITAL. Após o ataque, as 
amostras foram lavadas com álcool e secas 
para posterior observação e análise da 
microestrutura no microscópio óptico. 

As laminações foram realizadas no 
laminador Quádruo Sandwig disponível no 
CDTN. 

Os ensaios de tração foram realizados em 
uma máquina Instron 5882 disponível no 
CDTN, com célula de carga de capacidade 
de 100KN. Os ensaios foram feitos à 
temperatura ambiente e foram observados 
os   resultados   de   antes   e   depois   do 
processo de laminação. Os corpos de prova 
utilizados  para  realização  dos  ensaios de 
tração foram de seção retangular e 
normatizados de acordo com a norma 
ASTME8. 

Os ensaios de dureza foram realizados na 
máquina Wolpert Wilson Instruments, 
modelo UNIVERSAL 930 disponível no 
CDTN. 
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RESULTADOS 

A metalografia do aço baixo carbono 
conforme recebido foi realizada no CDTN e 
o resultado mostrado na figura 1. Nota-se, a 
presença de uma matriz ferrítica e perlítica 
e tamanho de grão na casa de algumas 
dezenas de micra. 

 

Quanto ao ensaio de dureza, os resultados 
mostraram um amento da resistência à 
deformação plástica após o processo de 
laminação, se comparado ao mesmo material  
conforme  recebido.  A  tabela  2 ilustra o 
aumento de dureza do material. 

Tabela 2: Dureza Vickers Aço SAE 1020 
 

Dureza Vickers Aço SAE 1020 

 

Figura 1: Metalografia Aço SAE1020 

Material como 

Recebido 

Material após 

Laminação 

600°C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 
 

De acordo com as bibliografias [1] [2], após 
a laminação a 600ºC o tamanho de grão 
deverá ser reduzido, chegando ao objetivo 
inicial do projeto. Conforme  o andamento 
do  projeto,  esta  análise  deverá  ser 
realizada no segundo semestre de 2016. 

Em relação às propriedades mecânicas 
observadas no material estudado obtidas 
pelo ensaio de tração, os resultados 
mostraram um aumento de resistência e d o 
limite de escoamento do material conforme 
tabela 1, que realiza uma comparação dos 
parâmetros de como o material foi recebido, 
de acordo com o certificado de compra nº 

8102518223/000010, e, após o processo de 
laminação, sendo realizado o ensaio no 
CDTN. 

Tabela 1: Propriedades Mecânicas Aço SAE 
1020 

Propriedades Mecânicas Aço SAE 1020 

   

LR (MPa) LE (MPa) 

Material conforme 

Recebido 444,5 312,5 

Material Laminado 

a 600° C 714,42 358,8 

 

 

130,7                      314,3 

128,4                      311,2 

131                       302,5 

128,4                      281,9 

   128,1                      303,9   

Média     129,32           302,76 

Desvio         1,41            11,32 

 

CONCLUSÕES 
 

Com base nos ensaios realizados, chega-se à 
conclusão de que o material estudado teve um 
aumento de resistência através do processo de 
laminação cumulativa a 600°C, indicando que pode ter 
ocorrida redução do tamanho de grão por  meio  do  
processo  de  laminação acumulativa. 
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Avaliação da radioatividade natural em alguns poços tubulares da 

região metropolitana de belo horizonte 
 

Thainá Cristina Lopes Alves e Eliana Aparecida Nonato Knupp 

 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear- CDTN 
 

INTRODUÇÃO 
 

O uso das águas subterrâneas vem 
crescendo a cada ano tanto para 
abastecimento público e privado como para 
o uso na irrigação e na indústria (TUNDISI, 
2003). A Terra é um planeta que possui 
radiatividade natural, decorrente da existência 
de radionuclídeos na crosta terrestre e da 
formação constante de elementos  radioativos  
em  sua  atmosfera. 

Essa radiação provém das porosidades, 
fissuras   e   grutas   existentes   na   crosta 

terrestre,  devido aos  materiais  que 
compõem os diversos tipos de rochas, 
atingindo e misturando-se ao ar e a água 
(BULIA, I. L.; ENZWEILER, 2015). 

 

A emanação dependerá do tipo de mineral, da 
natureza do grão mineral e do tamanho do 
grão, havendo a "fuga dos átomos 
radioativos" para a água ou ar através da 
difusão. (BONOTTO, 2003). 

 

A  presença  dos  radionuclídeos  também 
está   a   exploração   mineral   (   Os   dois 

principais isótopos do urânio 
238

U e 
235  

U, 

juntamente com o 
232

Th, encabeçam as três 
séries naturais de decaimento radioativo. Os 

membros das séries de decaimento do 
238

U 
mais  comumente  avaliados  em  pesquisas 
de avaliação de radioatividade natural são, 

além do próprio 
238

U, o 
234

U, 
230

Th, 
226

Ra, 
222

Rn e 
210

Pb. Para o decaimento do 
232

Th, além 
do próprio 

232
Th,

, 228
Ra, 

220
Rn e 

212
Pb e

212
Bi. O 

potássio constitui uma concentração de cerca 
de 2,5% na crosta 

continental e 0,4% na crosta oceânica 
(FOWLER, 1990), sendo o sétimo elemento 
mais abundante. 

Segundo a Portaria nº 2.914 do Ministério da 
Saúde, que dispõe sobre os procedimentos 
de controle e de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade,  a quantidade  de  urânio 
permitido para uma água potável é de 30 
ug/L. 
 

A quantidade de tório máxima estabelecida 
no Guidelines for Drinking-Water Quality da 
World Health Organization é de 1 Bq/L. Nas 
águas subterrâneas seu teor médio é inferior 
a 10 mg/L, sendo mais freqüente valores 
entre 1 e 5mg/L. 

 

OBJETIVO 
 

Fazer um estudo radiométrico de alguns 
aquíferos da região metropolitana de Belo 
Horizonte visando à identificação de 
radionuclídeos das séries do 238-U e 232- 
Th  e  40-K  e  correlações  entre  as 
ocorrências de radionuclídeos naturais com 
as informações geoquímicas de cada 
aquíferos.]. 
 

METODOLOGIA 
 

As amostras de águas subterrâneas foram 
coletadas em poços tubulares ou cisternas 
localizados em alguns pontos de mais fácil 
acesso da região metropolitana de Belo 
Horizonte com solos com diferentes 
características geoquímicas. A amostragem 
da maior parte dos pontos foi realizada pela 
COPASA. A técnica utilizada para identificar 
a   presença   de   238-U   e   234-U   foi   a 
espectrometria alfa. Para determinação da 
concentração de potássio e posterior 
atividade de 40-K foi utilizada a Fotometria 

de Chama. Para determinação de tório foi 
utilizada a técnica de ICP-MS. 

 

RESULTADOS 
 

Foram analisadas 20 amostras coletadas em 
poços tubulares da RMBH. Todas as 
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amostras analisadas apresentaram 
quantidade de urânio inferior à 30 ug/L, que é 
o   limite   estabelecido   pelo   Ministério   da 
Saúde para uma água potável . 

 

Em relação a atividade de tório, todas as 
amostras apresentaram atividades inferiores 
que a estabelecida para tório no Guidelines for 
Drinking-Water Quality da World Health 
Organization é de 1 Bq/L. Já os valores 
encontrados de potássio dessas amostras, 
estão dentro do frequente em águas 
subterrâneas  entre  1  e  5  mg/L  (32  a  160 

Bq/L). 
 

CONCLUSÕES 
 

As amostras avaliadas apresentam 
concentrações e atividades inferiores às 
estabelecidas por portarias por órgãos 
fiscalizadores. Para avaliações mais 
completas, amostragem e análises em 
diferentes períodos de chuva e estiagem 
devem realizadas. 
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Síntese e caracterização de ferrita de níquel dispersa em matriz sílica 
 

Thairine Silva Araújo e Adriana Silva Albuquerque 
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INTRODUÇÃO  

As nanopartículas magnéticas apresentam 

uma forte tendência à agregação, devido às 

interações magnéticas interpartículas e a 

grande reatividade da sua superfície. A fim de 

amenizar esse tipo de aglomeração, são 

utilizados outros meios, como exemplo 

dispersão das partículas em matriz ou 

superfície de revestimento não magnético. Os 

nanomateriais à base de ferrita de níquel 

apresentam diferentes aplicações práticas 

como em dispositivos de alta frequência, 

transformadores de potência e sensores de 

gás. Para aplicação dessas nanopartículas é 

necessário realizar o estudo de suas 

características [1,2]. 

 

OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo obter a ferrita 

de níquel dispersa na matriz de sílica em 

diferentes concentrações, pelo método sol-gel 

e o estudo das propriedades estruturais, 

magnéticas e catalíticas dos materiais. 

 

METODOLOGIA 

No método de sol-gel obteve-se o compósito 

revestido por sílica mediante a preparação da 

solução precursora para a obtenção da ferrita, 

a preparação do sol para gerar a matriz, 

mistura das duas soluções, gelação, secagem 

e tratamento térmico a 800ºC. Foram obtidas 

as seguintes amostras: (0,25 NiFe2O4 – 0,75 

SiO2), (0,75 NiFe2O4 – 0,25 SiO2) e (0,50 

NiFe2O4 – 0,50 SiO2), com diferentes 

tamanhos de partículas. As amostras foram 

caracterizadas por difração de raios X (DRX), 

espectroscopia Mössbauer (EM), BET e 

magnetometria da amostra vibrante (VSM). As 

propriedades catalíticas foram investigadas 

utilizando a ferrita em solução aquosa de azul 

de metileno (25 mg.L-1) e de H2O2 30% v/v, 

monitorados por medidas 

espectrofotométricas em um equipamento UV-

VIS em λ = 663nm. 

 

RESULTADOS 

A caracterização das amostras feita por DRX, 

identificou uma maior cristalinidade conforme 

o aumento da proporção de ferrita na amostra, 

com tamanho médio das partículas entre 5 e 

23nm.  
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Figura 1 - Difratogramas de raios X das amostras calcinadas a 800°C 

 

 As áreas superficiais dos materiais foram medidas pelo 

método BET e podem ser vistas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Valores de área superficial de BET (SBET) 

 

Amostras 
SBET (m2/g) 

0,5NiFe2O4 / 0,5SiO2 230.0995 

0,75NiFe2O4 / 0,5SiO2 138.8236 

 

Os resultados de EM indicaram que em 

temperatura de 20K houve uma melhor 

definição dos espectros, devido à diminuição 

do efeito superparamagnético, que ocorre 

quando a amostra é submetida a baixas 

temperaturas. Os parâmetros hiperfinos 

obtidos são característicos das ferritas de Ni 

nanoestruturadas. 

 

Pelo VSM obteve-se curvas de magnetização 

das amostras, em diferentes concentrações. A 

Figura 2 apresenta os resultados em emu/g de 

ferrita e emu/g de compósito.  
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Figura 2: Curva de magnetização, a esquerda em 

(emu/g Ferrita) e a direita (emu/g compósito) 

Os valores obtidos de magnetização de 

saturação, magnetização remanente e 

coercividade crescem com o aumento da 

concentração de ferrita de níquel.  

Os potencial catalítico analisado através da 

oxidação do azul de metileno apresentou 

melhores resultados conforme o aumento da 

concentração de ferrita na amostra. A Tabela 

1 indica os valores de absorbância e eficiência 

da atividade catalítica, evidenciam o alto 

potencial catalítico do material. 

Tabela 1 – Valores de absorbância e eficiência das 

amostras  

Amostra Absorbância 
Eficiência 

(%) 

Azul de Metileno (Puro) 1,574 - 

0,5NiFe2O4 / 0,5 SiO2 0,707 55,08 

0,5NiFe2O4 / 0,5 SiO2 0,463 70,58 

0,75NiFe2O4 / 0,5SiO2 0,003 99,8 

 

CONCLUSÕES 

O método sol gel permitiu a obtenção da ferrita 
dispersa em matriz de sílica em diferentes 
concentrações, que foram caracterizadas quanto 
às propriedades estruturais, magnéticas e 
catalíticas. A amostra com 75% de sílica 
apresentou excelentes resultados, com melhor 
cristalização, maior tamanho de partícula, 
magnetização de saturação, magnetização 
remanente e coercidade e menor área superficial. 
A amostra com 75% de ferrita  apresentou melhor 
desempenho catalítico, provavelmente devido à 
variação da área superficial, pela presença da 
sílica. Estudos complementares devem ser 
realizados para obter-se conclusões mais precisas 
relacionados a estes resultados. 
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Síntese e caracterização de nanocompósito de magnetita e sílica mesoporosa 

para dispositivos de liberação controlada de fármaco  

Thaylice Cristina Sampaio Cabral e José Domingos Ardisson 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

INTRODUÇÃO  

O estudo de materiais nanoestruturados tem 

se ampliado nos últimos anos, tendo como o 

foco sua aplicação em sistemas biológicos, 

primariamente com o propósito de carreador 

seletivo de drogas ou moléculas de interesse 

em um tecido ou órgão.  

Nesse contexto os nano-bio-compósitos 

baseados em sílica mesoporosa com 

nanopartículas magnéticas são potenciais 

matrizes para incorporação e liberação 

controlada de moléculas terapêuticas [1]. 

Para serem utilizados em bioaplicações, 

espera-se que os materiais magnéticos sejam 

de natureza supermaramagnética, pois essa 

característica implica que quando removidos 

de um campo magnético externo esses 

materiais apresentam magnetização residual, 

ou seja, a coercividade, igual a zero. Outra 

propriedade que vem sendo explorada é que, 

na presença de campo magnético alternado 

partículas superparamagnéticas apresentam 

elevadas flutuações Brownianas e flutuações 

no momento magnético da estrutura cristalina, 

essas duas juntas induzem uma geração de 

calor conhecida como hipertermia. [2] 

OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é sintetizar e por meio 

de caracterização estudar as propriedades 

estruturais e magnéticas de nanocompósitos 

a base de magnetita e sílica mesoporosa. 

 

METODOLOGIA 

Os nanomateriais magnéticos aqui estudados 

foram sintetizados via rota química, 

inicialmente foram utilizados dois 

procedimentos de síntese para a obtenção da 

magnetita nanoestruturada. 

Amostras de magnetita, aqui identificadas 

como “A” foram preparadas pelo método 

químico de Co-precipitação, descrita por Ma. 

[3]. Já as nanopartículas de magnetita 

identificadas como “B” foram obtidas pelo 

método de oxidação-precipitação descrito por 

Yu. [4].Por outro lado, a síntese dos 

nanocompósitos de magnetita/SBA-15 foi 

obtida pelo método descrito por Zhao, 

modificado. Pois a magnetita é adicionada 

durante a síntese, antes da adição do 

precursor da sílica. [5]  

RESULTADOS 

Medidas de difração de raios X indicaram a 

obtenção de magnetita altamente cristalina e 

de compósitos que mantém os picos 

característicos desta. Para a magnetita de 

menor tamanho observa-se uma menor 

cristalinidade devido a picos mais 

alargados.(Figura 1)  

Medidas de espectroscopia Mössbauer na 

Figura 2, sugerem para a magnetita “A” um 

comportamento superparamagnético que 

pode ser decorrente do seu reduzido tamanho 

de partícula. E o espectro da magnetita “B” foi 

ajustado com dois sextetos com parâmetros 

característicos da magnetita, indicando a 

formação dos sítios tetraédricos e octaédricos 
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Figura 1: Difração de raios X das amostras.  
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Figura 2: Espectro Mössbauer a RT das amostras. 

As curvas de histerese obtidas pelo método 

de magnetometria de amostra vibrante (VSM), 

na Figura 3, mostram valores dos parâmetros 

relativos a materiais magneticamente moles. 

Na curva da magnetita A os baixos valores de 

MS, MR e HC evidenciam um comportamento 

típico de materiais superparamagnéticos.  
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Figura 3: Curvas de Histerese das amostras. 

Medidas de aquecimento por indução 

magnética verificaram potencial aplicação das 

amostras em hipertermia magnética. Há uma 

relação direta entre a concentração e a 

geração de calor porém um maior 

aquecimento ocorre para a amostra 

compósito A, atribuído ao menor tamanho das 

partículas, que se aproximam a 

monodomínios magnéticos favorecendo um 

maior aquecimento.(Figura 4)  

Testes de liberação de drogas foram 

realizados com carboplatina em campo 

magnético durante 50 minutos seguido de 

liberação sem campo. Mostra-se uma maior 

liberação para o compósito A, de cerca de 

80% do fármaco incorporado. (Figura 5) 
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Figura 4: Curvas de aquecimento para as amostras. 
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Figura 5: Perfil de liberação da Carboplatina 

CONCLUSÕES 

Foi possível sintetizar nanopartículas 

superparamagnéticas que apresentam baixa 

magnetização remanente após submetidas a 

um campo, e uma alta taxa de aquecimento 

por indução magnética em baixas 

concentrações e adequado para liberação de 

fármacos.  
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INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento de um recipiente para 

transporte de material radioativo necessita 

de vários testes para garantir que esse 

transporte seja seguro. Os testes aos quais 

os cascos são sujeitados, bem como seu 

desempenho mínimo para aprovação, são 

propostos pela IAEA (International Atomic 

Energy Agency).  

De maneira geral, o casco deve passar por 

testes de impacto, de imersão, teste térmico 

e por um teste para avaliar se existe a 

possibilidade de vazamentos [1]. O teste 

térmico, que é o foco deste relatório, 

consiste em inserir o casco em uma situação 

próxima à de um incêndio. Como forma 

científica para testar o casco termicamente, 

coloca-se o mesmo em um forno durante 

trinta minutos a uma temperatura de 

1073,15 K. Uma etapa complementar, mas 

não exigida nas normas, são simulações de 

cascos utilizando códigos CFD. 

Para validar o procedimento numérico de 

simulação, é importantíssimo que os testes 

experimentais tenham sido feitos com 

bastante critério, repetibilidade e 

confiabilidade. Uma vez que utilizando 

procedimentos numéricos validados é 

possível avaliar, com elevado grau de 

certeza, que o casco avaliado será aprovado 

neste teste. 

OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo, comparar 

valores numéricos e experimentais de 

temperaturas internas de um casco de 

transporte de material radioativo. Na parte 

numérica, este visou realizar um estudo de 

malha. Com a comparação dos valores 

numéricos e experimentais, foi feita uma 

tentativa de validar os códigos numéricos 

utilizados para o calculo do teste térmico. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, para que seja possível realizar 

uma simulação numérica, foi definida a 

geometria que foi exposta ao fenômeno físico, 

no caso, um fluxo de calor. Foi gerada mais de 

uma malha com o intuito de avaliar o impacto 

do refino de malha no resultado numérico. 

Foi feita a simulação numérica do casco 

sendo aquecido através de um fluxo misto de 

calor com convecção externa livre e radiação 

externa. Foram feitas simulações variando-se 

a emissividade térmica do aço inoxidável, pois 

esta difere de acordo com o processo de 

fabricação desse aço.  

O problema do casco sendo aquecido é 

fundamentalmente um problema de condução 

de calor através de meios materiais diferentes. 

A resistência de contato entre esses meios foi 

ignorada. Foi considerada a fusão do chumbo, 

mas desconsiderado a movimentação do 

metal liquido. 

Foram feitas simulações com e sem o 

amortecedor de impacto, para que fosse 

possível comparar com os experimentos 

realizados em 2008 e 2012. 

RESULTADOS 

Os resultados dos termopares monitorados 

em 2012 foram os mais promissores em 
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comparação às simulações numéricas, 

como pode ser visualizado na Fig. 1. Nessa 

figura, foram comparados os resultados 

experimentais de 2012 com a simulação 

sem o amortecedor para a emissividade 

térmica de 0,3. Observa-se uma 

concordância tem termos das inclinações 

das curvas experimentais e numéricas, no 

domínio Interior do casco. As amplitudes 

das temperaturas numéricas e 

experimentais foram de magnitudes 

semelhantes. 

 

Figura 1. Comparação dos resultados 

experimentais de 2012 com os resultados 

numéricos sem amortecedor de impacto. 

A Figura 2 representa a comparação dos 

resultados experimentais e numéricos 

utilizando o amortecedor de impacto.  

 

Figura 2.  Comparação dos resultados 

experimentais de 2012 com os resultados 

numéricos com amortecedor de impacto. 

Para os pontos monitorados, os resultados 

numéricos e experimentais não apresentam 

convergência. O resultado experimental 

sugere que algum equivoco foi cometido 

durante a preparação do casco para o 

experimento ou no relato das condições de 

testes, pois a evolução das temperaturas do 

chumbo foram muito diferentes quando os 

experimentos são comparados.  

CONCLUSÕES 

O estudo numérico realizado neste trabalho 
permitiu concluir que para a validação dos 
códigos CFD para o ensaio térmico do casco 
desenvolvido no CDTN ocorrer, um novo 
experimento térmico deve ser realizado para 
obtenção de dados mais detalhados do 
campo de temperatura.  
 
Os resultados experimentais disponíveis até 
então não apresentam congruência entre si e 
por isso não é possível validar os resultados 
numéricos.  
 
Os resultados numéricos apresentaram ampla 
consistência entre si, o que reforça a dúvida 
com relação aos resultados experimentais. 
 
A pesquisa irá continuar analisando o efeito 
termo-estrutural no casco e incluindo a 
modelagem do movimento do chumbo 
derretido no interior da blindagem. 
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Desenvolvimento de um material de referência de trabalho para a análise de 
13c em amostras ambientais por espectrometria de massas de razão 

isotópica 
 

Vinícius Carvalho D’Amato Baeta Neves e Amenônia Maria Ferreira Pinto 

Centro de Desenvolvimento da Energia Nuclear - CDTN 
 

INTRODUÇÃO  

A análise isotópica de δ13C possui várias 

aplicações, como por exemplo, nos ciclos de 

solutos, nutrientes, traçadores de água. Essas 

aplicações são possíveis graças à 

especifidade do fracionamento isotópico à 

medida que os elementos transitam por 

determinados compartimentos do 

ecossistema [1]. Neste contexto, este trabalho, 

propõe um método confiável e preciso para a 

determinação de δ13C em amostras 

ambientais utilizando materiais de referência 

calibrados contra os materiais de referência 

de calibração distribuídos pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA) 

utilizando a técnica de espectrometria de 

massas de razão isotópica. 

 

OBJETIVO 

Este trabalho visou desenvolver um material 

de referência de trabalho para a análise 

isotópica do δ13C em amostras ambientais 

utilizando o espectrômetro de massas por 

razão isotópica (IRMS). 

METODOLOGIA 

O teste do método analítico foi submetido à 

uma otimização fatorial 23 com três replicatas, 

em que os fatores considerados foram 

analisados em dois níveis[2]. Primeiro, foi 

levado em consideração a massa de 

carbonato, estudado com valores de 600μg(+) 

e 300μg(-), posteriormente, o fluxo da agulha 

de aquisição em 1,0 mL s-1 (+) e 0,5 mL s-1 (-

). Para a nova aquisição foi necessário 

modificar o tempo em que ocorreriam as 

injeções das amostras no equipamento, e 

também a quantidade de injeções de 

referência. O novo método de aquisição 

contém três picos de referência e dez picos de 

amostras separados por um tempo de 60 

segundos (-). Já no nível (+) foi utilizado o 

método mais comumente usado que contém 

cinco picos de referência e dez picos de 

amostras separados por um tempo de 40 

segundos.  

Com o método otimizado foi criado um novo 

material de referência de trabalho, nomeado 

de CDTN-1, após se realizar 30 replicatas da 

medição. Foi feito uma comparação 

interlaboratorial com o instituto de pesquisa 

alemão UFZ (Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung). 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos no planejamento fatorial 
23 mostraram que o fator Métodos de 
Aquisição foi o único fator significativo, como 
é possível observar no gráfico de 
probabilidade normal. 
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Figura 1. Gráfico de Normal dos Efeitos Padronizados obtido 

com os resultados utilizando o software MiniTab 16 
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Para analisar melhor esses fatores foi 

utilizado o gráfico de efeitos principais, este 

gráfico traça a média da resposta para cada 

nível de fator conectado por uma linha. 
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Figura 2. Gráfico de Efeitos Principais obtido com os 

resultados utilizando o software MiniTab 16 

É possível observar que o fator Massa de 
Carbonato não possui efeitos significativos na 
amostragem, pois sua linha é praticamente 
horizontal. Quando a linha não é horizontal 
existe um efeito, portanto diferentes níveis do 
fator afetam a resposta de maneira diferente. 
Quanto mais inclinada for a linha, maior a 
magnitude do efeito deste fator, fato que 
confirma a significância do fator Método de 
Aquisição. Sendo escolhido o nível -1, 
nomeado ACQUISITION_ANA_CO2.MET. 
Apesar de possuir uma influência menor, é 
possível observar a importância do fator Fluxo 
da Agulha de Aquisição. Além da melhoria de 
precisão esse nível +1 também é possível 
observar uma diminuição de 
aproximadamente 200 segundos no tempo de 
retenção. 
 

É possível observar na TABELA 1 que a 

média amostral é -47,19‰, e sua incerteza, 

que foi calculada através do desvio padrão, é 

0,15‰. O resultado da comparação 

interlaboratorial realizada entre o instituto de 

pesquisa alemão UFZ e o CDTN 

apresentaram os seguintes resultados 

satisfatórios:  

CDTN: -47,19‰ ± 0,15‰ 
UFZ: -47,10‰ ± 0,34‰ 

 

TABELA 1. Valores δ13C/12C analisados para amostras 

do candidato a Material de Referência de trabalho 

CDTN-1, média dos valores e desvio padrão. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foi estabelecido uma 

metodologia de determinação da razão 

isotópica de 𝛿13C/12C por espectrometria de 

massas em amostras ambientais incluindo a 

otimização fatorial estatística utilizando o 

Espectrômetro de Massas de Razão Isotópica 

e o desenvolvimento de um material de 

referência de trabalho. A razão isotópica de 

δ13C do padrão CDTN-1 é -47,19‰ com um 

desvio padrão de 0,15‰. O desempenho do 

método proposto foi considerado satisfatório 

levando-se em consideração a comparação 

interlaboratorial. 
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Estudo da ação de 18f-flt no tumor de mama em modelo murino 4t1 
 

 

William Tshisuaka Mbolela e Carlos Malamut 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear-CDTN 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é tipo de câncer mais 

comum entre as mulheres no mundo e no 

Brasil, depois do câncer de pele não 

melanoma.  O  carcinoma  mamário  murino 

4T1 é um modelo experimental utilizado na 

avaliação e melhor compreensão da biologia 

dos   tumores   de   mama,   por   apresentar 

várias  características semelhantes ao 

câncer de mama em humanos (PULASKI & 

OSTRAND-ROSENBERG, 1998). A 

Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) 

é um exame de imagem que permite avaliar 

parâmetros fisiológicos, bioquímicos e 

farmacológicos a nível molecular e tem sido 

usada com maior enfoque no diagnóstico de 

diversos tipos de câncer (CHERRY, 2009). 

A Fludesoxiglicose (
18

F-FDG), um análogo 

da glicose, é o radiofármaco PET mais 

utilizado  (GRAF  et al.,  2008).  A 

Fluortimidina (
18

F-FLT), um análogo da 

timidina, tem possibilitado a avaliação do 

metabolismo  relacionado  à  biossíntese  de 

DNA, sendo usada como marcador para a 

proliferação   celular   (VALLABHAJOSULA, 

2009) 

 

OBJETIVOS 
 

Avaliar a captação de 
18

F-FLT no modelo de 

carcinoma mamário murino 4T1(tumor 

primário e pulmões) em diferentes fases de 

evolução tumoral através de imagens PET. 

METODOLOGIA 

 

Foram utilizados camundongos fêmeas Balb 

/ C, de 6 a 9 semanas, pesando entre 20 e 

30 gramas, obtidos do Biotério do Instituto 

de   Ciências   Biológicas   da   UFMG.   Os 

animais foram mantidos em gaiolas, no 

Laboratório de Bioensaios do Setor de 

Radiobiologia e Radiofarmácia-CDTN. Este 

estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 

no  Uso  de  Animais  do  CDTN  (CEUA- 

CDTN), seguindo o protocolo 01/2016. 

As células do 4T1 foram adquiridas a partir 

da  American  Type  Culture  Collection 

(ATCC), cultivadas em meio de Eagle 

modificado por Dulbecco (DMEM), a 37°C 

em atmosfera umidificada, com 5% de CO2. 

Com auxílio da câmara de contagem 

Neubauer, inoculou-se cerca de 1,0 x106 

células no flanco esquerdo de cada animal e 

avaliou-se o crescimento tumoral após 7, 14 

e 21 dias do inóculo. 

Os animais foram divididos em dois grupos, 

um grupo para aquisição de imagens com 

18
F-FDG e outro com 

18
F-FLT. As imagens 

foram feitas com 7, 14 e 21 após o inoculo, 

utilizando-se o microPET LabPET4 da GE. 

A aquisição foi estática (corpo inteiro com 5 

posições de cama, de 3 minutos cada), 

realizada  uma  hora  após  injeção  de  não 

mais que 100 µL (com 11-15 MBq) de 

radiofármaco na veia da cauda. Durante a 

aquisição os animais foram mantidos sob 

mistura de oxigênio e isoflurano (2 a 5%). 

No fim dos experimentos os animais foram 
 

eutanasiados, sob sedação, por 

deslocamento cervical. 

As imagens foram reconstruídas através do 

programa LabPET GE e analisadas através 

do software PMOD. A captação foi avaliada 

desenhando volumes de interesse (VOI) nas 

regiões de maior captação, sendo que a 

média dos cinco pontos de maior captação foi 

usada para comparação entre os diferentes 

tempos. Nos pulmões foram desenhados 

VOI’s nas regiões de maior captação nos 
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lobos direito e esquerdo, e a média entre as 

duas medidas foi adotada. O músculo do 

membro posterior direito foi usado como 

controle, já que apresenta uma captação 

basal dos radiofármacos. 

A comparação da média dos SUV’s entre os 

grupos foi feita utilizando-se o test t de 

Student. Os valores de p<0,05 foram 

considerados   significantes.   As   análises 

foram feitas no software Graph Pad Prism 

6.0. 

 

RESULTADOS 

 

No presente estudo, observou-se maior 
captação do 

18
F-FDG, no tumor primário em 

relação  ao  músculo  do  membro  posterior 
direito usado como controle com 14 (p<0,001) 
e 21 dias (p<0,01). Além disso, observou-se  
uma  maior  captação  do  

18
F- 

FDG no tumor primário com 21 dias em 
relação aos 14 dias (p<0,05). Os pulmões 
também  apresentaram  uma  captação  de 
18

F-FDG maior em relação ao músculo do 
membro posterior direito nos três dias 
experimentais (p<0,01; p<0,01 e p<0,05, 
respectivamente). A captação pulmonar de 
18

F-FDG   foi   semelhante   nos   três   dias 

experimentais. 

A captação do 
18

F-FLT foi maior no tumor 

primário em relação ao músculo do membro 

posterior direito com 7 (p<0,01), 14 (p<0,05) 

e 21 dias (p<0,01). Além disso, observou-se 

uma menor captação do 
18

F-FLT no tumor 

primário com 14 dias em relação aos 7 dias 

(p<0,05). Foi observada uma captação de 

18
F-FLT    nos    pulmões    com    7    dias 

 

semelhante  ao  músculo  do membro 

posterior direito desse mesmo período. Isso 

não  ocorreu  nos  dias posteriores,  7 e 14 

dias,   onde   foi   observado   uma   maior 

captação desse radiofármaco nos pulmões 

em relação ao controle (músculo do membro 

posterior direito) (p<0,01 e p<0,05, 

respectivamente). Além disso, observou-se 

uma maior captação 
18

F-FLT nos pulmões 

com 14 dias em relação aos 7 dias (p<0,05). 
 

 

CONCLUSÕES 
 

A 
18

F-FDG e a 
18

F-FLT podem ser usadas 

no diagnóstico de tumores primários de 

mama. A 
18

F-FLT pode ser usada na 

identificação de metástases pulmonares de 

mama. Por fim, a 
18

F-FLT é muito mais 

especifica do que a 
18

F-FDG para as células 

do  carcinoma  mamário 4T1,  sendo, 

portanto, mais eficiente na avaliação da 

evolução tumoral. 
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Análise da frequência de alterações cromossômicas em linfócitos 

humanos devido a irradiações parciais com feixe de raios-x 
 

Aida Mayra Guedes de Andrade e Fabiana Farias de 
Lima 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste - CRCN-NE 
 

INTRODUÇÃO 
 

Ao longo da história, os efeitos das radiações 
ionizantes na saúde foram identificados e 
descritos,  principalmente,  a  partir de 
situações nas quais o homem encontrava-se 
exposto de forma aguda [1]. Diante dos 
acidentes radiológicos e nucleares, surgiu a 
necessidade de estimar a quantidade de 
energia absorvida pelo organismo humano 
devido à radiação ionizante: a dosimetria 
biológica. [2]. Muitos estudos têm mostrado 
que a análise de alterações cromossômicas 
(estáveis e instáveis), envolvendo as células 
sanguíneas, particularmente os linfócitos, pode 
fornecer uma estimativa real da dose absorvida 
devido à exposição à radiação ionizante. A 
dosimetria biológica é, então, utilizada para 
estimar esta dose em caso de suposta 
superexposição acidental, sendo um 
complemento para a dosimetria clínica e 
dosimetria física [2,3]. No caso de exposição 
excessiva às radiações ionizantes, uma 
avaliação rápida e precisa da estimativa de 
dose absorvida pelo indivíduo, é de grande 
importância para a equipe médica, contribuindo 
na escolha de qual estratégia mais eficiente no 
tratamento [4]. Outro ponto importante a ser 
observado é o impacto clínico de uma 
exposição de corpo parcial que varia de 
acordo com a área do corpo exposto e pode 
ser substancialmente diferente de uma 
exposição total do corpo com uma dose 
idêntica. Experimentos clássicos de Jacobson 
confirmaram essa distribuição, demonstrando 
que ratos podem sobreviver à  irradiação  letal  
por blindagem de um único membro [5]. 
 

OBJETIVO 
 

Avaliar as frequências de alterações 
cromossômicas simulando irradiações 
parciais do corpo (25%, 50%, 75%) em feixe 
de  raios-x  com  uma  dose  absorvida  de 
0,5Gy. 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa faz parte de um projeto aprovado 
para coleta de dados pelo Comitê de Ética 
envolvendo pesquisas com seres humanos 
da Universidade Federal de Pernambuco sob 
o número CAAE 09186813.7.0000.5208 e do 
parecer consubstanciado 269.483. Uma 
amostra de sangue foi coletada de doador 
saudável e não fumante em seringa estéril 
descartável contendo heparina sódica na 
concentração de 5000 U/mℓ. A irradiação do 
material biológico coletado foi realizada com 
feixes de raios X de 250kVp no Serviço de 
Metrologia do CRCN-NE com uma dose 
absorvida de 0,5Gy. As preparações 
citológicas para as análises cromossômicas 
foram obtidas a partir de cultura de linfócitos 
segundo protocolo padrão. Como o estudo 
simula irradiações parciais, a amostra foi 
diluída  em  três  proporções  (25%,  50%  e 

75%). Foram analisadas apenas células em 
metáfase no primeiro ciclo celular e viáveis 
(sem nenhuma sobreposição de 
cromossomos e com 46 centrômeros) [2]. 
Dentre as alterações cromossômicas 
instáveis, foram analisados os cromossomos 
dicêntricos, os cromossomos em anel e os 
fragmentos acêntricos. 

 

RESULTADOS 
 

Foram obtidos os resultados dispostos na 
tabela 1. 

 

TABELA 1. Frequência de alterações 
cromossômicas em doses parciais 

 

 
 

Segundo a IAEA, a quantidade normal de 
dicêntricos num indivíduo não exposto é de 1 
dicêntrico para 1000 metáfases, portanto, 
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como pode ser observado na tabela (0% = 
controle) o estudo está de acordo com o que 
é preconizado pela IAEA. De acordo com os 
resultados obtidos, foi possível confirmar que 
quanto   maior   a   proporção,   maior   foi   o 
número de alterações cromossômicas 
encontradas.  Também  é  possível  observar 
de acordo com a tabela 1, que a frequência de 
dicêntricos na proporção de 25% e 50% são 
iguais, mas o número de fragmentos isolados 
encontrados na proporção de 50% é maior, 
atestando  que  o  número  de alterações 
cromossômicas é maior à medida que a 
proporção aumenta. Na biodosimetria, a  
estimativa  de  dose  é  feita  a  partir  da 
análise de alterações cromossômicas 
(dicêntrico, fragmento, anel) presentes em 
linfócitos do sangue periférico, onde a dose é 
geralmente estimada como sendo de corpo 
inteiro. Porém, é importante salientar que a 
maioria dos casos reais de exposições 
humanas  envolve irradiações de  partes  do 
corpo. Nas exposições parciais, o indivíduo 
exposto possui tanto linfócitos irradiados 
(fração do corpo exposta), quanto não 
irradiados (fração do corpo não exposta), o 
que gera uma “diluição” da frequência das 
alterações instáveis radioinduzidas [5]. Na 
proporção de 100%, significando irradiação 
do corpo inteiro, é possível observar que a 
quantidade de alterações encontradas é bem 
maior do que nas outras proporções. 

 

Observa-se também na tabela 1 que apenas 
um anel cromossômico foi contabilizado em 
todas as proporções analisadas. Esta baixa 
incidência era de se esperar uma vez que os 
raios   x   são   caracterizados   como   uma 
radiação com uma baixa transferência linear 
de energia (LET), portanto qualquer dose 
absorvida pelo indivíduo será 
randomicamente distribuída entre as células 
[2]. Logo, a probabilidade de encontrar 
cromossomos dicêntricos, que são formados 
a  partir de  uma  quebra  em  dois 
cromossomos diferentes, é maior do que a 
de encontrar cromossomos em anel, 
formados a partir de duas quebras num 
mesmo cromossomo. 

 
 
 

CONCLUSÕES 
 

Esta dose é apenas uma de todo o estudo 
de irradiações parciais. Já se observa a 

tendência esperada que quanto maior a 
proporção do corpo atingida pela radiação, 
maior é o número de alterações. 
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INTRODUÇÃO 
 

Um dos principais desafios da gerência de 
fontes radioativas em instalações de 
armazenamento de rejeitos radioativos é a 
alocação adequada das fontes.    Uma 
distribuição inadequada pode ocasionar 
"áreas quentes", espaço onde há maior 
atividade radioativa (taxa dose), acima do 
limite permitido pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) [1]. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo principal do trabalho é 
desenvolver uma aplicação web que deve 
ser capaz de receber um arranjo de fontes, 
e otimizar a organização dessas fontes para 
que a dose liberada pelo conjunto seja 
minimizada. 

 

METODOLOGIA 
 

Para  o  desenvolvimento  do projeto 
resolveu-se utilizar a linguagem Python, 
devido às facilidades que a linguagem 
oferece. Dentre elas o framework para 
desenvolvimento  de  aplicações web 
Django.  Também  utilizamos a  IDE 
PyCharm. O problema proposto foi modelado 
para que a implementação do algoritmo 
híbrido, no qual foi baseado no algoritmo de 
Anderson [2] e Mazzuco [4], não dependesse 
do problema em questão. 

 

O modelo que representa a fonte radioativa 
possui o valor da taxa dose a um metro, o 
raio da circunferência da blindagem que 
envolve a fonte em questão e a posição X e 
Y que ela se encontra no plano cartesiano 
que representa a gaiola de fontes. Uma 
instancia    representando    uma    possível 

solução do problema foi modelado como 
cromossomo.  Cada cromossomo  é 
composto  de  um  certo  número de  fontes 
arranjadas em um espaço que representa 
uma gaiola. Cada cromossomo possui um 
score  que  mede a qualidade  da  solução. 
Esse score é calculado de acordo com dois 
critérios, o primeiro critério é a viabilidade 
daquela solução, ou seja, se não existe 
colisão entre as fontes, verificada a partir 
das posições das fontes no espaço. O 
segundo critério é a relação entre as fontes 
e  monitores  de  radiação  da  gaiola,  onde 
para   cada   monitor   são   calculados   os 
valores de taxa dose de todas as fontes, 
sendo depois esses valores somados para 
compor o valor de taxa dose. E por fim 
escolhe-se o monitor que recebe a maior 
intensidade de radiação. 
 

Para realizar a seleção dos cromossomos 
na etapa do algoritmo genético (AG) [3], a 
técnica de seleção por extremo foi 
implementada. Essa técnica consiste em 
selecionar os Xs melhores cromossomos de 
uma  população  olhando  apenas  para  o 
valor   de   score   de   cada   cromossomo. 
Quatro métodos de mutação foram 
implementados  para mutar os 
cromossomos, utilizados tanto na hora de 
gerar  uma  nova  população  no  AG  como 
para gerar uma nova solução no Simulated 
Annealing (SA) [4]. Cada um dos métodos 
possui uma abordagem diferente para 
realizar a mutação dos cromossomos. 
 

Antes de realizar a execução do algoritmo, 
alguns parâmetros  de  configuração 
precisam ser definidos. Tais parâmetros 
influenciam  diretamente  o  comportamento 
do algoritmo. Esses parâmetros são: 
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Cromossomo 
Inicial 

 

46,8103915284  

 
n do 
experimento 

Média dos 
resultados 

Desvio padrão Melhora (%) 

1 41,4580655856 0,7792556269 11,4340550636 

2 41,2407466791 0,7122101429 11,8983086179 
3 41,709449892 0,7772594055 10,8970283516 

4 41,4407136341 0,7643895747 11,4711236522 
5 41,330038859 0,9966220823 11,7075557166 

 
Média das 
Médias 

Media – 
Desvio padrão 

Média das 
melhoras 

41,43580293 0,8059473665 11,4711236522 

 

 

• Cromossomo inicial; 

• Tamanho da população (N); 

• Probabilidade Inicial (PI): Probabilidade de 
aceitação de um cromossomo pelo SA. 

• Probabilidade Final (PF): Utilizada para 
gerar a Temperatura final utilizada no SA e 
no “trocaTemperatura". 

• Evoluções Híbrido (EH); 

• Evoluções AG (EAG); 

• Mutação AG (MAG): Define o tipo de 
mutação utilizada na etapa do AG; 

• Mutação SA (MSA): Análogo ao MAG, 
utilizado na etapa do SA. 

 

RESULTADOS 
 

A Tabela 1 apresenta o resultado resumido 
dos  experimentos  realizados  com o 
algoritmo Híbrido, E a Tabela 2 o resultado 
resumido dos experimentos realizados com 
o AG. 

 

TABELA 1 – Resultados para o algoritmo Híbrido 
 

Cromossomo 
Inicial 

 

46,8103915284  

 n do 
experimento 

Média dos 
resultados Desvio padrão Melhora (%) 

1 39,2537464946 0,4859477109 16,1430929908 

2 39,1327834875 0,5464358041 16,4015035769 
3 39,1637280169 0,5050533658 16,3353974659 

4 39,272269879 0,4505101311 16,1035218961 
5 39,3202785077 0,3977132842 16,0009621285 

 
Média das 
Médias 

Media – 
Desvio padrão 

Média das 
melhoras 

39,2285612772 0,4771320592 16,1430929908 
 

 

 

TABELA 2 – Resultados para o AG 

 

Após a análise dos resultados dos 
experimentos percebe-se uma melhora 
significativa do algoritmo proposto em 
relação ao algoritmo genético. O algoritmo 
proposto  apresentou uma  média  de 
melhora  de  16,14%  no  escore,  enquanto 
que o algoritmo genético obteve 11,47%, 
para a mesma configuração inicial. 
 

CONCLUSÕES 
 

Nota-se   que   a   aplicação   do   algoritmo 
Híbrido garantiu melhoras superiores em 
relação ao AG, o que justifica a sua aplicação 
para o problema proposto. No contexto de 
proteção radiológica, reduzir a exposição 
daqueles que trabalham com fontes 
radioativas, é uma prioridade. Além disso,   a   
concepção   da   aplicação   web tornou sua 
utilização mais intuitiva e mais prática. 
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INTRODUÇÃO 
 

A dosimetria numérica utiliza Modelos 
Computacionais  de Exposição  (MCE) 
devido à necessidade de realizar estudos 
de dose em situações de exposições à 
radiação sem que indivíduos sejam 
expostos. Tais modelos são compostos por 
uma  geometria  a  ser  irradiada,  um 
algoritmo  simulador  da  fonte  radioativa  e 
um código Monte Carlo (MC) que simula o 
transporte e interação da radiação com a 
matéria e também estima a energia 
depositada no meio [1]. O EGSnrc [2] é um 
código  MC baseado  em  técnicas 
estatísticas para simulações com elétrons e 
fótons de energias entre 1 keV e 10 GeV.  A 
ICRP 110 [3] recomenda que a geometria 
utilizada seja de um simulador de voxels. O 
Departamento de Energia Nuclear (DEN) da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), em caldose.org [4], disponibiliza 
MCE completos para serem executados no 
código MC EGSnrc. Dentre eles, o Male 
STAnding (MSTA), composto por 14 
algoritmos de fontes radioativas e pelo 
fantoma Male Adult meSH (MASH). 

 

OBJETIVO 
 

Este trabalho parte do MSTA para elaborar 
um tutorial para acoplamento de um 
simulador de voxel ao código EGSnrc, 
baseando-se em um estudo de caso. 

 

METODOLOGIA 
 

As principais configurações do computador 
utilizado neste trabalho são um processador 
Intel(R)    Core(TM)    i3-3212U    CPU    @ 

1,80GHz  1,80GHz,  4  GB  de  RAM  e  o 

sistema  operacional  Windows  10  Home 

Single Language de 64 bits. 
 

Os modelos disponibilizados pelo 
caldose.org são compostos de diversos 
arquivos de texto, dentre estes, a geometria 
do simulador que caracteriza o MCE. Neste 
trabalho,   a   geometria   utilizada   foi   o 
Fantoma físico da região Torácica (FATTO) 
[5], que simula a geometria e densidade 
irradiada  de  um  tórax  composto  de 
pulmões, ar, coluna torácica, músculos e 
pele, obtido a partir de imagens 
tomográficas. O FATTO inicialmente foi 
convertido  em imagens  no  formato  JPEG 
para então ser agrupado em uma pilha de 
extensão *.sgi que em seguida é convertida 
em arquivo de texto (*.data) para ser lido no 
EGSnrc. Com as densidades e a composição 
química de cada meio presente no FATTO, 
bem como os meios da câmara de ionização, 
um arquivo com as seções de choque 
(*.pegs4dat) é gerado por meio do 
preenchimento do menu PEGS Data da 
interface do EGSnrc. 
 

No código do usuário, escrito em linguagem 
mortran, modificações são necessárias para 
o acoplamento do fantoma. Dentro do 
código, no STEP 1 são definidas a 
quantidade e meios da geometria 
(MEDARR). Além disso, são estabelecidas 
as suas dimensões externas, nas quais são 
adicionadas duas camadas de voxels nas 
três direções devido à camada de ar que 
envolve toda a geometria. No STEP 6B são 
apresentados os 14 algoritmos simuladores 
de fontes radioativas que podem ser 
modificados de acordo com necessidade do 
pesquisador. Ainda no código, as 
informações descritas no arquivo de saída 
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podem ser alteradas no STEP 8. Neste 
passo, os identificadores dos materiais da 
geometria são correlacionados às 
densidades fornecidas na seção de choque 
(RHO), enumerando os órgãos do fantoma 
(CORG). Em seguida, o nome do arquivo que 
contém o simulador e a quantidade de fatias 
a serem lidas pelo EGSnrc devem ser 
informadas. Por fim, na chamada individual 
de cada órgão/tecido (CASE), está presente 
uma variável byte matricial 3D que contém os 
meios e a composição do simulador, sendo o 
IVOXMED correspondente ao meio e o 
IVOXORG correspondente aos valores de 
CORG. Para gerenciar estes diversos 
arquivos durante a compilação de um MCE 
é utilizado um arquivo *.make. Assim, o nome  
do  arquivo  deve  ser  o  mesmo  do MCE e 
também deve ser informado internamente. A 
mesma modificação interna deve ser 
realizada no makefile, arquivo de texto 
responsável por direcionar o arquivo 

*.make durante a compilação, definindo a 
relação entre os arquivos fonte, objeto e 
executáveis. O arquivo *.egsinp contém 
informações adicionais que caracterizam as 
dimensões  dos  voxels  da  geometria, 
posição da fonte, a largura e a altura do 
campo a ser irradiado, o tipo da fonte, a 
energia inicial e tipo de partícula que está 
sendo emitida pela fonte, assim como a 
quantidade de fótons ou elétrons emitidos. 
A distribuição das energias dos fótons do 
feixe originado na fonte é apresentado em 
um espectro que descreve o número de 
contagem por segundo versus energia. O 
espectro utilizado neste trabalho foi um dos 
fornecidos no arquivo mspectra.data. Além 
disso, neste arquivo deve ser definida a 
quantidade e nome dos arquivos de saída. 
Na pasta do MCE também estão presentes 
cinco micro matrizes para avaliação do 
transporte   da   radiação   em   ossos.   E 
também  um  arquivo utilizado 
exclusivamente para dosimetria interna. 

 

CONCLUSÕES 
 

Por meio de um correto acoplamento do 
simulador  de  voxels  ao   código   MC,   é 

 

possível criar um MCE para avaliações 
dosimétricas das estruturas da geometria 

envolvendo   um   feixe   de   fótons   e/ou 
elétrons. O desenvolvimento de MCE como 
o descrito no tutorial auxilia pesquisadores 
e estudantes interessados em tais 
avaliações. As modificações apresentadas 
neste tutorial servem como base para 
acoplamento   de   novas   geometrias   ao 
código  MC,  de  modo  que  novos  MCE 
podem  ser  criados  dependendo do 
problema do usuário. As modificações 
necessárias para acoplamento de outros 
simuladores podem ser realizadas sem 
grandes alterações na metodologia 
apresentada. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
[1] Vieira, J. W., Construção de um Modelo 
Computacional de Exposição para Cálculos 
Dosimétricos Utilizando o Código Monte 
Carlo EGS4 e Fantomas de Voxels. 2004. 

101 f. Tese (Doutorado em Tecnologias 
Energéticas Nucleares) – Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife-PE. 
[2] Kawrakow, I. (2015), The EGSnrc Code 
System: Monte Carlo Simulation of Electron 
and Photon Transport, NRCC Report PIRS- 

701, National Research Council of Canada, 
Ottawa, Canadá. 
 

[3] ICRP      (2009),      Adult      Reference 

Computational Phantoms. ICRP Publication 

110. Ann. ICRP 39 (2). 

 

[4] CALDose.             Disponível             em: 

<http://www.caldose.org>.  Acesso  em:  19 
de jan. 2016. 
 

[5] Barbosa, J. L. O. (2012) – Construção 
de um Objeto Simulador para Exames de 
Radiodiagnóstico do Tórax. Anal do VIII 
Congresso Internacional da Sociedade 
Brasileira de Biociências Nucleares. 
 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 
 

Conselho   Nacional   de   Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). 

http://www.caldose.org/


Pág.   70 

 

Análise de metais-traço em peixe, água, planta e sedimentos do açude de 
Apipucos na região oeste da cidade do Recife 

 
Cássia Kellen Lopes Fonseca e Vivianne Lúcia Bormann de Souza Centro Regional de 

Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN/NE 
 
INTRODUÇÃO  

Organismos aquáticos são considerados como 

componentes ativos, transformando o equilíbrio 

químico estático da água em um equilíbrio 

biológico dinâmico. Alguns peixes apresentam 

concentrações de metais no músculo, 

adequadas para o consumo humano, porém 

suas vísceras podem conter níveis acima do 

permitido servindo como bioindicadores (são 

considerados indicadores biológicos dos efeitos 

adversos ao ecossistema). Os peixes 

bioacumulam os metais devido à habilidade que 

apresentam de captar metais-traço e acumulá-

los principalmente nas guelras, fígado, rins e 

paredes intestinais, onde as concentrações 

encontradas frequentemente suplantam às do 

próprio meio. Estes metais também são 

captados e retidos em plantas aquáticas e 

concentram-se no fígado e rins dos animais que 

se alimentam diretamente destas plantas [1]. 

No Açude, ocorre uma boa representatividade 

de macrófitas aquáticas que são comuns em 

outros ecossistemas brasileiros. Dentre as 

espécies encontradas, a que mais se destaca é 

a baronesa ou aguapé ou ainda camalote 

(Eicchornia sp.), a qual se reproduz muito rápido  

em águas paradas e ambientes poluídos. 

Apesar dos danos que causa ao ecossistema, 

também apresenta aplicabilidade benéfica: 

remove metais-traço dos ambientes aquáticos e 

serve como insumo para biofertilizantes e para 

confecção de seda sintética. As espécies 

vegetais, de modo geral, apresentam grande 

variação quanto à absorção de metais-traço; as 

raízes, geralmente, constituem o principal órgão 

da planta envolvido na absorção e, portanto, 

quase sempre, as maiores concentrações de 

metais-traço são também encontradas nesta 

parte da planta [2]. 

Os sedimentos poluídos também podem ser 

fontes de metais-traço, no lago, para animais e 

plantas aquáticas. 

OBJETIVO 

Este trabalho avaliou as concentrações de 

metais assimilados pelas diversas partes da 

planta aquática Eichhornia crassipes presente 

no Açude, bem como em vísceras de Tilápia sp., 

na água e nos sedimentos coletados. 

METODOLOGIA 
Foram tomados sete pontos de amostragem no 

Açude de Apipucos     (Ponto 1: água; Ponto 2: 

água e sedimento; Ponto 3: sedimento; Ponto 4: 

água e sedimento; Ponto 5: água, sedimento e 

planta; Ponto 6: água e sedimento; Ponto 7: 

planta); os sedimentos foram obtidos utilizando-

se um amostrador de 1,00m de comprimento; as 

amostras de água foram coletadas em tubos 

plásticos e tiveram suas condutividades, pH e 

temperatura avaliadas. 

 As amostras foram secas a 50°C, e passadas 

através de uma série fina de peneiras. Então, 5 

g de cada amostra foram dissolvidas em 

reagentes adequados. As concentrações dos 

metais foram determinadas com um 

Espectrômetro de Absorção Atômica (VARIAN). 

Os elementos Cu, Pb, Zn e Co foram 

selecionados para este estudo devido a sua 

relevância toxicológica e Fe e Mn por serem os 

principais elementos envolvidos no ciclo 

geoquímico de metais no ambiente aquático. 

Amostras padrões de “planta do mar” e de 

sedimentos foram analisadas paralelamente, e 

tiveram resultados confirmados. 

RESULTADOS 
Os resultados obtidos para Eichhornia crassipes 

encontram-se nas Tabelas 1 e 2: Tabela1: 

Concentrações (mg/kg) de metais-traço em 

“Eichhornia crassipes” no ponto 5 de 

amostragem 

Ponto 5 METAIS - TRAÇO 

Parte 

Planta 

Zn Mn Co Cu Fe 

Caule 0,300 ± 

7,0% 

1,00 

±8,6%  

0,743 

± 6,2% 

0,074 ± 

6,8% 

1,89 

± 

7,9% 
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Folhas 0,366 ± 

3,3% 

0,992 

± 1,9% 

0,850 

± 2,5% 

0,055 

±10,0%  

3,69 

± 

4,3% 

Raiz 0,763 ± 

1,4% 

1,44 ± 

5,0% 

0,846 

± 

0,12% 

0,146 ± 

6,8%  

39,8 

± 

4,3% 

 

Tabela 2: Concentrações (mg/kg) de metais-

traço em “Eichhornia crassipes” no ponto 7 de 

amostragem 

Na água do açude, os valores de metais-traço 

encontrados foram semelhantes aos brancos. 

Acredita-se que a ausência de metais na água 

é devido ao fato de existir Eichhornia crassipes 

no Açude, capaz de captar parte dos metais 

poluentes biodisponíveis (Fe, Mn, Pb e Zn) no 

local.  

Para vísceras de Tilápia os resultados foram de 

2,02 ± 6,1% mg/kg para Zn, 0,370 ± 4,9% mg/kg 

para Mn e                        0,848 ± 1,24 mg/kg 

para Co. Ocorreu uma perda de umidade em 

torno de 78% para as amostras de peixes 

analisadas. Resultados reportados para peixes 

na região da Escócia contaminada por resíduos 

domésticos e industriais apresentaram valores 

de Mn superiores a 34 mg/kg de peso seco. De 

modo que os resultados para Tilapia sp. foram 

bem inferiores.  

Os valores de metais-traço totais para a 

última camada dos sedimentos nos pontos de 

coletas 2, 3 e 4 para valores de triplicatas com 

erros percentuais menores que 10% são 

expostos na Tabela 3. 

Tabela 3. Resultado das concentrações de 

metais-traço em sedimentos do Açude de 

Apipucos. 

 

(mg/kg) Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

Zn 19,42 8,62 8,59 

Mn 8,19 2,89 6,38 

Co 2,32 1,36 3,16 

Cu 3,73 2,07 1,81 

Fe 1.404,42 783,57 1.125,13 

Quando comparados com os resultados obtidos 

por Santos (2011) [3], os resultados para metais 

em sedimentos mostram-se bastante 

semelhantes para Cu (~3,9 mg/kg), Fe (~925,9 

mg/kg) e Mn  (~5,7 mg/kg), tendo apenas o valor 

de Zn no ponto 2, sido superior ao valor 

encontrado por Santos (2011) (~9,3 mg/kg). 

  

CONCLUSÕES 
 

A ausência de metais na água do reservatório é 

justificada pela captação de metais pelas raízes 

de “Eichhornia crassipes”. Os resultados 

obtidos dos metais totais em sedimentos 

apresentam-se em acordo com valores da 

literatura, embora alguns deles podem estar 

biodisponíveis. 
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Ponto 7 METAIS - TRAÇO 

Parte 

Planta 

Zn Mn Co Cu Fe 

Caule 0,277 

± 

2,5% 

2,128 ± 

0,38%  

0,589 ± 

0,76% 

0,082 ± 

8,5%  

3,69 ± 

4,9% 

Folhas 0,318 

± 

6,6% 

1,956 ± 

1,3% 

0,604 ± 

0,76% 

0,093 ± 

6,4%  

4,79 ± 

4,2%  

Raiz 0,299 

± 

7,7% 

3,925 

±0,7%  

0,884 ± 

2,5%  

0,081 ± 

10%  

52,8 ± 

1,0%  
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INTRODUÇÃO  

A água é uma das principais vias de 

contaminação para o homem, pois apresenta 

uma alta capacidade de incorporação de 

substâncias nocivas, como metais pesados, 

agentes patógenos e radionuclídeos (ERVIM 

et al., 2009). 

Agências nacionais e internacionais utilizam 

critérios científicos para avaliar o risco à 

saúde dos indivíduos, devido ao consumo das 

águas, a fim de compor os padrões de 

potabilidade (WHO, 2008). 

No Brasil os critérios de potabilidade estão 

estabelecidos na Portaria nº 2914/2011 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

A Portaria dispõe, entre outros, o critério 

radiológico e neste os níveis de triagem são 

0,5 Bq.L-1 para atividade alfa total e 1,0 Bq.L-1 

para atividade beta total. Caso os níveis de 

triagem sejam superados, deve ser realizada 

a análise para os níveis de 226Ra e 228Ra, 

sendo indicado limites de 1Bq.L-1 e 0,1Bq.L-1, 

respectivamente (BRASIL, 2011). 

É importante salientar que no estado de 

Pernambuco não foi ainda realizado o estudo 

para levantamento do padrão radiológico de 

potabilidade, e na literatura são relatados 

poucos estudos para a avaliação dos padrões 

radiológicos nas águas do estado, e estes se 

concentram apenas na Região Metropolitana 

do Recife - RMR (ALBUQUERQUE, 2013). 

Tendo em vista o exposto faz-se necessário o 

levantamento do padrão radiológico de 

potabilidade nas águas do estado, 

principalmente fora do eixo da RMR. 

OBJETIVO 

Avaliar o padrão radiológico de potabilidade 

das águas prontas para o consumo de 

estações de tratamento da Zona da Mata do 

estado de Pernambuco. 

Objetivos específicos 

Determinar a concentração de atividade alfa 

beta total e a concentração de 226Ra e 228Ra, 

caso os níveis de triagem sejam superados, 

nas amostras de águas prontas para o 

consumo. 

METODOLOGIA 

As amostras de água foram coletadas em oito 

Estações de Tratamento de Água - ETA’s 

localizadas na zona da mata do estado de 

Pernambuco. A coleta foi realizada 

diretamente dos ductos de saída com o auxílio 

de recipientes plásticos, e em seguida foram 

encaminhadas para análise no laboratório do 

Serviço de Análises Ambiental do Centro 

Regional de Ciências Nucleares do Nordeste 

(SEAMB – CRCN/NE). 

As amostras foram acidificadas e submetidas 

à metodologia para determinação alfa e beta 

total descrita no Standard methods e já 

estabelecida no laboratório. Esta metodologia 

consiste na evaporação das amostras até ser 

alcançado 100mg de sais distribuídos em 

placa de inox de 18 polegadas. O 

equipamento utilizado para contagem alfa 

beta total, foi o Detector Proporcional de Fluxo 

Gasoso modelo Series5XLB Canberra. 

É importante também salientar que o 

laboratório é participante do programa de 

Intercomparação nacional, o que garante 

maior confiabilidade aos resultados. 
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RESULTADOS  

Foram obtidas as concentrações de 

atividade alfa e beta total nas amostras de 

água de ETA’s do estado, sendo avaliadas 

tanto amostras de água tratada como de 

água bruta e os resultados podem ser 

observados nas figuras 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Concentração de atividade alfa total 

das amostras de águas tratadas e bruta.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Concentração de atividade beta total 

das amostras de águas tratadas e bruta. 

O limite de detecção apresentado pelo 

método foi de 0,03 Bq.L-1 para alfa e 0,06 

Bq.L-1 para beta, o que demostra que o 

método apresenta uma boa resposta para 

verificação do padrão de potabilidade que é 

de 0,5 Bq.L-1 e 1 Bq.L-1, como pode ser 

observado nas figuras 1 e 2. 

É possível verificar também que as amostras 
de água tratada apresentaram concentração 
de atividade abaixo do estabelecido como 
critério de potabilidade, o indicando que a 
população abastecida por estas ETA’s 

recebem, quanto a este critério, água com 
qualidade. 
Considerando a avalição do critério 
radiológico de potabilidade não foi necessário 
avaliar as concentrações de 226Ra e 228Ra, 
tendo em vista que os níveis de triagem não 
foram superados. 
No estudo, paralelamente, foram avaliadas 
amostras de água bruta para verificar a 
capacidade de remoção de radionuclídeos 
pelos sistemas de tratamento. Como pode ser 
observado nas figuras 1 e 2, existe a 
indicação de que as ETA’s, de maneira geral, 
apresentam capacidade de remoção de 
radionuclídeos, o que é demostrado pela 
menor concentração observada nas águas 
tratadas em relação à bruta. Este resultado 
não é, contudo, verificado nas ETA’s 
Limoeiro, para concentração alfa e beta, e 
Nazaré para beta. O acréscimo pode ser 
oriundo dos aditivos químicos adicionados no 
processo, o que será verificado na 
continuidade do presente estudo. 

CONCLUSÃO 
 

O presente estudo possibilitou avaliar o 
padrão radiológico de potabilidade em 
amostras de água prontas para o consumo na 
Zona da Mata de Pernambuco, obtendo 
resultados que indicam que a água fornecida 
pelas ETA’s encontra-se adequada para o 
consumo, considerando os padrões 
radiológicos de potabilidade. 
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Dose interna devido à administração de FDG-18 em pacientes 
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INTRODUÇÃO  

O Positron Emission Tomography (PET) 

consiste em um exame que utiliza radiofármaco 

(radionuclídeo ligado a uma molécula que o 

confere seletividade) para obter informações 

fisiológicas e morfológicas a respeito de 

organismos. Tal técnica é utilizada em 

diagnósticos neurológicos, cardiológicos e, 

principalmente, oncológicos [1]. Embora seja 

indiscutível o benefício ao paciente em realizar 

este tipo de exame, mesmo sendo desta forma 

exposto à radiação, deve-se sempre buscar o 

atendimento ao principio ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable) que preconiza a 

contínua otimização da dose em processos em 

que o uso da radiação ionizante é necessário [2]. 

Em PET, a otimização da dose está relacionada 

à redução da atividade do traçador administrado 

ao paciente. Esta, por sua vez, está relacionada 

a outras grandezas dosimétricas como a dose 

efetiva e a dose absorvida nos órgãos. A dose 

absorvida no órgão, grandeza fundamental e 

corriqueira em estudos dosimétricos, é definida 

como energia absorvida pelo alvo por unidade 

de massa do mesmo. [3] Diversos métodos 

foram desenvolvidos visando estimar a dose 

absorvida com base nas características e 

propriedades da radiação emitida e do alvo, 

entre eles, os procedimentos recomendados 

pela Publicação 106 da International Comission 

on Radiological Protection (ICRP). Apesar da 

difusão dos métodos em ambientes clínicos, 

ainda hoje se discute o mais coerente e viável a 

ser utilizado na estimativa de dose em pacientes 

submetidos o exame PET. 

OBJETIVO 

Estimar as doses absorvidas em órgãos de 

pacientes submetidos ao PET com o 

radiofármaco FDG-18 utilizando o método 

fornecido pela Publicação 106 da ICRP [4]. 

METODOLOGIA 

Este projeto foi previamente aprovado em comitê 

de ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos. Foram coletadas as atividades do 

radiofármaco FDG-18 administradas a 49 

indivíduos (19 do sexo masculino e 30 do sexo 

feminino) submetidos ao PET em um hospital de 

Recife-PE. Os dados foram estimadas pelo 

método encontrado na Publicação 106 da ICRP, 

sendo estimadas as doses absorvidas (em mGy) 

nos órgãos mais radiossensíveis para cada um 

dos pacientes. Os órgãos selecionados foram: 

testículos ou ovários, medula óssea vermelha, 

bexiga, pulmões, estômago e intestino grosso. A 

Publicação 106 da ICRP fornece uma constante 

de proporcionalidade (dose absorvida por 

atividade administrada, denominada por S) 

referente a cada órgão alvo e ao tipo de 

radiofármaco administrado, o que torna simples 

e direto a estimativa da dose absorvida nos 

órgãos.  O S é calculado a partir do tempo de 

meia vida físico, do tempo de meia vida 

biológico, da quantidade e da energia dos fótons 

produzidos durante o decaimento do 

radionuclídeo utilizado. Além dos dados 

associados ao material radioativo, é utilizada a 

massa dos órgãos alvos e a fração absorvida por 

estes órgãos. É importante ressaltar que as 

constantes não variam com a altura e a massa 
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corpórea do paciente. De posse das 

informações, estimou-se a dose absorvida para 

cada um dos 48 indivíduos. Posteriormente, foi 

calculada a média das doses absorvidas por 

cada órgão para os 19 indivíduos do sexo 

masculino e os 30 do feminino. A estimativa das 

incertezas nos valores médios obtidos foi 

realizada levando-se em conta as incertezas 

inerentes ao método da ICRP e o desvio padrão 

experimental. 

RESULTADOS 

As doses absorvidas nos seis órgãos de 

pacientes submetidos ao PET com o 

radiofármaco FDG-18 estimadas a partir da 

Publicação 106 da ICRP são apresentadas na 

Tabela 1. 

TABELA 1. Dose absorvida pelos sete órgãos 

mais radiossensíveis do organismo humano 

(mGy) 

Órgão Masculino Feminino 

Gônadas 3,61±0,78 4,23 ±0,72 

Medula 

Óssea 

Vermelha 

3,61 ±0,78 3,32 ±0,57 

Pulmões 6,56 ±1,42 6,04 ±1,03 

Intestino 

Grosso 
8,53 ±1,31 7,86 ±0,67 

Estômago 3,61 ±0,78 3,32 ±0,58 

Bexiga (4,26±0,92)x10¹ (3,81±0,93)x10¹  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados revelam que a bexiga absorveu a 

dose de radiação mais alta, isto pode ser 

justificado com base na biocinética do FDG-18 

que é excretado pela urina. Os conceitos, 

procedimentos e grandezas de proteção 

radiológica são continuamente detalhadas e 

atualizadas nas publicações da ICRP e a 

metodologia para estimar a dose absorvida em 

órgãos fornecida por esta comissão se torna 

bastante prática quando se tem conhecimento a 

cerca das equações e definições dos fatores 

utilizados. Entretanto, é importante ressaltar que 

a estimativa de dose é realizada com base em 

indivíduos médios de uma população, de modo 

que a dose poderá estar sendo sub ou 

superestimada. 
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INTRODUÇÃO 
 

Uma das maiores preocupações ambientais, 
atualmente,   nos   grandes   centros   urbanos 
deve-se às emissões lançadas pelos veículos 
automotores, principalmente, devido ao 
crescente aumento de veículos nas rodovias. 
De acordo com dados fornecidos pelo relatório 
anual do DENATRAN (Departamento Nacional 
de Trânsito) a frota de veículos na RMR (Região 
Metropolitana do Recife) dobrou nos últimos 10 
anos, aumentando de maneira significativa as 
emissões de contaminantes ambientais 
(DENATRAN, 2016). Dentre esses poluentes, 
os de grande preocupação são os metais 
pesados, por serem extremamente persistentes 
no meio, além de se acumularem rapidamente 
nos solos e nas culturas de vegetais, podendo 
alcançar toda a cadeia trófica (LARCHER, 
2004). O solo e a água são considerados as 
principais vias de contaminação para as 
culturas, favorecendo a disponibilidade desses 
elementos para a biota, além de servir de 
veículo para a transmissão de várias doenças 
aos consumidores (FRAVET, 2006). Alguns 
autores (CUNHA FILHO et al, 2014; SILVA, et 
al., 2013) têm se preocupado com a avaliação 
das águas utilizadas na irrigação de vegetais. 
De acordo com Silva et al., 2013, as altas 
concentrações de chumbo, ferro e manganês, 
encontradas no seu estudo, podem estar 
relacionadas à deposição do material 
particulado atmosférico, sendo acentuado pelas 
emissões veiculares, comprometendo a água 
de irrigação utilizada e contribuindo para a 
propagação desses elementos. Desta forma, 
torna-se relevante a verificação da qualidade 
de águas utilizadas na irrigação de vegetais, 
principalmente os consumidos crus. 

OBJETIVO 
 

Avaliar a qualidade da água de poços 
artesianos utilizados na irrigação de vegetais 
consumidos crus, cultivados próximos a 
rodovias, a partir da determinação dos teores de 
alguns metais como o Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Pb e 
Ni. 

 

METODOLOGIA 
 

A região de estudo está localizada na BR-101 
no km 70 (Recife-PE), área do complexo 
rodoviário da CEASA/PE, especificamente no 
trevo  formado  pelas  rodovias  federais  -  BR 

101 e BR 232, de coordenadas 08°04’03’’ S e 

34° 56’39. As amostras de água de irrigação 
foram coletadas de poços artesianos com 
profundidades de aprox..20m, em 6 pontos de 
cultivos e  levadas para análise, no laboratório 
da  Serviço de Monitoração  Ambiental 
(SEAMB/ CRCN-NE), onde foram acidificadas, 
digeridas e analisadas. As amostras foram 
analisadas em triplicatas pela técnica de 
espectrometria   de   absorção   atômica   por 
chama (FAAS), seguindo metodologia 
recomendada pelo Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater para 
determinação dos metais Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, 
Pb e Ni (CLESCERI et al., 1998). 

 

RESULTADOS 
 

Os resultados retratam que a maioria dos poços  
analisados  apresentaram concentrações 
elevadas de Fe e Mn, estando acima do 
recomendado pela Resolução CONAMA N°357 
de 2005 (Figura 1 e Figura 

2). 
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Figura 1 - Concentração de Fe em amostras de água de 
irrigação da BR- 101 no km 70. 

 

 

 

Figura 2 - Concentração de Mn em amostras de água de 
irrigação da BR- 101 no km 70. 

 

Foram observadas elevadas concentrações de 
Fe para os pontos A1, A2, A3 e A5, e para o Mn 
nos pontos A1, A2, A3, A4 e A5. Apenas no 
ponto A6 não foi observado nenhuma 
concentração  anômala.  O  elemento  Zn,  por 
sua vez, no ponto A5 se encontra com 
concentrações no limite estabelecido pela 
Resolução citada (tabela 1). Quanto a 
determinação das concentrações dos demais 
elementos de interesse, as amostras 
apresentaram valores abaixo do Limite de 
Detecção   (LD)   e   de   Quantificação   (LQ) 
(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Concentração dos elementos Cu, Zn, Cd, 
Pb e Ni em amostras de água de irrigação da BR-101 no 
km 70. 

 

O uso dessas águas, com concentrações 
elevadas de Fe e Mn, nos cultivos, pode 
acarretar na contaminação dos vegetais, apesar 
desses elementos serem essenciais ao 
desenvolvimento  da  planta,  pois   se  torna 
tóxico quando em concentrações elevadas, 
acumulando em seus vacúolos, se resistentes 
a esses elementos. Além de contribuir para a 
exposição  direta,  no  caso  dos  agricultores, 
pois os elevados teores de Mn em 
trabalhadores expostos provoca uma 
deterioração da função neurológica. 
 

CONCLUSÃO 
 

A maioria dos poços artesianos analisados 
apresentaram valores elevados para o Fe e Mn, 
acima do limite recomendado pela Resolução,  
podendo  trazer  riscos  à  saúde dos 
agricultores e consumidores. No entanto, os 
elementos Zn, Cd, Cu, Pb e Ni se encontram 
abaixo dos níveis estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 357/2005. 
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INTRODUÇÃO  

Ao longo dos últimos anos, têm sido estudadas 
por diversos pesquisadores curvas de 
atenuação da radiação ionizante de diferentes 
energias, para chumbo, concreto, ferro, dentre 
outros materiais utilizados nas blindagens de 
instalações radiativas [1]. Contudo há outros 
materiais que ainda precisam ser mais 
estudados, dentre eles o gesso. Nesse intuito e 
pensando na abundância do material gesso a 
nível regional (Nordeste) e até mesmo em 
âmbito nacional, já que o Brasil possui a maior 
reserva mundial deste material [2], foram 
construídas placas de gesso. Neste trabalho foi 
realizada a caracterização química e 
construídas curvas de atenuação para o 
material gesso.  

O parâmetro que mede a eficiência de uma 
blindagem à radiação X é o coeficiente de 
atenuação linear (μ). No modelo exponencial, μ 
está relacionado com a camada semi-redutora 
(CSR) do material absorvedor por xCSR = ln2/μ. 
Pode ser medido sob condições específicas 
como, por exemplo, um feixe de fótons 
monoenergéticos, colimado, incidindo num 
material absorvedor do qual se faz variar a 
espessura [3].  

As placas de gesso foram feitas no ITEP 
(Instituto de Tecnologia de Pernambuco), no 
laboratório de gesso. No procedimento 
experimental, as placas foram irradiadas em um 
equipamento de raios X na sala de metrologia 
do CRCN-NE.  

OBJETIVO 

Caracterização e construção de curvas de 
atenuação para o material gesso. 

METODOLOGIA 

O material gesso foi caracterizado pelo 
processo de Espectrometria de Fluorescência 
de Raios X por Energia Dispersiva, cuja análise 
apontou cerca de 99% de pureza em sua 
composição química (CaSO4). 

Foram construídas placas de gesso, tipo beta 
sem aditivos que é próprio para construção, 
sendo cortados em forma de placas 
quadradas e denominadas corpo de prova, 
cujas dimensões são de 10 cm x 10 cm e 
espessuras com valores de 2,5, 5 e 8 mm, 
aproximadamente, sendo combinados entre si 
para obter-se diferentes espessuras. Para 
todas as espessuras das placas de gesso foi 
feita uma relação de 280 gramas de água para 
150 gramas de gesso. Do material estudado 
(gesso) foram criadas 4 tipos de placas cada 
uma tendo a sua granulometria diferenciada: 
fabricante (não específica), #100, #200 e 
#325. 
 

Para os levantamentos das curvas de 
atenuação os corpos de prova foram 
irradiados utilizando um equipamento de raios 
X industrial PMC 1000, marca Pantak.  
As medidas foram realizadas na qualidade de 
feixe N60 com o detector posicionado a uma 
distância de 100 cm do ponto focal, sendo as 
placas ou conjunto destas posicionadas a 50 
cm de distância foco-placa. 

 

RESULTADOS 

A Figura 1 mostra as curvas de atenuação 
para cada tipo de placa na qualidade N60, 
quando se aumenta a espessura total 
utilizando o material gesso. 

 
Figura 1: Curvas de atenuação para cada 
tipo de placa na qualidade N60. 
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A partir das curvas de atenuação para cada 
granulometria foram determinadas as médias 
das CSR’s do material gesso utilizado, 
conforme descrito na TABELA 1.  

TABELA 1: Média das CSR’s do material gesso 
obtido na qualidade N60. 

Granulometria 
das placas 

Qualidade 
do feixe 

Médias das 
CSR’s(mm) 

Fabricante (não 
específica) 

N60 9,353601 

#100 N60 8,881402 

#200 N60 10,04974 

#325 N60 9,575008 

 
É notado tanto no gráfico quanto na tabela que 
os valores entre as diferentes granulometrias 
das placas de gesso são muito próximos uns 
aos outros. Praticamente pode-se dizer que as 
placas tem o mesmo poder de atenuação 
quando comparadas as médias das suas 
CSR’s.  
 

CONCLUSÕES 

Por hora, os valores obtidos neste trabalho são 
de suma importância para a avaliação das 
características físico-químicas gerais para o 
material gesso. Contudo, será preciso mais 
pesquisas para que se possibilite com maior 
precisão e segurança o possível emprego e 
utilização do material gesso no 
dimensionamento para blindagem para a 
radiação X. Posto que, na literatura estrangeira 
é dito: placas de gesso geralmente contêm 
vazios e áreas não uniformes, sendo assim no 
geral, pouco densas. Apesar de placas de 
gesso fornecer relativamente pouca atenuação 

de feixes com energias mais elevadas, a 
mesma proporciona significativa atenuação 
dos raios X de baixa energia, quando levado 
em conta a utilização desse material na área 
de radiodiagnóstico, como na mamografia, 
por exemplo [4]. 
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Verificação da taxa de alterações cromossômicas em sangue humano 

irradiado com diferentes doses absorvidas em feixe de raios-x de 250kvp  

Laís Melo da Silva e Fabiana Farias de Lima Guimarães 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN/NE  

INTRODUÇÃO  

A crescente utilização de fontes de radiação 

para uso pacífico tem aumentando 

notoriamente a probabilidade de ocorrência de 

acidentes. [1]. Com o crescente uso dos raios 

X no meio médico e industrial e a utilização de 

doses mais elevadas, surge a preocupação 

sobre os riscos de exposição excessiva[5]. A 

dosimetria biológica é uma técnica que permite 

a estimativa do grau de exposição à radiação 

ionizante a partir dos danos nas moléculas de 

DNA [2]. A dosimetria citogenética é uma 

técnica biológica muito sensível, que estima a 

dose absorvida em indivíduos que tenham sido 

expostos de corpo inteiro ou em pelo menos 

dois-terços do corpo à radiação ionizante por 

meio da observação das frequências das 

alterações cromossômicas encontradas em 

sangue periférico humano [3]. 

Assim, no presente estudo, pretende-se 

analisar as frequências de alterações 

cromossômicas instáveis em linfócitos do 

sangue periférico em amostras de sangue 

após serem irradiadas com um feixe de raios-

X de 250kVp com duas diferentes doses 

absorvidas que farão parte da construção de 

uma curva de calibração dose resposta para 

raios x do Laboratório de Dosimetria Biológica 

do CRCN-NE. 

OBJETIVO 

Determinar as frequências das alterações 

cromossômicas instáveis, em linfócitos 

humanos, após irradiação com feixe de raios-

X de 250kVp em duas diferentes doses 

absorvidas. 

METODOLOGIA 

Foram coletadas amostras de sangue 

periférico (10 mℓ) em seringas estéreis 

descartáveis contendo heparina sódica na 

concentração de 5000 U/mℓ de doador 

saudável e não fumante. As irradiações do 

material biológico coletado foram realizadas 

com feixes de raios-X de 250kVp no Serviço 

de Metrologia do CRCN-NE com doses 

absorvidas de 0,5 Gy e 0,75 Gy. 

As preparações citológicas para as análises 

cromossômicas foram obtidas a partir de 

cultura de linfócitos. Findo o processo de 

cultivo, foram confeccionadas lâminas a partir 

do precipitado de linfócitos ressuspenso em 

1mL de solução fixadora que foi gotejado em 

dois pontos na lâmina. Cerca de 24 horas 

após o gotejamento, as lâminas foram 

coradas em Giemsa 5%. 

A contagem de alterações cromossômicas foi 

realizada diretamente no microscópio óptico, 

sendo contadas ao menos 1000 metáfases 

viáveis por dose absorvida e as frequências 

de alterações cromossômicas foram 

contabilizadas. 

 

 

RESULTADOS 
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Os números de alterações cromossômicas 

instáveis encontradas nas amostras e suas 

respectivas frequências são apresentados na 

tabela 1. 

TABELA 1. Taxa de Alterações 

Cromossômicas por Dose Absorvida.  

 Dose de 

0,5 Gy 

Dose de 

0,75 Gy 

Alterações 

Cromossômic

as 

NA F NA F 

Dicêntricos 

Associados 

18 0, 

0178 

27 0, 

0269 

Fragmentos 

Acêntricos 

18 0, 

0178 

57 0, 

0569 

Anéis 

Cromossômic

os 

03 0, 

0029 

07 0, 

0069 

Total de 

Metáfases 

1011 1001 

*NA: nº de alterações; F: frequência das 

alterações. 

Observa-se que a taxa de alterações aumenta 

de acordo com a dose. Apesar da incidência 

de fragmentos não ser específica para 

radiações e anéis cromossômicos serem raros 

para o tipo de radiação utilizada no presente 

estudo, é notório que ambos sofrem influência 

da mesma e tenham sua frequência 

aumentada com a elevação da dose absorvida. 

Dicêntricos associados são padrão-ouro nas 

pesquisas de dosimetria biológica e se observa 

na TABELA 1 um comportamento esperado, 

onde o aumento da dose em 50%,de 0,5 Gy 

para 0,75 Gy,refletiu num aumento 

proporcional da freqüência de tais alterações 

de 0,0178 à 0,0269,respectivamente,ou em 

51,2%. 

CONCLUSÕES 

Verificamos que a taxa de alterações 

cromossômicas, fragmentos acêntricos não 

associados, dicêntricos associados a 

fragmentos ou anéis cromossômicos, em 

células irradiadas variam de acordo com a 

dose absorvida. A regularidade encontrada 

nos dicêntricos associados a fragmentos 

acêntricos corrobora o seu uso como padrão-

ouro nos estudos de dosimetria citogenética. 

Os dados adquiridos serão utilizados na 

construção da curva dose-resposta para 

raios-X do Laboratório de dosimetria biológica 

do CRCN. 
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Calibração de um sistema de câmara de ionização tipo poço para medidas de 

atividade de 18f 

Larissa Gomes Bezerra Pontes e Maria da Conceição de Farias Fragoso 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-NE 

INTRODUÇÃO  

A tomografia por emissão de pósitrons (PET - 
Positron Emission Tomography) é uma das 
mais importantes técnicas de imagem 
molecular disponíveis na atuali-dade. Com o 
aumento expressivo do número de 
procedimentos que fazem uso desta 
modalidade diagnóstica, torna-se 
imprescindível que os sistemas de medição 
utilizados nas radiofarmácias e nos serviços 
de medicina nuclear sejam calibra-dos e 
testados em intervalos regulares, com o 
intuito de assegurar a consistência e a 
confiabilidade dos resultados obtidos. Desta 
forma, observa-se a necessidade por padrões 
radioativos de alta qualidade e com 
rastreabilidade metrológica [1]. 
Câmaras de ionização tipo poço são 
amplamente utilizadas na determinação da 
atividade de amostras radioativas no campo 
da metrologia de radionuclídeos e na 
medicina nuclear, em virtude de sua alta 
sensibilidade, reprodutibilidade e estabilida-
de. Nos institutos nacionais de metrologia, 
estes instrumentos são definidos como 
sistemas de referência, uma vez que 
constituem importantes ferramentas para 
comparações de padrões de atividade, em 
vários níveis da cadeia de rastreabilidade, 
além da possibilidade de manter resultados 
de padronizações primárias durante longos 
períodos [2].  
Estes sistemas de medição são calibrados 
mediante o uso de fontes radioativas cujas 
geometrias encontram-se bem definidas e 
com valores de atividades conhecidos por 
meio dos métodos de padronização primá-ria. 
Para este tipo de medição, um fator de 
calibração (pA/MBq) deve ser determinado 
para o radionuclídeo de interesse [2,3]. 

 

OBJETIVO 

Estabelecer a metodologia para calibração de 

um sistema de câmara de ionização tipo poço 

com geometria 4π para obtenção de soluções 

de referência de 18F.  

METODOLOGIA 

Neste experimento foi utilizada uma câmara 
de ionização tipo poço CENTRONIC, modelo 
IG12/A20 e um eletrômetro KETHLEY, 
modelo 6517 B para a aquisição dos dados. 
Inicialmente, foram determi-nadas as 
seguintes características pré-operacionais da 
câmara de ionização: curva de saturação, 
eficiência de coleta de íons e efeito de 
polaridade [4]. Para isso, foi utilizada uma 
fonte padrão de 137Cs, com atividade de 7,41 
MBq para a data de referência 01/03/11. A 
reprodutibilidade (ou estabilidade a longo 
prazo) do equipamento de referência foi 
verificada periodicamente, utilizando-se a 
fonte de meia-vida longa (137Cs). Após 
selecionar as condições apropriadas de 
operação para a leitura deste radionuclídeo, 
foram efetuadas 10 medidas sucessivas para 
a análise do grau de concordância entre elas. 
Para verificar a região de maior sensibilidade 
no interior do poço da câmara de ionização foi 
utilizado um suporte para amostras de altura 
variável. A leitura do padrão radioativo foi 
determinada deslocando-o verticalmente 
dentro do poço da câmara de ionização desde 
a posição 0 cm (fundo do poço), até atingir a 
posição 14 cm, em intervalos de 1 cm. Em 
seguida, foram determinados os respectivos 
fatores de correção. Com o intuito de verificar 
a confiabilidade do método adotado para 
calibração do sistema de câmara de 
ionização, medições com soluções de 
referência de 137Cs e 22Na (geometria padrão 
CRCN - frasco de vidro com 5 ml de solução 
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radioativa) foram realizadas. Para a 
determinação do fator de calibração foi 
utilizada a seguinte equação: 

             

onde: IA é a intensidade da corrente pro-

duzida pela amostra a ser calibrada; IB é a 

intensidade da corrente produzida devido à 

radiação de fundo; fN é o fator de norma-

lização; m é a massa da solução; A é a 

atividade por unidade de massa da solução. 

RESULTADOS 

A Figura 1 apresenta a curva de saturação da 

câmara de ionização IG12. Com base nos 

resultados obtidos, foi determinado como 

tensão de operação o valor de 500 V. O valor 

da eficiência de coleta de íons foi de 99%. A 

diferença devido à mudança de polaridade da 

tensão aplicada à câmara foi inferior a 1%.  
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Figura 1. Curva de saturação da câmara de 

ionização IG12. 

No teste de reprodutibilidade verificou-se que 

todos os resultados obtidos durante o período 

de avaliação do instrumento estão dentro do 

limite aceitação recomendado por normas 

nacionais e internacionais [1]. Para assegurar 

a confiabilidade das medições, foi verificado 

que as amostras radioativas devem 

encontrar-se na posição 3 cm, em relação ao 

fundo do poço. De posse das soluções de 

referência (137Cs e 22Na), foi determinado 

experimentalmente o fator de calibração do 
22Na para o sistema de câmara de ionização 

IG12. 

CONCLUSÕES 

As características pré-operacionais da 

câmara de ionização IG12 foram determi-

nadas. De posse dos fatores de calibração, 

poderão ser determinadas as atividades das 

amostras dos radionuclídeos de interesse, 

para a mesma geometria, de maneira rápida 

e com boa exatidão, e assim, garantir a 

confiabilidade e a rastreabilidade das 

medições de atividade dos radiofármacos.  
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Avaliação dos níveis de radioatividade natural presentes em amostras de 

leite por espectrometria gama 
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INTRODUÇÃO 
 

Face ao crescente aumento da 
industrialização, a poluição ambiental vem 
aumentando expressivamente nas últimas 
décadas. Podendo gerar efeitos adversos 
para a saúde do homem atingindo-o através 
de  sua  dieta  (SANTOS,  2002).Os  seres 
vivos estão constantemente expostos à 
radiação ambiental proveniente de 
elementos radioativos naturais. 

 
A medida de radioatividade nos alimentos 

e  no  ambiente  é de  fundamental 
importância  para  monitorar e  controlar os 
níveis de radiação a que estão sendo 
exposto direta ou indiretamente (TAUHATA 
et al., 2003). Dos radionuclídeos naturais, 

ressalta-se o 
40

K, com uma abundância 
isotópica de 0,01% dentre os isótopos de 
potássio,  sendo este  um  elemento 
primordial a todos os seres vivos 
(EISENBUD ; GESELL, 1997). Os níveis de 
potássio no corpo humano são 
homeostaticamente controlados, 
principalmente, por circunstâncias 
fisiológicas, sendo o potássio um regulador 
da pressão osmótica e do equilíbrio ácido- 
base (SANTOS, 2002). Além disso, a 
ingestão  de  alimentos  como  o  leite  e  a 
carne, na dieta alimentar, é a principal fonte 

de 
40

K (MELQUIADES  et al., 2004). 
 

O 
40

K, por outro lado, pode apresentar-se 
em concentração mais elevada no leite 
devido à precipitação dos elementos 
radioativos na superfície terrestre, 
provenientes do “fallout”, ou ainda pelo uso 

de fertilizante enriquecidos de 
40

K, que 
atingindo  o  solo  e  a  água,  atravessa  a 
cadeia trófica alcançando o homem 
(MELQUIADES  et al., 2004). Outra fonte é 
o uso de conservantes, como o dicromato 
de potássio, que vem sendo utilizado para 
prevenir a ação de microrganismos sobre 

as amostras de leite, e por sua vez, acaba 
sendo um fornecedor de potássio e seus 
isótopos (GONZÁLEZ et al, 2001). 

 

Desta forma, é importante um estudo para 
identificar e quantificar este radionuclídeo em 
amostras de leite, uma vez que na dieta 
alimentar este produto é consumido com 
bastante frequência. 
 

OBJETIVO 
 

Determinar a presença do radionuclídeo 
natural, 

40
K, em leite em pó comercializados 

em Recife-PE. 
 

METODOLOGIA 
 

As amostras foram adquiridas em 
supermercados da região metropolitana do 
Recife, e levadas ao laboratório onde foram 
acondicionadas  e  seladas  em  recipientes 
do tipo Marinelli modificados para 
espectrometria gama (Figura 1). A massa 
média de cada amostra utilizada nas análises 
foi aproximadamente 200 g. A modificação 
do Marinelli foi realizada por, de Paiva et 
al., 2015, para melhorar a atividade mínima 
detectável. 
 

Figura 1: Ilustração de adaptação do 
Marinelli com cilindro de polietileno. A linha 
tracejada fina refere-se ao cilindro de 
polietileno utilizado para a redução do 
volume do Marinelli. As linhas mais grossas 
e tracejadas são referentes ao encaixe do 
recipiente no detector de germânio. 

 

Fonte: de Paiva et al., 2015 
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Trabalhos realizados 
 

com amostras de Leite 

40
K (Bq.kg

-1
) 

 

(Média) 

Este trabalho 338 

Melquiades, 2004 458 

De Nadai et al., 1988 461 

LaBRECQUE et al., 
 

1992 

376 

 

RESULTADOS 
 

A curva de eficiência foi obtida por meio do 
método de Monte Carlo. Na tabela 1 se 
encontra  a  média  das  concentrações  de 
atividade de 

40
K nas amostras analisadas e 

valores encontrados na literatura. 
 

 

Tabela 1: Resultados da média das 
concentrações de atividade de 

40
K obtidos 

por espectrometria gama em amostras de 
leite em pó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
 

As   amostras   de   leite   analisadas   estão 
abaixo do limite máximo permitido pela 
CNEN. Não havendo risco para consumo. 
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As concentrações apresentadas neste 
trabalho  de  

40
K estão abaixo  dos valores 

encontrados por outros autores, como mostra 
a tabela. Em algumas amostras foi encontrado 
um fotopico do 

137
Cs, sendo sua atividade  

detectada  menor  que  10%  do 

limite máximo recomendado pela CNEN. 
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Garantia da qualidade em medições de atividade 
 

 

Luciane Carollyne de Oliveira Reis Monteiro e Mércia Liane de Oliveira 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN/NE 
 

 

INTRODUÇÃO  

Padrões radioativos são rotineiramente 

empregados para garantir a confiabilidade de 

sistemas medidores de atividade em clínicas 

e hospitais [1]. Além de serem utilizados em 

testes para avaliação diários, esses padrões 

podem ser utilizados também, para comparar 

o desempenho de equipamentos em relação 

àqueles mantidos por laboratórios com 

reconhecida competência, que são os 

laboratórios de metrologia. Este procedimento 

é conhecido por intercomparação [2]. 

O CRCN-NE possui um laboratório de 

metrologia de radionuclídeos que é 

responsável por realizar intercomparações de 

medidas de radiofármacos emissores gama 

entre serviços de medicina nuclear (SMN) do 

Nordeste desde 2008 [2]. Além disso, nos 

últimos anos este laboratório vem 

desenvolvendo métodos para padronização 

de emissores de pósitrons, tendo obtido 

resultados bastante positivos [3]. 

 

Dentre os métodos estabelecidos por esse 

laboratório está o da curva de eficiência que 

permite obtenção de padrões radioativos, por 

meio da eficiência de detecção, que é 

influenciada por fatores como a energia da 

radiação, geometria da medição e tamanho 

do detector. Por isso, a curva de calibração 

em eficiência é determinada 

experimentalmente em cada sistema de 

medição e geometria de contagem, 

permitindo obter a eficiência de contagem e 

assim a atividade da amostra de interesse [3]. 

Este método já foi empregado como sucesso 

na obtenção de padrões de soluções 

radioativas líquidas, emissoras de radiação 

gama e de pósitrons e, desde julho de 2015, 

foram iniciados testes para a obtenção de 

fontes sólidas. As resinas epóxi têm sido 

empregadas na confecção de matrizes 

radioativas já que são de fácil aquisição e 

baixo custo, apresentam baixa toxicidade, 

estabilidade química, resistência à 

compressão, elevada resistência à radiação e 

baixa solubilidade em água (sendo em meio 

ácido ou alcalino). Possui impurezas 

radioativas insignificantes, apresentando 

pouca interferência nas medidas dos 

radionuclídeos inseridos a mesma, além de 

proporcionar segurança aos que manuseiam 

o padrão [4]. 

 

OBJETIVO 

Estabelecer o procedimento para obtenção de 

fontes sólidas padronizadas na energia de 

511 keV que serão utilizadas para a garantia 

da confiabilidade das medições rotineiras de 

atividade.   

 

METODOLOGIA 

Neste projeto, foram testadas as resinas epóxi 

2220 e 2004, associadas aos agentes de cura 

(ou endurecedores) 3154 e 3131. As fontes 

utilizadas para a obtenção da curva de 

eficiência foram 152Eu e 137Cs; a fonte de 22Na 

foi utilizada para  a obtenção do padrão.  

A princípio foram realizadas variações nas 
combinações entre as resinas e 
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endurecedores para observar o 
comportamento dos mesmos e 
posteriormente com as fontes radioativas.   
Inicialmente as fontes foram adicionadas ao 
frasco padrão CRCN, geometria de escolha 
para as medidas, com auxilio de um 
picnômetro. Após verificar a massa da 
amostra, usando a balança analítica de marca 
SHIMADZU, as resinas foram adicionadas ao 
frasco, sempre em proporção 2/1 
resina/endurecedor, certificando-se também a 
sua massa. As medidas com os padrões 
foram realizadas no detector HPGe, da marca 
CANBERRA. No arranjo experimental foi 
utilizado um suporte de acrílico, mantendo a 
distância fonte-detector de 15 cm. A aquisição 
e análise dos espectros foram realizadas por 
meio do software GENIE 2000. A curva de 
eficiência e posteriormente a atividade do 
padrão de 22Na foram obtidos conforme 
Fragoso [3].  

RESULTADOS 

A combinação resina 2220/endurecedor 3154 

apresentou os melhores resultados pelo 

método de curva de eficiência e se 

apresentando uniforme no frasco padrão, 

sendo a combinação escolhida para a 

fabricação do padrão sólido de 22Na. 

A atividade do padrão foi obtida pelo método 

de curva de eficiência, determinada na faixa 

de 112 a 1428 keV (Figura 1). O valor obtido 

foi comparado ao valor do certificado da fonte 

de 22Na , resultando em um erro de 1,3%. 
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Figura 1. Curva de calibração em eficiência em função 

da energia.  

CONCLUSÕES 

As medidas realizadas pelo método de curva 

de eficiência demonstraram que as resinas 

epóxi podem ser usadas na confecção de 

padrões radioativos para avaliação de 

desempenho de ativímetros utilizados na 

DIPRA/CRCN-NE e nos SMN de Recife-PE.  
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Síntese de nanopartículas do tipo pontos quânticos e aplicação como 

dosímetros fluorescentes para radiações ionizantes 

 

Rafaela Sales Morais e Frederico Duarte de Menezes 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN/NE 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Pontos quânticos (PQs) são nanopartículas 
de semicondutores que dentro de uma 
escala de tamanho, normalmente entre 1 e 
10 nm de diâmetro, apresenta variações de 
suas propriedades físicas, como o seu bang 

gap por exemplo, gerando como 
consequência   o   surgimentos   de   novas 

propriedades como a fluorescência. 

 

Na ultima década, grupos de pesquisa no 
mundo inteiro vem estudando o 
comportamento espectroscópico de PQs, 
dispersos em meio aquoso ou orgânico, 
expostos a diferentes níveis de radiação 
ionizante. 

 

Desta forma, estes trabalhos vêm abrindo 
as possibilidades de se estudar este tipo de 
material para pesquisas de novos 
dosímetros para radiações ionizantes. 

 

OBJETIVO 
 

O principal objetivo deste projeto é 
desenvolver tecnologia nacional para a 
obtenção de nanopartículas de 
semicondutores, denominados PQs, assim 
como de um sistema fluorimétrico sensível 
e de baixo custo, e a possível aplicação 
deste conjunto como novo sistema 
dosimétrico para radiações ionizantes. 

 

METODOLOGIA 
 

Em um balão de fundo redondo, adicionou- 
se 0,2 mmol de CdO, juntamente com 0,8 
mmol de Ácido Mirístico. Em seguida, a 
mistura foi aquecida, sob atmosfera de N2, 

a   180ºC,   ate   que  toda   a   mistura,   de 

coloração vermelho escuro, se convertesse 

a  um  liquido  viscoso  incolor.  Neste 
momento, a mistura foi retirada do 
aquecimento, para a obtenção final do 
miristato de cádmio (Cd(Mir)2). Por fim, o 

sal obtido foi recristalizado duas vezes em 
tolueno, para a obtenção da amostra sem 
ácido mirístico livre (Mistura A). Em outro 
balão, adicionou-se 0,2 mmol de Se

0
, 1 mg 

de 1,1'-azobis(ciclohexanocarbonitrila) e 5 
mL de 1-octadeceno (ODE). Em seguida, a 
utilizou o banho de ultrassom e após isso 
mistura foi aquecida ate 190ºC, sob 
atmosfera de N2, e mantida nesta 
temperatura  ate  que  não  se  observasse 

nenhum resíduo solido de Se
0
, resultando em   

uma   solução   límpida   de   coloração 
amarela (Mistura B). Por fim, adicionou-se 

5 mL de ODE a Mistura A, aquecendo-se a 
amostra,  sob atmosfera de N2, ate 220ºC. 

Neste momento, a Mistura B foi injetada 
rapidamente ao balão, mantendo-se a reação  
na  temperatura  estabelecida  por mais cinco 
minutos. Por fim, obteve-se uma solução  
límpida  de  coloração  alaranjada que, ao 
atingir a temperatura ambiente, manteve-se 
como uma solução límpida. As amostras 
foram purificadas através da dissolução em 
metanol/hexano (3:1 v/v), utilizado uma 
centrifuga.No processo os ensaios de 
irradiação, utilizou-se o gerador de  raio-X 
(HF-160  da  Pantak),  do laboratório de 
Metrologia da DITAN, onde as  amostras  
foram  submetidas  a  doses entre 0 e 10 Gy. 
As amostras para ensaio foram  preparadas  
na  proporção  de  80:20 em volume de 
suspensão de PQs (tolueno) e clorofórmio ou 
dimetilcarbonato. Todas as amostras  foram  
caracterizadas  quanto  a sua fluorescência, 
utilizando-se um espectrofotômetro       
USB2000       (Ocean 

 
 

Optics), utilizando-se como fonte de 
excitação um LED com pico de emissão em 

462 nm. 
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RESULTADOS 
 

A Figura 1 apresenta os espectros de 
fluorescências da amostra de Qds de CdSe 
irradiada com um feixe de raios-X, com 
energia  média  dos  fótons  de  100  keV. 
Como pode ser observado na figura, a 
diminuição da intensidade da fluorescência 
apresenta-se  com  um  comportamento 
linear, onde para cada dose adicional de 10 

Gy, observa-se uma redução proporcional 
das intensidades de fluorescência da 
amostra. 

 

 
Figura 1 - Espectros de fluorescências das amostras irradiadas 

com diferentes doses 

 

 
Figura 2 – Espectro de fluorescência das amostras CdSe  (100 

uLde clorofórmio irradiadas com diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Espectro de fluorescência das amostras CdSe (100 uL 

de dimetilcarbonato irradiadas com diferentes 

 

A   Figura   4   apresenta   as   relações   de 
máximo de fluorescência e dose absorvida 
para cada amostra irradiada nas condições 
exibidas no gráfico. 

 

Como  pode  ser  observado  as  amostras 
com clorofórmio apresentam uma maior 
redução da fluorescência, comparando-se 
com a amostra padrão. Enquanto isso, as 
amostras com dimetilcarbonato 

apresentaram uma menor 
radiossensibilidade as doses absorvidas. 
Desta forma, pode-se inferir que o 
clorofórmio aumentou a radiossensibilidade 
dos PQs enquanto o dimetilcarbonato atuou 
como um radioprotetor das partículas. 
 

 
Figura 4- Relações de máximo de fluorescência e dose absorvida 

para cada amostra irradiada em diferentes meios 

 

CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que com este projeto, obteve-se 
êxito na síntese dos Qds de CdSe podemos 
utilizar   o   mesmo   material   PQs   para 
aumentar ou diminui radiossensibilidade, 
podendo-se  partir  para  a  produção  em 
maior escala de amostras para os 
experimentos futuros. Além disso, os 
experimentos de irradiação realizados 
corroboraram  com  os  dados já 
estabelecidos na literatura, referentes à 
potencialidade dos PQs para a confecção 
de novos dosímetros para radiações 
ionizantes. 
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Estudo de transporte de nutrientes em colônias de bacillus subtilis utilizando 

imagens por ressonância magnética nuclear 

Ramon Vieira Galdino e Rômulo Pinto Tenório 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN/NE 

INTRODUÇÃO  

Diversos microrganismos crescem em forma 

de estruturas altamente organizadas, 

conhecidas como biofilmes.1 A estrutura dos 

biofilmes é composta basicamente de uma 

matriz extracelular, constituída de proteínas e 

polissacarídeos, a qual confere suporte 

nutricional e estrutural às células, além de 

proteção mecânica. A composição da matriz 

extracelular influencia diretamente no fluxo de 

água para o interior das colônias, bem como 

sua resposta com relação à interação com 

fluidos de natureza hidrofílica ou hidrofóbica. 

Recentemente, Wilking e colaboradores 

(2013) mostraram a presença de canais 

capilares na superfície de biofilmes de 

Bacillus subtilis, que, segundo os autores, 

estariam envolvidos em processos de 

transporte de fluidos para o interior da 

colônia.2 Neste trabalho, pretendemos 

verificar a presença e função destes canais 

capilares utilizando imagens por Ressonância 

Magnética Nuclear.  

OBJETIVO 

Utilizar imagens por Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) para extrair informações a 

respeito da presença de canais capilares na 

superfície de biofilmes de Bacillus subtilis.  

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do biofilme, foi 

utilizado o B. subtilis NCTC 10400. O 

microrganismo foi cultivado em meio de 

cultura sólido TSA em frascos de vidro de 30 

mm. Duas condições de incubação foram 

utilizadas. Na primeira, o microrganismo foi 

incubado em estufa a 33°C durante 5 dias. Na 

segunda condição, após o período 

mencionado acima, o mesmo foi mantido em 

estufa a 23°C por 20 dias. Então, alíquotas de 

água ultrapura foram utilizadas para o estudo 

do transporte de nutrientes. Após esse 

período, as imagens de RMN foram obtidas 

em espectrômetro de imagens Varian 

UNMRS 400 MHz (DQF-UFPE). As imagens 

foram tratadas utilizando os softwares ImageJ 

e Matlab. 

RESULTADOS 

O biofilme de B. subtilis preparado apresenta 

características dependentes do tempo de 

incubação. Os biofilmes obtidos com pelo 

menos 05 dias de incubação apresentam uma 

natureza superficial hidrofóbica, com 

pequenas estrias radiais. Entretanto, os 

biofilmes obtidos com tempo de incubação 

superior a 20 dias, mostraram uma estrutura 

mais parecida ao biofilme reportado no 

trabalho de Wilking e colaboradores (2013).2  

 

No primeiro caso, para biofilmes com tempo 

de incubação de 5 dias, colocou-se uma gota 

de 15 µL de água ultrapura no centro do 

biofilme e, após absorção, acompanhou-se a 

distribuição do fluxo da água ao longo da 

estrutura do biofilme. A figura 1 apresenta as 

imagens obtidas, onde nota-se o aumento do 

sinal ao longo do raio do biofilme, referente à 

presença de água, em função do tempo.  
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Na realização do experimento acima 

observou-se que a gota de água assumia uma 

geometria semicircular em contato com a 

superfície do biofilme, indicando efeito 

hidrofóbico. Decidimos então avaliar a 

evolução temporal do ângulo de contato à 

medida que a gota era absorvida pelo 

biofilme. 

 

Figura 1. B. subtilis com 5 dias de incubação em 

função da absorção de água. 

A figura 2 mostra o resultado desse 

experimento. É importante mencionar que à 

medida que a água vai sendo absorvida, o 

ângulo de contato diminui, sinalizando uma 

mudança nas propriedades superficiais do 

biofilme. Ou seja, a superfície do biofilme 

torna-se ao longo do tempo mais hidrofílica. 

Para o biofilme com tempo de incubação 

acima de 20 dias, foi adotado um 

procedimento diferente tendo em vista às 

diferenças estruturais em relação à condição 

anterior. Neste caso, o biofilme apresentava 

em sua superfície estruturas bem definidas, 

assemelhando-se a canais capilares. 

 

Figura 2. Variação do ângulo de contato em função 

do tempo.  

Neste experimento, um volume de 100 µL de 

água ultrapura foi adicionado ao redor do 

biofilme e a absorção foi acompanhada em 

função do tempo (figura 3). Observa-se que a 

água penetra no biofilme, dirigindo-se ao 

interior. Além disso, as estruturas observadas 

na superfície tornam-se menos definidas, 

sugerindo o papel da desidratação na 

formação dos canais capilares. 

 

Figura 3. B. subtilis com 20 dias de incubação em 

função da absorção de água. 

CONCLUSÕES 

Os resultados sugerem que o fluxo de água é mais 
efetivo nos biofilmes mais estruturados, tendo em 
vista que maior quantidade de água é 
transportada em menor tempo. Este resultado 
pode estar relacionado com a presença de canais. 
O referido estudo é importante para o 
desenvolvimento de novos agentes sanitizantes, 
visto que os biofilmes têm se demonstrado 
resistentes à penetração desses agentes 
antimicrobianos. 
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Irradiação com Diodos Emissores de Luz da Solução Fricke Modificada com 

Fotossensibilizadores 
 

Suzana Oliveira Santos e Vivianne Lúcia Bormann de Souza 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN/NE 

 

INTRODUÇÃO 
 

Estudos clínicos têm indicado segurança e 
efetividade dos corantes para o tratamento 
de alguns tipos de câncer, inclusive de osso 
utilizando-se a Terapia Fotodinâmica [1]. 
Pois, os corantes são caracterizados pela 
sua habilidade de absorver luz visível. Em 
função do fato de absorverem luz com 
elevada  eficiência, alguns  desses 
compostos são capazes de induzir ou 
participar de reações fotoquímicas [2]. A 
Terapia Fotodinâmica parte do princípio de 
que a interação de luz de comprimento de 
onda adequado com um fotossensibilizador 
(corante) e oxigênio resultam em espécies 
reativas capazes de induzir a inviabilização 
de células cancerígenas. Isso é resultado 
da reação envolvida, que decorre da 
excitação eletrônica do corante pela luz. 

Um     tumor     caracteriza-se     por     um 
crescimento    anormal    de    tecido    vivo, 
podendo ser benigno ou maligno. Os três 
tratamentos  clássicos  adotados  contra  o 
câncer são a quimioterapia, a radioterapia e 
a cirurgia (remoção do tecido lesado e seus 
arredores),    que    apresentam    inúmeras 
desvantagens,    como    por    exemplo:    a 
desfiguração do paciente, com prejuízos à 
sua autoestima, inúmeros efeitos colaterais 
da  quimioterapia  e  radioterapia,  além  de 
uma   perspectiva   de   cura   nem   sempre 
eficaz.    Em    virtude   disso,    tratamentos 
alternativos tem-se desenvolvido [3], dentre 
os quais se inclui a Terapia Fotodinâmica. 
Existem atualmente lasers cobrindo todo o 
espectro  visível  e  infravermelho  próximo, 
podendo   assim   atender   boa   parte   dos 
agentes  fototerapêuticos  já  existentes  no 
mercado.   Tais   lasers   são   capazes   de 
fornecer    luz    pulsada    de    considerável 
potência com precisão sobre o tecido a ser 
irradiado. O uso de diodos emissores de luz 
(LED)   tem   também   se   tornado   viável, 

possibilitando uma maior redução no custo 
dos procedimentos. 

O laboratório de Dosimetria Química do 
Centro Regional de Ciências Nucleares tem 
trabalhado com alguns corantes, como 
possíveis agentes fotossensibilizadores e 
passíveis de uso em tratamentos 
fototerápicos e radioterápicos, entre eles: 
azul de metileno, verde de malaquita e no 
momento está sendo testado o azul de 
toluidina. 

O laboratório também tem verificado que a 
adição de etanol pode melhorar a ação dos 
corantes em solução dosimétrica, o que 
corrobora com os resultados apresentados 
por  outros  autores  em  relação à 
solubilidade dos corantes e a estabilidade 
da solução dosimétrica [4, 5]. 
 

OBJETIVO 
 

Avaliar o efeito de diodos emissores de luz na 
solução Fricke modificada com corantes para 
ser aplicada como um controle de qualidade 
em terapia fotodinâmica. 
 

METODOLOGIA 
 

Um volume de 2,6 mL dos dosímetros (a 
solução Fricke - que simula o plasma 
sanguíneo  -  modificada  com  a  adição  de 
azul de toluidina e etanol - FATA) foi 
transferido para tubos de ensaio e estes 
foram irradiados com luz: amarela num 
arranjo de 19 LED por 24, 48, 72 e 96 h, em 
tubos de ensaios localizados na superfície de  
simuladores  de  acrílico  de  110  mm  x 

110 mm x 80 mm, perpendicular ao  eixo 
central do feixe de radiação a uma distância 
de 6,5 cm da fonte de luz. As amostras foram 
lidas em espectrofotômetro Beckman DU-
640,   no   comprimento   de   onda   de 

304 nm (valor adequado para o dosímetro 
Fricke irradiado). Sendo considerados 
válidos os valores médios abaixo de 5% de 
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erro. Amostras padrões de densidades 
ópticas conhecidas foram lidas 
paralelamente. Embora, o primeiro arranjo 
de LED utilizado tenha sido fabricado por 
técnicos do próprio CRCN; outros 
experimentos foram realizados com 
conjuntos de LED obtidos  comercialmente. 

 

RESULTADOS 
 

Em estudos anteriores do laboratório os 
dosímetros FATA modificados com 
fotossensibilizador   foram   irradiados   com 
LED vermelho, azul e verde em fantoma de 
acrílico. Nesse último experimento, o 
dosímetro FATA foi irradiado com LED 
amarelo  e  em  todos  os  casos,  os 
dosímetros apresentaram comportamento 
proporcional da variação da densidade óptica 
em função do tempo de irradiação. Para 
avaliar o comportamento do dosímetro antes 
e após irradiadas, as amostras foram lidas 
durante um período de uma semana para 
verificação da oxidação das soluções 
(desvanecimento do dosímetro). 

 

 

 

Figura 2. Variação da densidade óptica da resposta do 
FATA em função do tempo de irradiação com LED 
amarelo, em fantoma de acrílico. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

O fato dos dosímetros apresentarem 
sensibilidade aos LED indica que a Terapia 
Fotodinâmica pode ser realizada com LED 
e corantes com custos mais baixos em 
relação à terapia realizada com lasers e 
fotossensibilizadores importados. Após ser 
reavaliada a luz amarela se mostrou 
adequada.  Sugere-se  que  os  dosímetros 

FATA  possam  ser  aplicados  para  efetuar 
um controle da qualidade em terapia 
fotodinâmica, baseando-se nas curvas 
padrões obtidas. Nos poucos hospitais 
públicos que fazem uso da terapia 
fotodinâmica, a luz vermelha é a mais 
utilizada, entretanto, o fotossensibilizador, 
geralmente utilizado, é o azul de metileno 
ao invés do azul de toluidina. 
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INTRODUÇÃO 
 

Para realizar avaliações da dose distribuída 
ao longo de um volume irradiado, o Grupo 
de   Pesquisa   em   Dosimetria   Numérica 
(GDN) tem desenvolvido vários modelos 
computacionais de exposição (MCE) [1] 
utilizados em simulações computacionais. 
MCEs são utilitários que simulam situações 
em  que  ocorra  irradiação  em  um  dado 
meio. São compostos, fundamentalmente, 
por um modelo antropomórfico para simular 
a geometria irradiada (usualmente 
referenciado como fantoma, neologismo da 
palavra inglesa phantom), algoritmos para 
simular  a  fonte  radioativa  usada  e  um 
código Monte Carlo (MC) para simular o 
transporte e a interação da radiação com a 
matéria, bem como avaliar a energia 
depositada. 
A blindagem serve para atenuar o nível de 
radiação no ambiente que se deseja 
controlar. A eficiência de uma blindagem 
depende do material a ser utilizado, do tipo 
de radiação e da energia emitida pela fonte, 
assim como da geometria do campo 
irradiado [2]. 

 

O parâmetro que mede a eficiência de uma 
blindagem à radiação X é o coeficiente de 
atenuação linear (µ). No modelo 
exponencial, µ está relacionado com a 
camada semi-redutora (CSR) do material 
absorvedor por xCSR  = ln2/µ. O coeficiente 

linear de atenuação, µ, apresenta a 
desvantagem de variar com a densidade do 
meio  absorvedor. Assim,  o  coeficiente  de 

atenuação mássico, (µ/ onde  é a 
densidade do meio absorvedor é mais 
amplamente empregado. Pode ser medido 

sob condições específicas como, por 
exemplo, um feixe de fótons 
monoenergéticos, colimado, incidindo num 
material absorvedor do qual se faz variar a 
espessura.   Esta   é   uma   situação   que 
também  pode  ser  simulada usando 
métodos  MC com  vantagens 
inquestionáveis como rapidez e o baixo custo 
[3]. 

OBJETIVO 
 

Desenvolver   um   modelo   computacional 
para avaliação da interação da radiação X 
com  materiais  utilizados como  blindagem, 
com ênfase no gesso, obtenção dos seus 
coeficientes   de   atenuação   mássico   por 
meio do código EGSnrc. 
 

METODOLOGIA 
 

As atividades desse trabalho foram 
executadas, por meio do uso de um 
computador com as versões mais atuais do 
EGSnrc, do Microsoft Visual Studio e do 
Microsoft Office instaladas em um ambiente 
Windows 7 Ultimate, além de antivírus e de 
acesso   à   internet.   Esse   trabalho   foi 
realizado no Laboratório de Dosimetria 
Numérica (LDN) do IFPE-Recife. Os 
fantomas de voxel tem a forma de placas 
quadrada, denominados corpos de prova. 
Para construção destes usou-se a relação 
de 1,0 pixel para 0,1mm, gerando assim 
voxels em 3D, cuja dimensão é: 0,1mm x 
0,1mm x 0,1mm. As dimensões destes 
fantomas  tomaram  como  base as 
dimensões de placas de gesso que haviam 
sido moldadas anteriormente. Tais placas 
possuem altura (eixo z) e largura (eixo x) 

ambas com 100 mm  e  diferentes 
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Geometria 

 

KVp 
Dose/Kerma no 

ar (Gy/Gy) 
Gesso Periferia  

 

60 

1,02E+04 

Dosimetro Periferia 8,18E+02 

Gesso Centro 5,08E+04 

Dosimetro Centro 3,98E+03 

 

espessuras (eixo y). Para avaliar com maior 
precisão a energia depositada os materiais 
que compõe os fantomas possuem IDs e 
são representados em geometrias, sendo a 
primeira   correspondente   ao   meio   “ar” 
(ID=0); um detector termoluminescente 
(TLD), subdividido em região periférica 
(ID=15) e região central (ID=30) com 
espessura inicial de 1 mm; material 
atenuador do feixe (gesso), subdividido em 
região periférica (ID=10) região central 
(ID=25) com espessura inicial de 3 
mm.Determinada as características 
geométricas dos fantomas. É necessário 
converter os dados numéricos em imagens 
no formato SGI (Simulações Gráficas 
Interativas) que representam os fantomas. 
Para serem inseridas e lidas no código 
EGSnrc, é necessário transformá-las em 
arquivos de texto (DATA). Tais tarefas são 
executadas   pelo   software   DIP   (Digital 
Image Processing). São criadas e/ou 
modificadas outras pastas dentro do 
EGSnrc, sendo as principais: caracterização 
da fonte emissora de fótons 
(expo_AP_FG.egsinp),  espectros de 
energia do feixe (mspectra.data). Nesse 
sentido, é possível realizar as simulações. 

 

RESULTADOS 
 

Para cada geometria irradiada na simulação 
foram obtidas as energias transferida para 
cada meio em função das espessuras iniciais   
do   fantoma.  A   tabela   a   seguir mostra a 
energia aplicada e dose/kerma no ar para 
cada geometria. 

TABELA 1: Medida de dose/kerma no ar por geometria 
irradiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos até o momento mostram o bom 

funcionamento do modelo proposto e indicam que o 

gesso, por ser um material de baixa  densidade,  não 
é indicado para blindar salas de radiodiagnóstico que 

operem com aparelhos de raios X de tensão acima 

de 60 

KVp. No entanto, os estudos ainda não são 

conclusivos.   Estão   sendo   executados   mais teste 

para corroborar os primeiros resultados.Porém, 
estudos sobre a eficiência da blindagem do gesso 

para salas que usem aparelho de raios X de menor 

potência, como os utilizados em exames mamografia, 
estão sendo feitos. Nesse sentido, resultados futuros 

poderão mostrar que a utilização de tal material nessa 

área atenderá os requisitos de radioproteção e 
viabilidade econômica 
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INTRODUÇÃO 
 

O Depósito Final de rejeitos oriundos do 
acidente  radiológico  com  o  Cs-137  em 

1987 está localizado no planalto central, a 
uma altitude de 898 metros, nas 
coordenadas 16º45’25’’S e 49º26’16’’O. A 
responsabilidade do gerenciamento desse 
rejeito é da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, representada por uma de suas 
unidades, o Centro Regional de Ciências 
Nucleares do Centro-Oeste (CRCN-CO). 
Este está localizado no mesmo local do 
Depósito Final, no Parque Estadual Telma 
Ortegal, no município de Abadia de Goiás, 
que possui cerca de 1600 metros 
quadrados, Figura 1. 

 

 
Figura 1. Mapa de Localização. 

 

A  execução do gerenciamento  do 
Depósito Final se realiza através do 
Programa de Monitoração Ambiental 
(PMA), na área do Parque e do seu entorno. 
São coletadas amostras ambientais de 
solo, vegetação, sedimento, águas de 
superfície e subterrânea para a 
determinação das atividades de Cs-137, 
por unidade de massa ou de volume. Faz 

parte do PMA, também, medidas de taxa de 
kerma no ar por exposição gama, no sítio 
monitorado [1]. 
 

OBJETIVO 
 

Este trabalho teve como objetivo estimar a 
dose efetiva anual no Parque Estadual 
Telma  Ortegal,  a  partir  de  medidas  de 
taxas de dose absorvida no ar através de 
dosímetros TLDs do PMA. 
 

METODOLOGIA 
 

Mapeamento Radiométrico 
 

 

Para realização deste trabalho, no Parque 
Estadual Telma Ortegal, a radiação gama 
foi medida através de taxas de kerma no 
ar, utilizando Dosímetros Termo 
Luminescentes (TLD’s), compostos de 
pastilhas  de  cristais  de  LiF:MgTi.     Os 
TLD’s foram colocados a 1 metro do solo, 
em 10 pontos: 8 ao redor dos depósitos e 

2 no entorno do Parque. Eles 
permaneceram por   um período de 3 
meses, distribuídos conforme mostra a 
Figura 2. 
 

 
Figura 2. Espacialização da distribuição dos pontos de 

TLD no Parque e entorno. 
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As medidas da taxa de kerma no ar, dose 
efetiva  anual  no indivíduo,  foram 
realizadas em uma  leitora do  tipo semi- 
automática  da  Thermo  Eletron,  modelo 
4500, durante o período de junho de 2014 
a junho de 2015. Foram realizadas 40 
leituras de TLD’s dentro do PMA [2]. 

 

Estimativa de Dose Efetiva Anual 
 

A  dose  efetiva  anual  (Sv/ano)  em 
ambiente ao ar livre (Eaal) para a média dos 
10 pontos de monitoração, entre o período 
de 30/06/2014 e 30/06/2015, foi calculada 
utilizando-se  a  seguinte equação [3]: 

 

D = Dar x T x FO x FC 

Sendo: 

D = dose efetiva anual em ambiente ao ar 

livre (Sv/ano); 

Dar =  taxa de dose absorvida no ar a 1 

metro do solo (Gy/h); 

T = Tempo em horas (h); 
 

FO = Fator Ocupacional que é 0,2 para 

exposição externa; 

FC = Coeficiente de Conversão que é 0,7 
 

Sv/Gy, para indivíduos adultos. 
 

 

 

RESULTADOS 
 

Os resultados das medições da taxa de 
kerma no ar, em todos os 10 pontos de 
amostragem, apresentaram valor mínimo 
de 0,76 mGy/ano e valor máximo de 1,38 
mGy/ano. Considerando o período de um 
ano, o valor médio da taxa de kerma no ar 
foi de 1,07 mGy/ano. A variação anual de 
taxa  de  kerma  no  ar, em  cada  um  dos 
pontos, é apresentada na Figura 3. 

 

O resultado encontrado no cálculo da 
estimativa de dose efetiva anual em 
ambiente   ao   ar   livre,   no   entorno   do 
Parque, foi de 0,15 mSv/ano. 

 

Figura 3. Taxa média anual de kerma no ar (mGy/ano) 

por ponto de TLD. 

 

CONCLUSÕES 
 

O valor de dose efetiva, no entorno do 
Parque, está abaixo de 1 mSv/ano, que é 
o limite de dose estabelecido pela 
Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear 
[4], para impactos dos repositórios nos 
indivíduos do público, indicando que a 
instalação    vem    operando    com    total 

segurança, sem causar impacto 

radiológico ao meio ambiente 

circunvizinho.    
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INTRODUÇÃO 
 

O Centro Regional de Ciências Nucleares 
desenvolve    a    atividade    relativa    ao 
Programa   de   Monitoração   Radiológica 
Ambiental   (PMRA)   dos    depósitos   de 
rejeitos  radioativos  em  Abadia  de  Goiás. 
No conjunto de análises de monitoração do 
PMRA,    são    realizadas    medidas    de 
radiação no ar por leitura de Dosímetros 
Termo           Luminescentes           (TLD’s), 
encapsulados em embalagens de PVC e 
distribuídos no CRCN-CO e seu entorno. 
Em  trabalho  anteriormente  realizado  [1] 
registra-se o esforço para a adoção de um 
sistema  de  avaliação,  para  garantir,  “in 
loco”, o acompanhamento dos resultados 
de medidas de taxas de dose em Kerma no 
ar registradas pelos 10 suportes, contendo 
cada    qual,    4    pastilhas    de    TLD’s, 
encapsuladas        em        porta        TLD’s, 
hermeticamente  fechadas  e  distribuídas, 
geograficamente, em 8 pontos do parque 
Telma Ortegal e em 2 pontos no entorno 
de   Abadia de Goiás (um na prefeitura e 
outro em uma propriedade rural). 
Para que seja feita a intercomparação, são 
necessárias duas etapas: A primeira etapa 
é constituída de procedimentos de seleção, 
calibração de TLD´s, como descrito, e já 

realizado em trabalho anterior [2][3][4]. A 
segunda etapa é constituída de coleta de 
dados nos mesmos locais e intervalos de 
tempos adotados no PMA de Abadia. 

 

OBJETIVO 
 

O  objetivo  deste  trabalho  é  estabelecer 
uma intercomparação entre os registros de 
dose no ar produzidos pela leitura dos 
dosímetros termoluminescentes no 
laboratório do CRCN-CO, em relação aos 
registros de dose no PMA de Abadia de 
Goiás. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O trabalho foi divido em duas etapas: a 
primeira mostra os desvios de leitura de 
dose no PMA e a atividade de calibração dos   
TLD’s;   e   a   segunda   mostra   a realização 
de leituras e análises de dados de  
intercomparação  obtidas trimestralmente. 

Na primeira etapa, foram utilizados 
materiais, equipamentos e processos 
descritos em trabalho anterior [4]. 

Na segunda etapa, foram feitas coletas 
usando a metodologia estabelecida no 
PMRA [6]. As coletas foram realizadas de 3 
em 3 meses, no período de agosto de 2015 
a julho de 2016, utilizando os seguintes 
equipamentos e processos: 

- Distribuição em campo de 40 TLD´s; 

- Utilização de Porta de TLD´s, cada um 
suportando até 4 TLD´s; 

- Hastes de PVC na altura de 1m para a 
utilização como suporte de apoio para o 
porta TLD; 

- Os TLD’s foram tratados termicamente a 
100°C depois de serem coletados; 

- Foi feita a leitura dos 40 TLD´S utilizando 
a   leitora de TLD (fabricante Harshaw 
modelo 5500); 
- Processamento dos dados utilizando o 
programa EXCEL 2010/2013. 
 

 

RESULTADOS 
 

Com a atualização dos dados já fornecidos 
em trabalho anterior [1], foi possível 
introduzir informações de dose de Kerma 
no ar para os dois últimos trimestres (ver 
Figura 1) de 2015 obtidas a partir de 
medidas e leituras de TLD’s realizadas pelo 
CRCN-CO. 

A figura abaixo mostra a evolução dos 
valores  médios temporais e  espaciais do 
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equivalente de dose, registrados pelos 
TLD’s de 1997 a 2011, em que 
apresentavam uma faixa regular, com o 
background estimado. O background é 
mostrado em uma reta (sublinhado em 
verde) cujo valor é de 49,56 +/- 5,96 nSv/h 
com  uma  variância  espacial  e  temporal 
dada por 5,93 e 29,62, respectivamente 
(para a série entre 1997 a 2009). 

 

 
Figura 1. Medida de taxas de dose nos pontos onde se encontram 

os TLD’s, distribuídos nas instalações do CRCN-CO. 

 

No gráfico, é possível observar que o valor 
de taxa de dose dos TLD´s, referente ao ano 
de 2014 e 2015, está abaixo dos valores  
médios temporais e  espaciais do 
equivalente de dose registrados nos anos 
anteriores. A taxa de dose de 2015 variou 
entre 87,08 e 48,55 nSv/h. 

Os dados obtidos para a elaboração do 
gráfico se devem a leituras realizadas pelo 
CDTN, os quais, juntamente com o PMA, 
disponibilizaram os valores das leituras 
referentes aos anos de 1997 até o primeiro 
semestre de 2015. Os dados 
complementares  referentes  aos dois 
últimos trimestres de 2015 foram obtidos nas 
instalações da CNEN, de Abadia de Goiás. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Com o uso de 40 TLD´s, foram obtidos 
dados significativos e importantes para o 
conhecimento  e  manutenção  do  trabalho 
de  monitoração  que  já  vem  sendo 
realizado. 

Existe a necessidade, já mencionada em 
outros trabalhos sobre o tema [4] [5], da 
implantação de um sistema de distribuição, 
coleta e leitura de dados da radiação na 

CNEN, em Abadia de Goiás, para a 
determinação do equivalente de dose efetiva 
nos seus respectivos pontos de 
amostragem. Portanto, necessita-se de um 
trabalho paralelo de acompanhamento das 
amostragens de dados de dosimetria 
termoluminescente similar ao realizado, 
periodicamente, no PMRA. 
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Estudo Experimental de Instabilidades Bifásicas em um Circuito de 

Circulação Natural 
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INTRODUÇÃO  

O estudo da circulação natural é de grande 
importância para reatores nucleares 
avançados pela sua capacidade de remoção 
de calor passivo do núcleo do reator, em 
operações normais ou em operações 
emergenciais. Oscilações bifásicas em 
circuitos de circulação natural têm sido 
estudados em diversos trabalhos 
experimentais como em [1] visando a 
caraterização das instabilidades bifásicas 
observadas. Uma das classes destas 
oscilações, segundo a literatura, é o 
“geysering”, que é caracterizado por uma 
erupção violenta de vapor precedida pelo 
aquecimento do líquido saturado situado na 
parte inferior do circuito de circulação natural. 
A erupção é seguida de uma rápida descida 
de líquido subresfriado vindo da parte superior 
do circuito. 
 

OBJETIVO 
 
O objetivo deste estudo é caracterizar as 
oscilações bifásicas água-vapor no Circuito 
de Circulação Natural (CCN), Fig. 1, instalado 
no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN). 
 

METODOLOGIA 

Foram estudadas na literatura  [2-4] diversas 

características gerais do fenômeno 

“geysering”, e foi observado, visualmente e 

por dados obtidos por meio de experimentos, 

que tais características são aplicáveis ao caso 

particular das oscilações do CCN do IEN, 

quando opera em regime bifásico. 

 

Figura 1. Circuito de Circulação Natural 

O CCN é um modelo em escala de 1:10 em 
altura, similar ao protótipo de um sistema de 
remoção de calor residual de um reator do tipo 
APWR (Advanced Power Water Reactor) de 
3ª geração. É composto por um aquecedor, 
um trocador de calor, tubulações (perna 
quente e perna fria) e uma coluna de 
expansão. O material do circuito é o aço inox 
316 e o fluido de trabalho é água filtrada e 
destilada. No aquecedor estão instalados 52 
resistores elétricos com potência máxima de 
1560 W. 
 Um sistema de controle de potência permite 
ajustar a potência elétrica a fim de simular 
várias condições de decaimento de energia 
de um reator nuclear, em estado estacionário. 
Um sistema de aquisição de dados permite a 
aquisição de sinais de temperatura por meio 
de 12 termopares instalados ao longo do 
circuito, 2 sensores de pressão localizados na 
perna quente e na tampa do aquecedor e da 
vazão de circulação natural através de um 
medidor eletromagnético de vazão 
volumétrica. 
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RESULTADOS 

Os resultados preliminares obtidos mostram 

que a variação da pressão estática ao longo 

dos 1034 mm de altura da perna quente do 

CCN do IEN corresponde uma variação de 

3,3º na temperatura de saturação da água. O 

que permite concluir que a variação média de 

temperatura na perna quente, após a saída do 

aquecedor é de 3,6 ºC, o que mostra uma boa 

concordância entre a explicação proposta 

para o “geysering”. 

CONCLUSÕES 

Ao analisar os resultados é possível observar 

que há três fatores que implicam na 

ocorrência de “geysering”. O primeiro fator é a 

elevada razão entre o comprimento e o 

diâmetro da perna quente do CCN. Isto 

dificultaria a circulação natural, e assim, 

contribuiria para acumular calor na parte 

inferior do circuito.  

O segundo fator é a baixa pressão de 

operação, que é próxima à pressão 

atmosférica. Isto causaria uma alta variação 

da temperatura de saturação da água ao 

longo da perna quente do CCN. E o último 

fator é a redução da vazão bifásica, que 

levaria ao “geysering” pela redução da 

circulação natural no circuito e propiciaria o 

acúmulo de calor em sua parte inferior. 
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Estudo do movimento ascendente de bolhas de Taylor individuais através 
da técnica ultrassônica de pulso-eco 
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INTRODUÇÃO 
 

As bolhas de Taylor caracterizam o padrão 
de escoamento bifásico intermitente de 
bolhas alongadas (slug flow), que é um dos 
escoamentos mais estudados na literatura. 
Na engenharia nuclear em especial, o seu 
estudo é importante nos processos de 
refrigeração do núcleo dos reatores e seus 
sistemas. 

 

Em reatores nucleares, pode ocorrer um 
fenômeno conhecido como dryout, que 
consiste na evaporação do líquido que entra 
em contato com superfícies sólidas em altas 
temperaturas e assim interfere no processo 
de troca de calor, podendo comprometer a 
integridade estrutural dos componentes 
envolvidos, [1]. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar um 
estudo experimental do movimento 
ascendente de bolhas de Taylor individuais 
em  uma  coluna vertical  de  líquido 
estagnado, utilizando uma técnica de 
medição ultrassônica por pulso-eco e 
desenvolver  programas, utilizando  o 
software Matlab, que sejam capazes de 
processar os sinais ultrassônicos obtidos 
pelo sistema de aquisição de dados do 
experimento. 

 

METODOLOGIA 
 

No   presente   trabalho   foi   utilizada   uma 
coluna que consistiu em tubos de acrílico 
com diferentes diâmetros internos e 2 m de 
comprimento, parcialmente cheios com 
líquido, deixando-se apenas um bolsão de ar.  
As  bolhas  foram  geradas  através  da 

inversão da coluna e detectadas por dois 
transdutores ultrassônicos localizados no 
topo do tubo.   Os líquidos utilizados foram 
misturas de água destilada e glicerina, de 
modo a permitir uma avaliação da influência 
das propriedades do líquido e do diâmetro 
interno do tubo sobre os parâmetros 
interfaciais das bolhas. 
 

Os parâmetros medidos foram as 
velocidades de ascensão, o comprimento e 
o  perfil  das bolhas,  bem  como  as 
espessuras de equilíbrio do filme líquido em 
queda ao seu redor e a distância de equilíbrio 
desses filmes. 
 

A medição desses parâmetros foi realizada 
através do processamento dos sinais 
ultrassônicos, usando programas 
desenvolvidos no Laboratório de Termo- 
Hidráulica Experimental do Instituto de 
Engenharia Nuclear (LTE/IEN), através do 
software Matlab. 
 

RESULTADOS 
 

Na Figura 1, é apresentada a variação de 

Fr=Ub/(gD)1/2, que relaciona a velocidade da 
bolha com a aceleração da gravidade e o 

diâmetro do tubo, com Nf=(ρ/μ)(gD3)1/2 que 
é o número inverso da viscosidade, onde 
pode-se notar que Fr tende a diminuir quando 
Nf diminui, ou seja, para líquidos mais 
viscosos a velocidade de ascensão da bolha 
é menor, se comparada com aquelas para 
líquidos menos viscosos. Nessa figura é 
possível observar uma grande diferença 
entre os valores de Fr correspondentes aos 
fluidos mais e menos viscosos estudados, 
ou seja, a glicerina e a água destilada, 
respectivamente. 
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Os valores experimentais medidos 
apresentaram boa concordância com a 
correlação proposta por [2] para os casos 
de líquidos pouco viscosos, como á água 
pura. 

 

 
 

Figura 1. Relação entre o número de Froude (Fr) e o número 
inverso da viscosidade (Nf). 

 

 

 

Na Figura 2, são apresentados os valores 

da espessura de equilíbrio adimensional δ’ 

medida pela técnica ultrassônica para os 
diferentes líquidos, bem como a correlação 
de [3]. É possível notar uma boa 
concordância  entre  os valores 
experimentais e aqueles estimados pela 
correlação, para o caso de líquidos de altas 
viscosidades ou mais baixos Nf. Entretanto 
para os líquidos de baixa viscosidade (altos 
Nf), observou-se um desvio em relação à 
correlação proposta por [3]. 

 

 
 

Figura 2. Medidas experimentais para as espessuras de 

equilíbrio adimensionais δ
’ 
dos filmes. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos através dos programas 
desenvolvidos neste trabalho, para o 
processamento dos sinais ultrassônicos, 
apresentaram boa concordância  com os  
resultados previamente obtidos por outros 
métodos, porém de forma mais simples e em 
um tempo menor de processamento. 
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INTRODUÇÃO  

Com a presença a cada dia mais da tecnologia 

nas vidas das pessoas e, em especial nas dos 

jovens de hoje, a forma tradicional de ensino 

está se tornando desinteressante para os 

alunos. Por outro lado, os jogos de vídeo 

games e computadores conquistaram um 

espaço importante na vida de crianças, jovens 

e adultos (Legey et al, 2015, 2013, Oliveira et 

al, 2015). Muitos jovens ficam imersos e 

atentos nos jogos digitais totalmente 

empenhados nos desafios que são 

submetidos. Neste contexto o presente 

trabalho busca utilizar os jogos digitais como 

recurso para apoiar a o ensino e a 

aprendizagem com um tema  premente: a 

conscientização da população quanto os 

planos de segurança e emergência 

relacionados às usinas nucleares. 

 

OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver 

um jogo educativo digital com sistemas de 

perguntas e respostas interativo para 

conscientizar e divulgar a população sobre os 

benefícios da geração de energia elétrica por 

emio da energia nuclear.  

Foi utilizada a ferramenta de desenvolvimento 

de Jogos Unity 3D (figura 1) para criar um jogo 

com desafios que estimulam o 

desenvolvimento pessoal do aluno.  A 

metodologia foi desenvolvida segundo, Legey 

et al, 2015. Além disso, foi desenvolvido um 

sistema de perguntas e respostas para que o 

aluno avaliar seus conhecimentos. Cada 

desafio do cenário foi cuidadosamente 

elaborado para ajudar o aluno a pensar 

logicamente (Figura 2) trabalhando o 

raciocínio lógico do mesmo. 

A técnica utilizada para construção do cenário 

é conhecida como “Low Poly”, que utiliza baixa 

quantidade de polígonos, fazendo com que o 

jogo digital fique com um visual agradável e 

leve (consome muito menos tempo de 

processamento do dispositivo). 

   

Figura 1. Ambiente de desenvolvimento do Unity 3D. 

RESULTADOS 

Como resultado tem-se um jogo digital 

educativo em 3D, onde a criança passará por 

desafios de lógica e tomadas de decisões 

onde desenvolverá seu senso crítico e 

raciocínio lógico. Além disto, o conteúdo 

(planos de segurança e emergência 

relacionados às usinas nucleares) foi avaliado 

por meio de perguntas, de múltipla escolha 

(figura 2), inseridas no ambiente de jogo. É 

importante ressaltar que estas perguntas são 

inseridas previamente pelo professor, por 

meio de uma interface amigável que não exige 

conhecimentos prévios de computação. 
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Este jogo foi apresentado no estande da 

CNEN na 68ª. Reunião anual da SBPC, mais 

precisamente no estande na SBPC Jovem 

para o público infanto-juvenil, incluindo 

escolares da região. Foram contabilizados 

cerca de 6.000 visitantes no evento. Os 

visitantes jogaram para avaliar seus 

conhecimentos. Dentre estes, professores 

apontaram que esta é uma ferramenta 

instigante e inovadora para ensinar e divulgar 

o tema proposto que é desconhecido pela 

população. Além disso acharam importante 

existir um sistema de implementação de 

perguntas e repostas no qual o professor de 

forma fácil pode fazê-lo. As crianças e 

adolescentes tiveram tanto facilidade no uso 

quanto respondiam de forma correta e rápida 

as perguntas propostas.  

 

Figura 2. Exemplo de uma pergunta e quatro opções 

de resposta. 

CONCLUSÕES 

 A técnica Low Poly desenvolvida com Unity 
3D, permitiu o desenvolvimento de um jogo 
educativo atrativo visualmente e com bom 
desempenho (o tempo de processamento do 
dispositivo é menor). 
O professor pode utilizar o mesmo jogo para 
ensinar diferentes disciplinas, devido ao 
sistema das perguntas serem administradas 
pelos mesmos de forma interativa e dinâmica, 
além de ser universal. 
Pelos resultados apresentados este jogo 
desenvolvido poderá ser usado tanto em 

ambiente formal como não formal de ensino 
para divulgar as importantes aplicações da 
energia nuclear para sociedade.  Que é um 
tema tão pouco abordado na sociedade 
contemporânea ou se apresenta de forma 
negativa para mesma. 
Espera-se que ao mediar o conhecimento de 
uma forma divertida, dinâmica e interativa, 
seja um fator estimulante e cativante para o 
aluno. Ao fazer isso por meio de tecnologias 
digitais construídas com ferramentas de 
realidade virtual, com desafios e obstáculos a 
serem superados, pode ajudar ao aluno a ser 
um agente transformador da sociedade, 
unindo-os em prol de um único objetivo: 
vencer os desafios que os jogos e a vida lhes 
impõem. 
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INTRODUÇÃO  

Um dos Projetos prioritários da CNEN é o 

“Projeto RBMN” (Repositório para Rejeitos 

radioativos de Baixo e Médio Níveis de 

Radiação) que está relacionado com a 

deposição final dos rejeitos radioativos 

gerados no território nacional. Nesse 

repositório, procedimentos operacionais 

serão executados rotineiramente de modo a 

promover uma alocação mais eficiente dos 

rejeitos.  

 

Por outro lado, a Realidade Virtual é 

considerada uma tecnologia com grande 

potencial e aplicabilidade em diversas áreas 

da engenharia.  

 

Diferentes trabalhos mostram a aplicabilidade 

da Realidade Virtual. Na área nuclear a 

realidade virtual tem sido usada 

principalmente na simulação de operações 

em instalações com níveis de radiação acima 

dos padrões naturais, segundo Mol et al. 

(2015), os ambientes virtuais proporcionam o 

treinamento de procedimentos operacionais 

sem a necessidade de os usuários estar 

exposto às taxas de radiação ionizante. 

OBJETIVO 

Este projeto tem como objetivo estudar 

ferramentas de Realidade Virtual para 

visualizar e simular repositório de rejeitos 

radioativos. 

METODOLOGIA 

Inicialmente será feito um estudo detalhado 

sobre de algumas ferramentas de Realidade 

Virtual. A seguir, serão modeladas algumas 

instalações do repositório e desenvolvidos 

códigos computacionais de modo a permitir a 

inserção destas ferramentas como meio de 

visualização e simulação. 

RESULTADOS 

Para ingressar na simulação, foi desenvolvida 

uma interface apresentada na figura 1.  

 

Figura 1 - Interface para ingressar na aplicação 

O usuário após fazer a escolha no menu inicial 

ganha o controle do avatar que é posicionado 

inicialmente pela aplicação de forma aleatória 

na área onde fica o prédio da portaria. 

 

 

 

 

 



Pág.   109 

 

 Para comandar o avatar o usuário utiliza de 

comandos, que pode ser vista na figura 2. 

 

 

Figura 2: Painel de Controles 

 

O menu que possibilita o controle do sistema 

de tempo e que pode ser observado na figura 

3, permite a experiência de utilizar a aplicação 

nos períodos manhã, tarde ou noite do dia. O 

sistema de escolha do clima está disponível 

no mesmo menu e permite a escolha de 

alguns climas que podem enriquecer a 

experiência durante o uso da aplicação.. 

Nesse menu também é possível ligar e 

desligar as luzes artificiais dos postes 

distribuídos no terreno. O controle do sistema 

de tempo e clima é feito com o mouse. 

 

 

Figura 3: Menu de ajuste do sistema de tempo e do 

clima 

CONCLUSÕES 

Os resultados preliminares demonstraram 

que as ferramentas de Realidade Virtual 

utilizadas foram capazes de construir e 

visualizar o ambiente virtual do Repositório. 

Entretanto, com o constante avanço desta 

tecnologia, novos estudos com outras 

ferramentas devem ser realizados para que 

melhores resultados em termos de 

visualização e realismo sejam alcançados.  
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INTRODUÇÃO 
 

Embora  historicamente  o  Brasil  não  seja 
alvo de ações terroristas, esse perigo não 
deve ser ignorado ou minimizado, pois a 
realização  de  eventos de grande 
magnitude, como os jogos olímpicos, 
desperta a atenção das organizações 
criminosas para praticarem atos terroristas 
com o objetivo de conferir visibilidade a sua 
causa e  projeção em âmbito internacional. 

 

Considerando a importância da gestão 
desses grandes eventos, torna-se cada vez 
mais necessário o uso de métodos e técnicas 
que permitam efetuar treinamentos para 
eventos adversos, de modo que se possa 
antevê-los, como por exemplo, com o uso de 
simuladores para treinamentos. 

 

Neste contexto, é proposto neste 
trabalho   a   utilização   de   técnicas   de 
realidade Virtual na construção de um 
ambiente virtual colaborativo (AVC), 
representando cenários nos quais possam 
ser  simuladas  situações  reais de 
emergência em grandes eventos de modo a 
desenvolver  e      avaliar  o  nível  de 
colaboração entre os agentes e 
consequentemente melhorar as ações dos 
mesmos. 

 

OBJETIVO 

 

Utilizar técnicas de Realidade Virtual na 
construção de um ambiente virtual 
colaborativo (AVC), por meio de um 
simulador interativo, que permita 
desenvolver e a avaliar colaboração entre 
os usuários  e consequentemente melhorar 
as ações dos mesmos em grandes eventos. 

METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada neste trabalho, se 
baseia nas técnicas apresentadas por Mol 
et al (2013). Após definida as técnicas, foi 
escolhido  o  Estádio  do  Maracanã  para 
servir como comodelo de estudo. 
 

RESULTADOS 
 

A modelagem do estádio e de seus arredores 
foi feita por meio do software Autodesk  3ds  
Max.  A  figura  1  mostra  a base topográfica 
planimétrica do estádio do maracanã e do 
seu entorno. A figura 2 apresenta o modelo 
virtual construído. 

 
 

 
 

Figura 1 – Imagem topográfica do estádio do 
Maracanã e das ruas do seu entorno. Fonte 

Google Maps 
 

 
 

Figura 2 – Imagem topográfica já com o estádio 
modelado no 3ds Max. 

 

O AVC desenvolvido trabalha com avatares 
autômatos para simular os espectadores.. 
Esses espectadores são criados 
aleatóriamente em locais definidos a cada 
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dois segundos e suas velocidades de 
deslocamento foram ajustadas para refletir 
a  verdadeira  velocidade  de  deslocamento 
de um ser humano subindo tanto na rampa 
de acesso como nos arredores do estádio. 
As  figuras  apresenta  um  avatar  no 
ambiente construído. 

 

 
 

Figura 3 – Avatar na rampa de acesso ao 
estádio com espectadores 

 

O  AVC  desenvolvido  disponibiliza  seis  tipos de 
avatares diferentes. A    figura    4 apresenta a lista  
de opções  de personagens  disponíveis para os 
usuários em uma simulação. 

 

 
 

Figura 4– Tela de lista de opções de 
personagens disponíveis no AVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

As ferramentas e técnicas de Realidade 
Virtual se mostraram adequadas para criar, 
um modelo virtual do estádio do Maracanã 
e seu entorno, além de algumas 
funcionalidades necessárias para simulação 
de procedimentos que envolvam segurança 
física  e  nuclear.  Entretanto, novas 
pesquisas serão necessárias para melhorar 
a forma de interação e visualização do 
ambiente construído. 
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INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia exerce uma função importante 

no centro de controle de reatores nucleares, 

com a combinação de salas de controles 

relacionadas funcionalmente e localizadas 

no prédio do reator. 

Uma sala de controle contém os sistemas e 

as instruções necessárias para controle das 

condições operacionais de uma planta 

nuclear, de modo a assegurar o seu 

funcionamento e desligamento confiável e 

seguro,   em   situações   normais   e   de 

acidentes [1]. O centro de controle de um 

reator nuclear é constituído por salas de 

controle e por um arranjo de sistemas, 

equipamentos, onde os operadores 

monitoram, controlam e intervêm no 

processo através de várias interfaces 

gráficas e estações de monitoramento. 

Em centros de controle, a equipe de 

operação interage com os processos físicos 

por meio de uma grande variedade de 

controles e dispositivos distribuídos por uma 

sala de controle principal e áreas anexas ao 

arranjo. 

A modelagem de um Centro de controle de 

um Reator produtor de radioisótopo 

compreende o seguinte arranjo: 

- Sala de Controle 
 

- Sala de Suporte técnico ou visitas 
 

- Sala de Comunicação 
 

- Sala de Proteção Física 
 

- Claviculário 
 

- Banheiros e cozinha 

OBJETIVO 
 

O objetivo da modelagem de um centro de 

controle de um reator produtor de 

radioisótopos é propiciar os meios 

necessários  para  que  os  operadores 

possam monitorar e avaliar os dados do 

reator nuclear, de modo a planejar e executar  

as  ações  necessárias  para controle do 

reator. 

O seguinte objetivo foi definido: desenvolver 

uma modelagem virtual de um centro de 

controle de um reator produtor de 

radioisótopo, utilizando informações obtidas 

da experiência operacional de especialistas, 

análise de salas de controle similares e 

normas internacionais de fatores humanos. 
 

METODOLOGIA 
 

A seguinte metodologia foi utilizada: 

 Estudo   das   normas   de   centros   de 
controle. Foram estudadas as normas e 
guias de fatores humanos ISO 11064 [2] 
e NUREG 700 [1]; 

 Análise   de   centro   de   controles   de 
reatores similares. Os reatores de 
referência estudados foram reator 
australiano OPAL e reator argentino RA- 

10; 

 Definição dos critérios para obtenção de 
dados dos especialistas. Foram 
selecionados especialistas em fatores 
humanos, técnico mecânico, projetistas 
de  instrumentação  nuclear e 
desenhistas industrial; 

 Escolha, estudo e uso do software de 
modelagem da sala de controle de 
emergência. O software SOLIDWORKS 
foi estudado e utilizado. 
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RESULTADOS 

 

O projeto foi desenvolvido através da 
multidisciplinaridade e participação da 
estudante de desenho industrial com a 
equipe de especialistas em conhecimentos 
de centros de controle de reatores. 

 

CONCLUSÕES 

 

O projeto da modelagem do Centro de 
Controle de um reator produtor de 
radioisótopos propôs disponibilizar os 
dispositivos e meios necessários para uma 
operação   segura   e   intuitiva   do   reator 
através  de  critérios relacionados a 
requisitos funcionais, conceitos de 
arquitetura e design. 

As figuras 1, 2, 3 e 4 mostram o resultado 
do estudo da modelagem virtual do Centro de 
Controle de um reator produtor de 
radioisótopos. 

 

 
 

Figura 1. Vista superior da modelagem. 
 

 
 

Figura  2.  Modelagem  interior  da  Sala  de 

Controle. 
 

 
 

Figura  3.  Modelagem  interior  da  sala  de 

Comunicação. 
 

 
 

Figura 4. Modelagem interior da sala de 
suporte técnico. 
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INTRODUÇÃO  

Detector de radiação é um dispositivo que 
colocado em um meio onde exista um campo 
de radiação seja capaz de indicar a sua 
presença. Existem muitos tipos de detectores 
para as mais diversas aplicações que se 
baseiam no princípio fundamental de 
detecção: depósito de energia da radiação no 
detector, onde é convertida em uma grandeza 
física para produzir um sinal útil a ser medido. 
Neste trabalho, o elemento sensor de 
radiação gama é um cristal formado por iodeto 
de sódio dopado com tálio - NaI(Tl). Este 
cintilador é um dos materiais mais utilizados 
em espectrometria de raios gama. Apresenta 
muitas características importantes e uma das 
vantagens que se destaca é sua alta 
eficiência de contagem para raios gamas 
numa faixa ampla de energia. 

O cristal pode apresentar uma eficiência 
menor o que pode ser indicado pelos efeitos 
do seu envelhecimento por diversos fatores 
tais como: a reação do iodeto de sódio com o 
óxido de magnésio, absorção de vapores de 
água pelo cristal, além de problemas 
relacionados com a fotomultiplicadora [1]. De 
acordo com trabalho anterior [2], foi feito um 
estudo de eficiência de detecção para um 
detector com dimensões reais de 3,175 x 
1,905 cm, diâmetro e comprimento, 
respectivamente, e foi constatado que os 
valores obtidos não eram compatíveis com os 
valores simulados pelo código MCNP-X. Foi 
suposto, então, que ocorre uma perda de 
eficiência em algumas partes do cristal. Para 
tal, medidas foram feitas com fontes de Am241 
e Cs137 para estudar a homogeneidade do 
cristal por meio da eficiência de detecção. 
Este trabalho tem como objetivo estudar a 
homogeneidade de um detector de NaI(Tl) 
utilizando fontes de Am241 e Cs137. 

METODOLOGIA 

Para avaliara homogeneidade do cristal de 
NaI(Tl), realizou-se um uma varredura no 
cristal. Para tal, desenvolveu-se um sistema 
fonte-colimador-detector cuja distância entre 
a fonte e o detector foi de 15 cm. O colimador 

de chumbo, de 2,77 cm de comprimento, 
diâmetro de 2,45 cm e de abertura 0,47cm, foi 
posicionado em um suporte de PVC que foi 
utilizado para posicionara fonte. Para garantir 
que a abertura do colimador estivesse 
alinhada com o centro do detector fez-se 
necessário a utilização de um prumo, onde 
seu centro pontiagudo marcava a posição pré-
estabelecida no detector. 

 Com o uso de um nível de bolha horizontal 
estabeleceu-se o nivelamento do sistema. 
Após estes procedimentos, fez-se uma 
varredura de medição da eficiência do cristal 
em 4 regiões com 1,38 cm equidistantes do 
centro do detector na direção horizontal e 
vertical como mostra a Figura 1. A 
homogeneidade foi validada utilizando a curva 
de eficiência. 

 
Figura 1: Vista frontal da face do detector 

com os pontos pré-determinados. 

RESULTADOS 

Com as Distribuições de Altura de Pulsos 

(DAP) obtidos de cada medição para fonte de 
241Am como mostrado na Figura 1 e para a 

fonte de 137Cs, mostrado na Figura 2, 

calculou-se a área de cada um dos fotopicos 

das DAPs para ambas as fontes. A partir 

destes valores foi possível calcular as 

eficiências absolutas de fotopico em cada 

região (P1, P2, P3 e P4) estudada no detector 

de NaI(Tl), como são mostradas na Tabela 1.  
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Figura 1: DAPs para Cs137. 
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Figura 2: DAPs para Am241. 
 

TABELA 1: Valores das Eficiências Absolutas 

de Fotopico (%). 

Fontes P5 P2 P1 P3 P4 

Cs137 0,018 0,015 0,011 0,013 0,012 

Am241 0,061 0,029 0,021 0,023 0,027 

 

Obteve-se, então, o erro relativo entre as 
regiões com relação a região de maior 
eficiência P2, onde o erro relativo foi de ±4% 
descartando a região P5, como mostra a 
Tabela 2. 
 

TABELA 2: Erro relativo entre os pontos de 

medida. 

Fontes P2-P1 (%) P2-P3  (%) P2-P4 (%) 

Cs137 27,32 10,03 19,40 

Am241 28,22 24,16 10,55 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível observar experimentalmente que 

P5, comparado com todas as demais 

medidas, possui maior eficiência, 

evidenciando a região com maior volume 

sensível do cristal. Em relação as medidas 

P1, P2, P3 e P4, a medida em P2 possui maior 

eficiência, 0,015% para Cs137 e 0,029% para 

Am241 e a P1 possui a menor eficiência de 

todas as regiões, 0,011% para Cs137 e 0,021% 

para Am241. Considerando que as eficiências 

obtidas nas 4 regiões apresentam valores 

muito distintos, pode-se deduzir que há uma 

perda de eficiência no cristal do detector, 

indicando falta de homogeneidade. No 

entanto, é necessário a utilização de um 

sistema de posicionamento e alinhamento 

computadorizado para realização de novas 

medições.   
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INTRODUÇÃO  

O fator de transferência solo-planta (FT) é um 

parâmetro fundamental para a avaliação de 

dose devido à ingestão de alimentos 

contaminados por radionuclídeos. Por sua 

vez, o cálculo de dose é um dos critérios que 

irão determinar as medidas de radioproteção 

para as áreas agrícolas contaminadas, sendo 

os outros critérios associados às suas 

características sociais e econômicas. O FT 

solo-planta é definido como a razão entre a 

atividade do radionuclídeo na parte 

comestível das plantas, reportada em peso 

seco (Ap), que devem ser cultivadas seguindo 

as recomendações agronômicas regionais, e 

a atividade do radionuclídeo, presente na 

camada superior do solo (primeiros 20cm), 

reportada em peso seco (As) [1]: 

                      FT = Ap / As       (1) 

A relação entre propriedades do solo e do 

fator de transferência solo-planta para 90Sr é 

uma questão complexa, devido à gama de 

parâmetros envolvidos. [2] 

Segundo diversos autores, os principais 

parâmetros que influenciam o FT para 90Sr 

são: a granulometria, o teor de matéria 

orgânica, pH, o teor de potássio trocável e o 

teor de cálcio trocável, a capacidade de troca 

catiônica (CTC), o tempo de contaminação e 

a concentração de radionuclídeo no solo e o 

tipo de planta. [2] [3] [4] 

 

OBJETIVO 
Este trabalho propõe a levantar e analisar os 

potenciais indicadores pedológicos dos 

processos de transferência solo-planta do 
90Sr, de modo a categorizar e estabelecer os 

argumentos lógicos necessários à aplicação 

de ferramentas de geoprocessamento para 

automatizar o mapeamento da 

vulnerabilidade de solos agrícolas à 

contaminação por 90Sr. 

 

METODOLOGIA 
Com base na revisão bibliográfica, foi 

realizada a estruturação de um banco de 

dados contendo todos os valores de FT solo-

planta para o 90Sr em plantas de referência 

(cereais) que continham informações 

pedológicas consideradas relevantes para 

justificar a maior ou menor mobilidade do 90Sr 

no sistema solo-planta e que se ajustavam à 

definição da IUR (1989) [1]. Em seguida foi 

realizada a análise gráfica dos valores de FT 

em função dos parâmetros do solo, de modo 

a categorizar a vulnerabilidade de solo à 

contaminação pelo 90Sr e analisar os 

potenciais parâmetros pedológicos 

indicadores da radiovulnerabilidade. 

 

RESULTADOS 
Considerando os últimos 30 anos, apenas 82 

trabalhos envolvendo o comportamento 90Sr 

no sistema solo-planta foram publicados em 

revistas indexadas. Esta deficiência na 

literatura tem sido justificada pela dificuldade 

de determinação radioquímica do 90Sr, a 

pequena dispersão ambiental, comparada 

com o 137Cs, mesmo associada à acidentes 

nucleares e às baixas concentrações 

observadas em algumas espécies de plantas 

[3]. Por outro lado, cerca de 17 artigos foram 

publicados nos últimos 5 anos, o que 

demonstra a atualidade do tema. 

O banco de dados de valores de FT para o 
90Sr, estruturado de acordo com os critérios 

de exclusão supra-citados compilou 42 dados 

para cereais (aveia trigo e milho) e os 
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seguintes parâmetros pedológicos: Ca e K 

trocáveis, pH e matéria orgânica.  

A análise gráfica do FT para cereais em 

função do pH (Figura 1) e do Ca trocável 

(Figura 2), possibilitou as seguintes 

observações: 

(a) Os maiores valores de FT foram 
observados em solos com baixos valores de 
pH e de Ca, embora por si só estes 
parâmetros não expliquem alguns dos valores 
de FT reportados para o milho. A análise da 
literatura que originou estes dados identificou 
que a grande mobilidade do Sr nestes solos 
reduziu a transferência solo-planta, 
identificando que o tempo decorrido após a 
contaminação do solo possa ser uma variável 
importante na análise de indicadores 
pedológicos responsáveis pela mobilidade do 
90Sr no sistema solo-planta. 
(b) A dispersão dos valores de FT para 
cereais não identificou casos de 
fitoacumulação de 90Sr (FT>1) em cereais, o 
que denota a ausência de casos de 
vulnerabilidade extrema de solos 
contaminados, reportados na literatura, ao 
contrário do que se tem observado para 137Cs 
[5]. Os solos mais vulneráveis apresentam 
valores de FT para cereais superiores à 0,1, 
associados à pH inferior à 6 e à concentração 
de Ca trocável inferior à 20 cmolc.dm-3.  

 

Figura 1: Valores de FT para 90Sr em cereais em 
função dos valores de pH 

 

Figura 2: Valores de FT para 90Sr em cereais em função dos valores 

de Ca trocável (cmolc.dm-3). 

CONCLUSÕES 

Este trabalho propõe, para à aplicação de 

ferramentas de geoprocessamento para 

automatizar o mapeamento da 

vulnerabilidade de solos agrícolas à 

contaminação por 90Sr os seguintes 

argumentos lógicos: 

Solos Vulneráveis, nos quais os valores de 

FT esperados para cereais são maiores ou 

iguais à 0,1: 

("Ca_" <= 20 AND ""pH" <= 6.0);  

Solos com Vulnerabilidade baixa à 

moderada, nos quais os valores de FT 

esperados para cereais são inferiores à 0,1: 

("Ca_" > 20 AND "pH" > 6.0);  
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INTRODUÇÃO  

Membranas utilizadas no processo de 

separação de componentes de uma mistura 

são tidas como uma tecnologia limpa e de 

simples operação, sendo utilizada cada vez 

mais em processos industriais ao substituir ou 

combinadas a técnicas tradicionais de 

separação, como por exemplo, destilação, 

troca iônica e centrifugação. Os processos de 

separação por membranas (PSM) apresentam 

vantagens em relação aos processos 

clássicos, onde a separação é promovida sem 

mudança de fases, evitando gastos 

energéticos; seletividade mais eficiente, entre 

outras [1].  

As membranas podem ser classificadas de 

acordo com os materiais que as compõem: 

orgânicas, compostas por polímeros, e 

inorgânicas, constituída por metais ou óxidos 

metálicos. As membranas cerâmicas 

apresentam estabilidade química e térmica, a 

solventes orgânicos e pH ácidos, superiores 

as orgânicas [2]. Os óxidos mais aplicados em 

membranas cerâmicas são os óxidos de silício 

(SiO2), alumínio (Al2O3), zircônio (ZrO2) e titânio 

(TiO2). O titânio apresenta duas formas 

cristalinas, anatásio e rutilo, sendo o rutilo a 

fase mais estável e sua total estabilização é 

atingida na temperatura de 980°C por 4 horas 

[3]. A característica mais importante das 

membranas é apresentar poros passantes, 

independentemente de sua forma e 

regularidades. A porosidade pode ser obtida 

adicionando-se materiais formadores de poros 

ou através do processo de sinterização, 

responsável por controlar a formação de 

poros. 

Quanto a porosidade, as membranas são 

classificadas como: microfiltração (MF), poros 

na faixa de 4-0,02 µm; ultrafiltração (UF), 0,2-

0,02 µm; nanofiltração (NF) e osmose inversa 

(OI) <0,002 µm.  Esses processos utilizam 

gradiente de pressão como força motriz para 

o transporte através da membrana [1].                        

Os poros são responsáveis por reter 

partículas sólidas e, assim influenciam 

diretamente no fluxo do permeado, que 

consiste no volume de água permeada em um 

intervalo de tempo a uma dada pressão, 

sendo possível determinar a permeabilidade 

dos suportes cerâmicos. 

OBJETIVO 

Análise da porosidade e permeabilidade de 

suportes para membranas cerâmicas de óxido 

de titânio e amido de milho atuando como 

formador dos poros. 

METODOLOGIA 

As pastilhas foram feitas a partir de 

suspensões provenientes de uma solução 

preparada com 150g de TiO2; 1,5L de água 

destilada; 20mL de solução 10% de álcool 

polivinílico (PVA), como aglomerante; amido 

de milho nas proporções de: 0, 15 e 30%; 0,5g 

de dispersante Disperlam e 0,5g de anti-

espumante. A mistura foi homogeneizada com 

agitador mecânico sob velocidade constante. 

Em seguida a solução foi seca em spray dryer, 

obtendo-se um pó homogêneo e com fluidez. 

O material seco foi compactado em prensa 

uniaxial na pressão de 1,5kgf/cm², na forma 

de discos com diâmetro de 22mm e espessura 

de aproximadamente 2mm. Os discos foram 

sinterizados em forno de resistência, nas 

temperaturas de 1100ºC e 1150ºC/1h.  
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A permeabilidade dos suportes foi calculada a 

partir do fluxo permeado nas pressões de 1 a 

4 bar. Com esses valores montou-se curvas de 

fluxo permeado em função da pressão. O 

coeficiente angular da reta será a 

permeabilidade da membrana para o solvente 

em questão, a água. 

RESULTADOS 

A influência da temperatura de sinterização e 
da concentração de amido foi avaliada através 
da densidade geométrica (D(g)) de cada disco, 
conforme equação abaixo: 

         D(g) = M / V x dt x 100 %                    
(1) 

onde: 
M= massa da pastilha seca (g) 
V(g)= volume geométrico (cm3) 
dt = densidade teórica do óxido de titânio  
        (4,24 g/cm3) 
A porosidade (P) foi obtida por diferença da 
porcentagem da densidade geométrica:  

                  P (%) = 100 – D(g) (%)                   
(2) 

A Tabela 1 apresenta os valores de densidade 
e porosidade do óxido de titânio com teor de 
amido de 0, 15 e 30% e sinterizados a 1100ºC 
e 1150ºC. 
TABELA 1. Valores de Densidade e 
Porosidade dos Suportes de TiO2 Sinterizados 
a 1100°C e 1150ºC. 

 

Concentração 

de amido 

 (%) 

Temp.  

Sint. 

(ºC) 

Densidade 

aparente (%) 

Porosidade 

 

(%) 

0 1100 57,81 42,19 

15 1100 49,93 50,07 

30 1100 32,25 67,75 

0 1150 63,20 36,80 

15 1150 56,37 43,63 

30 1150 48,58 51,42 

 
Na Tabela 1 pode-se observar que o amido 
influenciou na porosidade para ambas as 
temperaturas de sinterização e é mais 
acentuada com o aumento da concentração de 
amido.   A Figura 1 apresenta o gráfico de fluxo 
versus pressão, obtendo-se a permeabilidade. 
A permeabilidade foi determinada somente  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
para a 
condição 

15% de 
amido a 

1100°C e 1150ºC, apresentando valores de 
95 e 82  Lm-2.h-1.bar, respectivamente. Esses 
valores estão dentro dos valores encontrado 
na literatura como suportes de 
microfiltração[4].  
Figura 1. Gráfico do Fluxo Permeado em 
Função da Pressão dos Discos de TiO2 com 
15% de Amido e Sinterizados a 1100°C e 
1150º C.  

CONCLUSÕES 

A porosidade sugerida para aplicação como 

suportes é em torno de 40%, neste estudo 

suportes que apresentaram porosidades 

dessa ordem foram: sem amido a 1100°C, e 

com 15% de amido a 1150ºC, com 42%. A 

permeabilidade com 15% de amido a 1100°C 

e 1150ºC foi de 95 e 82              Lm-2h-1bar, 

respectivamente. 
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Estudo experimental da influência da viscosidade sobre o movimento de 

bolhas deTaylor em tubos verticais utilizando uma técnica de visualização. 
 

Nathália Nunes Araújo, Su Jian e  José Luiz Horácio Faccini 

Instituto de Engenharia Nuclear - IEN 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O estudo dos escoamentos bifásicos é de 
grande importância na engenharia nuclear, 
visto que a água usada como 
moderador/refrigerador pode entrar em 
ebulição, tornando-se necessária a 
compreensão e controle do sistema bifásico 
água-vapor   durante   a   refrigeração   do 
núcleo do reator e em operações normais e 
emergenciais. As bolhas de Taylor ocorrem 
no padrão de escoamento conhecido como 
intermitente   de   bolhas   alongadas   (slug 
flow). [1] e                   [2] propuseram e 
comprovaram experimentalmente que, em 
escoamentos verticais, a bolha de Taylor 
apresenta uma simetria em relação ao eixo 
do tubo e possui o nariz com   formato 
semiesférico. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo desse trabalho é a análise  da 
influência das propriedades do fluido no 
formato do nariz das bolhas de Taylor e em 
suas velocidades de ascensão utilizando 
uma técnica de visualização. 

 

METODOLOGIA 
 

Foi utilizada, no presente estudo, uma 
montagem experimental que consistiu de 
tubos de acrílico de seção circular com 2 m 
de comprimento e diâmetros internos (D) de 

19 mm, 24 mm e 34 mm, com as 
extremidades vedadas  e  contendo 
diferentes  misturas  de  água  destilada  e 

glicerina (água pura, 80% de água, 50% de 
água, 20% de água e glicerina pura). Os 
tubos foram parcialmente cheios com as 
misturas, deixando-se em seus topos um 
bolsão de ar de 20 cm para a geração das 
bolhas, que foram obtidas invertendo-se os 
tubos. O sistema de visualização empregado para a 

medição dos parâmetros desejados consistiu de uma 
câmera de vídeo de alta velocidade, com a resolução 
máxima de 800 x 
600 pixels, lentes de zoom, um programa de aquisição 
e análise de imagem e um laptop. A filmadora foi 
posicionada em frente aos tubos de acrílico com 
iluminação adequada fornecida por um refletor, e a 
referência da calibração das imagens foi obtida com o 
auxílio de uma régua graduada posicionada junto aos 
tubos. 

O processamento das imagens foi realizado 
utilizando-se o software comercial de 
desenho gráfico CorelDraw x8. Nos 
escoamentos estudados, o nariz das bolhas 
foi aproximado por uma elipse, que 
posteriormente foi usada como uma 
referência adimensional 
(r=Rvertical/Rhorizontal),                      conforme 

demonstrado na Figura 2. 

 
Figura 2: Bolha de Taylor ascendendo em um tubo 

vertical 
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Fluido 
D 

100% A 80%A 
20%G 

50%A 
50% G 

20%A 
80% G 

100 G 

19mm 1,00883 1,03623 1,09446 1,09353 1,14655 

24mm 1,04774 1,06399 1,10396 1,14495 1,18184 

34mm 1,09153 1,07026 1,09255 1,13652 1,19676 

 

 

Com o auxilio do software comercial 
Olympus I-Speed Sofware Suíte de análise 
de  imagens,  o ângulo entre  a  parede  do 
tubo e a interface gás-liquido no ponto de 
contato do nariz da bolha, entre o ar, água 
e a parede do tubo foi medido de acordo com 
a Figura 3. 

 

 
 

Figura 3: Tela do software comercial de 
processamento de imagens na determinação do 

ângulo desejado. 
 

A velocidade das bolhas também foi obtida 
através do software comercial Olympus I- 
Speed Sofware Suite,  [3]. 

 

RESULTADOS 
 

Foram analisadas 10 bolhas ascendendo 
para cada condição. A Tab. 1 apresenta os 
valores da média de r. 

 

Tabela 1: Valores de r para os diferentes tubos e fluidos 

 

CONCLUSÕES 
 

Através dos resultados obtidos podemos 
concluir que aumentando a viscosidade do 
fluido, o formato do nariz da bolha assume 
uma forma elíptica, se afastando da forma 
semiesférica proposta  nos  primeiros 
estudos experimentais sobre bolhas de 
Taylor na literatura, o que pode explicar a 
diminuição da velocidade de ascensão das 
bolhas  nas  misturas  em  relação  à  água 
pura. 
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Observou-se uma diminuição na velocidade 
de ascensão das bolhas com o aumento da 
viscosidade. O ângulo entre a parede do tubo 
e a interface gás-liquido no ponto de contato 
do nariz da bolha, entre o ar, água e a 
parede do tubo é maior para tubos de maior 
diâmetro. 
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Web Semântica: metadados na busca facilitada de Repositórios 

Institucionais 
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INTRODUÇÃO 
 

Entre as incontáveis mudanças no meio 

digital com o uso da internet, talvez a que 

possua maior influência na comunidade 

cientifica seja a grande quantidade de 

informações produzidas e disponibilizadas. 

Metadados são frequentemente descritos 

como dados sobre dados. No entanto, com 

seu aprofundamento e diante da 

complexidade dos papeis atribuídos aos 

metadados   nos   diversos   contextos   da 

gestão da informação essa definição torna- 

se inexpressiva e superficial. Sayão (2010) 

traduz que metadados é a informação 

estruturada que descreve, explica, localiza, 

ou possibilita que um recurso informacional 

seja fácil de recuperar, usar ou gerenciar. 

Quando utilizados, ajudam a descrever a 

característica de um recurso, fornecem 

contexto para que se entenda os dados de 

forma temporal, ou até mesmo, sendo o meio 

que se tem para converter dado bruto em   

conhecimento.   A   Web   Semântica baseia-

se essencialmente nos metadados. Com os 

dados “rotulados”, as máquinas podem  

resgatar  informações disponibilizando ao 

seu usuário de forma mais rápida e precisa. 

Os rótulos fariam o papel de metadados no 

contexto da Web Semântica. 

A utilização de softwares para processar 

metadados codificados em XML é um dos 

pilares da web semântica  (MARCONDES, 

2005). 

OBJETIVO 
 

Promover de modo estruturado, a 

documentação e organização dos dados 

originados pela pesquisa no Instituto de 

Engenharia Nuclear, objetivando minimizar 

duplicação de esforços e facilitando a 

manutenção e disponibilização das 

informações na plataforma Carpe dIEN. 

 

METODOLOGIA 
 

1.  Levantamento  bibliográfico  sobre  Web 

Semântica; 

2.  Levantamento       bibliográfico       sobre 

Metadados de Pesquisa; 

3.  Levantamento       bibliográfico       sobre 

Sistema de Indexação; 

4.  Identificação de padrões de metadados 

aplicados à Web Semântica; 

5. Análise    e    testes    dos    padrões 

identificados; 

6. Inscrição  e  participação  em  fóruns 

relacionadas à Web Semântica; 

7. Inscrição  e  participação  no  grupo 

brasileiro de discussão focado em 

Dspace; 

8.  Análise e manipulação de código fonte 

da plataforma Dspace; 

9.  Estudo continuo sobre Java, JavaScript 

avançado para implementações 

necessárias na plataforma Dspace; 

10. Atualização  dos  metadados  de  acordo 

com as especificidades dos dados de 

pesquisa recebidos para inclusão em 

cada   área   temática.   Ex:   Realidade 
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virtual. 

11. Ajustes na plataforma para recebimento 

de  imagens referente  ao  projeto 

Memória do IEN. 
 

 

RESULTADOS 
 

Esse projeto se encontra em andamento. E 

como resultado, temos a plataforma Carpe 

dIEN.    Que além das implementações 

quanto às necessidades imediatas dos 

usuários, ainda se encontra em fase de 

testes de programas de decodificação de 

metadados,  testes  com  versão  atualizada 

do Dspace, utilização de RDF (Resource 

Description Framework) visando fornecer a 

interoperabilidade e a semântica para 

metadados promovendo a busca facilitada de 

recursos no repositório. 

 

CONCLUSÕES 
 

 

Atualmente o Carpe dIEN é eficaz ao que 

se propõe, no entanto, como em toda 

plataforma digital, há constantes 

atualizações sobre as necessidades dos 

usuários que vão surgindo. A atualização da 

versão do Dspace para a  versão  recente 

5.4,  permitirá  vários  recursos,  entre  eles, 

que todos os objetos Dspace suporte 

metadados subjacente, permita plug-ins de 

terceiros, permita ligação no apoio (Open) 

de dados através de uma nova interface 

RDF, visando semântica simplificada no 

repositório. Além disso, novos dados de 

pesquisa começam a ser enviados pelos 

pesquisadores demandando constantes 

atualizações de metadados, já que  esses 

dados são heterogêneos em formato, 

consequente da multi-disciplinariedade da 

área nuclear. 
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Visão computacional aplicada à segurança de trabalhadores de plantas 

nucleares 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho consiste na continuação do 
desenvolvimento de um sistema para 
rastreamento de pessoas em vídeo, para 
monitoração da dose de radiação recebida 
por trabalhadores, em plantas nucleares. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é continuar o 
desenvolvimento de um sistema de 
rastreamento de pessoas em vídeo, onde a 
proposta é avaliar a dose de radiação 
recebida por trabalhadores no salão do 
Reator Argonauta (IEN). Este sistema 
compreende programas computacionais 
para  execução  das seguintes simulações: 
(i) processamento principal, (ii) pós- 
processamento e (iii) chaveamento dentre 
as câmeras. Neste trabalho, são 
implementadas melhorias em todos estes 
programas. 

 

METODOLOGIA 
 

Ao decorrer da execução do trabalho, 
primeiramente foram desenvolvidas rotinas 
no programa principal de rastreamento de 
pessoas em vídeo. Essas rotinas tornaram 
a execução mais amigável unindo em um 
único programa a possibilidade de 
rastreamento pelos dois métodos 
implementados: (i) SURF e  (ii) cores das 
regiões das faces/cabeças das pessoas [1], 
implementando melhorias no código. 

 

Foram feitas execuções do programa de 
rastreamento com o objetivo de obter uma 
base de dados dos resultados e 
posteriormente  utilizar  esta  base  para  os 

programas de pós-processamento e 
chaveamento de câmeras. 
 

O aperfeiçoamento do programa de pós- 
processamento, que trabalha melhor os 
resultados do programa principal, envolveu 
melhorias na correção de possíveis trocas 
de identidade, falsa detecções e perdas de 
alvos. 

 

Posteriormente, foi modificado o programa 
de chaveamento de câmeras, o qual faz a 
escolha dos resultados da câmera melhor 
posicionada (lado direito da cena ou 
esquerdo) dependendo da posição da 
pessoa na sala. Foram ajustadas as áreas 
em que a pessoa ou seus pés se tornam 
oclusos em determinada câmera, fazendo o 
chaveamento quando alguém entra nessas 
regiões. Quando uma pessoa se torna oclusa 
por estar atrás de outra pessoa é chaveada 
somente a pessoa oclusa. 

 

Com o intuito de efetuar análises 
comparativas dos resultados obtidos, foram 
realizadas mais marcações manuais das 
pessoas  nas  cenas  (ground  truth).  Com 
isto, são computadas as doses verdadeiras 
que as pessoas estão recebendo no salão do 
Argonauta. Por fim, foram traçados os 
gráficos comparativos de doses recebidas 
para vários vídeos da base de dados. As 
modificações implementadas nos 
programas,   e   as   novas   marcações   de 
ground truth resultaram em melhores 
estimativas de doses de radiação recebidas 
pelas pessoas. 
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RESULTADOS 
 

As figuras a seguir ilustram os resultados. A 
Figura 1 mostra quadros com resultados de 
detecção/rastreamento   das   pessoas   em 
uma  das  cenas  filmadas, com  as 
respectivas identificações (ilustradas por 
cores). 

b) 
 

Figura 2. Resultado comparativo da dose de radiação 
recebida. a) Pessoa identidade 1 b) Pessoa 

identidade 2. 

 

a)                                                                                             CONCLUSÃO 
 

b)  

Figura 1. a) Rastreamento pela câmera direita 

b) Rastreamento pela câmera esquerda. 
 

A Figura 2 mostra resultados em termos de 
doses de radiação recebidas por cada 
pessoa no vídeo mostrado acima. Trata-se 
de análises comparativas entre as doses 
estimadas (em vermelho) e de ground truth 
(em azul). 

 

 

 

 

a) 

Como ilustra os gráficos da Figura 2 o 
programa de rastreamento, pós- 
processamento e chaveamento de câmeras 
obtêm  a  dose  de  radiação  recebida  por 
cada pessoa na cena de forma bem 
satisfatória e dentro da margem de erro de 

20%. 
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Desenvolvimento de um código para a cinética unidimensional com 

acoplamento termo-hidráulico e reconstrução da densidade de potência pino 

a pino aprimorado com a teoria de transporte 

Rayane Kathelen Siqueira da Silva e Zelmo Rodrigues de Lima 
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INTRODUÇÃO  

O trabalho tem como tema o estudo numérico 

da solução das equações da cinética espacial 

para transientes em reatores críticos e na 

análise da estabilidade de sistemas 

subcríticos. Em reatores críticos tradicionais, 

seja de potência ou de pesquisa, a simulação 

de transientes, como por exemplo, acidentes 

relacionados com a barra de controle, são 

importantes na análise de segurança do 

reator. No caso dos novos projetos de 

reatores subcríticos, como os Sistemas 

Dirigidos por Fonte [1], ADS, da sigla em 

inglês para Accelerator-Driven Systems, os 

transientes relacionados com um 

comportamento anômalo ou um desligamento 

inesperado da fonte, bem como a estabilidade 

do núcleo, são de extrema importância na 

análise de segurança para tais sistemas 

subcríticos. 

OBJETIVO 

Cálculo de célula usando o código WIMSD-5B 

para modelos unidimensionais. 

METODOLOGIA 

O WIMS (Winfrith Improve Multigroup 

Scheme) é um código determinístico, que se 

baseia na teoria de transporte para calcular o 

fluxo como uma função da energia e posição 

na célula, realizando cálculo para diferentes 

geometrias, fornecendo parâmetros físicos 

necessários ao desenvolvimento de projetos 

de reatores nucleares de diversos tipos. 

Desde a década de 60 tem logrado êxito nos 

seus resultados, ademais é bastante aceito 

internacionalmente, sendo um dos mais 

utilizados no gerenciamento de núcleo de 

reatores nucleares.  Sua biblioteca padrão 

possui dados de seções de choque a 

multigrupo dos materiais mais utilizados em 

reatores nucleares. 

Entre as várias versões do WIMS podem ser 

destacadas: LWRWIMS, WIMSD e WIMSE. 

As versões WIMSD não possuem caráter 

comercial e são disponibilizadas pela Agência 

de Energia Nuclear (NEA) Data Bank. O 

código em todas as versões foi desenvolvido 

para uma biblioteca com um número máximo 

de 69 grupos de energia, cuja estrutura 

possibilita uma extensão do número de 

nuclídeos e conjuntos de dados de qualquer 

isótopo. 

A biblioteca padrão WIMSD-5B foi organizada 

de forma que os 69 grupos de energia variam 

de 10MeV a 0,0 e V classificadas de acordo 

com a tabela abaixo: 

Tabela 1 – Classificação dos grupos de energia da 

biblioteca padrão WIMS 

Grupos Faixa de energia Classificação 

01 ao 14 
10,000MeV a 

9,118KeV 
Rápidos 

15 ao 27 
9,118KeV a 4,000 

eV 
Ressonantes 

28 a 69 4,000eV a 0,000eV Térmicos 

 



Pág.   127 

 

Mais recentemente, com novas atualizações, 

o código agora tem biblioteca com até 172 

grupos de energia. Entre as várias bibliotecas 

disponíveis tal como WDN29, ENDFB6, 

ENDFB6GX, ENDFB7, ENDFB7GX, JENDL3, 

JENDL3GX, JEF22, JEF22GX, IAEA E 

IAEAX. Neste trabalho foram utilizadas as 

bibliotecas IAEA, ENDFB7 e  JEF22, todas 

formadas por 69 grupos de energia).  

O WIMS desenvolve cálculo de células em 

quatro geometrias diferentes: células 

homogêneas, placas ou barras cilíndricas, 

arranjos de barras ou placas (geometria 

cluster) e multicélula. Nesse trabalho o cálculo 

foi feito a partir dos dados de uma célula 

unidimensional. 

Alguns dos itens mais significativos 

produzidos pelos cálculos deste código são o 

fator de multiplicação infinito (k∞), o fator de 

multiplicação efetivo, caso sejam informados 

os dados de fugas, taxas de reações dos 

isótopos presentes no cálculo, as constantes 

médias da célula e as concentrações finais 

dos nuclídeos iniciais e dos produtos de fissão 

nos casos de queima (SILVA,2009). 

 

RESULTADOS 

O código WIMSD-5B foi usado para um 

modelo unidimensional (SLAB). O gráfico 1  

ilustra o comportamento da seção de choque 

de fissão, usando as bibliotecas IAEA, 

ENDFB7 e  JEF22, ambas com 69 grupos de 

energia.    

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

Em uma primeira análise, o comportamento 

da seção de choque de fissão não varia muito 

em função da biblioteca utilizada. 
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Biodistribuição Comparada entre dois sais de holmio165 e uma 

nanopartícula de holmio165 em ratos saudáveis 

Sara Rhaissa Rezende dos Reis e Ralph Santos-Oliveira 
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INTRODUÇÃO  

A utilização dos radiofármacos na 

medicina nuclear é determinada pelo tipo 

de emissão e o tempo de meia-vida, 

podendo ser administrados em sua forma 

livre ou complexados em vetores 

(biológicos ou químicos). Recentemente, 

com o advento da nanotecnologia, 

diversos estudos pelo mundo vêm 

avaliando a potencialidade desses 

compostos frente aos tradicionalmente 

utilizados. Na área de Radiofarmácia o 

mesmo vem ocorrendo e resultados 

promissores vêm sendo obtidos, em 

particular no aumento do Efeito EPR dos 

nanorradiofármacos frente aos 

radiofármacos tradicionais, aumentando 

assim a especificidade e sensibilidade 

esses medicamentos. 

OBJETIVO 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar 

o perfil de biodistribuição de 2 sais de 

holmio, frente a uma formulação de 

nanopartícula de holmio, para posterior 

comparação e avaliação do impacto em 

tecidos vivos. 

METODOLOGIA 

Os diferentes sais de hólmio foram 

marcados com Tecnécio99m, previamente 

incubados em solução de cloreto estanoso 

(SnCl2), sendo administrados em ratos 

Wistar saudáveis. As análises 

comparativas foram observadas através 

da cromatografia em camada fina (TLC) e 

por meio da biodistribuição de tais 

partículas, traduzidas em gráficos dose por 

órgão. 

RESULTADOS 

Através do controle de qualidade, obteve-

se um rendimento de 98% na marcação 

direta do três compostos de hólmio, além 

de ser observada uma alta discrepância 

entra suas biodistribuições, em relação à 

dose/órgão. 

CONCLUSÕES 

Existem muitos desafios relacionados com 

a utilização de radiofármacos na terapia do 

câncer, tendo a possibilidade de algumas 

estratégias como a otimizaçãodo 

diagnóstico e tratamento do câncer. 
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Repositório digital do iEN: da preservação do conhecimento à gestão da 

produção técnico-científica institucional 

Sherillyn Martins Lopes  e Luana Farias Sales  

Instituto de Engenharia Nuclear - IEN 

INTRODUÇÃO 

Em um mundo onde a produção e 
disseminação da informação é cada vez 
maior graças ao constante desenvolvimento 
da tecnologia, é preciso pensar como 
organizar, armazenar, preservar e recuperar 
essas produções. Quando se leva essa 
necessidade para dentro de uma instituição 
de pesquisa como o IEN, esbarra-se na 
necessidade de manter viva a memória digital 
daquela instituição, de modo a ter uma base 
para seu desenvolvimento e não se perder 
mediante a tantas novas informações que 
são geradas com os anos de atuação. Sendo 
assim, o IEN vem unindo esforços em direção 
à  preservação do conhecimento. Segundo 
Cunha e Cavalcanti (2008) preservação do 
conhecimento é a “implementação de 
processos de captação, arquivamento, e 
proteção explícitas e tácita do conhecimento, 
mantendo a sua acessibilidade por meio de 
tecnologias que permitam que ele permaneça 
útil por longo período.  

A ferramenta adotada pelo IEN para 
preservação da memória técnico-científica do 
Instituto é um repositório institucional 
denominada plataforma Carpe diEN. Esta 
memória é composta pela produção 
bibliográfica dos pesquisadores e também 
por dados crus oriundos das pesquisas 
científicas desenvolvidas no Instituto. Esta 
produção técnico-científica precisa ser 
descrita por meio de padrões internacionais 
de metadados que promovam a preservação, 
a recuperação e o acesso aos mesmos. A 
plataforma contém comunidades que 
refletem as áreas de pesquisa do IEN. 
Inclusive uma comunidade reservada para os 
documentos gerais do IEN, que armazenam 
todo tipo de informação importante além das 
produções dos pesquisadores do instituto. 
Para alimentar a plataforma foi necessário 
fazer um levantamento das produções dos 

pesquisadores do próprio IEN e seguir 
instruções para que as informações inseridas 
estivessem coerentes e padronizadas. De 
acordo com  o tipo de documento que foi 
inserido (artigo o, trabalho de congresso, 
etc), foi  possível fazer uma análise 
quantitativa do conhecimento que vem sendo 
produzido pelos pesquisadores do Instituto. 
Em Biblioteconomia, essa análise é feita 
através de conceitos como a Ciantometria 
(escolhida para esse trabalho), Bibliometria, 
Informetria e Webmetria que para Hayashi 
(2012, p.2) “constituem-se como campo 
interdisciplinar dedicado ao estudo 
quantitativo da ciência e da tecnologia e 
estão voltados para avaliar a produção 
científica e tecnológica produzida pela 
comunidade científica no interior das áreas 
de conhecimento [...]”. 

OBJETIVO 

Promover a preservação da memória digital 

técnico-científica do Instituto de Engenharia 

Nuclear., bem como servir de ferramenta 

para análise e gestão do conhecimento 

produzido do IEN  

METODOLOGIA 

1- Levantar os dados bibliográficos 

produzidos pelos pesquisadores do IEN na 

plataforma Lattes. 

2- Levantar a produção dos pesquisadores 
que estava disponível na web e/ou junto aos 
mesmos. 

3- Catalogar, indexar e inserir a produção 
técnico-científica do IEN. 

4- Análise bibliométrica da produção 
técnico-científica do instituto. 
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RESULTADOS 

A partir da análise das inserções feitas na 

plataforma Carpe dIEN, foi possível fazer 

uma análise quantitativa da produção dos 

pesquisadores, verificando, entre outras 

coisas, quais áreas temáticas de pesquisa 

mais produtivas, bem como quais os autores 

e os temas que mais sobressaem. Esta 

análise é detalhada a seguir:  

-1) As comunidades estabelecidas na 

plataforma que mais possuem inserções na 

são: engenharia e segurança de reatores 

nucleares (92), desenvolvimento de 

tecnologia para sistemas complexos (60) e 

aplicação de técnicas nucleares na indústria, 

saúde e meio ambiente (55).  

-2) Os autores com maior produção: autor A  

(área: Desenvolvimento de sistemas 

complexos - 76), autor B (área: Realidade 

virtual - 51), autor C (Engenharia de reatores 

- 36).  

- A maior parte dos documentos foi publicada 

entre 2010-2016. 

- Cíclotron e Reator Argonauta são os 

assuntos mais indexados na plataforma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise feita das informações inseridas na 

plataforma Carpe dIEN foi possível perceber 

que a ferramenta vem cumprindo com 

facilidade sua função que é preservar e 

facilitar o acesso as produções e memória do 

IEN, bem como vem servindo para gestão da 

produção técnico-científica. Não foi 

encontrada nenhuma dificuldade para 

acessar a plataforma e colher os resultados 

aqui mencionados. Ressaltamos, porém, a 

importância de manter padrões para inserção 

dos documentos, pois só assim, será 

possível obter uma análise coerente dos 

resultados de pesquisas desenvolvidas na 

instituição, dividir com clareza e quantificar o 

trabalho feito. Vale ressaltar que a 

comunidade com mais inserções na 

plataforma é a “Documentos Gerais IEN” e 

não entra em nossa análise bibliométrica por 

não conter nela a produção técnico-científica 

dos pesquisadores e sim documentos 

referentes a memória do Instituto como fotos, 

documentos de gestão entre outros. É 

importante destacar ainda que, entre a 

produção técnico científica do IEN, vem 

sendo considerado também os dados digitais 

de pesquisa, colocando o IEN como 

instituição pioneira no desenvolvimento de 

métodos e técnicas para curadoria digital 

desse tipo de informação.   
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Nanopartículas Radioativas como agentes de imagem Spect para 
Leishimania 

 

Suyene Rocha Pinto e  Ralph Santos-Oliveira 

Instituto de Engenharia Nuclear 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A leshimaniose é uma  doença  infecciosa 
parasitaria crônica disseminada por 
espécies do gênero Leishmania, que se 
torna potencialmente fatal quando não 
tratada adequadamente. Tem se observado 
que episódios dessa doença em uma 
determinada localidade estão ligados 
diretamente a presença do vetor suscetível 
e de um hospedeiro e ou reservatório 
igualmente suscetível. 

 

Observamos  que  nos  dias  de  hoje,  a 

Leshimaniose é uma doença endêmica em 

62 países,   e desses   países é constado 
que  destacam-se 5 países, a saber: Índia, 
Bangladesh, Nepal, Sudão e Brasil em que 
o contagio de pessoas, em 90% dos casos, 
ocorre em populações pobres que acabam 
não tendo acesso ao tratamento adequado. 

 

OBJETIVO 

 

Este trabalho tem por objetivo o 
desenvolvimento de  nanorradiofármaco 
para diagnostico por imagem de 
LeshimanioseViceral e Cutânea. 

 

METODOLOGIA 

 

No que diz respeito à metodologia utilizada, 
as Nanopartículas contendo meglumina 
foram preparadas pelo método de dupla 
emulsificação  com evaporação  de 
solventes, utilizando opolicaprolactona 
(PCL) como polímero. 

 

Quanto a distribuição de tamanho de 
nanopartículas e a média de tamanho e 
índice de polidispersidade (PDI) da NPs de 
meglumina    foram    determinadas    pela 

dinâmica  de  espalhamento  de  luz (DLS), 
utilizando  o  equipamento  Zetasizer  Nano 
ZS (MalvernInstruments).A morfologia das 
nanopartículas foram analisadas por 
microscopia eletrônica de varredura, a fim de 
determinar a forma da nanoparticula. A 
marcação com 99mTc foi feita pelo método 
direto, utilizando o cloreto estanoso como 
agente redutor. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados da microscopia eletrônica de 
varredura mostraram que foi obtido uma 
nanoparticula esférica com tamanho 
variando de 150 à 200nm, tamanho 
corroborado pelos resultados do DLS. 
Aradiomarcação com 99mTc foi confirmada 
pela cromatografia de camada delgada, 
apresentando  um  valor  >  99%  de 
marcação. 

 

CONCLUSÕES 
 

As nanonoparticulas apresentam um 
tamanho adequado para evitar 
reconhecimento do sistema retículo- 
endotelial      (RES). Além      disso,      elas 
apresentaram boa estabilidade e grande 
habilidade para marcação com 99mTc, 
corroborando sua aplicação em 
radiofarmácia. 
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Estudo de método de transferência de eficiência em detectores Nal(Tl) 
 

 

Thiago Lins Ramos e César Marques Salgado 

Instituto de Engenharia Nuclear - IEN 
 

INTRODUÇÃO 
 

A   utilização   de   detectores   cintiladores 
NaI(Tl) para medições implica na 
determinação da eficiência de detecção em 
função da energia dos fótons incidentes. As 
Distribuições de Altura de Pulsos (DAP) 
podem   ser   medidas   experimentalmente 
com a utilização de várias fontes 
monoenergéticas calibradas com energias 
de emissão que abranjam todo o intervalo 
de interesse ou utilizando o método de Monte 
Carlo. 

 

O laboratório de Radiotraçadores do 
Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) 
desenvolve diversas metodologias usando 
estes detectores, pois são robustos, baratos 
e não precisam de resfriamento para sua 
utilização. A montagem de um arranjo 
experimental costuma ser complexa, pois 
vários  fatores  podem  influenciar no 
resultado que podem afetar a 
reprodutibilidade nas medições, tais como: 
paralelismo entre a fonte e o detector, 
alinhamento   entre   fonte   e   detector   e 
precisão na distância fonte-detector. Diante 
de tais dificuldades, um método analítico 
conhecido por Método de Transferência de 
Eficiência   (MTE)   [1]   e   um   outro   de 
simulação matemática o Monte Carlo N 
Particle (MCNP) [2] foram comparados com 
dados experimentais. 

 

OBJETIVO 
 

Este   trabalho   visa   comparar   os   três 
métodos (Analítico, MTE e MCNP)   para 
cálculo da eficiência absoluta de fotopico 
para avaliar um projeto de um dispositivo de 
posicionamento automatizado visando 
garantir a reprodutibilidade do sistema. 

 

 
 

METODOLOGIA 
 

O estudo baseou-se em dados simulados e 
experimentais. Para tal, desenvolveu-se um 
sistema fonte-detector, como mostrado na 
Figura 1, variando-se sua distância (D) em 
três medidas, 10,6 cm; 11,3 cm e 12,0 cm. 
Uma fonte de 

137
Cs foi apoiada em um 

suporte de teflon com um rebaixo de 
diâmetro aproximadamente  ao  da fonte e 
um furo passante concêntrico com a 
finalidade de permitir uma emissão fonte- 
detector sem interferência. Para garantir o 
alinhamento  vertical  entre  o  sistema, 
utilizou-se um prumo e para o horizontal, 
utilizou-se    um    nível    de    bolha.    Após 

nivelamento o sistema ficou apto para obter 
as medições, visando encontrar as 
eficiências. 
 

 

 

 

Figura 1: Sistema fonte-detector com os 
materiais utilizados. 
 

Para os dados simulados utilizou-se o 
modelo matemático do detector baseado no 
MCNP-X proposto por Lins [2] como 
mostrado na Figura 2, para comparar com 
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Eficiência 
 

DFD (cm) 

 

MCNP-X 

 

MTE
* 

ERRO 

% 
10,6 0,0384 0,0379 1,3 
11,3 0,0333 0,0338 -1,32 

12 0,0301 0,0303 -0,59 

 

Eficiências 
Distancia Fonte 

Detector (cm) 

 

Experimental. 

 

MCNP-X 
ERRO 

% 

10,6 0,0472 0,0384 18,53 

11,3 0,0447 0,0333 25,37 

12 0,04 0,0301 24,69 

 

 

 

os valores de eficiência experimental, 
simulado e analítico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2:  Modelo  matemático  do  sistema 

Fonte-Detector. 
 

RESULTADOS 
 

Na tabela 1 são mostrados os resultados 
experimentais e simulados obtidos pelo 
MCNP-X. Na tabela 2 são mostradas as 
eficiências obtidas pelo MTE utilizando 
dados experimentais e simulados com seus 
respectivos erros percentuais. 

 

Tabela  1: Medidas  experimentais, 
simuladas e erro percentual para a fonte de 
137

Cs. 

 

obtidos pelo MTE são bem próximos 
comparados com os simulados, enquanto 
para os dados experimentais os erros 
chegam a quase 8%. É possível que com a 
utilização  de  pequenas  diferenças  entre 
DFD (devido a limitações do sistema de 
medições) a precisão tenha sido 
comprometida. De qualquer forma, fica 
evidenciado   a   potencialidade   do   MTE. 
Novos experimentos devem ser realizados 
para  investigar a  validação  do  detector e 
diminuir os erros encontrados ficando 
evidenciado a importância da utilização de 
um sistema de posicionamento e 
alinhamento automatizado para tal. 
 

Tabela 3: Comparações entre o MCNP-X e 
os resultados do MTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Comparação entre os resultados 
experimentais e o MTE. 

CONCLUSÕES 
 

Fica   evidenciado   que   a   validação   do 
modelo matemático do detector não 
apresentou   bons   resultados,   erros   na 
ordem de 25%. No modelo apresentado foi 

considerado o suporte da fonte e do detector,   
e   uma   fonte   volumétrica.   Na tabela 3 é 
possível observar que os valores 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

[1]  Ahmed  M.El-Khatib,  Mohamed  S. Badawi, 

Mohamed A. Elzaher, Abouzeid A. Thabet “A 
study of the validity of the efficiency transfer 
method to calculate the peak efficiency using ץ-
ray detectors at extremely large distances 

 

[2] Letícia L. Ramos e César M. Salgado 

''Estudo do Volume Sensível Efetivo de 
Detectores de NaI(Tl) Utilizando o Código MCNP-
X'' International Nuclear Atlantic Conference - 
INAC 2015 São Paulo,SP, Brazil, October 4-9, 
2015. 

 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

Este   trabalho   teve   apoio   financeiro   da 

CNPq/PROBIC. 

Eficiência 
 

DFD (cm) 

 

Experimental. 

 

MTE 
ERRO 

% 
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11,3 0,0447 0,041 7,18 
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Vídeo 3D estereoscópico para divulgação científica da energia nuclear 

como fonte de geração de energia elétrica 
 

 

Tiago Lima Rocha, Antônio Carlos de Abreu e   Ana Paula Legey de Siqueira 

Instituto de Engenharia Nuclear - IEN 

 

INTRODUÇÃO 
 

É fato que as pessoas reconhecem a 
importância das energias no seu cotidiano, 
no entanto desconhecem as fontes de sua 
produção e os impactos que podem ser 
gerados no ecossistema. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais propõem que os 
conteúdos relacionados às fontes de 
geração de energia elétrica, como a energia 
nuclear,  devem  ser  abordados  no  âmbito 
das tecnologias envolvidas como os 
benefícios e impactos para o meio ambiente 
(Brasil, 2000). 

 

Com o avanço das novas tecnologias, os 
alunos estão imersos em uma sociedade 
com  muitas  possibilidades  de  interação, 
seja através das redes sociais, telefones 
móveis com múltiplas funções, 
computadores   extremamente   portáteis   o 
que  torna  as  informações  cada  vez mais 
rápidas.  Por  outro lado, materiais 
educativos baseados em Realidade Virtual 
(RV) têm sido considerados uma importante 
fonte  de  comunicação  (Mol  et  al,  2005), 
além do que têm sido utilizados como 
potenciais instrumentos didáticos. Além 
disso, vídeos 3D criados a partir de técnicas 
de RV, com alto grau de realismo, podem 
ser vistas como ferramentas sejam formas 
inovadoras  de  aprendizagem,  e  também 
uma maneira de atingir àquelas áreas onde 
os métodos tradicionais não estão atingindo 
o objetivo (Legey et al, 2013). 

 

OBJETIVO 
 

Este trabalho objetiva desenvolver um vídeo 

3D   estereoscópico   para   divulgação   da 

energia nuclear como fonte de geração de 
energia elétrica. 
 

METODOLOGIA 
 

O vídeo 3D foi desenvolvido de acordo com 
a metodologia proposta por Legey et al 
(2013). Primeiramente foi definido 
detalhadamente o conteúdo programático 
que será abordado no vídeo, considerando, 
preliminarmente, a abordagem dos 
conteúdos. Também foi feito levantamento 
bibliográfico detalhado relativo aos temas 
propostos. Para o desenvolvimento dos 
vídeos educativos seguimos as seguintes 
etapas: 1) montagem do roteiro e 
“storyboard” (Figura 1); 2) Modelagem das 
imagens dos vídeos em 3D 3) renderização 
será feita pelo programa Sony Vegas Pro 

10.0; 4) Narração; 5) geração dos vídeos 
pelo programa Adobe After Effects. Quanto 
a exibição do vídeo em 3D estereoscópico 
seria fornecida uma TV Full HD de 79 
polegadas   com   tecnologia   3D   passivo, 
capaz de transmitir os efeitos desejados. A 
faixa  etária  escolhida  foi  dos  11  aos  15 
anos. 
 

O vídeo em 3D estereoscópico foi exibido em 
uma TV Full HD de 79 polegadas com 
tecnologia 3D passivo (utilização de óculos 

3D passivos para visualização). 
 

RESULTADOS 
 

Foi desenvolvido um vídeo com uma 
abordagem  mais  cartoon, com  uma 
temática que cada vez mais vem ganhando 
espaço entre o público infantil, adulto e 
adolescente,   composto   de   cores   vivas 
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(quentes e frias) que chamassem e 
prendesse a atenção do aluno. 

 

 
 

Figura 1. Storyboard do Vídeo 3D sobre 
energia nuclear coo fonte de geração de 

energia elétrica. 
 

O vídeo é constituído por uma vinheta 
contendo um passeio de câmera que 
percorre uma cidade fictícia de ambiente 
noturno mostrando as luzes de casas e 
prédios acendendo. Seguida da narração 
posteriormente   sobre a energia nuclear 
como fonte de geração de energia elétrica de 
acordo com o roteiro apresentado na Figura 
1 e como pode ser visto na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Cenas do vídeo 3D 
estereoscópico sobre energia nuclear como 

fomente de geração de energia elétrica. 
 

Este vídeo foi apresentado no estande da 
CNEN na 68ª. Reunião anual da SBPC, 
(SBPC Jovem) para o público infanto- juvenil, 
incluindo escolares da região (Cerca de  
6000  visitantes).  Estes  assistiram  o vídeo 
de forma atenta e alguns deles ao final do 
vídeo fizeram perguntas mostrando muito 
interesse no que haviam acabado de assistir. 
Os professores presentes comentaram que 
esta é uma excelente ferramenta de ensino e 
que chama muita atenção por explicar de 
forma muito simples e atrativa a importância 
da energia nuclear 

 

que é abordada nas escolas muitas vezes 
de forma negativa. 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Apresentação do vídeo na 68ª. 

SBPC- SBPC Jovem. 

 

CONCLUSÕES 
 

Os softwares escolhidos atenderam às 
expectativas  necessárias,  gerando de 
acordo com o storyboard um animatic 
(storyboard animado). 

 

Os resultados deste trabalho apontaram 
ainda  a  importância  e  viabilidade  do  uso 
dos vídeos 3D estereoscópicos para 
divulgação de conteúdos científicos como a 
energia nuclear como fonte de geração de 
energia elétrica para o público que 
frequentam eventos de divulgação científica 
como o da SBPC. 
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Desenvolvimento e Construção de um sistema para avalição de catalisadores 

para a reforma a vapor do etanol visando à produção de hidrogênio 

Adenilson Almeida Silva e Estevam Vitorio Spinacé 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN 

INTRODUÇÃO  

A preocupação com o aumento na emissão de 

poluentes ao meio ambiente nos últimos anos 

tem aumentado os esforços no sentido do 

desenvolvimento de tecnologias limpas e 

eficazes para produção de energia, tanto para 

produção d energia automotiva como para 

geração de energia elétrica estacionária. 

Portanto, o desenvolvimento de tecnologias 

alternativas e mais eficientes do ponto de vista 

energético e ambiental deve ser de interesse 

para a sociedade como um todo. As células a 

combustível são dispositivos eletroquímicos 

que convertem energia química de um 

combustível diretamente em energia elétrica e 

calor e são consideradas uma tecnologia 

promissora para produção de energia pela 

sua alta eficiência energética. As células de 

baixa temperatura de operação do tipo 

PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell) utilizando hidrogênio como combustível 

apresentam eficiência elétrica da ordem de 

40-50% [1]. 

A produção de hidrogênio a partir de fontes 

renováveis tem sido um tema de grande 

interesse nas últimas décadas. Para o Brasil, 

o uso de etanol proveniente da cana de 

açúcar possui um grande potencial para a 

produção de hidrogênio, pois o etanol possui 

um alto teor de hidrogênio e uma boa 

infraestrutura para sua distribuição. O 

processo mais utilizado para a obtenção de 

hidrogênio a partir de hidrocarbonetos 

provenientes de fontes fósseis ou renováveis 

é o processo de reforma a vapor, onde a fonte 

de hidrogênio é convertida em um reator 

catalítico em uma mistura de gases onde 

predomina o hidrogênio [2-4]. A reação global 

de produção de hidrogênio a partir da reforma 

a vapor de etanol (Eq. 1) leva à formação de 

6 mols de H2 por mol de etanol: 

C2H5OH(v) + 3 H2O(v) → 2 CO2(g) + 6 H2(g) (1) 

Dependendo das condições reacionais 

temperatura, pressão, tipo de catalisador e 

razão etanol / água outros subprodutos (CO, 

CH4, CH3CHO, CH3COOH, C2H5OC2H5, 

etc.) podem ser formados além de CO2 e H2 

[2-4].      

OBJETIVO 

O trabalho tem com objetivo o 

desenvolvimento e a construção de um 

sistema de testes catalíticos para a avalição 

de catalisadores para a reforma a vapor do 

etanol visando à produção de hidrogênio. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do sistema para 

avaliação de catalisadores na reforma a vapor 

do etanol serão efetuadas as seguintes 

etapas: Projeto, construção, testes de 

funcionalidade e de segurança do sistema. 

RESULTADOS 

INSTALAÇÃO DO PAINEL NO LABORATÓRIO 
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Os casos de uso do sistema de avaliação de 

catalisadores prevê a utilização de três tipos 

de gases para os diferentes tipos de reforma. 

O gás nitrogênio como gás de arraste de água 

e etanol, o gás oxigênio para reforma 

oxidativa e o gás hidrogênio para ativação dos 

catalisadores.  

A instalação do painel no laboratório está 

totalmente concluída, como mostra na (Figura 

1). 

 

Figura 1: Gases conectados ao painel. 

TESTE DE ESTANQUEIDADE 

Para assegurar que todas as conexões foram 
executadas de forma satisfatória foi 
necessário realizar o teste de estanqueidade. 
Para isso foram conectados tampões em 
todas as saídas do painel, foi instalado um 
válvula reguladora na entrada do painel, como 
mostra na (Figura 1), e o sistema foi 
pressurizado com 4 bar de pressão com gás 
nitrogênio. Após 20 minutos o sistema 
manteve a pressão indicando que não houve 
vazamento nas conexões do sistema. 

 

Figura 3: Válvula reguladora 

TESTE DE AQUECIMENTO  

Os tanques de água e de etanol, forno do 
reator e a espiral foram aquecidos nas 
condições de operação. Para isso os 
controladores de temperaturas foram 

programados nas condições de trabalho para 
observar a taxa de aquecimento. O gráfico 1 
mostra que houve variações na rampa de 
aquecimento e que as oscilações na 
temperatura foram baixas. A partir de 15 
minutos todas as temperaturas se 
estabilizaram. Conclui-se que o painel requer 
um intervalo de 15 minutos para o pré-
aquecimento. 

Gráfico 1: Aquecimento das partes do painel 

CONCLUSÕES 

Foram feitos dois testes de funcionalidade do 

sistema, um de estanqueidade e de 

aquecimento. No primeiro teste constatou-se 

que não havia vazamento no painel e nem nas 

conexões internas e externas. No segundo 

teste verificou-se que os controladores estão 

adequadamente ajustados e a oscilação na 

temperatura foi pequena, como mostra o 

gráfico 1 
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Avaliação da concentração de 210Pb em águas minerais do Balneário de 

Caxambu, MG  

Amanda Prilip do Carmo e Sandra Regina Damatto 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

INTRODUÇÃO  

Para melhor avaliar os efeitos biológicos na 

saúde humana resultantes da exposição a longo 

prazo a radiações ionizantes, realizam-se 

diversos estudos em regiões com radioatividade 

natural elevada, sendo esta, uma radiação 

proveniente dos radionuclídeos das séries de 

decaimento do 232Th, 235U e 238U. Em alguns 

locais, as concentrações destes elementos 

presentes no solo e em depósitos minerais são 

altos e por meio de mecanismos físicos e 

químicos de dissolução e lixiviação os mesmos 

passam às águas subterrâneas que podem 

emergir com uma atividade considerável destes 

radionuclídeos [1]. Os principais radionuclídeos 

considerados com maior risco à saúde são os 

isótopos de rádio, do radônio e urânio, pois 

apresentam maiores solubilidades. Os isótopos 

de tório e os radionuclídeos 210Pb e 210Po 

apresentam comportamento partículo-reativo e, 

excetuando-se em casos específicos onde há 

alta concentração de material orgânico em 

suspensão, encontram-se em níveis de 

concentração mais baixos que os anteriores [1], 

[2]. 

No Brasil existem estâncias de água minerais 

que possuem característica medicinal, sendo 

estas inclusas na alimentação humana por meio 

da ingestão como tratamento terapêutico. 

Inexistem na literatura trabalhos científicos que 

comprovem a eficácia e os prováveis riscos à 

saúde do uso medicinal de águas minerais [3], 

[4], [5]. Assim, estudou-se neste projeto os 

níveis de atividade do 210Pb presente nas águas 

do Parque das Águas de Caxambu, a fim de 

estimar as doses efetivas comprometidas e os 

riscos potenciais da sua utilização em práticas 

médicas.  

OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi 

determinar a concentração de atividade de 
210Pb nas águas das fontes do Parque das 

Águas de Caxambu e verificar a influência 

da sazonalidade na concentração deste 

radionuclídeo. 

METODOLOGIA 

As coletas foram realizadas nas estações 

do verão e outono em 12 fontes de água 

mineral existentes dentro do perímetro do 

Parque das Águas de Caxambu, de uma 

torneira de uso comum do balneário 

presente no parque e de uma torneira de 

água potável. Foram coletadas 10 L de 

cada amostra de água. Avaliou-se no 

momento da coleta a temperatura e no 

laboratório o pH.  

O procedimento experimental para a 

determinação de 210Pb consistiu na adição 

de carregador de Ba2+ e Pb2+, ácido cítrico, 

hidróxido de amônio precipitação do 210Pb 

com H2SO4 3 mol L-1. Ao precipitado foi 

adicionado Titriplex I para dissolução, 

onde o chumbo permaneceu complexado 

e, depois foi precipitado em banho-maria 

com Na2S 1 mol L-1. O precipitado de 
210PbS foi dissolvido com HNO3 50% e o 
210Pb foi reprecipitado com Na2CrO4 30% 

como 210PbCrO4. O rendimento químico foi 

determinado gravimétricamente a partir da 

massa de carregador de Pb2+ adicionado 

inicialmente no procedimento e, o mesmo 

foi determinado após 10 dias da 

precipitação pela medida beta total em um 
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detector proporcional de fluxo gasoso de baixa 

radiação de fundo [6].  

RESULTADOS 

O pH das amostras da coleta do verão variou 

5,35 a 7,28 e da coleta do outono de 5,53 a 7,18, 

classificando as fontes de ácidas a levemente 

básicas. As temperaturas da coleta do verão 

variaram de 23oC a 29oC e da coleta do outono 

de 22oC a 25oC classificando-as de fontes frias 

à hipotermais. [7] 

Nas FIG. 1 e 2, são apresentadas as 

concentrações do 210Pb em mBq.L-1 relativas às 

coletas do verão e outono de 2016, 

respectivamente. 

 

Figura 1 - 210Pb, mBq.L-1, verão 2016. 

 

Figura 2– 210Pb, mBq.L-1, outono 2016. 

 

 

CONCLUSÕES 

O maior valor da concentração de 210Pb 

obtido foi de 515 ± 23 mBq L-1 na fonte 

Geiser no verão e o menor valor de 

59 ± 5 mBq L-1 na fonte Duque de Saxe no 

outono. Todas as fontes apresentaram 

valores muito acima dos valores obtidos 

na água potável, confirmando que as 

águas minerais do Parque das Águas de 

Caxambu possuem uma radioatividade 

natural elevada. As fontes que apresentam 

maior concentração de 210Pb na coleta do 

verão foram D. Ernestina e Geiser e, na 

coleta do outono foram as fontes D. 

Ernestina e Beleza. Os resultados obtidos 

nas duas coletas indicam uma provável 

influência da sazonalidade na 

concentração do radionuclídeo estudado, 

pois foram obtidas concentrações 

diferentes nas duas coletas. Porém, está 

influência somente poderá ser 

comprovada com futuras amostragens em 

outras estações do ano.  
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Avaliação da influência de tintas gráficas curadas por radiação UV/EB 

aplicadas em embalagens plásticas 
 

 

Ana Carolina Almeida de Moura e Luci Diva Brocardo Machado 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O uso de embalagens poliméricas aumentou 
significativamente nos últimos anos. Tal fato 
vem gerando um sério problema ambiental, pois   
os   plásticos   descartados   no   meio 
ambiente apresentam difícil degradabilidade

[1]
. 

Tintas gráficas curadas por radiação são 
aplicadas sobre os plásticos para transmitir 
informações, embelezar ou proteger a 
embalagem, formando um filme polimérico 
insolúvel e infusível que dificulta a degradação 
do substrato mesmo se tratando de um 
polímero biodegradável

[2]
. O presente trabalho 

faz parte de um projeto estimulado pela 
FAPESP que tem como objeto de estudo a 

degradabilidade de embalagens plásticas de 
baixa vida útil, revestidas com tintas gráficas 
fotocuráveis, descartadas na natureza pós- 
consumo. 

 

 

OBJETIVO 

radiação UV (280 nm), emitida por lâmpada 
de mercúrio, ou por radiação ionizante EB 
(com dose de 20 kGy). O envelhecimento 
acelerado   foi   feito   em   câmera   QUV 
(radiação UV 340nm, 50°C, 250h). A 
biodegradação foi gerada por enterramento 
em composto orgânico (estrume de vaca, 
lascas  de  madeira  e  resíduos de 
alimentação de bovinos). 

As amostras foram caracterizadas pelos 
parâmetros de cor, representados por 
coordenadas tridimensionais, sistema 
CIELab (ASTM D2244-11), que possui um 
componente de luminosidade, L, entre 0 
(preto) e 100 (branco), tonalidade a* entre cor 
vermelha (+a*) e verde  (-a*) e  b*  de 
coloração entre amarela (+b*) e azul (-b*). A 
medida de brilho, G, foi feita de acordo com 
a norma ASTM D2457-08. A dureza foi 
medida com pêndulo König (Byk-Gardner 
GMBH),  norma  ISO  1522:2006,  expressa 
em segundos. A estabilidade térmica foi 
avaliada  pela  variação  de  massa  medida 

[3]
 

Avaliar   a   influência   da   incorporação   de por termogravimetria – TG , com vazão de 

substâncias pró-degradantes, atráves dos 
parâmetros  de  cor,  brilho, dureza e 
estabilidade térmica de tintas gráficas curadas 
por radiação eletromagnética da região do 
ultravioleta UVB (280-320 nm) ou por feixe de 
elétrons (EB), submetidas ao envelhecimento 
acelerado com luz UVA (320 a 390 nm). 

 

 

METODOLOGIA 
 

Os  substratos  de  PEBD  (polietileno  de 
baixa densidade) e ECO (Ecobras®) foram 
revestidos por tintas de cores preta e 
amarela e por verniz (incolor), com ou sem 
aditivo pró-degradante estearato de cobalto. 
Os    revestimentos    foram    curados    por 

ar de 100 mL/min, razão de aquecimento de 

20ºC/min,  entre  temperatura  ambiente  e 

600ºC, com massa inicial entre 6 e 8mg. 
 

 

RESULTADOS 
 

Os  dados  de  cor,  brilho  e  dureza  de 
algumas amostras avaliadas estão 
apresentados nas tabelas 1 e 2. Pode-se 
observar uma tendência ao amarelecimento 
e à perda de brilho em função do 
envelhecimento acelerado (UV) e da 
compostagem. A dureza é afetada pela 
presença do pró-degradante na formulação. 
Os parâmetros foram medidos em amostras 
apenas   curadas,   amostras   curadas   e 
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Etapas L* a* b* Brilho Dureza 

Cura UV 

220 mJ/cm² 
25,4 

± 0,2 

1,8 

± 0,1 

-1,15 

± 0,2 

17,9 

± 2,2 

 

31 ± 1 
Env. Luz 

UV
1 

26,3 

± 0,2 

2,0 

± 0,1 

0,4 

± 0,0 

15,0 

± 3,4 

 

32 ± 2 
Composta- 

gem 26,3 

± 1,8 

0,4 

± 0,1 

0,4 

± 0,2 

6,9 

± 4,3 

 

25 ± 5 

 

envelhecidas em câmara QUV e após 
compostagem. 

 

Tabela  1.  Coordenadas  L*a*b*  de  cor,  índice  de 
brilho e dureza de filmes de tinta preta aplicados sobre 

PEBD, curados por UV e envelhecidos1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Luz UV 340nm, 50°C, 250h 

 

 

Tabela 2.  Coordenadas L*a* b* de cor, índice de brilho 
e dureza de filmes de tinta amarela aditivada com 
cobalto, aplicados em Ecobras®, curados por UV, 
envelhecidos em câmera QUV e compostagem. 

 

Etapas L* a* b* Brilho Dureza 

Cura UV 

220 mJ/cm² 
28,0 

± 0,6 
3,2 

± 0,1 
2,6 

± 0,4 
9,2 

± 1,7 
 

45± 3 
Env. Luz 

UV 
28,9 

± 0,1 
3,0 

± 0,2 
2,8 

± 0,2 
7,3 

± 1,4 
 

48± 2 
Composta- 

gem 
30,8 

± 2,5 
1,1 

± 0,6 
3,6 

± 1,1 
0,7 

± 0,4 

 

15± 6 
 

As curvas TG da figura 1 mostram que a 
degradação térmica é favorecida pelo 
processo de envelhecimento em câmara 
QUV e pela presença de pró-degradante. 

 

 
Figura 1. Curvas TG de filmes de PEBD revestidos em uma 
face com verniz com e sem pró-degradante, curados por UV. 

 

A figura 2 apresenta curvas TG de amostras 
de tinta preta com cobalto, curadas por UV ou 
radiação EB. As tintas curadas por EB sofrem 

decomposição térmica  em  temperatura mais 
baixa, indicando uma possível degradação 
química prévia induzida pela radiação. 
 

 

 
Figura 2. Curvas TG de filmes de PEBD revestidos em uma 
face com tinta preta com pró-degradante curada por UV ou 
EB. 

 

CONCLUSÕES 
 

O processo de biodegradação, nas condições 
de  teste realizados, mostrou a eficiência da 
ação pró-degradante do estearato de cobalto 
como componente dos revestimentos, mesmo 
que os parâmetros de cor não tenham 
apresentado alterações significativas. 
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Preparação e caracterização de catalisadores de níquel suportados em céria para obtenção 
de hidrogênio a partir da reforma a vapor do etanol 

André Bruciaferi Urbaninho e  João Coutinho Ferreira 
Instituto de Pesquisa Energéticas e Nuclear - IPEN 

INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento nas atividades industriais 
em conjunto com o crescimento populacional 
intensifica-se a preocupação com o meio 
ambiente principalmente na questão da 
excessiva liberação dos gases CO e CO2 na 
camada de ozônio, provocando o chamado 
efeito estufa. Sendo assim, torna-se 
importante novas pesquisas de fontes 
renováveis. 

O programa de tecnologia das células a 
combustível tem sido alvo de extensas 
pesquisas quanto ao desenvolvimento de 
métodos para geração de energia. Controles 
analíticos, estudos eletroquímicos, 
composição de catalisadores, eletrólitos, 
infraestrutura, reforma de combustíveis 
renováveis para obtenção de hidrogênio e 
outros estudos, estão sendo realizados para 
assegurar o desenvolvimento tecnológico 
nesta área (4). 

Partindo de trabalhos anteriores do grupo de 
pesquisa do laboratório de hidrogênio do 
CCCH/IPEN, este trabalho busca preparar 
caracterizar e testar catalisador de níquel 
suportado em cério, no sentido de obter um 
material com maior atividade e estabilidade 
diante da reação de reforma a vapor do etanol. 

OBJETIVO 

O objetivo principal deste trabalho é 
desenvolver catalisador de Níquel suportado 
em Cério para produção e purificação do 
hidrogênio obtido a partir da reforma a vapor 
do etanol. 

Após revisão da bibliografia, o trabalho toma 
inicio pratico com a preparação do catalizador 
de alumina pelo método sol-gel. Foram 
utilizados os seguintes reagentes: água 
destilada; ácido acético; quitosana (aldrich); 
nitrato de cério hexa hidratado; nitrato de 
níquel hexa hidratado e nitrato de aluminio 
nona hidratado. 

Na produção do catalizador, a quitosana foi 
diluída em uma solução de acido acético 
enquanto o cério, niquel e o aluminio foram 
diluidos em água destilada que 
posteriormente foi adicionada à solução de 
quitosana. A solução foi gotejada em uma 
solução de amônia formando esferas. 

Após sua confecção, as esferas foram 
colocadas na estufa sobre aquecimento a 
80ºC para secagem e em seguida à mufla 
com temperatura de 600ºC. As esferas foram 
maceradas até obter-se um pó. 

O catalizador foi submetido a analises EDS e 
difratograma de raios-X. 

 

OBJETIVO 

Como é possível ver na tabela e no gráfico 
abaixo, o Niquel e o Cério se fixaram à 
estrutura da quitosana de forma efetiva. 

TABELA1 – Valores obtidos através do EDS 

Elemento (ms%) 

Ni 9,377 

Ce 90,623 

Total 100.00 
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Gráfico1 – gráfico obtido através da difração de 
raios-X do catalizador 

 

METODOLOGIA 

Após feitas as análises, os resultados obtidos 
foram comparados aos valores calculados 
inicialmente e a partir disso notou-se que os 
valores eram proximos, indicando que os 
elementos niquel e o cério adicionados 
inicialmente na solução de quitosana 
permaneceram presentes no catalizador. 
Sendo assim, o produto desenvolvido nesse 
trabalho a base de níquel suportado em cério é 
um possivel catalizador a ser testado para a 
produção e purificação do hidrogênio. 

Se faz necessário que o produto obtido neste 
trabalho passe por mais testes analíticos como 
cromatografia gasosa com intuito de obter mais 
resultados; aprimorar o processo de produção 
do catalisador e testá-lo efetivamente na 
purificação do hidrogênio. 
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INTRODUÇÃO 
 

O reservatório de Taiaçupeba, localizado na 
divisa de Suzano com Mogi das Cruzes, é 
um dos cinco reservatórios que compõe o 
Sistema  Produtor  do  Alto  Tietê  -  SPAT. 
Nesse  reservatório  que  está  localizada  a 
estação   de   tratamento   de   água,   ETA- 
Taiaçubeba,            responsável            pelo 
abastecimento de parte dos municípios da 
região metropolitana de São Paulo [1]. 
Segundo     o     Sistema     Brasileiro     de 
Classificação de Solos “solo é uma coleção 
de corpos naturais, constituídos por partes 
sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, 
dinâmicos, formados por materiais minerais 
e orgânicos, que ocupam a maior parte do 
manto       superficial       das       extensões 
continentais   do   nosso   planeta,   contém 
matéria  viva  e  podem  ser  vegetados  na 
natureza,  onde  ocorrem.  Ocasionalmente 
podem ter sido modificados por atividades 
humanas” [2]. 

O   estudo   de   perfis   de   solo   constitui 
portanto, uma importante parte para 
compreensão dos aspectos geoquímicos e 
geofísicos do solo, por descrever como os 
elementos que o constituem podem estar 
distribuídos [3][4]. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo do presente trabalho foi 
determinar a concentração dos elementos 
traço As, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Hf, K, La, 
Lu, Na, Nd, Rb, Sb, Sm, Ta, Tb, Th, U, Yb e 
Zn em dois perfis de solo coletados na área 
de influência do reservatório Taiçupeba 
utilizando a técnica de análise por ativação 
com nêutrons instrumental. 

METODOLOGIA 
 

Foram coletados 4 perfis de solo nas áreas 
de influência do reservatório em pontos que 
melhor representam a litologia local. No 
presente trabalho são apresentados os 
resultados dos perfis 1 e 2. O solo foi 
coletado em trincheiras de até 2,0 m de 
profundidade e amostrado a cada 5 cm. No 
laboratório   as   amostras   de   solo   foram 
secas à temperatura ambiente e, após 
secagem, as mesmas foram peneiradas em 
malha  de  2  mm  e  acondicionadas  em 
fracos de polietileno. 

 

Para a análise por ativação com nêutrons 
instrumental   pesou-se   aproximadamente 

200 mg de amostra e material de referência 
(Soil 1 da Agência Internacional de Energia 
Atômica  –  IAEA,  Montana  II  do  NIST  e 
BRP 1  da  Unicamp,  separadamente,  em 
sacos de polietileno previamente limpos e 
irradiados por um período de 6h, no Reator 
de Pesquisa IEA-R1 do IPEN [5]. Para a 
medida das concentrações foi utilizado um 
detector de germânio hiperpuro (HPGe), 
Intertechnique, e eletrônica associada. Os 
espectros foram analisados usando o 
programa de análise de espectros 
InterWinner Gamma 6.0, ORTEC. A 
concentração dos elementos nas amostras 
foi obtida pela comparação das áreas de 
picos das amostras e dos materiais de 
referência ativados em conjunto com as 
amostras [5]. 
 

RESULTADOS 
 

Nas FIG. 1 e 2 são apresentados os 

resultados de concentração, mg kg
-1

, para o 
perfil 1 e perfil 2, respectivamente. 
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Figura 1. Concentração dos elementos no perfil 1 

 

 
Figura 2. Concentração dos elementos no perfil 2 

 

 
Figura 2. Continuação - Concentração dos 
elementos no perfil 2 
 

CONCLUSÕES 
 

Os elementos Fe, K, Na e Ba apresentaram 
as  maiores concentrações entre  todos os 
elementos analisados em ambos perfis. 

No perfil 1 quase todos os elementos 
apresentaram um acréscimo da 
concentração de 20 cm a 40 cm de 
profundidade e, ainda neste perfil a 
concentração dos elementos Rb, Ce e La 
apresentaram um aumento significativo com 
a profundidade. No perfil 2, os elementos 
Th, Sc e Sm apresentaram um aumento 
significativo com a profundidade. 
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de análise por ativação com nêutrons 
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INTRODUÇÃO 
 

O uso crescente de plantas medicinais na 
prevenção e no tratamento de doenças é 
devido aos seus baixos custos, ausência de 
efeitos colaterais quando comparados com 
as drogas sintéticas e pela crença de que 
esse tipo de medicamento, por ser natural, 
não causa efeitos danosos ao organismo 
humano. Entretanto, as plantas medicinais 
podem conter além dos elementos 
essenciais em excesso, os tóxicos que 
mesmo em baixas concentrações são 
prejudiciais  à  saúde.  Os  níveis  de 
elementos nas plantas dependem não só 
da natureza inerente da espécie, mas 
também  das  características  do  solo,  do 
meio ambiente e da habilidade das plantas 
acumularem  os  elementos.  Face  ao 
exposto neste trabalho foi feita a 
determinação de elementos em plantas 
medicinais pelo método de Análise por 
Ativação  com  Nêutrons  (NAA) para 
posterior estudo da correlação dos 
elementos encontrados com as suas 
atividades terapêuticas. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho foi estabelecer um 
procedimento experimental adequado de 
NAA para análise de folhas de duas espécies 
de plantas medicinais Alloe vera L (Babosa) 
e Morus nigra L (Amoreira) 

 

METODOLOGIA 
 

Plantas analisadas e seu preparo para 
análise. As folhas de Aloe vera L 
(Asphadelaceas) foram coletadas no jardim 
de  uma  residência  e  no  caso  da  Morus 

nigra L (Moraceae) foram analisadas duas 
amostras, sendo uma coletada no Campus 
da Cidade Universitária USP e a outra foi 
adquirida em uma loja de produtos naturais. 
O preparo das amostras coletadas consistiu 
na limpeza, secagem e moagem das folhas. 
 

Procedimento da NAA. Alíquotas das 
amostras foram irradiadas juntamente com 
os padrões sintéticos de elementos por um 
período de 16 h e sob fluxo de nêutrons 
térmicos de 5 x 10

12  
n cm

-2  
s

-1  
do reator 

nuclear IEA-R1. Esses padrões sintéticos 
foram preparados pipetando soluções 
padrões sobre tiras de papel de filtro. As 
atividades gama induzidas foram medidas 

pela espectrometria de raios gama usando 
um detector de alta resolução. Os 
radioisótopos formados na irradiação foram 
identificados pela meia vida e energia dos 
raios gama e as concentrações dos 
elementos foram calculadas pelo método 
comparativo  [1].  Foi  avaliada  a  qualidade 
dos resultados quanto à precisão e a 
exatidão pela análise do material de 
referência certificado (MRC) INCT-TL-1 Tea 
Leaves. 
 

RESULTADOS 
 

Os valores dos desvios padrão relativos 
(DPR), erros relativos (ER) e da diferença 
padronizada Z-score [2], obtidos para MRC 
Tea Leaves, na TABELA 1, indicaram boa 
precisão e exatidão dos resultados. Na 
TABELA 2 os resultados das plantas 
medicinais indicam a possiblidade de 
determinação de As, Br, Ca, Co, Cs, Fe, K, 
La, Na, Rb, Sb, Sc e Zn pelo procedimento 
de NAA estabelecido. 
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 M ± DP (DPR,%) M ± DP (DPR,%) M ± DP (DPR,%) 
As, ng g

-1
 

Br, μg g
-1 

Não Detectdo 

8,11 ± 0,72 (8,9) 

9,39 ± 0,13 (1,4) 

1,62 ± 0,16 (9,6) 

58,4 ± 1,4 (2,3) 

24,8 ± 1,5 (5,9) 

Ca, % Co, 

ng g
-1

 

Cs, ng g
-1

 

Fe, μg g
-1 

2,68 ± 0,11 (4,1) 

620 ± 27 (4,3) 

52,6 ± 3,9 (7,5) 

50,1 ± 1,1 (2,2) 

1,52 ± 0,20 (13,4) 

48,4 ± 3,2 (6,6) 

75,6 ± 5,8 (7,6) 

89 ± 10 (11,8) 

2,20 ± 0,12 (5,4) 

565 ± 94 (16,7) 

115,1 ± 5,5 (4,8) 

1218 ± 24 (1,9) 

K, % La, 

ng g
-1

 

Na, μg g
-1

 

Rb, μg g
-1

 

Sb, ng g
-1

 

Sc, ng g
-1

 

Zn, μg g
-1 

3,26 ± 0,40 (12,2) 

1245 ± 53 (4,2) 

6685 ± 1016 (15,2) 

49,9 ± 1,6 (3,1) 

35,2 ± 2,2 (6,2) 

3,92 ± 0,26 (6,6) 

189,6 ± 7,2 (3,8) 

1,97 ± 0,09 (4,4) 

878 ± 48 (5,5) 

41,8 ± 3,4 (8,2) 

36,2 ± 3,9 (10,9) 

65,9 ± 4,2 (6,3) 

3,79 ± 0,13 (3,4) 

42,3 ± 5,2 (12,2) 

2,54 ± 0,51 (20,0) 

2113 ± 145 (6,9) 

36,92 ± 0,85 (2,3) 

16,17 ± 0,78 (4,8) 

16,1 ± 1,9 (12,0) 

285,6 ± 8,1 (2,9) 

22,7 ± 0,2 (0,8) 

 

TABELA 1. Concentrações de Elementos no Material de Referência INCT-TL-1 Tea Leaves 
 

Elementos M ± DP (n) DPR,% ER,% IZ-scoreI Valor do certificado 

Br, μg g
-1 13,55 ± 0,48 (3) 3,6 10,2 2,67 12,3 ± 1 

Ca, % 0,58 ± 0,03 (3) 5,3 0,3 0,11 0,582 ± 0,052 

Co, ng g
-1 386,90 ± 0,88 (2) 0,2 0,03 0,47 387 ± 42 

Cs, ng g
-1 3,55 ± 0,02 (3) 0,6 1,5 0,08 3,61 ± 0,37 

K, % 1,62 ± 0,14 (3) 8,9 4,8 0,91 1,7 ± 0,12 

La, ng g
-1 937 ± 46 (3) 4,9 6,3 1,51 1000 ± 70 

Na, μg g
-1 27,3 ± 3,5 (2) 12,8 10,4 0,99 24,7 ± 3,2 

Rb, μg g
-1 80,1 ± 2,4 (3) 3,0 1,7 0,12 81,5 ± 6,5 

Sc, ng g
-1 245,2 ± 4,5 (3) 1,8 7,8 1,40 266 ± 24 

Zn, μg g
-1 34,2 ± 1,7 (3) 5,0 1,5 0,13 34,7 ± 2,7 

M ± DP: Média e desvio padrão; N= Número de determinações: DPR: Desvio padrão relativo; ER: Erro relativo. 
 

TABELA 2. Concentrações de Elementos nas Plantas Medicinais: Aloe vera (AV), Amoreira 
coletada na USP (USP) e Amoreira Comercializada (AC) 

 

Aloe vera (AV)                     Amoreira (USP)             Amoreira comercializada(AC) 

Elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M ± DP = Média e desvio padrão de pelo menos três determinações; DPR: Desvio padrão relativo relativo. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Os dados do MRC indicaram a aplicabilidade da NAA 
na análise de plantas medicinais. A planta Aloe vera 
apresentou alta concentração de Zn, elemento este 
presente em remédios cicatrizantes. A Amoreira 
comercializada e a coletada na USP apresentaram 
teores distintos de elementos provavelmente devido à 
diferença nos locais de seu cultivo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nanopartículas  (NPs) de  materiais 
metálicos são muito estudadas devido a suas 
características e propriedades únicas. Dentre  
estas,  as  nanopartículas  de  ouro tem 
destaque, pois possuem um amplo campo de 
aplicações[1]. Sendo que as principais 
aplicações estão na área de catálise, em 
diversos processos, como por exemplo, na 
purificação de gás hidrogênio obtido  a  partir  
da  reforma  a  vapor  de metano  e/ou  etanol.  
Muitas  metodologias de  sínteses de  Au-
NPs  foram desenvolvidas, onde o mais 
comum são os métodos  químicos,  o  
método  de  síntese com a radiação UV 
produz Au-NPs com o mínimo de resíduos, 
esta é uma necessidade de diversas 
aplicações. 

 

OBJETIVO 
 

Estudar a influência de diferentes faixas de 
energia de radiação  na  região  do 
ultravioleta para a redução de íons de ouro, 
observando assim a interferência no 
tamanho, morfologia e atividade catalítica. 

 

METODOLOGIA 
 

As  nanopartículas  de  ouro foram 
preparadas em uma cubeta de quartzo de 
caminho óptico de 1 cm. Na cubeta foram 
adicionados 35 μL de uma solução aquosa 
de HAuCl4  (28,68 mM), 14,76 μL de uma 

solução aquosa de citrato de sódio(170mM) 
e  2450  μL  de  água  de  osmose  reversa. 
Após as adições, a solução é irradiada por 
uma lâmpada de xenônio de 35 watts em 
um período de 5 horas e mantida sobre 
agitação constante, o acompanhamento da 
formação das Au-NPs é feito in situ, por 
espectrofotometria na região do UV-Visível. 

Foi analisada a utilização de filtros que 
permitem a passagem de faixas de 
comprimentos de onda, incidindo dessa 
forma faixas de energias diferentes sobre a 
amostra. Os filtros foram numerados e 
associados à sua energia passante 
correspondente, junto à largura de meia 
banda,  respectivamente  sendo  filtro  nº  1 
com 313 +/- 100 nm, filtro nº 2 com 390 +/- 

100 nm, filtro n° 3 com 450 +/- 100 nm e 
filtro nº4 com 540 +/- 100 nm. 

 

O tamanho das Au-NPs foi estimado por 
espectrofotometria na região do UV- 
Visível[2] e o tamanho de cristalito e 
parâmetros de rede determinados por 
difração de  raios  X. A atividade catalítica 
das Au-NPs foi avaliada a partir da reação de 
hidrogenação do corante alaranjado de 
metila com borohidreto de sódio e 
monitorada por espectroscopia na região do 
UV-Visível. 
 

RESULTADOS 
 

A irradiação da solução de ouro (III), sem a 
presença  de  citrato de sódio, não 
possibilitou a formação de Au-NPs. Nos 
demais experimentos, com a presença de 
citrato, ocorreram a formação de Au-NPs que 
foram fortemente influenciadas pela faixa da 
radiação incidente em função do filtro 
utilizado. Na Figura 1 pode ser observada a 
variação do tamanho das ·Au- NPs em 
função do tempo e da faixa de comprimento 
de onda da radiação empregada. Como 
podemos observar na figura 1, a irradiação 
com a fonte Xe sem filtro ou com o filtro n°2 
apresentam formação de Au-NPs de modo 
similar. Sua formação ocorre após 50 
minutos de irradiação,  com  tamanhos  da  
ordem  de 

100nm que vão diminuindo com a mesma 
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velocidade  até  atingir  cerca  de  50nm.  Já 
sem  a utilização  de  radiação  ou 
empregando o filtro n °4 a formação das 
Au-Nps ocorre a partir de 125 minutos, 
porém seu tamanho final fica ao redor de 

70nm. Para os filtros n° 1 e 3 a formação 
das Au-NPs ocorre a partir do 90 minutos e 
seu tamanho final fica ao redor de 60nm. 

 

 

Figura 1. Acompanhamento dos tamanhos 
das Au-NPs in situ em função do tempo e 
da faixa de energia da radiação incidente. 

 

Entretanto as Au-NPs preparadas, 
independente da faixa de radiação utilizada, 
após uma semana apresentavam sinais da 
formação de aglomerados que, com o passar 
do tempo, sedimentavam formando um 
corpo de fundo com coloração preta. 

 

Os difratogramas obtidos para as Au-NPs 
apresentaram picos de reflexão e parâmetros 
de rede característicos para o sistema CFC 
(PDF 4-784). O tamanho de cristalito foi 
calculado empregando a equação de 
Debbey-Scherrer[2] para o pico de reflexão 
no plano [111] e apresentou valores 
próximos a 12nm. Os valores são menores 
que os tamanhos das Au-NPs estimados por 
espectrofotometria UV-Vis[2], sugerindo  que  
as nanopartículas preparadas são 
policristalinas. 

 

As Au-NPs apresentaram baixa atividade 
catalítica na hidrogenação do corante 
alaranjado de metila. Este fato pode ser 
atribuído ao elevado tamanho das Au-NPs 

 

preparadas, o que acarreta numa menor área 
superficial ativa. 
 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

A preparação de Au-NPs empregando 
radiação na faixa do UV-Vis pode ser uma 
boa  alternativa aos processos tradicionais 
que usam reagentes químicos. O tamanho 
das Au-NPs é fortemente influenciado pela 
faixa de energia da radiação utilizada. 
Radiações na região de 390nm 
apresentaram   tamanhos   de   Au-NPs   ao 
redor de 50nm. Entretanto a atividade 
catalítica, no sistema estudado, foi aquém 
da esperada. 
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INTRODUÇÃO 
 

Células a combustível são dispositivos 
eletroquímicos que convertem energia 
química em energia elétrica e calor 
diretamente. Existem 5 tipos de células a 
combustível, que são classificadas em 
termos do tipo de eletrólito e, por 
consequência, temperatura de operação, a 
saber: célula a combustível alcalina (AFC), 
célula a combustível de membrana de troca 
protônica (PEMFC), célula a combustível de 
ácido fosfórico, célula a combustível de 
carbonato fundido (MCFC) e célula a 
combustível de óxido sólido (SOFC) [1]. 

 

Dentre estas, a tecnologia da PEMFC tem 
se mostrado bastante promissora devido à 
elevada   densidade   de   potência   teórica, 
baixo peso e fácil operação. O componente- 
base de uma PEMFC é o conjunto 
membrana-eletrodos (MEA do inglês 
membrane electrode assembly), o qual é 
composto por dois eletrodos (ânodo e 
cátodo) aderidos à uma membrana 
polimérica condutora de prótons, o eletrólito 
da célula. Os eletrodos empregados em 
PEMFC,  também  chamados  de  eletrodos 
de difusão gasosa (EDG), são formados por 
uma  camada difusora de  gases (GDL  do 
inglês gas diffusion layer) e uma camada 
catalisadora (CL do inglês catalyst layer) 
sobrepostas. O GDL é composto por uma 
mistura de politetrafluoretileno (PTFE) e 
negro de acetileno (Vulcan XC-72R, Cabot) 
depositados em tecido ou papel de carbono 
(suporte condutor eletrônico). A CL é 
composta por eletrocatalisadores, em geral 
baseados em platina (Pt) e suas ligas, 
suportados em carbono de alta área 
superficial e solução ionomérica de Nafion 
(condutor      protônico).      As      principais 

funcionalidades da GDL são o livre acesso do 
gás reagente (combustível ou oxidante) à 
CL, prover a condução elétrica e distribuição  
homogênea  do  gás  reagente, de água e 
gases na área eletroativa do eletrodo. Na CL 
ocorrem as reações eletródicas, ou seja, 
reação de oxidação do combustível 
hidrogênio (no ânodo) e reação de redução 
de oxigênio (no cátodo) [2]. 
 

OBJETIVO 
 

O presente trabalho tem por objetivo 
desenvolver um MEA otimizado em termos 
de carga de platina e tipo de membrana. Para 
isso os seguintes estudos serão realizados: i) 
otimizar as tintas precursoras das camadas 
difusoras e camadas catalisadoras para 
aplicação na técnica de impressão à tela, ii) 
preparar EDG pela técnica de sieve-printing 
diretamente em GDL, ii) realizar um estudo 
de carga de Pt/C na   camada   catalisadora   
e   iv)   realizar estudos com membranas 
Nafion de espessuras 50 e 127 µm, Nafion 
212 e 115 respectivamente. 
 

METODOLOGIA 
 

A deposição da camada catalítica no 
eletrólito foi feita pelo método de impressão 
à  tela  (sieve-printing).  A  camada  difusora 
dos   MEAs   foi   preparada   pelo   mesmo 
método de deposição[2]. 
 

As membranas poliméricas condutoras de 
prótons utilizadas nos experimentos, Nafion 

212 e Nafion 115,  tem espessura de 50 µm 
e de 127 µm, respectivamente. 
 

O desempenho dos MEAs produzidos no 
CCCH/IPEN-CNEN/SP foi feito por medidas 
sistemáticas   de   curvas   de   polarização. 
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Foram utilizadas células a combustível 
unitárias de 25 cm

2 
de área geométrica 

alimentadas com hidrogênio e oxigênio. 
 

RESULTADOS 
 

A Figura 1 apresenta curvas de polarização 
para as membranas Nafion 212 e 115 e 
cargas   de   platina   de   0,2   mgPt/cm²   e 

0,4 mgPt/cm². 
 

O desempenho do Nafion 212 foi superior 
ao Nafion 115. Para 0,4 mgPt/cm

2
, obteve- 

se  com  o  Nafion  212  0,45  mA/cm
2   

de 
densidade de corrente a 0,7 V, e para o 
Nafion 115, 0,29 mA/cm

2 
ao mesmo 

potencial  e  mesmas  condições de 
operação. Um desempenho 55% melhor. 

 

Em se tratando do desempenho da célula em  
relação  a  carga  de  platina,  para  o Nafion  
212  com  0,4  mgPt/cm²  obteve-se uma 
densidade de corrente de 0,45 A/cm

2 
ao   

potencial  de  0,7   V.   Este   resultado 

apresentou um desempenho 11 % maior 
quando comparada com a carga de 0,2 
mgPt/cm² que obteve 0,4 A/cm

2  
no mesmo 

potencial,. Sendo assim, com a redução de 

50 % na carga de platina, obteve-se um 
pequena diminuição de desempenho, em 
termos de densidade de corrente, de pouco 
mais de 10%. 

 

 
 

Figura 1- Grafico das curvas de polarização 
 

Figura 1- Gráfico das curvas de polarização 
obtido a partir dos testes realizados com 
diferentes carga de platina e suportes GDL. 

 

CONCLUSÕES 
 

A partir dos testes realizados em laboratório 
podemos observar que o Nafion 212 tem 
melhor desempenho quando comparado 
com  o  Nafion  115  na  região  ôhmica  da 
curva de polarização, região entre 0,2 A/cm² 
e 1,2 A/cm². Como base para comparação do    
desempenho,    com    a    carga    de 
0,4 mgPt/cm

2 
obteve-se densidade de 

corrente de 0,45 mA/cm
2 

e  0,29 mA/cm
2 

a 

0,7    V    para    o    Nafion    212    e    115, 

respectivamente, desempenho 55% melhor. 

 

Para    o    Nafion    212,    a    carga    de 

0,4 mgPt/cm
2  

apresentou um desempenho 

11% melhor que em comparação com a 
carga de 0,2 mgPt/cm

2 
no mesmo potencial 

e nas mesmas condições de operação. 
Portanto, com base nas curvas de 
polarização. a diminuição em 50% da carga 
de platina apresentou apenas uma 
diminuição no desempenho da célula de 
pouco mais de 10 %. 
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Eletro-oxidação do glicerol em meio alcalino utilizando 

eletrocatalisadores PtCu/C 

Aluno: Carlos Eduardo Domingues Ramos e Almir Oliveira Neto 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -  IPEN 

INTRODUÇÃO  

O glicerol tem sido considerado um 
combustível promissor a ser utilizado em 
células a combustível (CaC), devido ao seu 
preço relativamente baixo, fácil 
armazenamento e sendo considerado “amigo 
do ambiente” [1]. A utilização de CaCs é uma 
abordagem promissora, uma vez que, são 
capazes de converter energia química em 
elétrica, e também, durante o processo 
promoverem a formação de produtos de maior 
valor agregado.  Para uma melhor eficiência 
no desempenho das CaCs é descrita a 
utilização de eletrocatalisadores (EC). 
Diversas composições de ECs sintetizados 
via redução por borohidreto de sódio tem sido 
o ponto focal de estudos realizados pelo 
nosso grupo. Os ECs de  Pt suportados em 
carbono ainda permanecem como sendo um 
dos mais populares na literatura devido a sua 
comprovada combinação de alta estabilidade 
e atividade [2]. 
 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi preparar EC 

PtCu/C em diferentes proporções atômicas e 

avaliar a aplicação dos mesmos na eletro-

oxidação do glicerol em meio alcalino por 

voltametria cíclica, cronoamperometria e em 

CaC. 

METODOLOGIA 

As sínteses dos EC nas proporções de 90:10, 
70:30 e 50:50 foram realizadas pelo método 
da redução via borohidreto [3]. Por difração de 
raios X (DRX) ocorreu a identificação das 

fases cristalinas presentes, enquanto que, a 
caracterização eletroquímica foi determinada 
por voltametria cíclica, cronoamperometria e 
em CaC conforme protocolo descrito em [3]. 
 
RESULTADOS 

De acordo com a figura 1 onde são 

apresentados os padrões de difração de 

raios-X dos eletrocatalisadores preparados 

com Pt/C, PtCu/C (90:10; 70:30; 50:50) e 

Cu/C, foi possível observar a interação metal-

suporte entre nanopartículas de Pt e Cu. 

Difração de raios X (DRX) 

Conforme apresentado na Figura 1 foi 

possível identificar a interação metal-suporte.  
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Figura 1. Padrões de difração de Raios-X dos 

eletrocatalisadores preparados a partir de 

Pt/C e PtCu/C. 

Os voltamogramas não apresentaram uma 

região de adsorção-dessorção de hidrogênio 

bem definida em comparação a Pt (Fig.2). O 

EC PtCu/C (50:50) apresentou a melhor 

atividade eletrocatalítica (Fig.3). 
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Caracterização eletroquímica 
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Figura 2. Voltamogramas cíclicos dos 
eletrocatalisadores de Pt/C e PtCu/C em 
diversas proporções em solução de KOH 
1mol L-1.  
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Figura 3. Cronoamperometria da oxidação do glicerol 
em -0,35 V sobre eletrocatalisadores de Pt/C e PtCu/C 
em diferentes proporções. 

 

Conforme apresentado na Figura 4, para 

todos os EC e Pt/C o potencial de circuito 

aberto ocorreu entre 0,92-0,95 V. PtCu/C 

(90:10) apresentou o maior valor de 

densidade de potência máxima de 17,5 mW 

cm-², seguido do PtCu/C (70:30) que 

apresentou um valor de 15,5 mW cm-², 

PtCu/C (50:50) obteve 11 mW cm-², Pt/C 

obteve 7,5 mW cm-², Cu/C foi de 2,5 mW cm-

². Os testes CaC a 90°C apresentaram uma 

densidade de potência para EC PtCu/C 

(90:10) duas vezes maior quando comparada 

a Pt/C. 
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Figura 4. Desempenhos eletroquímicos de 

uma DAGFC 5cm2 em 90 ºC utilizando 

eletrocatalisadores anódicos Pt/C e PtCu/C 

em diferentes proporções. 

CONCLUSÕES 

Os padrões de difração de Raios-X dos EC 

apresentaram uma interação entre metal-

suporte. A eletro-oxidação do glicerol foi mais 

efetiva com o EC PtCu/C (50:50), enquanto 

que, em CaC a maior densidade de corrente 

ocorreu para o EC PtCu/C (90:10). Diante dos 

resultados obtidos, torna-se necessária uma 

avaliação mais rigorosa dos parâmetros 

operacionais utilizados para identificar as 

possíveis causas desta diferença existente. 
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Síntese e caracterização de óxidos mesoporosos para utilização como 

adsorvedores 
 

Carolina Marques de Paula e Larissa Otubo 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O óxido de zircônio (zircônia) é uma 
cerâmica importante que possui aplicações 
em  eletrólitos sólidos,  cerâmicas 
estruturais, biomateriais, entre outras [1]. 
Devido a sua alta área superficial, a zircônia 
nanoestruturada tem sido muito estudada 
para aplicações como catalizadores ou 
suporte de catalizadores, cerâmicas de 
engenharia, sensores de oxigênio, células 
solares e geradores de radioisótopos [2,3]. 

 

A zircônia assume três diferentes estruturas 
cristalinas em diferentes faixas de 
temperatura: monoclínica (<1170°C), 
tetragonal (1170°C a 2370°C) e cúbico 
(2370°C a 2680°C) [5]. 

 

Alguns métodos têm sido empregado 
visando a obtenção de óxidos de zircônio 
com alta área superficial, como por 
precipitação[3], síntese hidrotérmica e 
utilizando templates [7]. 

 

OBJETIVO 
 

Estudo da síntese e caracterização da 
zircônia mesoporosa utilizando o método 
template. 

 

METODOLOGIA 
 

Em balões de fundo redondo foram 
adicionados o polímero Pluronic L64® ou 
polímero  Pluronic F127®  (nas 
concentrações finais de 2,5%, 5% e 7% em 
massa)  dissolvido  em  12,5  ml  de  etanol. 
Sob agitação intensa, foram adicionados 
lentamente 3,22 g de Cloreto de Zircônia. 

Em seguida a solução foi transferida para 
uma placa de petri e levada a estufa a 40°C 
por   24h.Após   a   secagem   as   amostras 
foram tratadas termicamente a 600°C e a 

800°C por 4h. 
 

RESULTADOS 

 

As amostras foram caracterizadas por 
microscopias eletrônicas de varredura, 
transmissão e difração de raios X. 

 

Microscopia eletrônica de Varredura 

 

As amostras obtidas com o pluronic F127 e 
tratadas a 600°C  apresentaram superfície 
rugosa em todas as concentrações 
trabalhadas. As amostras tratadas nessa 
temperatura apresentaram comportamento 
bem semelhantes, enquanto as amostras 
tratadas a 800°C apresentaram resultados 
diferentes em relação às concentrações 
utilizadas. As partículas obtidas na 
concentração 5% revelaram a presença de 
grãos  na  superfície  das partículas,  sendo 
que as de 7% resultaram em partículas com 
uma superfície bem lisa e com morfologia 
bastante fibrosa. 

 

As amostras obtidas com o pluronic L64 e 
tratadas a 600°C mostraram que com o 
aumento da concentração as partículas 
perderam a morfologia fibrosa, e passaram 
a ter como resultado superfície com 
agregados de partículas menores e 
irregulares, já as amostras tratadas a 800°C 
mostram que na concentração de 5% houve 
a formação de grãos na superfície, e as 
amostras obtidas com 7% apresentaram a 
formação      de      partículas      pequenas 



Pág.   158 

 

agregadas, sendo  algumas  delas 
irregulares. 

 

Microscopia eletrônica de Varredura 

 

Nas  amostras  de  zircônia  com  pluronic 
F127 foi observada a presença de agregados 
de partículas de 30 a 100 nm para as 
amostras tratadas a 600°C para as três 
concentrações de polímero utilizadas. A 
morfologia dos poros também foi 
influenciada  pelo aumento  na 
concentração.  Com  o  tratamento  feito  a 

800°C, houve um aparente crescimento das 
partículas. 

 

As amostras obtidas com o pluronic L64 
tratadas termicamente a 600°C 
apresentaram resultados semelhantes nas 
diversas concentrações, isto é, a 
concentração não influenciou na morfologia 
dos poros. A amostra tratada a 800°C 
apresentou regiões com partículas que 
sugerem certa sinterização. 

 

Difração de raio X (DRX) 
 

Os tipos de polímero não influenciaram nas 
fases cristalinas formadas. 

 

Os difratogramas de raios X mostraram que 
a zircônia em diferentes temperaturas 
formou a mesma fase. Houve a formação 
da fase monoclínica. 

 

 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos com a variação de 
concentrações do polímero, temperaturas e 
 

polímeros mostraram que as variações da 
concentração de polímero influenciaram na 
superfície  das  partículas  e  na  morfologia 
dos poros da zircônia sintetizada e que 
ambas temperaturas de 600°C e de 800°C 
tratamento térmico levam à formação da fase 
monoclínica. 
 

Em  relação  aos resultados  das 
microscopias, no MET as estruturas 
apresentam  com  maior  nível de 
porosidades  foram obtida para as zircônias 
tratadas a 800°C, formadas pelo polímero 
F127 e de concentração 7%, enquanto no 
MEV, as de superfícies mais porosas, foram 
observadas nas amostras tratadas a 600°C. 
 
Os resultados de morfologia e fases 
cristalinas, indicaram que é  interessante se 
trabalhar   com   temperaturas   próximas   a 
800°C  e  com  alta  concentração  de 
polímeros para obter zircônias com maior 
porosidade, entretanto medidas de área 
superficial ainda deverão ser feitas para a 
caracterização dos materiais. 
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INTRODUÇÃO 
 

Doença coronariana é uma das principais 
causas de mortes dentre a população 
mundial, sendo que o infarto agudo do 
miocárdio (IAM) acomete mais de 600 mil 
pessoas  por  ano  podendo  ocorrer  sem 
aviso prévio. Milhares de pessoas estão sob 
o risco de vida devido à doença arterial 
coronariana (DAC) existente, porém não 
diagnosticada a tempoO cloreto de rubídio 
(RbCl), radiofármaco voltado para 
diagnostico de perfusão de imagem do 
miocárdio é obtido pelo gerador estrôncio- 

82/rubídio-82 (
82

Sr/
82

Rb), onde o 
82

Sr (t1/2= 

25,5 d)   consiste no radionuclídeo “pai” é 
adsorvido em uma coluna e que por 
decaimento espontâneo é gerado o 
radionuclídeo “filho”, o 82rb (t1/2= 75 s). O 

diagnostico é realizado no PET-CT, que 
consiste em uma tomografia por emissão 
de    pósitrons,    sendo    uma    tomografia 

computadorizada. 
[1, 2, 3]

 

 

OBJETIVO 
 

O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar a capacidade de diferentes óxidos tais 
como Al2O3  (óxido de alumínio), SnO2 (óxido 

de estanho) e TiO2 (óxido de titânio) 
para   adsorver   o   

82
Sr,  utilizado   para   o 

preparo de geradores de 
82

Sr/
82

Rb. 

 

METODOLOGIA 
 

O desenvolvimento deste trabalho está 
baseado na avaliação dos óxidos Al2O3, 

SnO2 e TiO2. Os óxidos utilizados neste 

estudo estão disponíveis comercialmente 
assim a proposta é avaliar sua capacidade 
em adsorver o estrôncio. Para 
desenvolvimento da análise são realizados 
os seguintes procedimentos: Peneiramento 

do adsorvedor, lavagem do adsorvedor, 
condicionamento da coluna, carregamento 
da coluna, eluições na coluna e ensaio de 
pureza química. 

 

RESULTADOS 
 

No momento na montagem da coluna de 
óxido estanho e o titânio necessitaram do 
auxílio de uma bomba peristáltica no 
carregamento   da   coluna,   pelo   fato   de 
possuir partículas finas em excesso que 
desencadeiam  a  obstrução  da  placa 
porosa, limitando o fluxo de solução e 
apresentaram partículas em suspensão, 
enquanto que o alumínio se comporta na 
coluna com passagem constante, pela força 
da gravidade. Iniciando, portanto os testes 
mais   aprofundados   com   o   óxido   de 
alumínio. Posteriormente foi avaliado se 
havia diferença na capacidade de adsorção 
entre o óxido de alumínio do tipo ácido e do 
tipo “R”, obtendo como resultando que 
ambos possuem um perfil de adsorção 
semelhante. 

Na sequência foi avaliada a influência do 
tamanho da partícula do óxido de alumínio, 
comparando o óxido comercial com o 
peneirado na faixa granulométrica de 100 a 

200 mesh, resultando em uma maior 
adsorção o óxido peneirado, o resultado foi 
influenciado pela diminuição da saída de 
alumínio junto com o estrôncio no momento 
do carregamento da coluna, pois após 
peneirar a alumina, diminuiu a saída de 
partículas finas. Outro teste foi realizado para 
determinar se com o dobro de adsorvedor, 
haveria maior capacidade de adsorção de 
estrôncio. Porém, quando se aumentou a 
carga do óxido de alumínio a quantidade de 
estrôncio retida manteve-se semelhante, 
enquanto a quantidade de alumínio  liberada  
na  amostra  aumentou 
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cerca de 99%. Inicialmente as análises 
realizadas haviam sido submetidas à um 
carregamento com volume de 30 mL de 
ácido clorídrico com variáveis   massas de 
estrôncio, porém notou-se que a quantidade 
de   estrôncio   adsorvida   na   coluna   não 
estava sendo significativa. Portanto, seu 
volume de carga foi reduzido para 2 mL, 
onde obteve-se uma melhor adsorção do 
estrôncio, cerca de 98% havia sido 
adsorvido. 

Visto que quando utilizou-se um volume de 

2   mL   obteve-se   um   melhor   perfil   de 
adsorção   de   estrôncio,   foi   utilizado   o 
mesmo   parâmetro   para   montagem   da 
coluna do gerador. Fazendo uma 
comparação  da  coluna  de  alumina  ácida 
que esta sendo estudada e com a alumina 
comum que é utilizada no gerador de 
molibdênio-99/tecnécio-99m (99Mo/99mTc). 
Ambas  foram  submetidas  ao  mesmo 
volume de carga e à 5 eluições utilizando- 
se solução salina auxiliadas com frasco de 
vácuo. Onde obtive-se como resultado que 
a coluna estudada apresentou maior 
adsorção de estrôncio e menor liberação de 
alumínio. 

 

CONCLUSÕES 
 

As análises realizadas até o momento 
demonstraram que o óxido de alumínio 
quando utilizando a volumes menores de 
carga,  possui maior  capacidade  de 
adsorção de estrôncio, visto que quando se 
utilizou uma carga de 2 mL apresentou uma 
adsorção de 98% do estrôncio carregado. 
Os óxidos de estanho e titânio comerciais 
analisados possuem partículas muito finas, 
fora da faixa granulométrica desejada. 
Ambos precisam de uma bomba peristáltica 
para auxiliar no carregamento da coluna, 
pois caso contrário, a passagem da solução 
é  impossibilitada  pela obstrução  da  placa 
porosa, enquanto que o óxido de alumínio 
possui  um  fluxo  constante,  apenas  pela 
força da gravidade. 

A coluna de óxido de alumínio ácido 
estudada  apresentou  melhores  resultados 
do que a coluna já utilizada no gerador de 

molibdênio-99/tecnécio-99m (
99

Mo/
99m

Tc), 
em que é utilizado o óxido de alumínio 
comum. Na coluna estudada houve maior 
adsorção de estrôncio e menor liberação de 
alumina,  mesmo  quando  foi  realizado  o 
teste sem o filtro de membrana, a coluna 
estudada não apresentou partículas 
suspensas na solução. 

Para estudos futuros, pretende-se avaliar 
melhor o perfil de adsorção do óxido de 
alumínio, estudando se há possibilidade de 
aumentar a massa de estrôncio, visando 
obter o mesmo perfil de eluição. Iniciando 
análises mais aprofundadas com o óxido de 
estanho e titânio,  sintetizando-os, 
esperando obter melhores resultados. 
Possibilitando analisar como os óxidos se 
comportam quando são submetidos às 
mesmas condições, comparando-os em 
estudos anteriores. 
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Preparação de nanopartículas de ouro por métodos químicos 

Daniela Cristina Loureiro da Silva e Jorge Moreira Vaz 

Instituto de Pesquisas Energéticas  e Nucleares - IPEN 

INTRODUÇÃO  

Nanopartículas metálicas tem sido o foco de 

muitas pesquisas por suas características 

únicas, tanto óticas, como físicas ou 

catalíticas. Chamam atenção também por 

suas características físico-químicas 

conhecidas por dependerem crucialmente de 

sua morfologia e tamanho.[1] Nanopartículas 

de ouro se destacam devido a existência de 

elétrons livres na banda de condução em sua 

superfície, o que permite a observação dos 

efeitos visuais, causados pelas oscilações 

dos elétrons na banda de condução, em 

ressonância com a luz incidente, denominada 

como superfície plasmônica de 

ressonância.[2,3] AuNPs podem ser 

aplicadas como catalisadores em diversas 

reações e possibilitam aplicações tanto em 

células a combustível como na purificação de 

H2 oriundo de processos de reforma a vapor 

de metano ou etanol. 

OBJETIVO 

Estudar a influencia das condições de 

preparação, empregando métodos químicos 

para redução de íons de ouro, no tamanho e 

na morfologia das nanopartículas de ouro. 

METODOLOGIA 

Inicialmente toda a vidraria a ser utilizada foi 

limpa com água-régia e lavada com 

detergente concentrado e água deionizada.[4] 

As Au-NPs foram sintetizadas a temperatura 

ambiente com agitação constante. Os 

experimentos foram feitos com razões 

molares de citrato/ouro variando entre 0,3 e 

18,0 e com uma razão molar de 

borohidreto/ouro de 3,05. A partir dos 

espectros na região do UV-Visível, utilizando 

um modelo matemático, foram estimados os 

tamanhos das Au-NPs, relacionando a 

absorbância no pico da banda de ressonância 

plasmônica com a absorbância em 450nm. O 

tamanho de cristalito e os parâmetros de rede 

cristalina foram calculados a partir dos 

espectros de difração de raios-X. Estes 

parâmetros foram monitorados por três 

semanas para avaliar a estabilidade das Au-

NPs preparadas. A atividade catalítica foi 

determinada por espectroscopia na região do 

UV-Visível, a partir da taxa de descoloração 

(Abs/min), da reação de hidrogenação do 

corante alaranjado de metila com borohidreto 

de sódio na presença de AuNPs. 

RESULTADOS 

Os tamanhos das AuNPs ficaram ao redor de 

3,5nm nas razões citrato /ouro de 1,5 a 6,0, 

figura 1. A partir dos difratogramas de raios-X 

foram observados picos de difração 

característicos do ouro com parâmetros de 

célula e distância interplanar correspondentes 

a fase cristalina cúbica de face centrada em 

todas as razões citrato/ouro. Através da 

equação de Debye-Scherrer foram calculados 

os tamanhos de cristalito das Au-NPs que 

ficaram na faixa de 5 – 10nm; diminuindo com 

o aumento da razão citrato/ouro, como mostra 

a figura 1. Os tamanhos das Au-NPs relativo 

aos experimentos com razão Cit/Au 12 em 

diante não foram calculadas por não se 

encaixarem no modelo matemático utilizado 
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no cálculo do diâmetro das nanopartículas. 
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Figura 1. Tamanho do cristalito e tamanho das AuNPs em função da razão 

citrato/ouro. 

 O tamanho das  Au-NPs para as razões de 

Cit/Au entre 1,5 e 8 permaneceu praticamente 

inalterado durante três semanas. Nas demais 

razões avaliadas, ocorreram variações de 

tamanho. 

Na figura 2 é apresentada a taxa de 

descoloração do alaranjado de metila em 

função do tamanho das AuNPs, calculados 

por UV-visível. 
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Figura 2. Atividade catalítica das AuNPs em relação com o tamanho das 

partículas. 

 

As Au-NPs apresentaram melhor atividade 

catalítica (maiores taxas de descoloração) 

para razões de Cit/Au na faixa de 0,6 a 3 que 

correspondem aos tamanhos de 3 a 5nm. 

Para tamanhos maiores a atividade catalítica 

foi pior, como pode ser observado na figura 2. 

CONCLUSÕES 

As nanopartículas apresentaram 

comportamento estável não sendo observada 

a formação de aglomerados no período de 

três semanas. A atividade catalítica das Au-

NPs na reação de hidrogenação do 

alaranjado de metila mostrou uma forte 

dependência do tamanho das nanopartículas, 

sendo as maiores atividades observadas em 

nanopartículas com tamanhos em torno de 

3nm. 
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Estudo da permissividade elétrica de óxidos mistos 

Deborah Yohana Bertoldo da Silva e Eliana Navarro dos Santos Muccillo 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares- IPEN 

INTRODUÇÃO  

Cerâmicas policristalinas com estrutura tipo 

perovsquita têm ampla faixa de aplicação em 

dispositivos eletrônicos e na microeletrônica 

como supercapacitores, dispositivos para 

armazenamento de energia e atuadores 

piezoelétricos entre outras. Dentre os óxidos 

mistos com estrutura perovsquita que 

apresentam permissividade elétrica gigante 

(acima de 1.000) e baixas perdas dielétricas 

(menor que 1), o Bi2/3Cu3Ti4O12 (BCTO) [1] tem 

se destacado. 

OBJETIVO 

O trabalho tem como objetivo a obtenção do 

óxido misto BCTO pelo método convencional de 

mistura dos reagentes e subsequente reação 

em estado sólido. Com o intuito de diminuir a 

temperatura de reação, frente ao que é 

encontrado na literatura [2], e obter máxima 

densificação. Serão utilizados diversos tempos 

e temperaturas na etapa de sinterização. As 

cerâmicas obtidas serão avaliadas por diversas 

técnicas.  

METODOLOGIA 

Foram utilizados como materiais de partida os 

óxidos de bismuto, titânio e cobre de alta pureza 

(> 99%). Foi feita a mistura dos materiais de 

partida na proporção estequiométrica em 

misturador mecânico por 5 h com álcool 

isopropílico. Após a secagem a mistura foi 

homogeneizada. A mistura resultante foi tratada 

termicamente em 860°C por 5 h. Em seguida foi 

feita a moagem. Após a secagem da mistura 

moída, esta foi novamente calcinada por 5 h na 

mesma temperatura. 

O pó calcinado foi misturado com álcool 

polivinílico e a mistura foi compactada com 

pressão de 12,5 MPa durante um minuto. As 

amostras compactadas foram sinterizadas em 

temperaturas variando entre 900 e 970°C com 

tempo fixo por 2 h. Após a caracterização das 

amostras sinterizadas por difração de raios X 

(DRX) e densidade, determinou-se que a 

temperatura adequada para a sinterização é 

950°C. Por fim, foram preparadas novas 

amostras para o estudo do tempo de 

sinterização que variou entre 2 e 12 h, na 

temperatura de 950ºC. 

RESULTADOS 

A Figura 1 mostra os perfis de difração de 

raios X das amostras sinterizadas em 

diferentes temperaturas. 
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Figura 1. Difratogramas de raios X das 

amostras após a sinterização em diversas 

temperaturas por tempo fixo de 2 h. 

Obteve-se a fase desejada (indexada) 

característica do BCTO para a temperatura de 

sinterização de 925°C (ou superior), e 

pequenas frações de fases intermediarias. Na 

temperatura de 900°C as amostras não 
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apresentam os picos característicos do BCTO, 

mas dos óxidos constituintes. O difratograma de 

raios X apresenta picos característicos do TiO2 

em meio às fases do BCTO para a temperatura 

de 970°C.   

A Tabela 1 mostra os resultados de densidade 

obtidos. O aumento da temperatura de 

sinterização promoveu aumento da densidade 

das amostras.  

TABELA 1. Densidade relativa das amostras 

compactada e sinterizadas. 

Temperatura 

(°C) 

Densidade geométrica 

(%) 

Densidade hidrostática 

(%) - 41,5& - 

900 80,9 - 

925 87,5 92,0 

950 91,5 97,0 

970 92,2 97,4 

& densidade da verde. 

A Figura 2 mostra os difratogramas de raios X 

para temperatura fixa e tempos até 12 h.  
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Figura 2. Difratogramas de raio X das amostras após 

sinterização a 950°C para os tempos de 2, 5, 8 e 12 h. 

É possível observar que o aumento do tempo 

até 12 h promove a formação de fases 

secundárias, que podem estar relacionadas 

com a reação de decomposição do titânio na 

superfície da amostra. Os resultados de 

densidade relativa são mostrados na Tabela 2. 

TABELA 2. Densidade relativa das amostras 

sinterizadas a 950°C. 

Tempo (h) Densidade geométrica 

(%) 2 91,5 

5 90,3 

8 89,9 

12 89,4 

A diminuição na densidade relativa está 

relacionada com a perda de Ti da composição 

desejada. 

CONCLUSÕES 

O processo intermediário de moagem não 

promoveu uma melhor homogeneização da 

amostra, obteve-se resultados similares para 

amostras com e sem essa etapa de 

processamento. 

A temperatura de 900ºC é insuficiente para 

formar a fase desejada na sinterização. Para 

temperaturas acima de 970ºC ocorre 

decomposição da fase BCTO. A sinterização 

foi efetiva para produzir cerâmicas densas de 

BCTO com fase característica a 950°C com 

tempos de patamar relativamente curtos (2 h). 

O aumento de tempo da sinterização diminui 

a densificação do material. A partir de 12 h 

são formadas fases secundárias. 
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Determinação de 226Ra e 210PB em perfis de sedimentos dos reservatórios 

Pirapora do Bom Jesus e Salto de Itu – estado de São Paulo 
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INTRODUÇÃO 
 

O rio Tietê drena uma área composta por seis 
sub-bacias hidrográficas (Alto Tietê, 
Sorocaba/Médio Tietê, Piracicaba-Capivari- 
Jundiaí, Tietê/Batalha, Tietê/Jacaré e Baixo 
Tietê). Ao longo de sua extensão (1100 km) 
suas margens banham 62 municípios 
ribeirinhos. Apesar de toda sua contribuição 
histórica e econômica para o estado de São 
Paulo, o rio Tietê é também um dos rios mais 
poluídos do mundo, especialmente no trecho 
do município da cidade de São Paulo [1,2]. 

 

Ao longo do curso do rio Tietê foram 
construídas barragens com o intuito de geração 
de energia elétrica. Após a cidade de São 
Paulo, em  Santana de Parnaíba, encontra-se 
a Usina Hidrelétrica Edgar de Souza e, adiante 
em Pirapora do Bom Jesus, a Barragem de 
Pirapora do Bom Jesus e a hidrelétrica de 
Rasgão. A jusante encontra-se a Barragem de 
Barra Bonita na cidade de Barra Bonita, a 
Barragem Laras, em Laranjal Paulista, a 
Barragem de Anhembi, em Anhembi, a 
Barragem Bariri, em Bariri, a Barragem  
Ibitinga,  entre  Borborema  e Iacanga, a Usina 
Hidrelétrica Mário Lopes Leão, em Promissão 
e Avanhandava e a Barragem Três Irmãos em 
Pereira Barreto [3]. 

 

OBJETIVO 
 

Os objetivos deste trabalho foram determinar 
as concentrações dos radionuclídeos naturais 
226

Ra e 
210

Pb em três testemunhos de 
sedimento coletados no sistema do Alto e 
Médio Tietê em 2014, para serem utilizados 
na determinação da taxa de sedimentação e a 
idade dos sedimentos,  com  a finalidade de 
verificar mudanças ocorridas por ações 
antrópicas neste ambiente ao longo dos anos. 

METODOLOGIA 
 

Foram coletados em 2014 três testemunhos 
de sedimento nos reservatórios de Pirapora 
do  Bom  Jesus,  Salto  de  Itu  e  Laras  – 
Anhembi, T4, T5 e T6, respectivamente, com 
amostrador   de   testemunhos   manual.  Os 
perfis foram mantidos em freezer até o 
momento da abertura e foram seccionados a 
cada dois centímetros. 
Determinou-se também a análise 
granulométrica das amostras de sedimento 
para auxiliar na interpretação dos resultados, 
a qual foi realizada a úmido passando-se 5g 
da amostra in natura por um conjunto de 
peneiras capazes de separar as frações em 

areia e silte + argila utilizando-se água 
superpura [4]. 
 

As amostras de sedimento resultantes do 
fatiamento de cada perfil foram peneiradas na 

malha 0,062mm, secas a 60
o
C e após a 

secagem foram maceradas, pulverizadas e 
submetidas ao procedimento radioquímico para 

determinação de 
226

Ra e 
210

Pb. Uma alíquota 
de 1,00g em duplicata de cada fatia foi 
dissolvida com ácidos minerais, HNO3(conc) e  
HF  40%,  e  H2O2   30%,  em  digestor  de micro-
ondas e submetida a um procedimento 
radioquímico   sequencial   para   determinar 
226

Ra e 
210

Pb. Este procedimento consiste de 
uma  precipitação  inicial  de  Ra  e  Pb  com 
H2SO4   3M,  dissolução  do  precipitado  com 
ácido nitrilo tri acético em pH básico, 
precipitação de Ba e 

226
Ra com sulfato de 

amônio e precipitação de 
210

Pb com cromato 
de sódio 30%. A concentração do 

226
Ra foi 

determinada pela medida alfa total do 
precipitado de Ba(

226
Ra)SO4 e a concentração 

de 
210

Pb por seu produto de decaimento 
210

Bi, 
pela  medida  beta  total  do  precipitado  de 
210

PbCrO4 [5]. Ambos os radionuclídeos foram 
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medidos  em  um  detector  proporcional  de 
fluxo gasoso de baixa radiação de fundo. 

 

RESULTADOS 
 

Nas FIG. 1, 2 e 3 são apresentados os 
resultados da análise granulométrica e das 
concentrações de 

226
Ra e 

210
Pb, em mBq 

kg
-1

, dos testemunhos T4, T5 e T6 
respectivamente. 

 

 
 

Figura 1 – Concentração de 
226

Ra, 
210

Pb e %s+a do 
testemunho T4. 

 

 
Figura 2 – Concentração de 

226
Ra, 

210
Pb e %s+a do 

testemunho T5. 

 

 
Figura 3 – Concentração de 

226
Ra, 

210
Pb e %s+a do 

testemunho T6. 

CONCLUSÕES 
 

Os testemunhos T4 e T5 apresentaram 
maiores porcentagens da fração s+a, quando 
comparado  os  valores  do  testemunho  T6, 
cujos valores dos dois primeiros testemunhos 
variaram de 40% a 90%. Os testemunhos T4 
e T5 apresentaram também maiores 
concentrações do radionuclídeo 

210
Pb 

indicando que o mesmo se encontra em 
excesso o que tornará possível se obter a idade 
dos sedimentos depositados nos dois 

locais  de coleta,  Pirapora do Bom  Jesus e 
Salto  de  Itu,  respectivamente;  também 
calcular a taxa de sedimentação. No 
testemunho T6 – Laras Anhembi o 

226
Ra 

apresentou  maiores  concentrações,  não 
sendo possível, portanto, os resultados serem 
usados para se obter a idade dos sedimentos 

depositados. 
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INTRODUÇÃO 
 

A   crescente   demanda   por   energia   no 
mundo moderno e questões de 
sustentabilidade e preservação ambiental 
fazem com que pesquisas referente ao 
desenvolvimento e aprimoramento dos 
meios alternativos de produção e 
transmissão de energia entrem em foco. 

 

A eletrólise alcalina da água é o processo 
de dissociação da água (H2O) em oxigênio 
(O2) e Hidrogênio (H2) a partir da aplicação 
de um potencial elétrico entre dois terminais 
imersos em uma solução aquosa de um 
condutor iônico [1]. 

 

 
 

Figura 1. Eletrólise Alcalina 
 

 

 

Este processo, caracterizado pela Figura 1, 
tem  sido  muito  utilizado  dentro  da 
Economia de Hidrogênio como uma 
alternativa viável para produção de 
hidrogênio como vetor energético. A sua 
utilização   a   partir   do   fornecimento   de 

energias de fontes renováveis como a 
energia fotovoltaica, biomassa, eólica e 
nuclear torna o processo ambientalmente 
correto uma vez que não há emissão de 
poluentes ofensivos ou dejetos [2]. 
 

Há um problema fundamental na eletrólise 
alcalina que é a dissolução dos eletrodos 
metálicos de forma acentuada durante a 
produção dos gases [3]. 

 

A  determinação e caracterização do 
material utilizado em eletrolisadores e seu 
comportamento no meio alcalino do 
eletrolisador é a primeira etapa para definir 
possíveis soluções para o problema. 
Materiais frequentemente utilizados para o 
fim da eletrólise são o níquel e o aço 
inoxidável ABNT-316L. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho de iniciação 
científica é de se verificar o comportamento 
de  eletrodos  (cátodo  e  ânodo)  de  uma 
célula de eletrólise alcalina, utilizando 
chapas metálicas de Ni e de aço inoxidável 
ABNT-316L, analisando  o  desgaste 
corrosivo durante a produção dos gases na 
célula eletroquímica através da técnica de 
Espectroscopia  de  Impedância 
Eletroquímica (EIE). 
 

METODOLOGIA 
 

Para a realização do experimento, foram 
utilizados os modelos experimentais de 
Frequency Response Analysis (FRA) e a 
Cronoamperimetria em conjunto com um 
potenciostato/galvanostato   Metrohm 
modelo (PGSTAT302N). 
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Amostras   de   eletrodos   de   Ni   e   aço 
inoxidável ABNT-316L foram submetidas 
inicialmente a um tratamento de superfície. 
Em  seguida  os  comportamentos  em 
repouso no meio alcalino e em processo de 
eletrólise foram analisados e comparados 
em  diversos  níveis  de  diferença  de 
potencial e tempos de duração do processo 
de eletrólise. 

 

RESULTADOS 
 

Em  repouso  na solução  alcalina  de  KOH 

1M, todas as amostras apresentaram 
aumento de impedância devido a formação 
de uma camada de NiOOH[4]. Tal camada 
age como um invólucro protetor do eletrodo. 
A Figura 2 representa um dos gráficos 
gerados a partir do experimental de EIE. 

 

 
 

Figura 2. Gráfico de Bode análise de 

níquel em polarização anódica 
 

A polarização anódica utilizando ambos os 
materiais acarretaram no aumento da 
camada de proteção formada inicialmente 
na superfície do eletrodo. O aumento da 
camada e o processo de sua retirada pela 
formação do gás oxigênio gerou um 
equilíbrio e manteve o eletrodo protegido. 

 

Entretanto, durante a polarização catódica, 
tanto os eletrodos de níquel quanto os 
eletrodos  compostos  por  aço  inoxidável 

316L apresentaram a total destruição da 
camada formada em repouso seguida da 
corrosão da superfície dos metais. 

 

CONCLUSÕES 
 

A utilização da espectroscopia de 
impedância eletroquímica foi a base de 
análise do presente estudo de proteção 
anticorrosiva dos eletrodos de eletrólise 
alcalina. Essa metodologia permitiu, através 
dos gráficos de Nyquist e Bode, fazer as 
comparações necessárias para avaliar os 
diversos comportamentos das superfícies 
dos eletrodos, polarizadas tanto de forma 
catódica (produção de H2) quanto anódica 

(produção de O2). 

Ambos   os   eletrodos   de   níquel   e   aço 

inoxidável 316L se mostraram  viáveis para 
utilização como eletrodo anódico na 
construção de eletrolisadores. A utilização 
destes materiais como eletrodo catódico é 
viável porem sua vida útil é reduzida em 
razão da corrosão ocasionada pela eletrólise. 
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INTRODUÇÃO 

 

As raias ou arraias fluviais são peixes peçonhentos  
que  vivem  no  fundo  dos  rios, como na Bacia 
Amazônica e causam muitos acidentes nos moradores 
da região conforme mostrado na Figura 1 [1]. 

 

 
Figura 1: Ferimentos dolorosos, difícil cicatrização, 

necroses extensas, infecções bacterianas em mão e 
pé. [2] 

 

Fazem    parte    do    filo    Chordata,    classe 
Chondrichthyes,        integram        a        família 
Potamotrygonidae,     compreendendo     quatro 
gêneros:           Paratrygon,           Plesiotrygon, 
Potamotrygon    e    Heliotrygon.    O    gênero 
Potamotrygon   apresenta   em   torno   de   18 
espécies; Plesiotrygon abrange duas espécies; 
Heliotrygon possui duas espécies, a gomesi e 
rosai;   o   gênero   Paratrygon   é   considerado 
monoespecífico  até  o  momento,  pois  alguns 
estudos    indicam    que    esse    grupo    pode 
compreender um complexo de espécies [3]. Estudos 
de caracterização do veneno, obtido a partir   das   
raspagens   do   ferrão,   já   foram realizados      
com      raias      dos      gêneros Potamotrygon  e  
Plesiotrygon  [1].  Entretanto, não  há  relatos  
sobre  trabalhos  utilizando  o gênero Paratrygon [1]. 

Os acidentes acontecem quando banhistas, por 
exemplo, pisam no ferrão das raias, que é revestido   
pelo   veneno   deste   animal   [3]. Contudo, o dorso e 
a cauda das raias são recobertos por grande 
quantidade de muco, por esse motivo, seria 
importante comparar as toxinas presentes no muco 
com aquelas encontradas no veneno [4]. 

Feitas  estas  considerações  optamos  por realizar 
este estudo com a espécie P. aiereba que também 
ocasiona acidentes. 

 

OBJETIVO 
 

Avaliar o perfil eletroforético e cromatográfico do  
muco  da  raia  Paratrygon  aireba, comparando com 
o veneno desta mesma espécie. 

 

METODOLOGIA 
 

Foram   coletadas   raias   Paratrygon   aiereba (n=17) 
no Ribeirão do Carmo, afluente do rio Tocantins no 
município de Porto Nacional – TO. A extração do muco 
e do veneno de raias Paratrygon foi realizada no 
Laboratório de Ictiologia da UFT/Porto Nacional – TO 
e no laboratório de Pesquisa da FAPC/ITPAC Porto 
por meio de raspagem do epitélio que recobre o dorso 
(muco) e o ferrão (veneno). 

Foi realizado um pool do muco e um pool do veneno 
de todas as raias capturadas. As amostras foram 
diluídas em salina 0,9% e centrifugadas por 15 
minutos a 1190 g e o sobrenadante foi filtrado à vácuo 
com filtro de 8 

µm. 

 

Foi realizada a separação das proteínas da peçonha 
por eletroforese SDS-Page, para analisar o grau de 
pureza das proteínas e determinar a massa molecular. 

Para   analisar   o   perfil   das   proteínas   das amostras 
de raspado do muco do dorso do animal foi utilizado 
um sistema de cromatografia de  fase  reversa  (RP-  
HPLC)  e  Coluna  C18 

Shimadzu shim-pack UP-ODS (4,6 mm/ 250 mm/5 
mm). A amostra foi eluída com um gradiente formado 
por ácido trifluoroacético (TFA)/água (A-1:1000) para 
de TFA/acetonitrilo (ACN)/água (B-1:900:100) . Os 
peptidos foram eluidos a um gradiente constante de 
1,0 mL/min com um gradiente de 10-80% de solvente 
B ao longo de 40 min. Os eluatos das colunas foram 
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monitorizados  pela sua absorvância de UV a 
214 nm. 

 

RESULTADOS 
 

Com base na metodologia utilizada, observa-se que o 
perfil eletroforético do muco é muito semelhante ao 
perfil do veneno. Nota-se que o muco  apresenta  as  
mesmas  bandas observadas na eletroforese do 
veneno, porém, em maior concentração (Figura 2). 

Estes resultados nos guiaram para a identificação dos 
componentes do muco por meio de cromatografia em 
HPLC de fase reversa. 

Na cromatografia foram revelados oito picos, mas  
ainda não foi realizada a caracterização dos 
mesmos (Figura 3). 

Em  trabalhos  realizados  com  raias  de  água doce,  
como  de  Potamotrygon  motoro, observou-se um 
perfil eletroforético semelhante. Portanto, os 
resultados sugerem que os constituintes do veneno de 
P. aireba são semelhantes aos componentes de 
outros gêneros. 

Para o próximo passo pretende-se imunizar animais 
para obtenção de soro policlonal antimuco e 
antiveneno desta espécie, a fim de buscar um 
tratamento para os principais efeitos do 
envenenamento como edema e dor. 

 

 
Figura 2: Análise por SDS - PAGE em gel de 
Poliacrilamida 12 % e coradas com Nitrato de Prata. 
Legenda: 1) MM – Marcador de massa molecular. 2) 
Muco; 3) Veneno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cromatografia em HPLC - Fase Reversa 

Coluna C18 Shimadzu shim-pack UP-ODS (4,6 mm/ 
250 mm/5 mm).de muco da raia P. aiereba. 
Absorbância a 214 nm. 

 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados preliminares indicam que o muco 
apresenta os mesmos componentes proteicos que o 
veneno, o que permitirá, dentre outras vantagens, 
coletar mais amostras e, portanto utilizar um menor 
número de raias, além de permitir devolvê-las ao seu 
habitat. 
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INTRODUÇÃO 
 

A segurança é um dos aspectos mais 
importantes da energia nuclear, junto com o 
manejo de resíduos radioativos. Acidentes 
graves raramente acontecem mas trazem 
consequências extremamente graves. 
Alemanha e Itália rejeitam a construção de 
usinas nucleares por pressão da população. 
Os reatores em operação hoje são, em sua 
maioria, da Geração II, dependentes de 
sistemas ativos de refrigeração. A geração 
III/III+ introduziu características que 
permitem a refrigeração passiva do reator. 
Novos conceitos, a chamada Geração IV, 
estão sendo desenvolvidos para aprimorar 
ainda mais a geração de energia por fissão 
nuclear,  com   potenciais  aprimoramentos 
em  economia,  segurança e 
sustentabilidade. Dessa forma, é 
interessante acompanhar os 
desenvolvimentos desses novos reatores, 
tendo   como   compara-los   aos   reatores 
atuais,   a   fim   de   saber   se   estão   se 
mostrando projetos viáveis. 

 

OBJETIVO 
 

A meta do trabalho é comparar os sistemas 
de segurança de reatores nucleares de 2

a 
e 

4
a 

gerações através de uma pesquisa 
bibliográfica. 

 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa se divide em duas partes. Uma 
trata de como se avalia a segurança de um 
reator, englobando a filosofia por trás das 
medidas adotadas, exigências e 
regulamentações e os métodos de avaliação.  
A  segunda  trata  da  descrição dos reatores 
e seus sistemas de segurança, além de 
dados relacionados às avaliações 

feitas. A comparação dos reatores é feita a 
partir dessas informações. Estas são 
coletadas através de livros e artigos, sendo 
necessário computador com acesso à 
internet e bibliotecas, garantido pelo IPEN, 
com suporte financeiro da FAPESP. 
 

RESULTADOS 
 

Os reatores dos tipos BWR e PWR 
americanos  da geração  II  possuem 
sistemas de segurança ativos que 
necessitam de fontes de energia elétrica para 
operarem, como geradores a diesel, e alguns 
que necessitam apenas de baterias [1][2]. 
Algumas ações humanas são especialmente 
importantes. As medidas de CDF   (Core   
Damage   Frequency)  variam entre    
aproximadamente    5E-4/ano    até 

7E-7/ano [2]. 
 

 

 

 

 
 

Figura 1. Distribuição de CDFs de LWRs Americanos 

[2] 

 

A  grande  variabilidade, mesmo  dentro  de 
um único modelo de reator, é consistente 
com    a    perspectiva    de    que    fatores 
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[5]Schulenberg, T. et   al. Supercritical 

Water-Cooled  Reactor (SCWR) 

 

 

específicos de uma determinada usina são 
importantes, assim como os sistemas de 
suporte do reator [2]. Ela também está 
presente nos reatores japoneses. 

 

Dentre os reatores da Geração IV, o VHTR 
e o SCWR são as evoluções de tipos atuais 
de reatores. A taxa de combustão dos 
diversos  tipos de  VHTR  em 
desenvolvimento  variam  entre  90  e  150 
GWD/MT, com potências de 250-600 MWth, 
temperaturas  de  saída  acima  dos  750

o
C, 

combustíveis enriquecidos a taxas entre 9,6 
a 19,8%, eficiência acima dos 40% [3], 
características que dão ao reator a 
capacidade de segurança inerente, com 
estimativa de que a probabilidade da 
temperatura   do   combustível   ultrapassar 

2000
o
C ser de 1,26E-8. Já o SCWR possui 

um design mais simples em relação aos 
LWR  atuais,  com  eficiência  acima  dos 

43,5%. Os modelos em desenvolvimento 
aspiram potências acima dos 2300 MW th, 
temperaturas de operação maiores do que 

500
o
C e pressões de 25 Mpa, com taxas de 

combustão até 60 GWD/MT e combustível 
enriquecido a taxas em torno de 7% [4][5]. 

 

Os principais desafios quanto a esses dois 
conceitos resultam da alta temperatura, no 
caso do VHTR, e do uso da água no estado 
supercrítico, no caso do SCWR. 

 

CONCLUSÕES 
 

A dependência das estimativas de CDF de 
características únicas de cada usina limita a 
comparação entre as gerações II e IV, já 
que ainda não existem reatores comerciais 
da nova geração em operação. Apesar disso, 
já existem estudos que mostram os 
potenciais e desafios desses conceitos, 
relacionados às mudanças radicais de cada 
um. O VHTR tem potencial de ser mais 
econômico e preparado para acidentes 
graves, com menor proliferação e maior 
proteção física, com questões a serem 
resolvidas em relação à temperatura de 
operação e a produção de hidrogênio. Já o 
SCWR   oferece   ganhos   econômicos   e 

 

simplicidade, porém as propriedades da 
água supercrítica e as condições de 
operação geram dúvidas. Os outros 
conceitos da Geração IV estão em situação 
similar à desses dois reatores. É preciso 
juntar mais trabalhos acerca dos seis 
conceitos  para  formar  uma  comparação 
mais completa. 
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INTRODUÇÃO  

O homem está constantemente exposto a várias 
fontes de radiação, entre elas, a radioatividade 
natural, os testes nucleares, as atividades 
ocupacionais, as aplicações médicas e a geração 
nucleoelétrica. De todas as fontes de radiação, a 
radioatividade natural é, sem dúvida, a mais 
importante, contribuindo com aproximadamente 70% 
da dose efetiva recebida pela população (UNSCEAR, 
2000). As fontes naturais de radiação podem ser 
classificadas em fontes externas, tais como os raios 
cósmicos e elementos radioativos presentes no solo e 
nos materiais de construção e em fontes internas que 
resultam da inalação e ingestão de elementos 
radioativos naturais presentes no ar e na dieta 
alimentar.  
 
A exposição ao Rn-222 é conhecida como um 
importante risco ao sistema respiratório, 
principalmente pela incorporação dos seus 
descendentes de meia-vida curta (218Po, 214Pb, 214Bi e 
214Po), elementos sólidos que sozinhos ou agregados a 
outras partículas podem se depositar nos pulmões 
(Porstendorfer, 1993). 
 
A concentração de radônio em um ambiente depende 
principalmente da exalação do gás pelo solo e pelos 
materiais de construção, além taxa de ventilação no 
local. A taxa de exalação é definida como a atividade 
de radônio liberada da superfície de um material por 
unidade de tempo e depende do conteúdo de 
radioatividade do material, do fator de emanação, do 
coeficiente de difusão do gás no material, da 
porosidade e densidade do material (Sharma e Virk, 
2001). O conhecimento da taxa de exalação de radônio 
no solo é um parâmetro muito importante na 
avaliação dos riscos à saúde em um ambiente, 
especialmente em construções subterrâneas ou de 
poucos pavimentos acima do nível do solo. 
 
 
 

 

OBJETIVO 

Medir a exalação de radônio no solo em seis 

diferentes pontos no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares, por meio da técnica da 

câmara de acumulação com o uso de detectores 

de traços nucleares de estado sólido do tipo CR-

39® inseridos em uma câmara de difusão do tipo 

NRPB®. 

METODOLOGIA 

A taxa de exalação de Rn-222 no solo do IPEN 

foi medida em seis (6) diferentes pontos, a saber: 

ponto 1 – salão de inverno dentro do GRA; ponto 

2 – próximo ao estacionamento do GRA; ponto 3 

– pluviômetro 1; ponto 4 – pluviômetro 2; ponto 5 

– pluviômetro 3 e ponto 6 – pluviômetro 4.  

A determinação da taxa de exalação de Rn-222 

no solo foi feita utilizando-se uma câmara selada 

contendo uma amostra de solo e um detector de 

traços inserido em uma câmara de difusão, 

técnica conhecida como câmara de acumulação 

(Amrani e Cherouati, 1999, Sharma and Virk, 

2001, Ujic et al., 2008). A câmara de difusão que 

abriga o detector de traços tem como objetivo 

impedir que os descendentes do Rn-222 atinjam 

a superfície do detector, garantindo que a 

concentração medida seja relativa somente ao 

gás.  

Os detectores de traços ficaram expostos por um 

período de aproximadamente sete dias no 

interior da câmara de acumulação, após esse 

período, passaram por ataque químico com uma 

solução de KOH (30% em massa) a 80ºC por 5,5 

horas. A seguir foram analisados em um 

microscópio óptico ZEISS® modelo Axiolab para 
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luz transmitida ligado a uma câmara de vídeo 

marca Zeiss® ICc-1 e acoplados a um 

microcomputador para a determinação da 

densidade de traços (traços/cm2) na superfície do 

detector. A partir da densidade de traços na 

superfície do detector, do tempo de exposição do 

fator de calibração do detector de traços foi 

calculada a concentração de radônio na câmara 

de acumulação. 

Por meio do conhecimento da concentração de 

radônio na câmara de acumulação, do tempo de 

exposição, do volume da câmara e da área 

superficial do solo que exala o radônio foi 

calculada a taxa de exalação do Rn-222 no solo. 

RESULTADOS 

Foram realizadas seis (6) campanhas de 

amostragem para a determinação da taxa de 

exalação de Rn-222 no solo do IPEN, no período 

de setembro de 2015 a maio de 2016.  

Os resultados obtidos variam de 22,8 a 42,8 

Bq/m2 h no ponto 1; 22,4 a 35,2 Bq/m2 h no ponto 

2; 18 a 33,4 Bq/m2 h no ponto 3; 20,4 a 36,6 Bq/m2 

h no ponto 4; 17,8 a 33,9 Bq/m2 h no ponto 5 e 

17,6 a 34,4 Bq/m2 h no ponto 6.  

A figura 1 apresenta a taxa de exalação média de 

Rn-222 em cada um dos seis (6) pontos de 

amostragem. 

 

Figura 1: Taxa de exalação média de Rn-222 no 

solo do IPEN 

CONCLUSÕES 

A técnica da câmara de acumulação mostrou-

se bastante adequada para a medida da taxa 

de exalação de Rn-222 no solo.  

Os resultados obtidos são compatíveis com a 

taxa de exalação obtida por Nisti e 

colaboradores utilizando a metodologia do 

carvão ativado (Nisti et al., 2013) nos mesmos 

pontos de amostragem. 

A taxa de exalação de Rn-222 no solo do 

IPEN em todos os pontos de amostragem são 

da mesma ordem de grandeza do valor médio 

mundial de 57 Bq/m2 h sugerido pela 

UNSCEAR. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Após quase 60 anos de pesquisas e inves- 
timentos na área nuclear, o Brasil ainda não 
possui uma política de manejo do rejeito 
nuclear e radioativo gerado e nem de um 
depósito  para  armazenamento  de  rejeitos 
de longa vida. O investimento para desen- 
volvimento de pesquisas e estudos para o 
tratamento destes rejeitos é baixo. 

 

Um dos métodos mais recentes de descon- 
taminação superficial de rejeitos radioativos 
é a ablação LASER [1]. Porém existem, de- 
vido ao seu ineditismo, lacunas na avalia- 
ção deste processo que encorajam investi- 
gações complementares. 

 

Alguns estudos já demonstraram a viabili- 
dade da descontaminação por laser para 
uma gama de materiais [2], indicando inclu- 
sive vantagens econômicas e ambientais. 
Outro fator interessante do processamento 
a laser é o tempo de descontaminação, sig- 
nificativamente menor que os processos an- 
teriores. 

 

Uma característica relevante, tanto do pon- 
to de vista ambiental como do ponto de vis- 
ta econômico, é a possibilidade de reciclar 
materiais contaminados, pois o processa- 
mento laser age apenas na superfície do 
material de interesse. 

 

Também existe o fato do LASER, ao des- 
contaminar um material, não gerar resíduos 
muito além do contaminante [3], já que não 
são utilizados insumos adicionais no pro- 
cesso. Pois ocorre apenas uma deposição de 
energia local em forma de luz. 

A interação luz-matéria que promove a des- 
contaminação é conhecida como ablação 
LASER, i.e, ejeção de material por depósito 
de uma quantidade expressiva de energia. 
 

Um motor de passo é um motor elétrico uti- 
lizado em processos que necessitam de um 
posicionamento preciso. Para tal funciona- 
mento utiliza-se um série de campos ele- 
tromagnéticos para rotacionar um eixo, as- 
sim, um motor de passo “gira” em passos, 
podendo realizar meio passo, como pode 
ser visto na Figura 1. 

 
Figura 1 - Exemplo de funcionamento de um motor de 

passo 

 

OBJETIVO 
 

O projeto realizado teve como objetivo a e- 
laboração de um sistema de varredura para 
ablação LASER de baixo custo com a utili- 
zação de Arduino e motores de passo. 

 

METODOLOGIA 
 

Para a realização deste trabalho foi utiliza- do 
um LASER Nd:YAG chaveado (Q- Switch) 
marca Quantel, modelo Brilliant, operando 
em um comprimento de onda fundamental,  e  
tempo  de  pulso  de  5 ns. Como o objetivo 
do trabalho era a elabora- ção de um sistema 
de varredura de baixo custo, o LASER 
operou a uma energia de 

10mJ. 
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Para execução da varredura foram utilizado 
dois motores, um motor servo, do modelo 
micro servo 9G e um motor de passo do 
modelo 28BYJ-48; também foi utilizada uma 
placa de Arduino modelo Uno  com um shi- 
eld, modelo Adafruit Motor/Stepper/ Servo 
Shield for Arduino kit, e foi, com a utilização 
do software Solidworks, projetada uma pe- 
ça que foi posteriormente usinada para ser- 
vir de suporte, Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Suporte usinado pra efetuação da varredura 

 

Foi desenvolvido então um programa em C, 
que posteriormente foi implementado na 
placa Arduino. O código deste programa fa- 
ria os motores executarem uma varredura 
raster. Desta forma, o LASER varreria a 
amostra em sua totalidade. Foi utilizado 
também um espelho dielétrico com distan- 
cia focal de 12 cm para a focalização do 
LASER. Como amostras foram utilizadas fo- 
lhas de papel sulfite pretas, cortadas em 
quadrado de lado de 4cm. 

 

RESULTADOS 
 

 

Após a realização da varredura, os resulta- 
dos obtidos podem ser observados na Figu- 
ra 3. Com a utilização do software ImageJ, foi 
verificado que o código implementado no 
Arduino junto com o material utilizado para 
desenvolver o sistema de varredura abla- 
cionava 23% da área da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Resultado obtido pela varredura 

 

CONCLUSÕES 
 

Como pode ser verificado, o código desen- 
volvido e implementado no Arduino executa 
uma varredura raster de forma adequada, 
porém, a ablação de 23% da superfície não 
é um resultado satisfatório. Com isso, con- 
cluímos que o equipamento, os motores uti- 
lizados não eram apropriados para a reali- 
zação do sistema de varredura para abla- 
ção LASER. Como perspectiva de trabalho 
futuro, deve-se realizar uma verificação de 
que com equipamento mais apropriado o 
sistema continue a executar a varredura de 
maneira adequada. 
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo Veissid e Baruel (2012), o Sol é a 
principal fonte de energia dos seres humanos. 
É composto de 92% de gás hidrogênio 
pressurizado pelo forte campo gravitacional. 
Por meio da fusão nuclear, esse hidrogênio é 
convertido  em  átomos  de  hélio.  Esse 
processo libera energia em forma de fluxo de 
fótons, pacotes de ondas eletromagnéticas, 
que escapam do Sol, de maneira homogênea, 
em todas as direções do cosmos. 

O planeta Terra, distante 150 milhões de 
quilômetros do Sol, recebe em média, por 
minuto, a mesma quantidade de energia que 
a produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu 
durante  25  anos.  Apenas  a  superfície  do 
Brasil recebe, por minuto, a mesma energia 
que essa usina demora para produzir em seis 
meses. 
Segundo a ANEEL, quase todas as fontes de 
energia são formas indiretas de energia solar. 

 

De  acordo  com  o registro da TAESA, com 
tamanho e características que permitem 
considerá-lo único em âmbito mundial, o 
sistema   de   produção   e  transmissão  de 
energia elétrica do Brasil é um sistema 
hidrotérmico de grande porte, com forte 
predominância de usinas hidrelétricas e com 
múltiplos proprietários, cujas instalações são 
operadas por empresas de natureza privada, 
pública e de sociedade mista, regulado e 
fiscalizado pela ANEEL, cabendo ao ONS sua 
coordenação  e controle, de acordo com  as 
disposições dos Procedimentos de Rede, que 
são documentos de caráter normativo, 
elaborados pelo ONS, com participação dos 
agentes, e aprovados pela ANEEL, que 
definem os procedimentos e os requisitos 
necessários à realização das atividades de 
planejamento da operação eletro-energética, 

administração  da transmissão, programação 
e operação em tempo real no âmbito do SIN. 
Segundo o ONS, o Sistema Interligado 
Nacional é formado pelas empresas das 

regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste 
e parte da região Norte. 
 

OBJETIVO 
 

Estimar a contribuição com a rede integrada 
de distribuição de energia, verificando a 
viabilidade do aumento da utilização da 
potência elétrica gerada por energia solar 
fotovoltaica no Sistema Interligado Nacional. 
 

METODOLOGIA 
 

Por meio do RadiaSol (software para geração 
de dados horários de radiação solar), 
obtiveram-se dados referentes à irradiação 
média nas regiões, considerando o desvio 
azimutal zero e a inclinação do módulo 
semelhante à latitude, conforme gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1: Irradiação média em uma cidade 
de Guarulhos (SP) 
 

 
 

Fonte: RadiaSol (2016). 
 

Ao definir um espaço para implementação e a 
tecnologia   a   ser   utilizada  (tipo  de  placa 

fotovoltaica e seu potencial), obteve-se o valor 
(em kWh) que poderia ser gerado de modo a 
contribuir com a rede, por meio da fórmula: 
EFV  = A.EFF.GPOA.PR, sendo EFV  a quantidade 

de energia, dada em kWh.dia; A alude à área 
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da superfície superior dos prédios do campus 
Dutra  da  instituição;  EFF   é  a  eficiência  da 

placa (afirmada pelo   INMETRO); GPOA  é o 

valor referente à componente inclinada da 
irradiação média em Guarulhos, na região da 
instituição, observado no gráfico 1, dado em 
kWh/m²/dia; PR é o valor referente às perdas do 

sistema. 
 

RESULTADOS 
 

Obteve-se gráficos referentes ao potencial de 
irradiação de cidades de alguns dos estados 
brasileiros e, por meio da análise desses 
dados, elaborou-se uma estimativa do 
potencial elétrico a ser gerado no Brasil por 
meio da tecnologia fotovoltaica. 

 

CONCLUSÕES 
 

Com o imenso potencial fotovoltaico que o 
Brasil possui, poderá tornar-se um dos líderes 
mundiais no emprego de energias renováveis 
alternativas.  Embora  o  país  seja  conhecido 
por possuir uma matriz de geração de 
eletricidade relativamente limpa e bastante 
renovável, esta situação não vai perdurar nos 
próximos anos sem o uso de novas fontes de 
energia. Existe muito espaço para o 
crescimento da energia solar fotovoltaica no 
Brasil. Mais do que uma fonte alternativa, a 
energia fotovoltaica é uma opção viável e 
promissora para complementar e ampliar a 
geração de eletricidade. As condições 
climáticas e o espaço territorial do país são 
extremamente favoráveis para esta fonte de 
energia. (GAZOLI ET AL., 2012). 

 

Na microgeração e minigeração distribuídas, 
avanços importantes serão obtidos se: (i) os 
recursos usados pelas empresas de 
distribuição de energia elétrica em eficiência 
energética puderem  ser aplicados de forma 
mais flexível e com foco na energia solar; (ii) for 
usada a prerrogativa legal de estabelecer 
condicionantes para a obtenção da Tarifa 
Social  de  Energia  Elétrica;  e  (iii)  houver  a 

 

oferta, pelo setor bancário, de produtos 
financeiros voltados ao financiamento da 
instalação  de  células  fotovoltaicas.  É 
desejável que a introdução da fonte solar na 
matriz energética brasileira ocorra sem 
atropelos, observando as oportunidades para 
o País no desenvolvimento tecnológico e da 

cadeia produtiva, os custos de oportunidades 
envolvidos  e  os  ajustes  porventura 
necessários por parte do setor produtivo para 
enfrentar eventuais obrigações ambientais no 
descarte de materiais usados na fabricação das 
células fotovoltaicas. (SILVA, 2015). 
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INTRODUÇÃO 
 

O rio Tietê nasce na cidade de Salesópolis, 
possui 1100 km e desagua no Rio Paraná. 
Banha 62 municípios ribeirinhos e 6 sub- 
bacias hidrográficas. É famoso pelo seu alto 
nível de poluição decorrente da falta de 
cuidados com o solo em seus arredores, 
desmatamentos e retirada de matas ciliares, 
descarte indevido de lixo, recebimento de 
esgotos  in  natura  devido  à  falta  de 
saneamento básico, de aterros sanitários e 
poluição difusa. [1,2] 

Os sedimentos de fundo desempenham um 
papel importante no esquema de poluição dos 
rios por metais pesados. Eles refletem a 
qualidade corrente do sistema aquático e 
podem ser usados para detectar a presença 
de contaminantes que não permanecem 
solúveis após seu lançamento em águas 
superficiais. [3] 
Para  a  determinação  de  elementos traço  e 
metais  em  diversas  matrizes, a análise por 
ativação neutrônica (NAA) se destaca por 
permitir a determinação de vários elementos 
com alta sensibilidade e ser uma técnica não 
destrutiva. 

 

OBJETIVO 
 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a 
concentração de metais e elementos traço em 

12 amostras de sedimentos superficiais 
captados desde Porto Feliz (ponto 8) até 
Laras/Anhembi (ponto 19), pela técnica de 
Análise por Ativação com Nêutrons 
Instrumental (INAA). 

 

METODOLOGIA 
 

As amostras de sedimento foram peneiradas (< 
2mm), secas, maceradas e novamente 
peneiradas em malha de 0,075 mm. 

Amostras, materiais de referência e padrões 
sintéticos foram  submetidos à irradiação no 
reator  nuclear  IEA-R1  do  IPEN-CNEN/SP, 
sob um fluxo de nêutrons térmicos de 1 a 5 

10
12  

n cm
-2 

s
-1

, por um período de 8 horas. A 
primeira contagem foi realizada, após um 
tempo  de  5  a  7  dias,  por  1  hora  para 
amostras e materiais de referência e de 15 a 

30  minutos,   para   os   padrões   sintéticos. 
Nessas condições os radioisótopos de T½ 

(tempo de meia vida) intermediária foram 
detectados:      

76
As,      

82
Br,      

47
Ca,      

42
K, 

140
La, 

24
Na, 

147
Nd, 

239
Np, 

122
Sb, 

153
Sm e 

175
Yb. 

A 2º contagem  foi realizada, após 15 a 20 
dias da irradiação, durante 1 hora e os 
radioisótopos de T½  longa: 

131
Ba, 

141
Ce, 

60
Co, 

57
Cr,  

134
Cs,  

152
Eu,  

59
Fe,  

181
Hf, 

177
Lu,  

233
Pa, 

86
Rb,   

124
Sb,   

46
Sc,   

75
Se, 

182
Ta,   

160
Tb,

169
Yb 

e 
65

Zn, foram detectados. 
 

RESULTADOS 
 

Para a verificação da precisão e exatidão dos 
resultados do método de INAA, utilizou-se o 
critério do Z-Score (Z) [4]. Todos os valores 
se encontraram dentro de -3<Z<3, indicando 
que o método de INAA foi preciso e exato. 
O fator de enriquecimento (FE) e o índice de 
geoacumulação (Igeo), ferramentas de 
avaliação de influência antropogênica no meio 
em estudo, foram calculados utilizando-se os 
valores do NASC (North American Shale 
Composite) como valores de referência e o 
Sc, como elemento normalizador (somente 
para o FE). Os elementos As, Br, Ce, Hf, La, 
Sm, Ta, Th, U e Zn apresentaram, para todos 
os pontos amostrados, valores de EF> 1,5 o 
que indica poluição com provável origem 
antropogênica. Outros elementos 
apresentaram FE> 1,5 somente em alguns 
pontos: Ba (8, 9, 10 e 19), Cs (10), Eu (8 ao 
11, 14 e 15), Lu (8 ao 10, 12, 14 ao 16 e 19), 
Nd (8 ao 17 e 19), Rb (8,9,10), Tb (8 ao 17), 

Yb (8 ao 10, 12, 14 ao 16, 19). A maior parte 
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dos  valores  de  Igeo  foram  <1,  sendo  os 
pontos considerados não poluídos. Alguns 
valores de As, Br, Hf, Nd e Zn estiveram entre 
1 e 3, avaliados como moderadamente 
poluídos a poluídos. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Valores de Igeo>1,0 (As, Br, Hf e Zn) e seus 
respectivos pontos de amostragem 

 

Usando-se os valores orientadores para a 
qualidade da água da CCME [5], verificou-se 
que o ponto 18, excedeu os valores de PEL 
para os elementos Cr e Zn, e excederam o 
valor de TEL para o semi-metal As e o 
elemento Cr, com os seus sedimentos sendo 
classificados  como  de  péssima  qualidade 
para Cr e Zn e de boa qualidade, para As. 
(TABELA 1). 

 

TABELA1: Concentração dos elementos (mg kg
-1

), 
Respectivos Pontos e Localizações e Valores de TEL 

e PEL [5] 
 

Pontos As Cr Zn 
T8 2,2 49,1 

56,2 
248 

272 T9 2,9 
T10 1,6 34,9 161 
T11 4,1 90,4 

79,5 
439 

410 T12 4,0 
T13 7,3 145,8 685 
T14 3,9 46,0 122 
T15 3,8 56,9 187 
T16 4,1 77,3 412 
T17 5,1 116,7 629 
T18 8,8 141,9 669 
T19 2,4 41,7 154 
TEL 5,90 37,3 123,0 
PEL 25,5 135,0 473,0 

TEL- Threshold Effect Level; PEL – Probable Effect Level 
 
 

CONCLUSÕES 
 

A técnica de INAA se mostrou bastante 
adequada, apresentando precisão e exatidão 
para análise de elementos  traço e metais, em 

amostras de sedimentos. 

Concluiu-se, a partir dos resultados obtidos, 
que os pontos de amostragem 13 e 18 foram 
aqueles que apresentaram as maiores 
concentrações para a maioria dos elementos 
analisados e foram classificados como de 
péssima qualidade, para os elementos Cr e 

Zn, de acordo com o critério do CCME [5]. 
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Bancada de testes de vibrações induzidas por escoamento em elementos 

combustíveis de reatores nucleares de pesquisa tipo placas paralelas 

Henrique Daer Ortolan, Alfredo José Alvim de Castro e Delvonei Alves de Andrade  

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

INTRODUÇÃO  

A velocidade crítica é a velocidade na qual 

placas podem flambar e colapsar umas nas 

outras como resultados de vibrações 

induzidas por escoamento e consequente 

distribuição assimétrica de pressões. Embora 

não haja ruptura das placas durante o 

colapso, as deflexões permanentes 

excessivas podem causar bloqueio ao 

escoamento no núcleo de reatores com 

elemento combustível do tipo placas paralelas 

e levar ao superaquecimento na superfície. 

A maioria dos núcleos de reatores nucleares 

não possuem as condições ideais de 

escoamento devido a turbulências, 

escoamentos axiais e flutuações de pressão 

produzidas pela bomba e outros 

equipamentos de processo de planta. Assim 

sendo, não podemos assumir uma 

distribuição uniforme de velocidades nos 

canais de resfriamento. 

 

 

Este fenômeno representa uma importante 

consideração no projeto de reatores 

nucleares com elementos combustíveis do 

tipo placas paralelas. O Reator Multipropósito 

Brasileiro (RMB) deverá utilizar um núcleo 

composto por elementos combustíveis 

formados por placas paralelas, o que justifica 

a importância dos estudos a serem 

realizados. 

OBJETIVO 

Desenvolvimento e implementação do 

programa para controle, monitoração e  

aquisição dos sinais da seção de teste do 

modelo do elemento combustível. Este 

programa está sendo desenvolvido com a 

plataforma de  programação do “ LabVIEW 

10” da National Instruments. 

METODOLOGIA 

O trabalho proposto consiste na capacitação 

do aluno em técnicas experimentais de 

medidas, instrumentação científica, cadeia de 

instrumentação, programação gráfica, e 

aquisições de dados, bem como o 

desenvolvimento inicial da infraestrutura 

instrumental e de aquisição de sinais para os 

estudos do “Projeto de Investigação de 

Velocidade Crítica e Vibrações Induzidas em 

escoamentos de refrigerante do tipo água leve 

em reatores com elementos combustíveis 

tipos placas paralelas”. 

RESULTADOS 

O estudo ainda não está concluído pois a 

bancada de testes para o estudo de 

velocidade crítica apresentou alguns 

problemas  

 que foram devidamente consertados, como o 

superaquecimento, a falha nas placas laterais 

de acrílico e vazamentos.  Ela foi montada e 

está pronta para as primeiras medições. A 

Figura 1 abaixo apresenta uma foto da 

bancada de estudos com a sua seção de 

testes 
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Figura 1: Bancada Velocidade Crítica 

Com a bancada já pronta e já instalado o 

simulador do elemento combustível com os 

seus instrumentos, os primeiros experimentos 

ocorrerão normalmente e no prazo estipulado. 

 

CONCLUSÕES 

Foi proporcionado e desenvolvido muito 

estudo em cima do LabVIEW visando a 

capacitação em técnicas experimentais de 

medidas, instrumentação científica, cadeia de 

instrumentação, programação gráfica, e 

aquisições de dados. Foram realizados testes 

em bancada com os componentes de 

processamento de sinais (NI-DAQ). Com o 

funcionamento da bancada experimental com 

a sua seção de testes, agora serão realizados 

os testes para que se conclua o que foi 

previsto no planejamento, no tempo proposto. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Andrade, D. A.; Castro, A.J.A.; 
Rocha, M.S. et aL, Bancada de 
testes de vibrações induzidas por 
escoamentos em elementos 
combustíveis de reatores nucleares 
de pesquisa tipo placas paralelas, 
PROJETO DE PESQUISA, EDITAL 
UNIVERSAL – CNPq No. 14/2012 

2. Silva, J.E.R., RMB-N01-00-PC-10300-
RD-006- “Descrição do projeto de 
concepção do núcleo, 
componentes, estruturas e 
instalações associadas ao núcleo 

do Reator Multipropósito Brasileiro 
– RMB” – IPEN – 04/2013 – Brazil. 

3. LABVIEW 10, User Manual, National 
Instrumets, 2010. 

4. National Instruments, “LabView 
Enviroment”, 
http://www.ni.com/labview/, (2011). 

5. National Instruments, “Data 
Acquisition – DAQ”, 
http://www.ni.com/dataacquisition, 
(2011). 

6. Regazzi, R.D.; Pereira, P.S.; Silva Jr, 
M.F., Soluções práticas de 
Instrumentação e Automação, 
Edição 3R.KWG – Brazil, 2005. 

7. Bitter, R.; Mohiuddin, T.; Nawrocki, 
M., LabView – Advanced 
Programming Techniques, Second 
Edition, CRC-Press, 2006. 

 

 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

CNPq/PIBIC 

 

 

http://www.ni.com/labview/
http://www.ni.com/dataacquisition


Pág.   183 

 

Determinação de elementos e dinâmica de plasma induzido por pulsos 

ultracurtos pela técnica fs-LIBS 

 

Henrique de Sousa Rodrigues Silva e Ricardo Elgul Samad 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A técnica fs-LIBS (femtosecond-Laser 
Induced Breakdown Spectroscopy – 
Espectrometria de Emissão Óptica com 
Plasma Induzido por Laser de 
femtossegundos)  é  uma  técnica  analítica 
que  consiste  em  focalizar  o  feixe  de  um 
laser   em   uma   amostra   para   induzir   a 
ablação da sua superfície e a formação de 
um plasma do material ejetado; através de 
uma fibra óptica coleta-se a emissão 
luminosa  do  plasma, que  é  enviada  para 
um espectrômetro que identifica os 
compostos e elementos presentes na 
amostra através da medida de suas linhas de 
emissão atômica, bem como permite a 
montagem de curvas de calibrações para 
determinar concentrações elementares. 
Possui como principais vantagens a 
necessidade de pouco ou nenhum preparo 
de amostras, bem como, em muitos casos, 
a não geração de resíduos. A utilização de 
pulsos de femtossegundos aprimora a 
técnica por minimizar a dependência da 
ablação  na  matriz sob  análise, 
possibilitando  a  análise  de  qualquer 
amostra sólida. 

 

 
 

Figura 1- esquema de um arranjo de LIBS 

OBJETIVO 
 

Os objetivos deste projeto de Iniciação 
Científica são: 
 

1. Apresentar o aluno à teoria e às técnicas 
experimentais utilizadas com lasers de 
pulsos ultracurtos de alta intensidade e a 
técnica de fs- LIBS. 

 

2.Implementar  uma montagem 
experimental dedicada à técnica de fs-LIBS 
no Laboratório de Laser de Pulsos 
Ultracurtos de Alta Intensidade do Centro 
de Lasers e Aplicações (CLA) do Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(IPEN-CNEN/SP); 

 

3. Desenvolver uma metodologia de análise 
de espécies atômicas em plasmas gerados 
por pulsos de fs, otimizando os sinais 
obtidos; 

 

4. Validar o arranjo experimental e as 
técnicas desenvolvidas utilizando amostras 
 

METODOLOGIA 
 

Para a realização das medidas foi utilizado 

um sistema laser de Ti:Safira em operação 

no Laboratório de Laser de Pulsos 

Ultracurtos de Alta Intensidade do Centro 

de Lasers e Aplicações do IPEN. 

Foram medidos espectros de emissão de 5 

amostras certificadas pelo NIST, utilizando 

pulsos   de   400 µJ   de   energia.   Nestes 

espectros determinou-se a melhor linha do 

Cádmio para montar uma curva de 

calibração, que foi a linha de emissão do 

Cd I  em  288,122  nm.  Mediu-se  as  áreas 
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Amostra Concentração 

(mg/kg) 

AM (U. 
Arb.) 

142R 0,34 686±103,4 
143R 71,8 682±31,24 
144R 1,82 64±4,22 
145R 3,5 108±20,14 
146R 18,8 253±14,98 

 

 

dessa linha nos espectros das 5 amostras, 

e montou-se uma curva de calibração da 

Área em função da fração mássica 

(concentração)  de  Cádmio  em  cada 

amostra. 

 

RESULTADOS 
 

A figura 2 mostra o espectro de uma das 
amostras, na região de emissão do Cd I. A 
tabela 1 mostra a relação entre a 
concentração de Cd em cada amostra e a 
área da sua linha de emissão em 288,122 
nm. 

 

 
 

 

Figura 2: Espectro da amostra CRM 144 na 
região de emissão da linha de 

288,122 nm do Cd I. 
 

 

TABELA 1: Áreas das amostras, desvio 
padrão e suas concentrações de Cd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: curva de calibração do Cd 
 

A Figura 3 apresenta os dados da Tabela 

1, e neste gráfico observa-se uma relação 
linear, representada por uma função ajustada 
aos pontos, entre a concentração e a 
emissão em 288,122 nm. É importante 
ressaltar que o ponto (0.34,686.086) ficou 
bem distante do ajuste, e provavelmente 
esse desvio é devido à interferência da 
emissão do Mn II, que está presente em 
grande quantidade nesta amostra, e possui 
forte emissão em 288,11 nm, deslocada de 

10 pm da linha do Cd, abaixo da resolução 
do espectrômetro. 

 

CONCLUSÕES 
 

Foi implementada uma montagem de fs- 
LIBS no laboratório de lasers de pulsos 
ultracurtos do CLA. Com esta montagem 
foram obtidos espectros de emissão de 
plasma de amostras certificadas, que 
permitiram montar uma curva de calibração 
para determinação de Cádmio. Devido à 
presença  de  outros  elementos nas 
amostras analisadas, é necessário atentar 
para a resolução do equipamento para 
identificar possíveis interferências na linha 
que está sendo analisada. 
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Avaliação dos efeitos da radiação ionizante nas propriedades mecânicas e térmicas da 

resina DGEBA com EPDM 

Ian Trolles Cavalcante e Leonardo Gondim de Andrade e Silva 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN/SP 

INTRODUÇÃO  

A resina epóxi é bastante usada como matriz 

para compósitos de fibras reforçadas e como 

adesivos. Quando curada, as resinas epóxi 

são amorfas e possuem um grau de 

reticulação alto das cadeias poliméricas. Essa 

microestrutura resulta em propriedades 

excelentes para aplicação em estruturas de 

engenharia que necessitem de performance 

boa para temperaturas altas (JOHNSEN et al., 

2006).  

 

A resina epóxi mais comum é o éter diglicidil 

de bisfenol A (DGEBA). A incorporação de um 

elastômero ou um termoplástico na resina 

epóxi pode aumentar sua flexibilidade 

(tenacidade).  

O terpolímero de etileno propileno dieno 

(EPDM) é uma borracha que tem como 

característica principal a resistência à 

degradação pelo calor, luz, oxigênio e ozônio. 

A borracha EPDM é derivada da 

copolimerização dos monômeros de etileno, 

propileno e um dieno não conjugado, ou seja, 

este último monômero está presente no 

copolímero em quantidade menor, porém, não 

participa da cadeia estrutural principal 

(EASTERBOOK; ALLEN, 1987). 

Em relação à irradiação de polímeros pode-se 

dizer que muitas vezes eles são irradiados 

para melhorar suas propriedades físico-

químicas.  

Neste trabalho pretende-se estudar o efeito 

da radiação ionizante por feixe de elétrons nas 

propriedades de DGEBA com o elastômero 

EPDM, em diferentes proporções, para uma 

possível aplicação no revestimento de 

polímeros proporcionando uma maior 

resistência neste material.  

 

Assim pretende-se obter um compósito com 

propriedades melhores do que a da resina 

DGEBA pura. Sendo assim pode-se ter um 

melhor custo benefício com a utilização deste 

composto. Estes compósitos, objeto deste 

estudo, poderão ser usados nas diferentes 

aplicações da resina DGEBA, podendo ser 

utilizado como: revestimento de polímeros 

resistentes à força e ao choque, componentes 

mais resistentes para a indústria automotiva, 

material resistente a ataques químicos, como 

material de resistência alta para aplicações 

industriais diversas, dentre outras.  

OBJETIVO  

O objetivo deste trabalho é preparar um 

compósito à base de DGEBA com EPDM, 

usando diferentes proporções da resina, e 

estudar o efeito da radiação ionizante por 

feixe de elétrons, nas propriedades dos 

compósitos, e comparar estes resultados com 

os de amostras não irradiadas. 

METODOLOGIA 

Para execução deste trabalho, foram 

utilizadas amostras da resina de DGEBA 
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misturadas com o EPDM, em proporções de 

25 % e 50 % de resina em relação ao EPDM.  

As amostras dos compósitos de DGEBA e 

EPDM foram preparadas em uma extrusora 

de dupla rosca do CTR/IPEN e 

posteriormente prensadas a quente para 

obter os filmes para serem irradiados e 

caracterizados.  

As amostras dos compósitos de 

DGEBA/EPDM foram irradiadas com doses 

de 200 kGy a uma taxa de dose de 22,5 kGy/s 

no acelerador de elétrons Dynamitron JOB 

188 de energia de 1,5 MeV e corrente de 25 

mA, do CTR-IPEN-CNEN/SP. 

Posteriormente foi feita a caracterização dos 

compósitos de DGEBA/EPDM obtidos com as 

diferentes porcentagens em massa de 

DGEBA sem irradiar, por resistência à tração, 

termogravimetria – TGA e calorimetria 

exploratória diferencial – DSC.  Todos os 

resultados foram comparados com os 

apresentados pela resina epóxi sem a mistura 

com EPDM, obtidos sob a mesma 

metodologia e também com o compósito de 

DGEBA/EPDM não irradiado. 

Futuramente os filmes dos compósitos serão 

irradiados em outras doses de radiação e 

caracterizados por outras técnicas como 

difração de difração de raios X (DRX) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

RESULTADOS 

Os resultados apresentaram um aumento 

significativo na resistência à tração com a 

adição de DGEBA, conforme mostrado na 

FIG.1.  

A radiação piorou bastante a resistência à 

tração, e esta piora é mais acentuada nas 

amostras com maior quantidade de DGEBA. 

As análises de TG e DSC indicaram queda na 

temperatura de degradação, porém não 

prejudicando o uso do compósito à 

temperatura ambiente.  
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Desenvolvimento de materiais para marcação biológica 

Jaqueline A. P. Silva & Maria Claudia França da Cunha Felinto 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, os nanomateriais têm 

recebido grande atenção no campo de 

materiais ópticos, devido ao seu pequeno 

tamanho e forma única, que originam muitas 

vezes excelentes propriedades ópticas [1].  

Nesses materiais os efeitos da superfície e de 

interface tornar-se mais importante dando 

origem a uma mudança nas propriedades do 

material. 

Nanoesferas de sílica, podem ser preparadas 

com diâmetros uniformes entre 20 nm até 

alguns milímetros. Estas nanoesferas são 

preparadas através do método Stöber [2]. 

Como o diâmetro das nanoesferas é uma 

função da concentração de amônia, de água, 

de etanol e da temperatura, torna-se possível 

sintetizar as nanoesferas com diversos 

tamanhos e formatos, mas a síntese muitas 

vezes é lenta, e o trabalho em questão visa a 

otimização dessa síntese de modo que se 

possa ter uma síntese mais rápida. 

 A presença de grupos hidroxila na superfície 

das nanoesferas permite o ancoramento de 

grupos orgânicos e a sílica 

organofuncionalizada, pode ser utilizada para 

criar sítios de adsorção, o que poderá 

conduzir à preparação de adsorventes 

seletivos que podem ser aplicados em 

diversas áreas.  

Desse modo, torna-se interessante a 

preparação e a caracterização deste tipo de 

material, visando sua utilização como suporte 

para ancorar complexos opticamente ativos. 

OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo a 

otimização da síntese de nanopartículas de 

sílica para que estas sejam posteriormente 

decoradas com complexos de íons Terras 

raras, TR3+, e usadas como marcadores. 

METODOLOGIA 

Os nanomateriais mencionados neste 

relatório foram sintetizados através do método 

de Stöber, modificado. Stöber e 

colaboradores foram quem sintetizaram as 

nanoesferas de sílica pela primeira vez [2].   

Método Stöber 

As partículas de sílica com formato esférico 

são formadas através da hidrólise e 

condensação de um alquil silicato, nesse 

projeto utilizou-se o ortossilicato de tetraetila 

(TEOS: (C2H5O)4Si), em solução alcoólica na 

presença de amônia e água. Estas reações 

podem ser representadas respectivamente 

pelas equações (1) e (2), em que R 

corresponde ao grupo alquil, podendo variar 

de metil a butil: 

Si(OH)4  →  SiO2  +  2H2O               (1) 

Si(OR)4 + 4H2O → Si (OH)4 + 4ROH         (2) 

Stöber e colaboradores, demonstraram que 

na ausência de amônia, as partículas se 

formam apresentando formas irregulares e 

não em esferas. Eles mostraram, ainda, que o 

diâmetro das esferas depende da 

concentração da amônia e que variações na 

concentração do alquil-silicato entre 0,02 e 

0,5 mol.L1 na mistura reacional não interfere 

significativamente no tamanho das partículas. 
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No decorrer do projeto, variou-se alguns 

parâmetros durante a síntese 

individualmente, e o melhor resultado obtido 

até o momento é o que está representado na 

Figura 1: 

 

Figura 1: Fluxograma da síntese de esferas de sílica 

Caracterização física do material 

Os materiais obtidos foram caracterizados via: 

microscopia eletrônica de varredura durante 

todas as etapas de otimização para que 

houvesse um acompanhamento dos 

resultados obtidos com a variação das rotas 

de síntese utilizadas (Figura 2).  

RESSULTADOS 

Síntese das nanoesferas de sílica: 

O estudo para a otimização da síntese das 
nanoesferas de sílica foi feito de maneira a se 
obter uma síntese mais rápida e com mesma 
eficiência. Muitos dos testes realizados 
geraram resultados que não foram positivos, 
no entanto, foram muito úteis na 
determinação do protocolo que será utilizado 
para dar continuidade ao projeto.  

Caracterização física do material: 

       

      

 

Figura 2: Micrografias obtidas por MEV de nanoesferas 
de sílica. Magnificações: (A) 50x (B) 2000x (C) 5000x 

(D) 10000x. 

Essas imagens foram feitas em um MEV de 
alta resolução. Na síntese em questão, a 
condensação ocorreu rapidamente com o 
auxílio de um aparelho de ultrassom por 
aproximadamente 15 minutos e posterior 
descanso por aproximadamente 5 horas. 
Após o término da síntese o produto foi 
colocado sob aquecimento e agitação para 
aumentar a velocidade da evaporação do 
solvente. O método em questão foi baseado 
no trabalho de T. Gholami et al. [3] e nas 
micrografias em questão, onde é possível 
observar uma amostra homogênea, o que é 
de grande interesse e pode ser explicado 
devido à condensação lenta após a agitação 
em ultrassom, em que se formam as 
nanoesferas. 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos é possível 
afirmar que dentre todas as metodologias 
utilizadas para sintetizar as nanoesferas de 
sílica, aquelas em que a condensação pós-
hidrólise ocorre sem perturbação (agitação 
mecânica, agitação por ultrassom, e 
centrifugação) do sistema fornecem melhores 
resultados quanto à homogeneidade e 
morfologia do produto final obtido. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[48] Guo X. M. e colaboradores.  Eur. J. Inorg. Chem 
(2015) 389–396. 
[49]Stöber, W.; Fink, A.; Bohn, E. Journal of Colloid 
and Interface Science. 26 (1968) 62-69. 

[50] T. Gholami et al.  Superlattices and 

Microstructures. 61 (2013) 33–41. 

 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

CNEN; PIBIC. 

 

 

 



Pág.   189 

 

0 
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INTRODUÇÃO 
 

O   método   k 
[1]    

de   ativação  neutrônica, 

utilização do método k0 de ativação 

neutrônica no Laboratório de Ativação para 
irradiações de curta duração. 
desenvolvido pelo Institute for Nuclear 
Sciences, em Gent, Bélgica, é uma técnica 
de análise por ativação com nêutrons 
considerada   “quase   absoluta”,   que,   em 
razão da sua excelente exatidão e 
praticidade, surgiu como técnica alternativa 
e complementar ao método comparativo, que 
tem sido utilizado com sucesso em inúmeros 
experimentos realizados pelo Laboratório de 
análise por Ativação Neutrônica (LAN) do 
IPEN. 

 

Nesse método do k0  há a necessidade da 

caracterização precisa da instalação de 
irradiação e torna-se necessária a 
determinação da razão entre os fluxos de 
nêutrons térmico e epitérmico (f) e do 

parâmetro  ()  relacionado  com a 
distribuição  de  fluxo  de nêutrons 
epitérmicos,   aproximadamente   dada   por 

1/E
1+. Estes  parâmetros  são 

característicos da posição de irradiação no 

reator   nuclear.   A   determinação   destes 
parâmetros depende de dois fatores de 
correção: Gth (fator de correção para 

autoblindagem para os nêutrons térmicos) e 
Ge  (fator de correção para autoblindagem 

para os nêutrons epitérmicos). 
 

O objetivo principal do presente trabalho 
consistiu na determinação dos parâmetros 

 e f do espectro de nêutrons epitérmicos 

E
-(1+) 

para a estação pneumática do reator 
IEA-R1, utilizando o método bare triple 

monitor[2] e o método dos bi-monitores
[2] 

considerando agora as correções para os 

fatores de autoblindagem
[3,4,5]

. Uma 

caracterização  precisa  desta  posição  de 
irradiação   possibilitará   a   implantação   e 

 
METODOLOGIA 
 

O detector utilizado para a medida dos 
espectros game foi um detector 
semicondutor do tipo germânio hiperpuro 
(HPGe), marca Camberra modelo GX3018, 
de geometria cilíndrica e eficiência relativa de 
30% para a energia de 1332,5 keV do 
60

Co. Para esta energia, a resolução foi de 

1,8keV. 

 

A  eletrônica  associada  é  a  convencional 
para  espectroscopia  simples.  O  detector 
está ligado a um analisador multicanal 
Canberra DSA-1000 em um 
microcomputador disponível no laboratório 
de ativação neutrônica do Ipen. Os espectros 
de raios gama foram coletados e 
processados utilizando-se o software Genie 

2000 S502C. 
 

Os monitores utilizados (Au e Zr) foram 
colocados em saquinhos de polietileno, 
selados e as suas massas foram obtidas 
utilizando-se uma balança analítica 
Shimadzu modelo AEL-40Sm. Em seguida 
os monitores foram colocados em “coelhos” 
de polietileno e enviados para irradiação 
(tirr=60s) na estação pneumática do reator 

IEA-R1. 

 

O valor do parâmetro alfa foi determinado 
pelo método bare triple monitor. 

 

A razão (f) entre os fluxos de nêutrons 
térmico e epitérmico foi determinada pelo 
método dos “bi monitores” utilizando-se os 

dois isótopos do zircônio(
97

Zr, 
95

Zr). 
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RESULTADOS 
 

Os valores obtidos para os fatores de 
correção de autoblindagem Gth  e Gep  são 
mostrados na TABELA 1. 

 

TABELA 1 – Valores de fatores de correção. 

 

Nuclídeo Gth Gep 

197
Au 0,9980  0,0005 0,9808  0,0001 

94
Zr 0,9899  0,0004 0,9990  0,0002 

96
Zr 1,0000  0,0007 0,9988  0,0010 

 

 

 

 

O parâmetro  foi obtido através do método 
“Bare triple monitor” utilizando o software 
wolframalpha e o método da bissecção. Os 
valores   obtidos   foram,   respectivamente, 

0,0385  0,0023 e 0,0383  0,0005 para a 
primeira irradiação na semana do dia 20 de 

outubro  de  2015  e  0,0381    0,0033  e 

0,0388  0,0005 para a segunda irradiação 
na semana do dia 17 de outubro de 2015. 

 
 

O parâmetro f foi determinado pelo método 
dos bi-monitores. O valor obtido foi 35,72 ± 

0,11 para a primeira irradiação e 35,63 ± 

0,41 para a segunda irradiação. O valor 
obtido de f mostra que os nêutrons na 
posição de irradiação não são bem 
termalizados. A contribuição do espectro de 

nêutrons epitérmicos à reação (n, ) é 
bastante significativo. 

 

CONCLUSÕES 
 

Os valores de α e f foram determinados e 
comparados   entre   as   duas   irradiações 
feitas no período e observou-se uma 
reprodutibilidade nos resultados. Os valores 
obtidos neste trabalho estão de acordo com 
os obtidos por Semmler

[6]
, mas ainda é 

preciso verificar os parâmetros 
experimentais obtidos  neste  trabalho 

através da  determinação  das 
concentrações de elementos utilizando 
algum material de referência padrão. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas, as ligas de alumínio- 
lítio ganharam um importante papel na 
indústria aeronáutica[1]. Entre as ligas Al-Li- 
Cu empregadas na indústria aeronáutica se 
destaca a liga AA2198 que tem uma 
concentração de lítio da ordem de 1% em sua 
composição química. Sabe-se que as 
propriedades mecânicas de qualquer liga 
dependem de sua microestrutura. A 
microestrutura,   por   sua   vez,   resulta   das 
etapas de fundição e dos tratamentos 
termomecânicos realizados, e estes 
influenciam diretamente nas dispersões dos 
precipitados que causam endurecimento nas 
mesmas e melhoram suas propriedades 
mecânicas [2]. Apesar das boas propriedades 
mecânicas,   as   ligas   Al-Li-Cu   não   estão 
imunes  à  corrosão.  A  adição  de  lítio  e  as 
fases intermetálicas contendo lítio têm uma 
influência significativa sobre os mecanismos 
que  levam  à  degradação  do  material,  e, 
devido  à  natureza  reativa  do  lítio,  a 
resistência à corrosão desta liga deve ser 
cuidadosamente examinada [3]. 

 

OBJETIVO 
 

Objetivo geral deste trabalho é comparar  e 
entender como os tratamentos 
termomecânicos T851 e T3 influenciam a 
resistência a corrosão localizada das ligas 
AA2198-T851 e AA2198-T3. 

 

METODOLOGIA 
 

As  amostras  passaram  por  lixamento  com 
lixas de granas #800, #1200 e #4000 e 
polimento com suspensão de diamante de 3 

µm e 1 µm. Para revelação da microestrutura 

das ligas foi utilizada uma solução com a 
composição de 2% HF e 25% HNO3 em água 
destilada. As amostras foram imersas nesta 
solução  durante  10  segundos.As  amostram 

foram imersas em solução 0,01 mol.L
-1 

de 
cloreto de sódio (NaCl). O objetivo do teste de 
imersão foi avaliar a propagação da corrosão 
localizada  nas  duas  ligas  em  função  do 
tempo. O tempo de ensaio variou de 1h a 24h 
de imersão.Para avaliar o comportamento 
eletroquímico das ligas foi utilizada a técnica 
Espectroscopia de impedância eletroquímica 

(EIS). 
 

RESULTADOS 
 

 
 

(a)   AA2198-T3                           (b)   AA2198-T851 

 

Figura 1- Micrografias obtidas por microscopia ótica 

 

A figura (1a) mostra a microestrutura da liga 
AA2198-T3. É possível observar grãos 
alongados, o que sugere que esta liga tenha 
passado por um processo de conformação 
mecânica,  como  laminação  ou  extrusão,  o 
que está de acordo com o tratamento T3. Na 
microestrutura  da  liga  AA2198-T851  figura 
(1b) observa-se grãos equiaxiais sugerindo 
assim que esta liga tenha passado por um 
processo de recristalização, ou seja, alívio de 
tensões 51. Observou-se  em alguns grãos da 
liga   AA2198-T851   uma   textura   diferente 
(figura 2) indicado pelas flechas vermelhas, o 
que não se observa na liga AA2198-T3, 
segundo  a  literatura  [3,4]  esta  textura  e 
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proveniente da deformação plástica não 
uniforme,  portanto  a  elas e  dado  nome  de 
regiões de alta deformação plástica quando 
comparada com outros grãos isentos destes 
defeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2- Micrografias dália AA2198-T851obtidas 
por microscopia ótica 

 
AA2198-T3                                      AA2198-T851 

 

 
 

 
 

Figura 3- Micrografias obtidas por microscopia ótica das ligas 
AA2198-T851 e AA2198-T3 para vários períodos de imersão em 

solução 0,01 mol.L-1 NaC 
 

 

A resistência à corrosão da liga AA2198 na 
têmpera T3 e T851 foi avaliada pelo teste de 
imersão e observado em função do tempo de 

imersão em uma solução de NaCl 0,01 mol.L
-
 

1 
como mostra figura (3). O acompanhamento 

da evolução do ataque corrosivo em ambas 
as ligas, mostrou diferentes mecanismos de 
corrosão. Na liga 2198-T851, o 
desenvolvimento da corrosão foi mais rápido 
do que na liga AA2198 -T3 durante toda a 
duração do teste, isso ocorreu devido a 
heterogeneidade microestrutural que o 
tratamento T851 causa na liga, e possível ver 
na  figura  (3)  o  desenvolvimento  de  uma 

corrosão muito mais intensa  indicada  pelas 
flechas vermelhas, a este tipo de ataque e 
dado nome de corrosão severa localizada 
(CSL) [2] proveniente da precipitação da fase 
T1(Al2LiCu)  está  por  sua  vez  precipita  nos 
grão com alta deformação como citado na 
figura (2) gerando um ataque muito mais 
intenso, o que não se observa na liga 2198- T3.   
Os resultados EIS indicaram maior atividade 
eletroquímica associada ao tratamento T851 
comparativamente ao T3 como mostra figura. 
Isto foi atribuído a uma microestrutura mais 
heterogénea relacionada com o primeiro 
tratamento. 

 

CONCLUSÕES 
 

A AA2198-T851 apresenta menor resistência à 
corrosão localizada que a AA2198-T3 desde as 
primeiras horas do ensaio de imersão, 
comprovada pelos ensaios de EIS. Na AA2198- 
T3 a corrosão está associada à interface 
intermetálico/matriz onde os intermetálicos 
geram pilhas locais. Na AA2198-T851 notou-se 
a corrosão severa localizada provavelmente 
associada à fase T1(Al2LiCu), mais ativa do que 
a matriz de alumínio. A têmpera T851 é mais 
prejudicial à resistência corrosão da AA2198 
quando comparada com a T3. 
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Caracterização geoquímica de águas minerais por análise por ativação 
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INTRODUÇÃO  

A análise da composição multielementar por 

ativação neutrônica (INAA) tem sido 

amplamente utilizada para determinações em 

diversas matrizes e é uma técnica sensível e 

confiável para determinações em níveis 

ambientais [1]. Ao lixiviar solos e rochas a 

água pode ser enriquecida em elementos 

químicos provenientes da dissolução de seus 

minerais, que pode ocorrer por processos de 

intemperismo e escoamento superficial. O 

conjunto de todos os elementos que a 

compõe permite estabelecer padrões de 

qualidade, classificando-a assim de acordo 

com seus limites estudados e seus diferentes 

usos. As águas são definidas como bens 

minerais, podendo as fontes ser de origem 

natural ou artificial, que possuem composição 

química e propriedades físico-químicas 

distintas. Municípios como de Águas de 

Lindóia e Lindóia, são grandes produtores de 

água mineral no Estado de São Paulo. 

Algumas de suas fontes são exploradas por 

empresas de mineração e outras para uso 

público em seus balneários. 
 

OBJETIVO 
O objetivo principal do presente estudo é o de 

realizar uma avaliação metodológica para 

determinação de elementos traço em 

amostras de água por INAA e sua aplicação 

ao estudo da composição química de águas 

minerais de diversas procedências. 
 

METODOLOGIA 
A seguinte metodologia foi aplicada á padrões 

preparados pipetando-se soluções de 

concentração certificada em 1 L de água Milli 

Q, a amostras em branco e a amostras 

provenientes de fontes minerais de Águas de 

Lindóia. 

Inicialmente foram medidos o pH e sólidos 

totais das amostras. Em seguida estas foram 

acidificadas com 1 mL de HNO3. Após a 

acidificação, foram retirados e pesados 100 

mL que foram colocados em uma chapa 

aquecedora até a secura. O resíduo foi 

resuspendido com HNO3 1%. A solução 

resultante foi totalmente transferida para 

papel de filtro com auxílio de micropipeta. O 

papel de filtro foi seco sob uma lâmpada 

infravermelha. Após a secagem as amostras 

foram embaladas em plástico polietileno e 

irradiadas no reator IEA-R1 com fluxo de 1012 

n cm-2 s-1 e contadas por espectrometria 

gama. Como padrões foram utilizados 

soluções sintéticas, preparadas a partir de 

soluções padrão (SPEX CERTIPREP). Este 

procedimento foi também realizado utilizando-

se capsulas de comprimidos nas quais a 

amostra foi pipetada e evaporada.  
 

RESULTADOS 
Na tabela 1 são apresentados os resultados 

obtidos para os testes com os padrões 

pipetados em águia Milli Q, descontados o 

branco. No procedimento em que foi utilizado 

o papel de filtro, as amostras foram 

evaporadas à temperatura próxima a 100 ºC e 

verificou-se que alguns elementos como As, 

Br e Se apresentaram uma concentração 

menor que a esperada (Tabela 1). No método 

empregando-se as capsulas de comprimidos 

as amostras foram evaporadas à temperatura 

entre 50 e 60 ºC e verificou-se uma boa 

concordância entre os resultados obtidos e os 
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resultados esperados para a maioria dos 

elementos. 

Tabela 1: Resultados dos teste para avaliar a 

viabilidade dos métodos de concentração 

média (µg/L) dos elementos em água 

utilizando-se papel de filtro e cápsula de 

comprimido e para alguns resultado são 

dados em %(massa do elemento/massa de 

água). Desvio padrão (DP) e concentrações 

esperadas (C) em µg/L. 

 

Elementos  Média Papel (n=3) 

 

DP 

 Média Cápsula 

          (n=3)               DP C 

As 9,74 0,31 77 1 50 

Br 6,8 0,2 13,7 0,1 50 

Ce 37,4 0,2 49,5 0,9 20 

Co 9,04 0,09 4,63 0,03 2,5 

Cr 24,5 0,4 46,2 0,7 20 

Cs 4,86 0,06 4,50 0,09 2,5 

Eu 2,09 0,01 1,92 0,03 1 

Fe(%) 0,031 0,001 0,206 0,001 0,1 

Hf 2,94 0,02 6,26 0,04 5 

K(%) 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

La 36,7 0,1 45,4 0,7 25 

Lu 2,004 0,007 1,87 0,04 1 

Na(%) 0,157 0,001 0,248 0,003 0,1 

Nd 110 6 169 14 100 

Rb 100 2 93 2 50 

Sb 5,2 0,5 24 1 20 

Sc 51 3 1,875 0,007 1 

Se 7,2 0,5 33,0 16,4 50 

Sm 9,03 0,02 10,9 0,2 5 

Tb 19,22 0,06 25 3 10 

Th 6,07 0,05 8,4 0,3 5 

U 29 2 42 1 20 

Yb 15,20 0,04 19,9 0,8 10 

Zn 154 2 218 4 100 

Zr 807 9 3048 43 2000 

 

CONCLUSÕES 

Através dos dados preliminares obtidos, o uso 

da técnica de INAA mostrou-se eficiente para 

analise multielementar em amostras de água. 

Porém, devido às baixas concentrações 

esperadas os resultados apresentaram um 

erro padrão relativo da ordem de 10 a 50% 

para a maioria dos elementos. Na 

comparação entre o uso de papel ou cápsula, 

esta última apresentou melhores resultados 

com variações menores que uma ordem de 

grandeza, porém o papel de filtro apresenta 

uma área superficial maior favorecendo a 

secagem e proporcionando rapidez ao 

método. Para amostras contendo grande 

quantidade de sólidos dissolvidos o uso da 

capsula é mais indicado.  
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INTRODUÇÃO 
 

Nesse trabalho analisou-se as cadeias de 
decaimento de duas fontes radioativas 
seladas  em  desuso  (FRSD)  pertencentes 
ao Ipen, uma de Califórnio-252 e outra de 
Cúrio-244. 
O risco radiológico de uma FRSD é calculado 
com base no fator de dose dos radioisótopos 
e no tipo de exposição sofrida por  um  
indivíduo  caso  entre  em  contato com o 
rejeito. 

Dessa  forma,  o  risco  relativo  oferecido 
pelos isótopos-filhos formados durante o 
processo de decaimento será sempre uma 
fração do risco inicial. 

Esse risco calculado é válido apenas caso 
exista um cenário de intrusão,ou seja, 
apenas   se   algum   indivíduo   entrar   em 
contato com a FRSD. As fontes não 
oferecem risco imediato se estiverem 
armazenadas de forma adequada. 

 

OBJETIVO 
 

Objetivou-se estimar o decaimento das 
fontes radioativas por meios teóricos e 
determinar um índice de risco relativo para as 
FRSD no futuro.   Levou-se em conta 
também os isótopos-filhos formados pelo 
decaimento radioativo e seus respectivos 
níveis de toxidade, de modo a ilustrar a 
importância de saber não somente o risco 
de um radioisótopo, mas também de 
conhecer sua cadeia de decaimento para 
prevenir uma má gestão dos rejeitos. 

 

METODOLOGIA 
 

Obtiveram-se as atividades iniciais de cada 
fonte por meio dos registros originais das 

fontes. Usando uma abordagem mais 
conservadora, no caso do 

244
Cm, estimou- 

se  que  a  atividade  inicial  das  fontes  era 
igual  à  do  radioisótopo  em  Dezembro de 

2015, data em que sua atividade foi medida 
em um relatório anterior. Os cálculos de 
decaimento  das  fontes  foram  feitos  por 
meio  do  uso  da  equação  de  Bateman 
(Logan J Harr): 
 

  (I) 

 

Em que An(t) é a atividade em função do 

tempo do radioisótopo n da cadeia de 
decaimento, medido em Becquerel (Bq); t é 

o tempo, medido em anos; λp é a constante 

de decaimento do isótopo-filho p e λj é a 

constante de decaimento do isótopo-pai j. 
A fórmula para obter o risco radiológico 
relativo ao longo do tempo é uma simples 
comparação, dada pelo produto de sua 
atividade pelo seu coeficiente de dose 
(ORAU, ICRP) dividido pelo produto da 
atividade presente pelo coeficiente de dose 
do primeiro radioisótopo da cadeia de 
decaimento: 
 

                           (II) 

Na qual  R(t)  é o risco radiológico relativo 
em função do tempo, Ai  é a atividade do 

radioisótopo i, A0 é a atividade inicial do 

radioisótopo na data de referência, medidas 
em Bq; Fi é o fator de dose do radioisótopo 

i para o tipo de exposição considerada e F0 

é o fator de dose do primeiro isótopo da 
cadeia de decaimento, medidos em Sivert 
por Becquerel. 
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RESULTADOS 
 

Os resultados obtidos foram dispostos em 
tabelas e posteriormente usados para 
esboçar os gráficos do risco radiológico 
relativo em função do tempo. 

As Figuras 1 e 2 a seguir servem como 
representação geral do comportamento dos 
dados obtidos durante o processo: 

 

 
 

Figura 1: Taxa de Risco para Exposição 

à Fonte Puntiforme de 
252

Cf 
 

 
 

Figura 2: Taxa de Risco por Exposição 

Externa à Fonte Puntiforme de 
244

Cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Concluiu-se que o risco radiológico relativo 
das FRSD será até cem mil vezes menor 
dentro  de  um  prazo de  cem  anos e  que 
essas fontes em particular não são tão 
perigosas, podendo ser armazenadas em 
depósitos intermediários sem maiores 
complicações. 
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Uso do Espectrômetro compacto de FRX como alternativa para prática clínica 

Laís de Fátima Ferreira Lopes da Silva e Cibele Bugno Zamboni 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucelares -  IPEN 

INTRODUÇÃO  

Na medicina preventiva, de diagnóstico e de 

monitoramento de tratamento de disfunções 

diversas, a execução de análises bioquímicas 

(dosagens de íons) em amostras de fluídos 

corpóreos fornece uma avaliação entre as 

interações metabólicas existentes entre os 

macro e microelementos no organismo. 

Nos últimos anos, a técnica de Fluorescência 

de Raios – X por Dispersão de Energia 

(FRXDE) passou a ser testada, no Laboratório 

de Espectroscopia e Espectrometria das 

Radiações (LEER/CRPq), para a realização 

dessas análises clínicas fazendo uso de um 

espectrômetro compacto de FRX, constituído 

basicamente de um mini – tubo de RX com 

alvo de Ag acoplado a um detector de Silício 

tipo ‘‘Si Drift’’ (25 mm2 x 500 µm/ 12,5 µm) com 

janela de Berílio (modelo X-123 SDD 

Amptek).  

Devido à relevância clínica da medida de 

ferro, foi dada prioridade às análises de ferro 

em sangue total. 

Como na clínica convencional o status de Fe 

sanguíneo é obtido da dosagem de íons em 

soro (ferro sérico) [1] não há valor de 

referência (que corresponde ao intervalo de 

normalidade) para sua avaliação em sangue 

total para a população brasileira.  

OBJETIVO 

Obtenção do Valor de Referência de ferro em 

sangue total para a população brasileira 

utilizando a técnica de FRXDE. 

METODOLOGIA 

Foram utilizadas amostras de sangue total de 

humanos de 105 doadores saudáveis 

coletados no Banco de Sangue Paulista 

(BSP). A coleta (~ 0,2 mL) é feita por punção 

venosa em tubo seco (pela equipe do BSP) e 

o preparo reduz – se a depositar 50 L de 

sangue em papel de filtro (Whatman nº 41) 

imediatamente após a coleta (em duplicata). 

As amostras que foram utilizadas neste 

estudo encontram - se armazenadas no 

LEER/CRPq fruto de colaborações realizadas 

com o Banco de Sangue Paulista e a 

Universidade de Santo Amaro (UNISA-SP).  

Devido à portabilidade deste equipamento, a 

amostra é posicionada na frente do tubo de 

RX (mantendo - se uma distância fixa de 2 

mm), para que ocorra a excitação dos átomos 

dos elementos inorgânicos da amostra, e os 

raios X produzidos são detectados usando um 

detector de Silício, bem como as condições 

otimizadas para medidas de ferro (tempo de 

excitação de 300 segundos utilizando 30 kV e 

5µA para medida da intensidade da linha Kα). 

RESULTADOS 

As TABELAS 1 e 2 apresentam os primeiros 

resultados das concentrações de ferro em 

sangue total, para população brasileira, em 

função da faixa etária. O Valor de Referência 

(VR) foi avaliado considerando o intervalo de 

confiabilidade de 95 % (adotado para prática 

clínica).  
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TABELA 1. Concentração de Ferro em 

Sangue Total para População Brasileira por 

Faixa Etária (18 a 40 anos).  

Fe, mgL-1 
18-30 

n = 34 

31-40 

n = 41 

VR 200 - 488 168 - 492 

Média 344 330 

±1DP 72 81 

Mediana 330 323 

Mínimo 189 206 

Máximo 494 588 

n = número de amostras 

 

TABELA 2. Concentração de Ferro em 

Sangue Total para População Brasileira por 

Faixa Etária (acima de 40 anos).  

 

Fe, mgL-1 
41-50 

n = 23 

> 50 

n = 7 

VR 175 - 447 172 - 444 

Média 311 308 

±1DP 68 68 

Mediana 305 305 

Mínimo 197 221 

Máximo 437 396 

n = número de amostras 

CONCLUSÕES 

Esses dados constituem a primeira estimativa 

quantitativa para ferro em sangue total na 

população brasileira.  

Embora seja necessário um investimento 

maior em coletas/análises, os resultados 

sugerem que a concentração de ferro em 

sangue tem uma diminuição com relação à 

idade.  

Esses dados (VR) serão utilizados para 

avaliação clínica em ferro em sangue total 

usando o sistema compacto de Fluorescência 

de Raios X.  
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Desenvolvimento de Detectores de Radiação para Tomógrafo Industrial de 

Quarta Geração. 
 

Leandro de Jesus Ribeiro e Margarida Mizue Hamada 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Tomógrafos computadorizados industriais 
são aplicáveis à sistemas estáticos e 
dinâmicos determinando a estrutura e 
distribuição interna dos materiais que 
compõem os objetos. No entanto, quando 
se necessita obter a geração da imagem 
em tempo real (“on line”), esses tomógrafos 
não são adequados, devido: (i) ao tempo 
requerido para o rotacionamento e 
translacionamento  do  conjunto de 
detectores e da fonte de radiação ser muito 
lentos em comparação aos movimentos 
dinâmicos que ocorrem no interior dos 
objetos e  (ii) por ser difícil o seu transporte 
e  sua  adaptação  aos  objetos  localizados 
nas  industrias.  Deve, também, ser 
ressaltado  que  nos  processos  industriais, 
os fenômenos transientes ocorrem 
rapidamente, requerendo que sejam 
detectados instantaneamente. Para 
contornar essas limitações, neste trabalho 
foi desenvolvido um tomógrafo de quarta 
geração que utiliza um arranjo composto de 
vários  detectores  montados  em  um  anel 
com um conjunto de fontes radioativas sem 
necessitar   movimentá-los   ao   redor   do 
objeto (p.ex., colunas de refino) 

 

OBJETIVO 
 

Estudar e desenvolver a eletrônica associada 
do detector de radiação e do sistema   de   
aquisição   de   dados   para integrar ao 
sistema de tomografia de quarta geração 
constituído de 70 detectores de radiação 
NaI(Tl) de 2,54 cm de diâmetro e 

5,0 cm de altura      posicionado 
diametralmente oposto a fontes radioativas. 

METODOLOGIA 
 

A Figura 1 ilustra o esquema do tomógrafo 
industrial  portátil de  quarta  geração 
proposto.  Os  setenta  detectores de 
radiação são divididos em cinco arranjos 
compostos de quatorze detectores que são 
posicionados diametralmente opostos à 
porta fontes (irradiadores). 
 

 
 

Figura 1 - Esquema do tomógrafo industrial portátil 

de quarta geração proposto. Detectores de   NaI(Tl) 
(A), Porta-fonte   (B), plataforma de madeira   (C), 
objeto multifásico a ser analisado (D) e colimadores 
para detectores de radiação (E). 

 

Foram montados setenta detectores de 
radiação, constituídos de um cristal de 
NaI(Tl) de 2,54 cm de diâmetro e 5,00 cm 
de altura acoplado a  fotomultiplicadora de 

2,54  cm  de  diâmetro  mod.  9924SB,  os 
quais foram conectados a um soquete, 
divisor de tensão.    A sequência da 
montagem  encontra-se ilustrado na Figura 
2. A seguir, foram encapsulados em tubos de 
aço inoxidável tipo 304. 
 

 
 

Fig.2 – Montagem do sistema detector. (a) Sensor tipo 
cristal cintilador de NaI(Tl); (b) fotomultiplicadora ET-
Enterprise mod. 9924S; (c) soquete e divisor de 
tensão e  (d)  conector que  serve para conectar a 
unidade à placa de aquisição de dados. 



Pág.   200 

 

[2]    VASQUEZ, P.    Análise de sistemas 

multifásicos utilizando  tomografia 

 

 

Setenta cabos foram confeccionados com 
um conector em cada uma das suas duas 
extremidades a fim de ligarem o detector ao 
sistema  de  aquisição.  A eletrônica 
associada para aquisição de dados foi 
confeccionada em um sistema dividido em 
duas placas eletrônicas: (1) placa mãe que 
controla até doze (12) placas de aquisição de 
dados do multicanal   e (2) placa de aquisição 
de dados contendo módulos de alta tensão, 
amplificador, analisador multicanal,  
conversor  de  sinal  analógico para digital e 
microcontrolador.   Deve ser ressaltado que 
o sistema foi projetado por C.  H.  Mesquita,  
no  Laboratório  do CTR/IPEN  para  o 
presente  projeto. Medidas para as alturas de 
pulsos dos 70 detectores de radiação foram 
realizadas, para a caracterização do conjunto 
dos detectores que serão utilizados. 

 

RESULTADOS 
 

Figura 3 ilustra uma unidade do detector de 
radiação devidamente encapsulado em aço 
inoxidável 304, ligado ao conector, cabo e 
sistema de aquisição. 

 

Figuras 4 e 5 apresentam os espectros de 
energia típicos das fontes de 

192
Ir e 

137
Cs 

determinados com os  detectores de NaI(Tl) 
desenvolvidos para o tomógrafo de quarta 
geração. Todos os detectores mostraram 
serem adequados para sua utilização na 
aplicação proposta, apresentando fotopicos 
característicos  das  fontes  utilizadas  nos 

seus espectros. 

 

 
 

Fig. 3– Unidade do tomógrafo de quarta geração ilustrando 

o  detector  (cristal  de  NaI(Tl)  +  fotomultiplicadora  + 

divisor de tensão) devidamente encapsulado em aço 

inoxidável 304. 

 

 
 

Figura 4. Espectro de energia da radiação gama de 192Ir 

(317 keV) 

 

 

 
 

Figura 5. Espectro de energia da radiação gama de  137Cs 

(662keV). 

 

Conclusão 
 

Os espectros de energias obtidos para as 
duas fontes de radiação, 

192
Ir e 

137
Cs, 

utilizando o 70 detectores discriminaram 
nitidamente os fotopicos característicos 
desses radioisótoposm  monstrando serem 
adequados para sua  utilização  no 
tomografo de quarta geração. 
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Análise de Tillandsia usneoides para uso no biomonitoramento ativo da 

poluição aérea. 
 

Leandro Ramos Marques e Mitiko Saiki 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

INTRODUÇÃO 
 

Em grandes centros urbanos a poluição do ar 
vem sendo um dos problemas à saúde e ao 
bem estar das populações. 
Consequentemente métodos para avaliação 
desta poluição aérea vêm sendo 
desenvolvidos e aprimorados. As recentes 
pesquisas estão focadas no uso da técnica 
de biomonitoramento de poluentes e as 
plantas vasculares (cascas, folhas), liquens 
e musgos vêm sendo muito analisados. 
Desta forma é de grande interesse estudar 
a viabilidade do uso do líquen Tillandsia 
usneoides L. (Bromeliaceae) no 
biomonitoramento ativo da poluição. Neste 
trabalho este estudo consistiu em comparar 
os  teores de  elementos  poluentes 
presentes no líquen antes e após a sua 
exposição  ou transplante.  Para 
determinação dos elementos químicos foi 
utilizado o método de Análise por Ativação 
com Nêutrons (NAA) e para o controle da 
qualidade dos resultados foi analisado 
material de referência certificado (MRC) 
INCT MPH-2 Mixed Polish Herbs. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho foi determinar 
elementos químicos em amostras de 
Tillandsia usneoides  para avaliar seu uso 
no biomonitoramento ativo da poluição 
atmosférica. 

 

METODOLOGIA 
 

Materiais para análise. As amostras de 
líquen foram adquiridas de diferentes 
localidades, a saber: São Paulo (SM/SP), 
Paraná  (NP/PR)  e  Brasília  (DF)  e  foram 

expostas por 90 d, em dois pontos distintos, 
em Campo Limpo, SP e no IPEN-USP, SP. 
Para análise as amostras foram limpas, 
liofilizadas e moídas na forma de pó. 
 

Procedimento da NAA. Alíquotas das 
amostras e do MRC foram pesadas em 
invólucros de polietileno e irradiadas 
juntamente com os padrões sintéticos de 
elementos. O tempo de irradiação foi 16 h 
sob fluxo de nêutrons térmicos de 4,2x10

12 

n   cm
-2     

s
-1,

.   As   amostras   e   padrões 
irradiados foram medidos no detector de Ge 
hiperpuro ligado a um analisador digital de 
espectro. Os radioisótopos foram 
identificados pela meia vida e energias dos 

raios gama. As concentrações foram 
calculadas pelo método comparativo. 
 

RESULTADOS 
 

Na TABELA 1 os resultados de desvio 
padrão relativo, erro relativo e da diferença 
padronizada Zscore [1] obtidos para MRC 
INCT  MPH-2 Mixed Polish  Herbs indicam 
boa precisão e exatidão dos dados obtidos. 
Na   TABELA   2   os   resultados   da   T. 
usneoides   não   expostas   indicam   que 
aquela proveniente de Brasília, DF 
apresentou teores mais baixos de elementos, 
portanto esta foi escolhida para uso no 
biomonitoramento ativo. Uma comparação 
preliminar entre as concentrações de 
elementos da T. usneoides de Brasília DF 
não exposta e exposta mostra que houve 
acumulo de elementos com a exposição 
realizada em Campo Limpo e no IPEN-USP. 
Alem disso a amostra proveniente de 
Brasília, DF apresentou vitalidade após 
decorrido o período de exposição 
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TABELA 1. Concentrações de elementos no MRC INCT MPH-2 Mixed Polish Herbs 
 

Elemento M ± DP DPR, % ER, % IZscoreI Valores do 

Certificado 
Br, µg g

-1 7,29 ± 0,07 0,97 5,4 1,30 7,71 ± 0,61 

Co, ng g
-1 206,8 ± 10,7 5,6 1,5 0,23 210 ± 25 

Cr, µg g
-1 1,76 ± 0,15 8,7 4,3 0,84 210 ± 25 

Cs, ng g
-1 73,9 ± 2,0 2,8 2,8 0,30 76,0 ± 7,0 

Fe, µg g
-1 536 ± 38 7,2   (460)* 

K, µg g
-1 18585 ± 307 1,7 2,7 0,84 19100 ± 1200 

La, ng g
-1 579,1 ± 19,1 3,3 1,4 0,33 571 ± 46 

Rb, µg g
-1 10,43 ± 0,54 5,1 2,5 0,68 10,7 ± 0,7 

Sb, ng g
-1 66,2 ± 2,7 4,1 1,0 0,14 65,5 ± 9,1 

Sc, ng g
-1 119,7 ± 5,0 4,1 2,7 0,71 123 ± 9 

Zn, µg g
-1 32,9 ± 2,1 6,4 1,8 0,56 37,0 ± 0,21 

M ± DP = Média aritmética e desvio padrão de 3 a 4 determinações; DPR = Desvio padrão relativo; ER= Erro percentual; 

* - Numero entre parênteses indica valor informativo. 

 

TABELA 2. Concentrações de elementos em T. usnoides não expostas e expostas 

 

 

 

Elementos 

Amostras Não Transplantadas ou Não Expostas Amostras Transplantada ou Expostas 

T. usnoides 

SM, SP 

T. usnoides 

NP, PR 

T. usnoides 

DF 

T.      usnoides     DF 

exposta em C. Limpo 

T.   usnoides   DF 

exposta no IPEN- 

Br, µg g
-1

 12,4 ± 0,9 13,6 ± 0,2 2,56± 0,01 6,12 ± 0,02 5,87 ± 0,02 

Co, ng g
-1

 10731 ± 98 216,4 ± 1,2 84,3 ± 1,4 251,4 ± 3,4 241,6 ± 3,3 

Cr, µg g
-1

 3986 ± 43 574 ± 59 1058 ± 12 2029 ± 24 1953 ± 23 

Cs, ng g
-1

 162,6 ± 0,4 111,0 ± 0,3 55,9 ± 2,8 113,5 ± 2,0 103,7 ± 1,9 

Fe, µg g
-1

 913 ± 39 240,3 ± 1,5 576,5 ± 3,0 721,9 ± 4,3 775,6 ± 4,5 

K, µg g
-1

 6607 ± 835 4999 ± 450 1665,1 ± 9,7 2942 ± 21 3198 ± 28 

La, ng g
-1

 829 ± 42 238 ± 13 329,1 ± 1,6 604,3 ± 2,8 738,2 ± 3,5 

Rb, µg g
-1

 20,8 ± 1,1 22,9 ± 0,4 1,20 ± 0,04 2,57 ± 0,07 3,20 ± 0,07 

Sb, ng g
-1

 176,5 ± 9,0 58,4 ± 6,8 102,7 ±  0,6 344,8 ± 1,6 301,7 ± 1,7 

Sc, ng g
-1

 81,8 ± 2,9 63,6 ± 0,5 148,5 ± 0,5 188,5 ± 0,8 201,0 ± 0,8 

Se, ng g-
1

 222 ± 9,0 282 ± 37 20 ± 8 160 ± 18 136 ± 15 

Zn, µg g
-1

 29,0 ± 2,1 9,5 ± 0,4 9,53 ± 0,07 38,5 ± 0,2 37,0 ± 0,2 

Obs: Resultado de uma determinação com incerteza calculada considerando erros nas taxas de contagens. 

 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados da análise do MRC 
demonstraram que o procedimento de NAA 
adotado pode ser aplicado na análise de T. 
usneoides. Os resultados de T. usneoides 
indicaram   que   aquela   proveniente   de 
Brasília DF pode ser usada no 
biomonitoramento ativo  da poluição aérea 
devido às suas baixas concentrações de 
elementos e sua vitalidade após a exposição. 
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Preparação de Eletrocatalisadores PtRh/C-ITO para a Oxidação do Metanol 

Leila Oliveira Santos e Almir Oliveira Neto 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

INTRODUÇÃO  

O metanol tem sido proposto como um 

combustível para os estudos em células a 

combustível, pois o metanol apresenta uma 

densidade energética de 15,6 Mj/L, a qual é 

maior que o gás hidrogênio (5,6 Mj/L) principal 

combustível utilizado em células a 

combustível. 

A platina (Pt) tem sido empregada como 

principal eletrocatalisador para a oxidação do 

metanol, no entanto a mesma sofre um 

processo de desativação devido à formação 

de intermediários fortemente adsorvidos, 

como o monóxido de carbono, por 

consequência é necessário adicionar um co-

catalisador a platina. 

Alguns elementos químicos como o Sn, Rh, 

Ru, Pd tem sido proposto como co-

catalisadores para a platina, estes 

eletrocatalisadores podem favorecer a 

oxidação do metanol por dois principais 

mecanismos.  

Dentre todos os materiais relatados na 

literatura, atualmente tem sido dado uma 

atenção especial ao óxido de índio (In2O3), 

este material tem sido amplamente utilizado 

para reforma de vapor de metanol e de 

desidrogenação de etanol. 

Park e colaboradores [1] mostraram que o 

óxido de índio e estanho (ITO) suportado 

nanopartículas de platina foi mais ativo para a 

oxidação do metanol em relação Pt/C, 

enquanto que Parrondo e colaboradores [2] 

mostraram nanopartículas de Pt/C-In2O3 com 

uma atividade superior a Pt/C, o aumento da 

atividade pode ser atribuída aos efeitos de 

In2O3 adjacentes a Pt (efeito bifuncional). 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho consiste na 

preparação de eletrocatalisadores PtRh/C-

ITO com diferentes composições atômicas 

pelo método de redução por borohidreto de 

sódio visando o estudo da oxidação 

eletroquímica do metanol em meio alcalino. 

METODOLOGIA 

Os eletrocatalisadores de PtRh em 

proporções atômicas de 30:70, 50:50, 70:30 e 

90:10, e eletrocatalisadores de Pt/C, Pt/C-

ITO, Rh/C, Rh/C-ITO que serviram de 

comparação passaram por testes de Difração 

de Raio X (DRX), Cronoamperometria e 

Voltametria cíclica, e testes em célula em 

meio alcalino.  

O tamanho de partículas do DRX é dado por 

meio da equação de Scherrer [3]. 

A voltametria cíclica foi aplicada numa 

velocidade de varredura de 10 mV s-1, o 

potencial utilizado para todos os 

eletrocatalisadores foi de -0,85 V a 0,2 V , já 

para as medidas de cronoamperotmetria em 

meio básico, o potencial utilizado foi de -0,35 

V por 30 minutos. 

Para os testes em célula, os conjuntos 

membrana-eletrodo, com área de 5,0 cm2 

foram preparados por meio de prensagem na 

temperatura de 125°C, 225 kgf cm-2 durante 5 

minutos. Os eletrodos foram utilizados para 

esta análise em meio alcalino (NaOH 6 mol L-

1 e  CH3OH 1 mol L-1), a temperatura do gás 

foi de 85°C e a da célula 80°C, a umidade 
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relativa do O2 foi de 100% à pressão 

atmosférica, para ocorrer a estabilidade do 

sistema foi deixado por 1 hora e 30 minutos e 

após a ativação, as curvas foram puxadas de 

10 em 10 minutos.  

 

RESULTADOS 
 

No teste de DRX (Figura 1), observou-se um 

deslocamento dos picos quando adicionado 

ITO ao suporte, acreditando-se em possíveis 

formações de ligas nos eletrocatalisadores de 

PtRh-ITO e suas proporções. 
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Figura 1: Difratograma Eletrocatalisadores 

PtRh e suas proporções.Conforme Figura 2, o 

eletrocatalisador de maior rendimento foi o de 

PtRh/C-ITO 50:50. 
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Figura 2: Resultados da Voltametria cíclica 

para PtRh e suas proporções com Metanol. 

No teste de Cronoamperometria, o 

eletrocatalisador maior atividade foi o de Pt/C-

ITO, pois se manteve mais constante. 

Conforme Figura 3, PtRh/C-ITO 90:10 obteve 

maior rendimento com a densidade de 

potência máxima aproximada a 21 mW cm2. 
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Figura 3: Medidas em célula para PtRh e seus proporções. 

CONCLUSÕES 

O método de redução por borohidreto para 

eletrocatalisadores binários para a oxidação 

do Metanol em meio alcalino é eficaz, como 

também obtivéramos melhorias quando 

adicionados 15% de ITO no suporte 

juntamente com o Carbono, tornando este 

método viável. 
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INTRODUÇÃO 
 

A microfluídica pode ser definida como a ciência 
e engenharia de sistemas com di- mensões 
micrométricas, na qual o compor- tamento dos 
fluídos difere da teoria tradi- cional para 
domínios macroscópicos. Com aplicações 
científicas e tecnológicas pro- missoras,  
necessitam-se  estudos específi- cos para 
desenvolver os diversos compo- nentes que 
atuam no controle e no proces- samento do 
fluido. Esses sistemas apresen- tam 
características interessantes como a 
necessidade de volumes pequenos de rea- 
gentes químicos ou amostras para realizar um 
dado estudo, além disso, por serem modular, 
eles são facilmente escalonados e assim 
podem atender demandas produti- vas. 

 

Há a necessidade, no entanto, de desen- volver 
alguns dispositivos adequados a es- sa nova 
tecnologia. Algumas aplicações, como a 
fabricação de nanopartículas

1
, de- mandam 

controle acurado de temperatura em dada 
região do circuito microfluídico, ou mesmo do 
circuito como um todo. 

 

OBJETIVO 
 

Desenvolver um sistema de controle de 
temperatura para produção de nanopartícu- las 
em circuitos microfluídicos. 

 

METODOLOGIA 
 

O experimento consistia em um arranjo da- do 
pela Figura 1. Foi usado um cartucho de 
aquecimento que operava em um regime do 
tipo On/Off (80W), ou seja, ligando ou des- 
ligando em intervalos de tempo a fim de 

controlar a potência média transferida para o 
sistema. Este tipo de controlador é exem- 

plificado pela Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Arranjo completo. Placa Arduino Uno(1); Termopar 
Tipo K(2); Sensor MAX6675(3); Módulo Relé 2RB1(4); Cartucho 

de Aquecimento(5); Sistema de Microfluídica Teste(6). 

 

 

Figura 2 – Controlador do tipo On/Off. 

 
 

Também foi implementado no código um 
controle do tipo PID (Proporcional Integrati- 
vo Derivativo) para minimizar as variações de 
temperatura e mantê-la mais próxima da 
faixa desejada

2
. 

 

RESULTADOS 
 

O código foi capaz de chegar à temperatura 
desejada em aproximadamente 6 minutos 
com uma variação de ±3°C. Esta variação 
 

representa  um  erro  de  
aproximadamente 

±2% do valor 
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almejado. 
 

A Figura 3 demonstra a diferença de duas 
rotinas, uma com o controlador PID (Preto) 
e outra apenas On/Off (Vermelho). O gráfi- 
co possui a temperatura (°C) ao longo do 
tempo (segundos) durante uma rotina pa- 
drão do programa na qual ele parte da tem- 
peratura ambiente até 110°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Controle de temperatura para 110°C. Controlador PID 
(Preto), sem o controlador PID (Vermelho). 

 

Outros testes foram realizados para outras 
faixas de temperatura como 120°C, 140°C 
e 160°C, o sistema mantem um comporta- 
mento semelhante para estas faixas. 

 

CONCLUSÕES 
 

O sistema é capaz de realizar um controle 
de temperatura para um sistema de micro- 
fluídica. Por contar com uma base em Ardu- 
ino o sistema se torna barato, de fácil ma- 
nuseio e fácil entendimento no quesito pro- 
gramação do código. O que é satisfatório 
para o campo de estudo. 

 

É possível notar uma diferença entre o uso 
de um controlador do tipo PID e sua efici- 
ência para sistemas de controle de tempe- 
ratura. 

 

Tentativas foram realizas para tentar mini- 
mizar ainda mais o erro apresentado, mas o 
sistema como um todo possui uma inercia 
térmica alta o que dificulta o controle. Essa 
inércia se da por diversos motivos como: 

 
 

perda para o ambiente, lentidão no cartucho 
de aquecimento, condução térmica não li- 
near pelo sistema de microfluídica. 

 

Embora exista este problema da inercia 
térmica o controlador atende os requisitos 
para produção de nanopartículas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Fluxograma do programa. T representa a temperatu- 
ra desejada, Ta a temperatura medida pelo sensor. Os proces- 
sos  de  Aquecimento  Rápido,  Controlador  PID  e Esfriamento 
estão resumidos. 
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Técnicas de cultura celular e teste de citotoxicidade 
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INTRODUÇÃO 
 

As  culturas  celulares consistem  em  manter 
células isoladas de seu local de origem sem 
que suas características próprias sejam 
alteradas. A esterilização e assepsia dos 
materiais utilizados também são importantes a 
fim de se evitar contaminações e causar 
interferência ou perda dos experimentos [1]. 

 

A partir de técnicas de cultura celular é 
possível realizar testes de citotoxicidade in 
vitro, pois permitem a determinação da 
biocompatibilidade de um biomaterial a partir 
dos resultados obtidos pela interação de uma 
cultura celular e do material . Esta interação 
ocorre ao substituir um  tecido  vivo  por um 
biomaterial com o objetivo de crescimento, 
regeneração e reparo celular e pode ser tóxica, 
não tóxica, bioativa ou biodegradável [2]. 

 

- Estudo teórico dos tipos de cultura celular; 

- Aprendizado sobre organização laboratorial.; 

- Treinamento em técnicas de cultura celular; 

- Testes de citotoxidade. 
 

O meio de cultura utilizado nas culturas 
celulares foi o RPMI 1640 Gibco®, enriquecido 
com L-glutamina, soro fetal bovino e 
antibiótico/antimicótico. 

A luz Ultravioleta foi utilizada para a 
esterilização do campo de manipulação no 
interior do fluxo e a autoclave para esterilizar 
utensílios     laboratoriais     como     vidrarias, 
materiais    metálicos,    água    destilada    e 
ultra-pura e PBS. 

Foram descongelados vials com células para 
iniciar uma cultura celular. A quantidade de 
células cultivadas nas garrafas de cultura foi 
determinada de acordo  com o tamanho da 
garrafa de cultura e após contagem no 

microscópio óptico com uso de Trypan Blue. 
 

O método utilizado no teste de citotoxicidade 
baseia-se na avaliação quantitativa de células 
viáveis, após a exposição das células à   uma 
substância, medido pela incubação com o 
corante  supravital    do  composto  tetrazólio 
MTS e um agente acoplador de elétrons PMS 
[3]. A quantidade de MTS, o marcador de 
viabilidade  celular, incorporada  pela 
população de células, é diretamente 
proporcional ao número células viáveis na 
cultura.. É utilizado no ensaio uma cultura de 
células de ovário de hamster chinês CHO K1, 
da American Type Culture Collection . 

 

A curva de crescimento celular é obtida para 
refletir as fases de adaptação das células 
perante as condições ambientais, a 
disponibilidade de nutrientes e ao suporte 
necessário para que novas células sejam 
produzidas. Portanto, sua importância é 
caracterizar uma determinada linhagem de 
cultura celular para posterior padronização do 
teste de citotoxicidade [4]. 

CONCLUSÃO 
 

Após a realização das principais técnicas de 
cultura celular, conclui-se que a precisão das 
pipetagens, a assepsia e a limpeza dos 
materiais utilizados durante o manejo da 
cultura e a atenção aos procedimentos são 
fatores que estão extremamente ligados ao 
sucesso de experimentos que envolvam 
cultura celular. A manutenção constante e bem 
executada de uma cultura celular durante um 
experimento é de suma importância, já que 
além de haver competição natural entre as 
células pelo espaço e pelos nutrientes do meio 
de cultura, o fator contaminação, seja por 
agentes físicos, químicos ou biológicos, 
também podem interferir no crescimento e 
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desenvolvimento celular. 
 

Dessa maneira, os processos periódicos de 
tripsinização e substituição do meio de cultura 
são fundamentais para manter o número ideal 
de células nas garrafas de cultivo, 
possibilitando um viável crescimento celular. 
Assim podemos identificar o valor da correta 
manutenção do cultivo celular para ter as 
condições favoráveis para a realização do 
teste de citotoxicidade de substâncias e de 
biomateriais. 
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Determinação constituintes inorgânicos em fitoterápicos pelo método de 
análise por ativação com nêutrons 
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INTRODUÇÃO 
 

Os fitoterápicos são medicamentos obtidos 
a partir de uma planta medicinal e 
comercializados  nas  formas  de  líquidos, 
pós, cápsulas ou comprimidos. Hoje estes 
fitoterápicos são de crescente uso devido 
ao seu baixo custo, possibilidade de 
aquisição sem a prescrição médica e 
também devido à crença de que tudo que é 
natural não faz mal a saúde. Entretanto a 
eficácia destes produtos nem sempre tem 
sido comprovada e eles podem conter os 
elementos tóxicos, assim como os essenciais 
em excesso. Desta forma a determinação de 
elementos químicos nos fitoterápicos é de 
grande interesse para estudar a sua eficácia 
na prevenção e tratamento   de   doenças   
sem   ocasionar danos à saúde do 
consumidor. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho foi a determinação 
de constituintes inorgânicos em fitoterápicos 
utilizando o método de análise por ativação 
com nêutrons(NAA). 

 

METODOLOGIA 
 

Fitoterápicos e seu tratamento para 
análise. Os fitoterápicos com os nomes 
comerciais   de   Centella   Herbarium,   Goji 
Berry  (nas  formas  de  cápsulas) e 
Maracujina Composta (na forma de 
comprimido) foram adquiridos de drogarias 
da  cidade de São Paulo. Para análise, a 
amostra   na   forma   de   comprimido   foi 
triturada e aquela em cápsula, o seu 
conteúdo foi removido deste involucro. 
Alíquotas     destes     fitoterápicos     foram 

pesadas em invólucros de polietileno para 
análise. 
 

Procedimento de NAA. As amostras e os 
padrões sintéticos de elementos foram 
irradiados no reator nuclear IEA-R1 por 16 h 

sob fluxo de nêutrons térmicos de 4,2 x1012 

n cm-2  s-1. Estes padrões sintéticos foram 
preparados pipetando  alíquotas  das 
soluções padrão elementares em  tiras de 
papel de filtro. As medidas das atividades 
gama das amostras e padrões foram feitas 
no detector de Ge hiperpuro ligado a um 
analisador digital de espectro. Os 
radioisótopos formados foram identificados 
pelas   meia-vidas   e   energias   dos   raios 
gama. As concentrações dos elementos 
foram calculadas pelo método comparativo. 
Para  o  controle  da  qualidade dos 
resultados, foi analisado o material de 
referência certificado (MRC) INCT-TL-1 Tea 
Leaves, usando as mesmas condições 
utilizadas nas análises de fitoterápicos. 
 

RESULTADOS 
 

Os resultados dos fitoterápicos da TABELA 

1   apresentam   desvios   padrão   relativos 
variando de 0,7 a 14,7  % indicando uma 
boa precisão para maioria dos elementos. O 
fitoterápico Goji Berry apresentou altas 
concentrações de Cr, Se e Zn, uma vez que 
estes elementos são ingredientes ou 
excipientes adicionados ao fitoterápico. 

 

Os resultados do MRC da TABELA 2 indicam 
uma boa precisão e concordância com os 
valores do certificado. Os valores de 
diferença padronizada ou IZscoreI obtidos 
foram menores que 2 indicando que os 
resultados são satisfatórios[1]. 
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TABELA 1. Concentrações de Constituintes Inorgânicos nos Fitoterápicos Centella Herbarium, Goji 

Berry e Maracugina Composta. Resultados na Base Seca do Material 
 

Centella Herbarium                          Goji Berry                        Maracugina composta 
 

Elementos M ± DP DPR, % M ± DP DPR, % M ± DP DPR,% 

Ca, µg g
-1 

310 ± 34 11,3 4658 ± 349 7,5 92713 ± 2958 3,2 

Co, ng g
-1 135 ± 8 5,9 225 ± 8 3,4 185 ± 10 5,5 

Cr, ng g
-1 135 ± 1 0,7 3323 ± 381 11,5 1320 ± 25 1,9 

Cs, ng g
-1 n.d.* 

 
1978 ± 36 1,8 n.d 

 
Fe, µg g

-1 15,8 ± 1,2 6,8 97,5 ± 8,4 8,6 147 ± 3 2,0 

K, µg g
-1 406 ± 55 13,4 7856 ± 328 4,2 n.d. 

 
La, ng g

-1 n.d 
 

231 ± 9 4,1 268 ± 13 4,9 

Na, µg g
-1 1242 ± 84 6,8 533 ± 26 4,8 352 ± 30 8,6 

Rb, µg g
-1 0,398 ± 0,036 9,0 45,5 ± 3,3 7,3 9,0 ± 0, 6 6,2 

Sc, ng g
-1 1,34 ± 0,09 6,7 149,4 ± 4,9 3,3 62,5 ± 0,7 1,2 

Se, ng g
-1 n.d 

 
11821 ± 555 4,7 n.d 

 
Zn, µg g

-1 0,98 ± 0,14 14,2 1166 ± 134 11,5 4,75 ± 0,70 14,7 

M ± DP = Média aritmética e desvio padrão de três a quatro determinações; DPR = Desvio padrão relativo; 

n.d. = não detectado. 
 

TABELA 2: Concentrações de Elementos no MRC INCT-TL-1 Tea Leaves 
 

Elementos M ± DP DPR,% ER, % IZscoreI Valor do certificado 

Br, µg g
-1 12,8 ± 1,4 11,8 4,1 0,4 12,3 ± 1,0 

Ca, µg g
-1 5968 ± 151 2,5 2,5 0,5 5820 ± 520 

Cr, ng g
-1 1992 ± 132 6,6 4,3 0,7 1910 ± 220 

Cs, ng g
-1 3858 ± 115 3,0 6,9 1,3 3610 ± 370 

Fe, µg g
-1 557,9 ± 5,2 0,9   (432)* 

K, µg g
-1 18439 ± 2112 11,4 8,5 1,6 17000 ± 1200 

La, ng g
-1 1029 ± 36 3,5 2,9 0,8 1000 ± 70 

Na, µg g
-1 27,75 ± 0,96 3,5 12,6  24,7 ± 3,2 

Rb, µg g
-1 82,2 ± 5,9 6,7 0,9 0,2 81,5 ± 6,5 

Sc, ng g
-1 269,2 ± 7,2 2,7 1,2 0,3 266 ± 24 

Zn, µg g
-1 37,0 ± 1,5 4,0 6,7 1,7 34,7 ± 2,7 

M ± DP = Média aritmética e desvio padrão de três a quatro determinações; DPR = Desvio padrão 

relativo; ER = erro relativo; * - Número entre parênteses indica valor informativo. 
 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados do MRC apresentaram boa 
exatidão  e  precisão,  indicando  viabilidade 
de aplicar NAA na análise de fitoterápicos. 
Nas análises dos fitoterápicos foi verificada 
a possibilidade de determinar Br, Ca, Co, 
Cr,  Fe,  K,  La, Na,  Rb,  Sc,  Se  e  Zn.  No 
fitoterápico Goji Berry foi obtido teores de 
Cr, Se e Zn da mesma ordem de grandeza 
dos valores declarados no seu rótulo. 
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Caracterização multielementar da própolis de Scaptotrigona aff. postica 

utilizando técnicas analíticas 
 

 

Luís Guilherme Massaki Leal e Cibele Bugno Zamboni 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -  IPEN 
 

INTRODUÇÃO  

O Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) [1] designa o termo 

própolis como “produto oriundo de 

substâncias resinosas, gomosas e 

balsâmicas, colhidas pelas abelhas de 

brotos de flores e de exsudados de plantas, 

nas quais abelhas acrescentam secreção 

salivar, cera e pólen” [2-4]. São vários os 

fatores que definem as características 

químicas da própolis. Um dos principais 

fatores é a sua procedência [5]. Outros 

fatores que também podem interferir na sua 

composição são: o tempo de coleta [6], a 

estação do ano [6], as plantas utilizadas 

pelas abelhas [7], sua coloração [5] e se a 

abelha faz uso de terra na confecção da 

própolis [2]. 

O presente estudo está direcionado a 

investigação dos elementos inorgânicos de 

relevância nutricional da própolis produzida 

pelas abelhas pertencentes à família Apidae, 

especificamente, a espécie Scaptotrigona 

aff. postica. Estas abelhas são procedentes 

do município de Barra do Corda (Maranhão) 

e são popularmente conhecidas como “tubi”. 

Os estudos já realizados com a própolis 

produzida por essas abelhas enfatizam seu 

potencial antimicrobiano, antiviral, 

antitumoral, além de sua ação fungicida. 

Entretanto não existem dados a respeito de 

sua composição elementar. Uma 

decorrência importante dessas medidas é 

obtenção da concentração de metais que, 

em caso de níveis elevados, pode 

comprometer seu uso tanto nutricional como 

medicinal. 

OBJETIVO 

Estudo da composição multielementar da 

própolis produzida pelas abelhas “tubi” 

utilizando a técnica de Ativação por Nêutrons 

(AAN). 

METODOLOGIA 

O extrato de própolis é fornecido por 

meliponicultores da região (Sítio Aceromelo), 

situado no município de Barra do Corda, na 

região central do Estado do Maranhão, Brasil 

(5º 30’S, 45º 14’O), com altitude de 81m, e à 

100m da margem direita do rio Mearim. 

O procedimento para o preparo das 

amostras reduz-se a depositar 100μL deste 

extrato em papel de filtro Whatman – nº42 

(em triplicata) usando micropipeta calibrada. 

Foram avaliados extratos de 5 coletas 

(realizadas em 2015), totalizando 18 

amostras. 

Para esta analise foi empregado o método 

instrumental de AAN. Neste processo a 

amostra e o padrão (matriz com teor 

conhecido dos elementos) são irradiados, 

sob a mesma intensidade do feixe de 

nêutrons, no reator IEA-R1 do IPEN/CNEN- 

SP. Para a determinação do Br, Ca, Cl, K, 

Mg, Na e S, o tempo de irradiação usado foi 

de 5 minutos. 
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RESULTADOS  

As concentrações dos elementos medidos 

são apresentadas na Tabela 1. Os 

resultados são expressos pelo valor médio 

(VM) e desvio padrão (DP). 

TABELA 1. Concentração dos Elementos 

Medidos no Extrato de Própolis da 

Scaptotrigona aff. postica Utilizando Técnica 

de AAN. 

Elementos VM ± 1DP 

Br, mg/kg 0,0014 ± 0,0003 

Ca, mg/kg  0,284 ± 0,040  

Cl, g/kg  0,786 ± 0,071 

K, g/kg 0,501 ± 0,065 

Mg, g/kg  0,318 ± 0,043 

Na, g/kg 0,109 ± 0,010 

S, g/kg 1,15 ± 0,33 

 

CONCLUSÕES  

Esses dados constituem a primeira 

estimativa quali-quantitativa do extrato de 

própolis produzida por colônias de 

Scaptotrigona aff. postica. Estes resultados 

geram conhecimento, principalmente no que 

diz respeito à toxicidade dos elementos, e 

podem auxiliar os profissionais da saúde a 

avaliar e seu uso nutricional bem como 

medicinal, no que diz respeito a seu emprego 

em tratamentos promissores, como 

bactericida, fungicida e antiviral. 
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Avaliação da capacidade clonogênica, migratória e invasiva de linhagem 

celular de carcinoma renal após o silenciamento do gene NF-κβ1 
 

Luiz Felipe Teixeira da Silva e Maria Helena Bellini 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O carcinoma de células renais (CCR) 
apresenta alta letalidade. O CCR apresenta 
desregulação de várias vias intracelulares 
responsáveis pelo controle da proliferação, 
migração e clonogenicidade celular.  O fator 
de transcrição NF-κβ1 apresenta um papel 
crítico na proliferação tumoral, migração, 
angiogênese e invasão celular. [1] 

 

OBJETIVO 
 

Avaliar a capacidade clonogênica, 
migratória e invasiva da linhagem de 
adenocarcinoma renal murino após a 
regulação negativa do gene NFKB-1. 

 

METODOLOGIA 
 

Células Renca foram submetidas ao 
silenciamento gênico mediante a utilização 
do RNA de interferência - short hairpin RNA 
- (shRNA). A efetividade da técnica foi 
avaliada por Western Blotting. O ensaio de 
clonogenicidade foi realizado semeando-se 

1x10² células em placas de 60mm.   As 
células foram mantidas em estufa a 37ºC e 
5% CO2 e após dez dias, coradas com 
Rodamina B 2% em Formaldeído 4%. No 
ensaio de migração celular foram utilizadas 

4x10
5   

células  por  poço  em  placas  de  6 
poços e após uma confluência de 100% foi 
feita uma risca na placa com o auxílio de uma 
ponteira (P1000), gerando uma 
descontinuidade na camada celular.  Fotos 
foram tiradas de uma mesma área da ferida 
nos tempos 0h, 24h e 48h. No ensaio de 
invasão 1x10

5  
células foram semeadas em 

câmaras de transwell contendo meio RPMI 

sem SFB. Na parte inferior do transwell foi 
adicionado   meio   RPMI   com   SFB   que 

funcionou como quimioatrativo. Após a 
incubação, as células foram fixadas com 
formaldeído   3.7%   e   metanol   100%   e 
coradas com Giemsa 1%.   Foram tiradas 
fotos de cinco campos aleatórios da câmara 
para   a   quantificação   das   células.   As 
análises estatísticas foram feitas por teste 
ANOVA seguido de Bonferroni's Multiple 
Comparison Test (p<0,05) (GraphPad 
Prism® versão 5). 
 

RESULTADOS 
 

Os resultados do Western Blotting 
confirmaram a redução dos níveis proteicos 
em ambos os clones (Figura 1): Renca-sh2 

– 2,09 vezes (P<0,05 vs Renca-Mock) e 
Renca-sh4   –   6,90   vezes   (P<0,001   vs 
Renca-Mock). 
 

 

 
 

Figura1 – Western Blotting da p50 normalizado por 
β-actina dos grupos controle e com baixa expressão 
da p50. (A) A técnica de RNA de interferência causou 
redução do nível proteico da p50 dos grupos Renca- 
sh2 (*P<0,05) e Renca-sh4 (**P<0,001) em relação ao 
grupo controle Renca-Mock. 
 

 

Observou-se diminuição significativa da 
capacidade de formação de colônias nos 
clones Renca-sh2 e Renca-sh4 comparado 
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ao controle (Figura 2). A eficiência de 
formação  de  colônias  foi:  Renca-sh2  – 

47,37 ± 6,39% (P<0,001 vs Renca-Mock), 
Renca-sh4 – 70,78 ± 2,76% (P<0,001  vs 
Renca-Mock). 

 

(células/campo) dos clones silenciados 
(Figura 4). Renca-Mock – 514,10±92,38, 
Renca-sh2 – 221,50±68,70 (P<0,0001 vs 
Renca-Mock), Renca-sh4 – 236,20±65,63 
(P<0,0001 vs Renca-Mock). 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 2 – Ensaio de clonogenicidade. (A) Placas 
com os clones após a coloração com Rodamina B. (B) 
Gráfico de Eficiência de formação de colônias. Houve 
diferença significativa entre Renca-Mock e os clones 
Renca-sh2 e Renca-sh4. (***P<0.0001). 

 

 

 

 

Os clones Renca-sh2 e Renca-sh4 
apresentaram uma diminuição significativa 
da capacidade de migração quando 
comparados ao controle (Figura 3). Renca- 
Mock    –    16,12±1,59%,    Renca-sh2    – 

8,57±2,14% (P<0,05 vs Renca-Mock) e 
Renca-sh4  –  8,67±0,94% (P<0,01  vs 
Renca-Mock). 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Ensaio de Migração Celular. (A) Fotos 
representativas das células durante o fechamento da 
ferida.   As   fotos   foram   obtidas   no   microscópio 
invertido Nikon Eclipse T100 (10X). (B) Porcentagem 
de fechamento da ferida em 24h. Houve diferença 
significativa entre Renca-Mock e os clones Renca- 
sh2 e Renca-sh4. 

 

 

 

Observou-se  ainda,  a diminuição 
significativa     na     capacidade     invasiva 

 

Figura 4 – Ensaio de Invasão. (A) Células após 
coloração com Giemsa 1%. As fotos foram obtidas 
no microscópio invertido Nikon Eclipse T100 (10X). (B) 
Análise quantitativa da migração celular. Houve 
diferença significativa entre Renca-Mock e os clones 
Renca-sh2 e Renca-sh4 (***P<0.0001). 
 

CONCLUSÕES 
 

A técnica de RNA de interferência – shRNA 
promoveu  uma  diminuição  significativa 
tanto nos níveis de RNA quanto os níveis 
proteicos da p50. Tanto o clone 2, quanto o 

4, apresentaram redução significativa na 
capacidade de sobrevivência, de migração 
e de invasão.   Portanto, os resultados 
indicam que o bloqueio da p50 é uma 
possível estratégia terapêutica para o CCR. 
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Desenvolvimento de um modelo animal para estudo da fotobiomodulação 

como proposta terapêutica à obesidade 

Maitê Santiago Nilzen e Martha Simões Ribeiro 

Centro de Lasers e Aplicações - CLA 

INTRODUÇÃO  

Encontrado principalmente em animais que 

hibernam, o tecido adiposo marrom (TAM) 

tem como principal função a termogênese, 

que é produzida através da oxidação de 

esqueletos de carbono [1,2]. Em indivíduos 

obesos, a quantidade e a atividade do TAM 

estão diminuídas [4], sendo importante o 

desenvolvimento de estratégias para 

aumentar a atividade metabólica desse tecido 

em obesos, como tratamento adjuvante da 

obesidade. Um dos possíveis mecanismos 

que explica os efeitos terapêuticos da 

fotobiomodulação é sua ação mitocondrial: 

entre os comprimentos de onda de 600 e 850 

nm estão os picos de absorção da enzima 

citocromo C oxidase (CytC), o aceptor final da 

cadeia de transportes de elétrons [4,5]. Uma 

vez estimulada pela radiação luminosa, a 

CytC leva à aceleração da transferência dos 

elétrons na cadeia, o que poderia levar ao 

aumento da atividade metabólica de células 

adiposas do tipo marrom. Para que isso seja 

avaliado, é necessário o desenvolvimento de 

um modelo animal adequado para estudos 

que investiguem os efeitos da 

fotobiomodulação no contexto da obesidade. 

OBJETIVO 

Desenvolver um modelo de obesidade em 

camundongos da linhagem C57BL/6 através 

de indução por dieta high-fat, para estudos da 

fotobiomodulação no tecido adiposo marrom 

desses animais. 

METODOLOGIA 

Foram utilizados oito camundongos machos 

da linhagem C57BL/6, com vinte dias de vida. 

Durante o protocolo experimental, os animais 

foram mantidos no Biotério do IPEN em 

ambiente com temperatura controlada, ciclo 

claro-escuro de 12 horas e com livre acesso à 

água e alimentação. Para a indução da 

obesidade, quatro animais receberam dieta 

high-fat (grupo OB), cuja composição se 

encontra descrita na T, enquanto que animais 

do grupo controle (C) foram alimentados com 

dieta padrão (Nuvilab CR-1, Nuvilab, 

Quimtia).  

TABELA 1 COMPOSIÇÃO DA DIETA HIGHT-

FAT OFERECIDA AOS ANIMAIS. 

Ingredientes g/kg 

Caseína 258,4 

L-cistina 3,9 

Dextrose de amido de milho 161,6 

Sacarose 88,9 

Celulose 74,1 

Óleo de soja 32,3 

Banha 316,6 

Mix mineral AIN93M 47,9 

Mix de vitaminas AIN93M 13,7 

Colina 2,6 

Nutrientes %VCT1 

Proteínas 20 

Carboidratos 20 

Lipídeos 60 

1Porcentagem do valor calórico total. 

Durante o período de indução da obesidade (8 

semanas), os animais foram monitorados 

segundo massa e comprimento naso-anal 

(CNA), para cálculo do Índice de Lee (IL, o 

equivalente ao IMC para humanos). Esse 

índice serve para atestar a obesidade dos 
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animais, e foi calculado segundo a equação: 

𝐼𝐿 = (
√𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑔)3

𝐶𝑁𝐴 (𝑚𝑚)
) 𝑥1000 

Animais de ambos grupos foram submetidos 

à tomografia por emissão de pósitrons (Albira 

microPET-CT, Centro de Radiofarmácia, 

IPEN) para avaliação da atividade do tecido 

adiposo marrom. Durante o período de 

biodistribuição do radionuclídeo (45 min, 18F-

FDG), os animais foram mantidos em câmara 

fria (15°C) para ativação do TAM. As imagens 

obtidas foram trabalhadas com o software 

amide.exe 1.0.4 (Andreas Loening). 

RESULTADOS 

Após 8 semanas, os animais do grupo OB 

apresentaram IL significativamente maior do 

que os animais controle. Os resulados do 

microPET encontram-se descritos na Figura 

1. 

 

 

Figura 3 microPET-CT associada à tomografia 

computadorizada de camundongos C57BL/6. 

A, B: corte coronal; C, D: corte sagital; E, F: corte 

transversal. Áreas em vermelho e roxo indicam 

maiores e menores intensidades do sinal, 

respectivamente. Setas brancas apontam a 

localização do TAM no animal submetido à dieta 

normal. Observe que a intensidade do sinal 

correspondente no animal do grupo OB indica 

baixa atividade metabólica, e dificulta sua 

observação nas imagens. 

 
Continuação da Figura 1. 

CONCLUSÕES 

Concluímos que o modelo de obesidade 
desenvolvido foi adequado, e pode ser usado 
para estudos dos efeitos da fotobiomodulação 
no TAM de animais obesos. 
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Geração de Energia Elétrica Por Fusão Termonuclear Controlada 

Márcio Belloni e  Thadeu das Neves Conti 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de gerar energia renovável e 
a escassez de materiais, além de preservar 
o meio ambiente e a busca por suprir a 
demanda mundial por energia, movimenta a 
sociedade científica para a busca de novas 
opções seguras, viáveis e eficazes.  
Na fusão unem-se dois núcleos criando novo 
elemento e gerando uma grande quantidade 
de energia. Esta energia liberada pode ser 
utilizada para gerar energia elétrica à 
exemplo do que já é feito em usinas 
termonucleares de fissão. 

OBJETIVO 

Com a análise dos conceitos que envolvem 
a fusão nuclear controlada, o funcionamento 
dos reatores experimentais e os 
experimentos em sede de geração de 
energia elétrica, busca-se identificar e isolar 
os problemas que impossibilitam atualmente 
uma fusão nuclear controlada eficaz. Tem 
como escopo então, a identificação dos 
problemas relacionados à geração de 
energia elétrica por meio da fusão nuclear 
controlada e uma análise para a mitigação e 
possível solução destes problemas.  
 

METODOLOGIA 

Utiliza-se do método de levantamento 

bibliográfico e análise de casos. Uma vez 

coletados os dados, serão devidamente 

colacionados, respeitando a hermenêutica 

com o rigor que se recomenda a metodologia 

cientifica. 

RESULTADOS 

Segundo os estudos de J. D. Lawson, há a 
necessidade de relacionar a densidade do 
plasma e a eficiência na fusão controlada. 
Nas palavras de Paulo A. Tipler e Gene 
Mosca: 

“... J. D. Lawson calculou estas 
constantes a partir de estimativas 
sobre a deficiência de vários reatores 
de fusão hipotéticos, e deduziu a 
seguinte relação entre densidade e 
tempo de confinamento, conhecido 
como critério de Lawson: 

𝜂𝜏 >  1020𝑠 . 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑚³ 

Se o critério de Lawson for satisfeito 
e a energia térmica dos íons for 

suficientemente alta (𝑘𝑇 ≈ 10𝑘𝑒𝑉), a 
energia liberada num reator de fusão 
será igual a energia consumida, isto 
é, o reator terá um balanço 
energético nulo. Para que um reator 
seja viável, muito mais energia deve 
ser liberada.” (TIPLER e MOSCA, 
2011, pág. 200) 

Contudo, a condição necessária para ignição 
é reconhecidamente mais complexa. 
Segundo veiculado no site do INPE, a 
temperatura de ignição é alcançada no 
momento em que a energia externa não é 
mais necessária. 

“Parte da potência termonuclear 

gerada pode ser retida no plasma. No 

caso das reações deutério-trício, por 

exemplo, isto torna-se possível pelo 
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aprisionamento magnético das 

partículas alfa geradas como produto 

da reação. (...) A ignição corresponde 

à condição Pα > PP, onde Pα é a 

potência de aquecimento fornecida 

por unidade de volume pelas 

partículas alfa e PP representa as 

perdas de potência por unidade de 

volume do plasma. Esta condição leva 

a um valor mínimo do produto nτε 

dado por nτε  > 1,6.1020  s/m3 para  

uma temperatura de 

aproximadamente T = 26 keV 

(3.108K)”  (INPE, 2016) 

A eficiência da fusão nuclear, ou a sua 
eficácia, encontra-se dentro da relação entre 
a potência utilizada para gerar a fusão 
nuclear, ou melhor, para chegar à 
temperatura de ignição, e a potência 
efetivamente gerada pela fusão nuclear. 

𝜂 =  
𝑃𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎
 

Desta forma, o valor de η deverá ser maior 

que 1 indicando um ganho que torna o reator 

de fusão nuclear viável comercialmente. 

Esta condição respeita a com condição de J. 

D. Lawson. Assim, um dos mais latentes 

problemas da reação de fusão é justamente 

a sua maior vantagem: o calor gerado. 

CONCLUSÕES 

O valor da temperatura gerada coloca um 

grande desafio quanto à sua captura, 

devendo-se neste momento atentar aos 

fenômenos de transporte relacionados. 

Verifica-se que o fato de o plasma ser 

acondicionado no vácuo, assim, no 

aproveitamento do calor gerado, evita-se a 

convecção causada pelo ar, que também iria 

perturbar a integralidade do plasma. 

Contudo, isto também diminui o valor da 

energia aproveitada, uma vez que apenas a 

radiação térmica pode ser considerada. A 

condução de calor não ocorre por faltar o 

elemento condutor. Deste modo, deve-se 

escolher o material mais propício para tal 

captura da radiação térmica. Neste sentido, 

o valor da integração resulta no modelo 

matemático que integrado, resulta em: 

𝐸𝑛 =  𝜎 . 𝑇4 

Segundo relatório do Grupo de Estudo da 
Política de Energia Nuclear dos EUA: 

“O produto final das reações da fusão 
deutério-trítio é uma enorme 
quantidade de nêutrons de alta 
energia. Esses nêutrons produzem 
calor, se absorvidos num ‘cobertor’ 
envolvente. Lítio líquido parece ser a 
substância preferida para esta 
aplicação. O calor extraído pode ser 
aproveitado para acionar uma turbina 
geradora de eletricidade…” (Grupo 
de Estudo da Política de Energia 
Nuclear dos EUA, 1971, pág. 194) 
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no ânodo de células a combustível de óxidos sólidos 
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INTRODUÇÃO 
 

Células a combustível são baterias que 
produzem corrente a partir da  combustão 
de um gás ou líquido. As Células a 
Combustível de Óxidos Sólidos são uma 
classe muito importante, sendo 
caracterizadas por possuírem um eletrólito 
cerâmico que transporta íons O-2 e 
funcionarem   a  altas  temperaturas   (800- 

900 °C). Uma importante característica do 
ânodo,  é  que deve  possuir  alta 
condutividade iônica e eletrônica [1,2]. 
Pesquisas recentes tem se empenhado, no 
desenvolvimento de ânodos cerâmicos do 
tipo perovskita [3,4]. 

 

OBJETIVO 
 

Este trabalho tem por objetivo sintetizar, 
analisar e caracterizar diferentes amostras 
cerâmicas das famílias de SMMO, dopadas 
com Nb e Ru: Sr2(MgMo)1-xNbxO6 e 
Sr2(MgMo)1-xRuxO6,  para  serem  aplicadas 
no desenvolvimento do ânodo de uma 
SOFC. 

 

METODOLOGIA 
 

A síntese dos materiais foi feita pelo método 
dos precursores poliméricos (Pechini) [5], 
análises termogravimétricas para 
determinação das temperaturas de 
calcinação e análise de difração de raios X. 
Em seguida foram feitos os tratamentos 
térmicos necessários para a obtenção da 
fase desejada 

 

RESULTADOS 
 

Observando os gráficos da análise 
termogravimétrica para o SMMO dopado 
com   Nb   (Figura   1),   estima-se,   que   a 

temperatura de calcinação deve ser próxima 
a 850°C. 

 

Foram notadas diversas fases a 850 °C que 
não eram esperadas relativas ao SrMoO4. 
Em função disso o material foi novamente 
calcinado,   porém   em   uma   temperatura 
maior: 1150°C. Mesmo assim ainda foram 
notados picos relativos ao SrMoO4. A fim de 
se tentar eliminar esses picos de fase 
secundária, foi realizado um tratamento em 
atmosfera redutora (3%H2  e 97%N2). A 

Figura  2,  por  exemplo,  apresenta  alguns 
dos resultados obtidos. 

 

Nota-se que ao fim, os picos de SrMoO4 
conseguiram ser eliminados nas amostras 
dopadas  com  Nb,  mas  não  nas  dopadas 
com Ru e no SMMO puro (embora se tenha 
notado   uma   grande   diminuição   desses 
picos) 

 

 

 

Figura 1: Termogravimetria das amostras 
dopadas com Nb 
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Figura 2: Difratogramas das amostras antes e 
depois do tratamento em atmosfera redutora 

 

CONCLUSÕES 
 

Foram   notadas   as   fases   relativas   ao 
Sr2MgMoO6 e também uma fase secundária, 

de  SrMoO4.  Após  a calcinação  a  1150°C 

foram observados menos picos relativos à 
fase secundária do que a 850°C. Após um 
tratamento em atmosfera redutora, também 
foi observada uma melhora nos resultados, 
porém,   alguns   picos   secundários   ainda 
permaneceram na amostra. 
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Preparação e caracterização de nanopartículas de magnetita 
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INTRODUÇÃO 
 

As nanopartículas possuem aplicações 
biomédicas, tais como, a hipertermia, “drug- 
delivery” e bio-sensores, e tecnológicas, tal 
como, o armazenamento de dados em 
dispositivos  magnéticos de  memória. 
Dentre todas essas propriedades a que 
desperta grande interesse no setor 
biomédico e tecnológico é o seu 
comportamento magnético [1]. 
Dentre as nanopartículas magnéticas, 

aquelas de magnetita (Fe3O4) tem sido 

extensivamente estudadas devido a sua 
característica de biocompatibilidade e 
propriedades magnéticas. Fe3O4 é um óxido 

de ferro, pelo qual é composto 31% de FeO 
e 69% de Fe2O3, e apresenta três íons de 

ferro e quatro íons de oxigênio [2]. 
 

OBJETIVO 
 

Sintetizar amostras de nanopartículas de 
Fe3O4 por meio dos métodos de 
decomposição térmica e co-precipitação 
para analise pelos métodos de Difração de 
Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de 
Transmissão (MET). 

 

METODOLOGIA 
 

Síntese por Co-precipitação é considerado 
como  um  método  clássico  e  simples,  no 
qual é feito o crescimento do núcleo das 
partículas por reações homogêneas de 
precipitação. Para a síntese são utilizados 
200  ml  de  água  deionizada  e  desaerada 
com gás de nitrogênio por 10 min, a essa 
solução adiciona-se, na proporção de 1:2, 
FeSO4.7H2O e FeCl3.6H2O (pureza de 99%) 

e uma solução de 10% de hidróxido de 
amônio [3]. Toda essa mistura fica sob 
atmosfera de nitrogênio dentro de um balão 

volumétrico em aquecimento e agitação 
mecânica por 30 minutos. Após esse tempo 
a amostra se torna preta e é separada com 
o auxílio de um imã. Em seguida é lavada 4 
vezes com água deionizada. 
A síntese por decomposição térmica se 

baseia na redução de sais metálicos ou em 
sua decomposição com o uso de um solvente 
com alto ponto de ebulição na presença de 
aditivos. Para essa síntese utiliza-se um 
condensador resfriado com água a 18

0
C e 

um balão volumétrico sob aquecimento.  No  
balão  é  adicionado  2 mmol de 
acetilacetonato de ferro (III), 20 ml de éter 
difenílico, 6 mmol de ácido oleico, 4 mmol de 
oleilamina e 10 mmol de 1,2 octanodiol   [4].   
Ao   inicio   da   fervura,   a 

solução  fica  por 2  horas  em  temperatura 
constante. Após seu resfriamento as 
partículas devem ser precipitadas por 
centrifugação e lavadas com etanol. 

Para a realização do DRX e MET, as 
amostras são secadas por 24 horas em baixa 
pressão. Para o DRX uma parte da amostra 
é mascerada e o pó é colocado em um 
substrato de silício. Já para o MET as 
amostras são dispersas em tolueno e é feita 
a deposição em uma grade de cobre. 
 

RESULTADOS 
 

A Figura 1 mostra o difratograma de raios 
X das amostras de Fe3O4  produzidas pelas 
duas sínteses. Pelo resultado pode-se dizer 
que   as   amostras   estão   na   estrutura 
cristalina cúbica de corpo centrado 
correspondente ao grupo espacial Fd-3m 
que pertence ao Fe3O4. A largura dos picos 
evidencia que as partículas possuem 
tamanhos nanométricos, pois o fato dos 
picos  possuírem  a  base  larga  ou  estreita 
está  relacionado  com  os  tamanhos  das 
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Figura 1: DRX de Fe3O4  Sintetizadas pelos 
Dois Métodos. As linhas em verde são os 
picos teóricos referente a estrutura cúbica 
de corpo centrado. 

 

A   MET   das   nanopartículas   de   Fe3O4 

(Figura 2) mostra grande diferença ao se 
comparar os métodos de co-precipitação e 
decomposição  térmica.  Pode-se  perceber 
na Figura 2-A um comportamento não 
monodisperso que é uma característica do 
método de co-precipitação. Enquanto que a 
Figura 2-B mostra um comportamento 
monodisperso obtido através da 
decomposição térmica. 

 

 

A                                B 

 

Figura 2:  Imagens  da  Microscopia 
Eletrônica de Transmissão das 
Nanopartículas de Fe3O4. (A) Síntese por 
co-precipitação (B) Síntese por 

decomposição composição térmica. Escala 
de 50 nm. 

 

Observa-se que na Figura 2-A as partículas 
estão aglomeradas impedindo que seja 
definido o seu tamanho, ao contrário do que 
se observa na Figura 2-B, a qual apresenta 
partículas uniformes e dispersas e com isso 
pode-se medir com exatidão o tamanho das 
partículas, que nesse caso possuem de 3 – 

5 nm. 
 

CONCLUSÕES 
 

Ambos os métodos de síntese testados 
nesse trabalho, pode-se observar pelo 
difratogramas de raio X que se obteve uma 
única fase cristalina correspondente ao 
composto Fe3O4. Pode-se observar também 

que os picos de DRX são largos indicando 
partículas de tamanho pequeno.  Já pelos 
resultados   de   MET   observa-se   que   a 
síntese realizada pelo método de 
decomposição térmica produziu partículas 
uniformes em tamanho e forma, e a síntese 
realizada pelo método de co-precipitação 
produziu partículas de tamanho variável e 
forma não uniforme. Assim pode-se concluir 
que o método de decomposição térmica é 
melhor para obter partículas uniformes e de 
alto grau de cristalinidade. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

[1] Kolhatkar, A. G., Jamison, A. C., Litvinov, 
D., Willson, R. C., Lee, T. R. Int. J. Mol. Sci, 

14, 15977, 2013. 

[2] Figueiredo, A. S, Uso de Compositos 
Magnetizáveis  Baseados  em Poli 
(Succinato de Butileno) para a Remoção de 
Petróleo; Rio de Janeiro, 2015. 

[3] Qu, H., Caruntu, D., et. al. Langmuir, 27, 
2271 – 2278, 2011; 

[4] Effenberger, F. B. Nanomateriais 
magnéticos para aplicação em terapia e 
imagem. Tese: IPEN/USP – SP, 2012. 
 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

 

CNPq e FAPESP 



Pág.   223 

 

Estudo de cerâmicas de nitreto de silício para aplicações biomédicas 

Paloma Aparecida Holanda de Souza e Cecilia Chaves Guedes Silva  

Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares - IPEN 

INTRODUÇÃO  

Doença do osso é uma séria condição de 

saúde que impacta diretamente na vida das 

pessoas, em particular, dos idosos. Na 

maioria dos casos, os defeitos ósseos 

requerem seu reparo pela utilização de 

próteses ou enxertos ósseos [1]. Atualmente, 

um dos grandes problemas associados à 

implantação de próteses ortopédicas está na 

sua forma de fixação ao osso pré-existente. 

Isto porque os materiais que satisfazem as 

propriedades mecânicas necessárias para 

tais aplicações são bioinertes, que não são 

capazes de se ligarem quimicamente com o 

osso [2]. O desenvolvimento de um material 

com elevadas propriedades mecânicas e 

com maior bioatividade, ou seja, que 

promova ligação química direta com o osso 

tem sido uma busca constante desde a 

década de 80 [3] de forma a aumentar o 

tempo de vida do implante final. 

As ótimas propriedades mecânicas 

associadas a um comportamento biológico 

adequado tem motivado o desenvolvimento 

de diversos trabalhos para viabilizar a 

utilização de nitreto de silício como 

componentes e dispositivos médicos. 

Biocompóstios de nitreto de silício contendo 

uma fase bioativa parece ser uma solução 

satisfatória, vislumbrando reduzir a 

instabilidade mecânica, pela maior interação 

com o tecido hospedeiro; as falhas 

mecânicas, em decorrência da maior 

resistência mecânica em comparação com 

os materiais cerâmicos usados clinicamente, 

além de ser estável, não possibilitando 

transformação de fase quando implantado no 

corpo do paciente.  

Também, uma fase vítrea intergranular está 
normalmente presente em cerâmicas à base de 
nitreto de silício, em virtude das dificuldades 
relacionadas ao seu processo de sinterização. 
Produzir uma cerâmica densa de nitreto de silício 
com uma fase vítrea intergranular bioativa é uma 
solução baseada justamente na necessidade da 
utilização de aditivos de sinterização.  

A característica comum aos biocompósitos 

propostos é a obtenção de uma fase bioativa 

composta por SiO2, CaO e MgO, mas livre de 

fósforo e de sódio. Variações nas quantidades 

desses óxidos foram realizadas, a fim de se 

definir aquelas que representam melhor 

combinação de sinterabilidade, microestrutura, 

bioatividade e comportamento mecânico . 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a 

sinterização, microestrutura e bioatividade de 

cerâmicas de nitreto de silício com adições de 

SiO2, CaO e MgO. 

METODOLOGIA 

Diferentes composições foram preparadas com 
teores variados de Si3N4, SiO2, CaO e MgO 
(Tabela 1). 

Tabela 1: Composições contendo SiO2, CaO e 

MgO (em % peso). 

Composições Si3N4 SiO2 CaO Mg

O 
SNM1 90 6 2 2 

SNM2 90 6 3 1 

SNM3 90 6 3,5 0,5 

SNM4 90 4 3 3 
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Para a obtenção das composições, cada uma 
delas foi moída, seca, desaglomerada e 
peneirada. Em seguida, foram compactadas 
pastilhas por prensagem uniaxial (50 MPa) e 
isostática a frio (200 MPa) para a posterior 
sinterização em forno de resistência de 
grafite a 1815oC por 1 hora, em atmosfera de 
N2.  
 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos mostraram que os 

materiais atingiram densidade de até 99 % da 

densidade teórica e altos valores de dureza 

(12 GPa) e de tenacidade à fratura (7 

Mpa.m1/2), dependendo da quantidade e 

composição de aditivos utilizadas (Tabela 2).  

Tabela 2: Resultados de densidade relativa 

(%), dureza e tenacidade à fratura das 

amostras. 

Amostra %DT HV (GPa) KIc 

(MPa.m1/2) 
SNM1 98,92±0,20 11,80±0,47 7,03±0,54 

SNM2 94,71±0,25 12,47±0,56 5,78±0,42 

SNM3 89,13±0,71 8,45±0,22 6,55±0,47 

SNM4 91,85±0,17 12,24±0,48 6,70±0,61 

A partir da Tabela 2, nota-se que a 

composição com 6% de SiO2, 2% de CaO e 

2% de MgO (SNM1) resultou em amostras 

sinterizadas com os melhores valores de 

densidade e tenacidade à fratura. 

 

Os difratogramas de raios X (Figura 1) 

mostraram a formação da fase secundaria 

CaSiO3 (volastonita) e completa 

transformação αβ de nitretro de silício, em 

todas as composições estudadas. Já as 

análises por microscopia eletrônica de 

varredura por elétrons retroespalhados 

mostraram que a fase β-Si3N4 está 

uniformemente dispersa nas fases 

secundárias. 

 

Figura 1: Difratogramas de raios X das 

amostras. * é a fase CaSiO3 e β é β-Si3N4. 

CONCLUSÕES 

As amostras atingiram adequada densificação, 

dependendo da composição de aditivos utilizada, e 

todas foram caracterizadas pela presença de grãos de 

β-Si3N4 uniformemente distribuídos em uma fase 

secundária contendo CaSiO3.  

A presença de magnésia combinada com altos teores 

de sílica influenciou positivamente na densificação das 

amostras, tornando-as promissoras para aplicações 

como componentes e dispositivos médicos 
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Categorização de fontes radioativas seladas em desuso (FRSD) 

Paloma Suzane Cabrera e Roberto Vicente  

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o Glossário de Segurança 
Nuclear da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear   (CNEN)[1],   é   considerada   uma 
fonte  selada toda  “fonte  radioativa 
encerrada  hermeticamente  em uma cápsula, 
ou ligada totalmente a material inativo 
envolvente, de forma que não possa haver  
dispersão  da  substância  radioativa em 
condições normais e severas de uso”. 
Categorizar  as  fontes  radioativas  seladas 
em desuso (FRSD) é importante no sentido de 
ajudar a definir o risco radiológico que estas 
representam, além de otimizar o processo de 
deposição. Para a categorização das FRSD 
alguns conceitos são importantes: 

 

 A atividade D (do inglês, dangerous) 
corresponde a um valor acima do qual a 
FRSD é    considerada    uma    ‘fonte 
perigosa’, pois tem um potencial 
significativo de ocasionar efeitos 
determinísticos graves se não for gerida de 
forma segura. Uma lista bastante 
abrangente dos valores ‘D’ são 
apresentadas na referência [2]. 

 

 A atividade E é denominada atividade isenta 
(ou nível de dispensa), isto é, a atividade tal 
que a FRSD pode ser incondicionalmente 
descartada como rejeito   comum,   pois   
não   apresenta riscos. É definida para 
diversos radionuclídeos pela CNEN [3]. 

 

A Agência Internacional de Energia Atômica 
(IAEA)   fornece   uma   categorização   de 
FRSD baseada   em   uma   classificação 
relativa à atividade da fonte constituindo cinco 
categorias, vide Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1: Sistema de categorização de 
FRSD sugerida pela IAEA, em que A é a 
atividade   da   fonte,   D   é   a   atividade 

dangerous e E é o nível de isenção. 
 

Categoria 1 

A/D ≥ 1000 
A ≥ 1000 D 

Categoria 2 

1000 > A/D ≥ 10 
10 D < A < 1000 D 

Categoria 3 

10 > A/D ≥ 1 
D < A < 10 D 

Categoria 4 

1 > A/D ≥ 0,01 
0,01 D < A < D 

Categoria 5 

0,01 > A/D ≥ E 
A< 0,01 D 

 

OBJETIVO 
 

A categorização sugerida pela IAEA 
considera  apenas  a  atividade  da  FRSD, 
este método pode gerar ambiguidades. Por 
exemplo, consideremos duas fontes com a 
mesma atividade, uma com meia vida da 
ordem de dias e outra com meia vida da 
ordem de milhares de anos. No sistema de 
categorização sugerido pela IAEA essas 
duas fontes estariam na mesma categoria, 
mas, claramente, representam riscos 
diferentes. 

 

Outros parâmetros que caracterizam a 
FRSD, como a meia vida, podem ser 
utilizados para categorizá-la e melhor definir 
o risco que ela representa. Neste sentido, 
este trabalho tem por objetivo sugerir dois 
novos   sistemas   de   categorização   para 
FRSD. 
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METODOLOGIA 
 

O primeiro sistema de categorização 
sugerido   considera  o   tempo   necessário 
para que a atividade da FRSD diminua de 
forma que esta se enquadre na Categoria 4 
do sistema da IAEA, isto é, fornece o tempo 
de deposição a fim de que sua atividade se 
enquadre entre 0,01 D e D. 

 

O segundo sistema de categorização 
sugerido   considera  o   tempo   necessário 
para que a atividade da FRSD seja menor 
que seu valor E, isto é, fornece o tempo de 
deposição a fim de que a atividade da fonte 
seja tal que A < E. 

 

Tabela 2: Novos sistemas de categorização de FRSD 
sugeridos neste trabalho, em que t é o tempo em anos. 

 

 Categorias Descrição 

Primeira nova 
categorização 

 
 

A t ≥ 300 

B 50 < t < 
300 C t ≤ 50 

Segunda nova 
categorização 

 
t necessário para que 

A < N 

a t ≥ 300 

b 50 < t < 
300 c t ≤ 50 

 

RESULTADOS 
 

Para aplicação dos sistemas de 
categorização  de  FRSD  apresentados 
neste  trabalho, contou-se  com  a 
colaboração   dos   seguintes   órgãos   da 
CNEN: CDTN, CRCN, IEN e IPEN. Tais 
órgãos organizaram um inventário das 
FRSDque possuem atualmente contento 
todas as informações necessárias: 
radionuclídeo  da  fonte,  atividade  inicial, 
data de fabricação e número de fontes. 

 

Ao todo, os três sistemas de categorização 
foram aplicados a 15468 FRSDs, que 
continham   27   radionuclídeos   diferentes. 
São eles: Am-241, AmBe-241, Ba-133, C- 

14, Cd-109, Cf-252, Cm-244, Co-57, Co-60, 
 

Cs-134, Cs-137, Fe-55, Ge-68, H-3, Ir-192, Kr-
85,  Na-22,  Ni-63,  Pm-47,  Pu-238,  Ra- 

226, RaBe-226, Ru-106, Se-75, Sr-90, Th- 

232, Ti-44 e Tl-204. 

CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que o sistema de categorização 
apresentado pela IAEA possui muitas 
aplicações, mas que no dia-a-dia a gerência 
de rejeitos requer um sistema de 
categorização que possibilite tomadas de 
decisões mais rápidas quanto à correta e 
segura gestão FRSD. 

Foi possível verificar que dentre as 15468 

FRSDs em posse dos órgãos da CNEN, 
aproximadamente 34% possui atividade 
maior que seu nível de dispensa (A>E), isto 
é, 5195 fontes já poderiam ter sido 
descartadas. 

A aplicação das novas categorizações aqui 
sugeridas   às   fontes   armazenadas   em 
órgãos da CNEN comprovou sua utilidade e 
praticidade, de forma que acredita-se que 
estes novos sistemas de categorização 
devem complementar a categorização da 
IAEA, de forma que juntas descrevem um 
panorama mais claro das FRSDs contidas 
no inventário e das medidas a serem 
tomadas para corretamente gerenciá-las. 
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Influência de fases piezolétricas na tenacidade à fratura de alumina 
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INTRODUÇÃO  

Uma vez que os materiais cerâmicos possuem 
uma natureza frágil e, portanto, fraturam com 
muita facilidade, vários estudos têm sido 
realizados com o intuito de aumentar a sua 
dureza e tenacidade à fratura.[1] Alguns deles 
já realizados com compósitos de Al2O3 

contendo 5% em mol de BaTiO3 atingiram uma 
tenacidade à fratura de 5,1 MPa/m1/2, frente a 
um valor de 4 MPa/m1/2 para Al2O3.[2] Tais 
melhorias nas propriedades mecânicas se 
devem a um mecanismo de dissipação de 
energia devido à presença da fase 
piezoelétrica, no qual a energia mecânica da 
trinca é transformada em energia elétrica, 
conduzindo à resistência à fratura.[3] 
Cerâmicas de alumina contendo diferentes 
teores de Ba0,1Sr0,8TiO3 foram aqui 
investigadas, com o intuito de avaliar a 
influência desse óxido na densificação, 
microestrutura e propriedades mecânicas do 
material sinterizado. 

OBJETIVO 

Esse trabalho visa estudar o efeito de adições 
de (Sr,Ba)TiO3 na sinterização, microestrutura, 
dureza e tenacidade à fratura em cerâmicas 
com matriz de alumina. 

METODOLOGIA 

Para a síntese do óxido piezoelétrico (Sr, 
Ba)TiO3 pelo método do estado sólido, os 
reagentes SrCO3, BaCO3 e TiO2 foram 
misturados em diferentes concentrações, 
seguindo a relação Ba(x-1)Sr(x)TiO3, com x=0,9 
e em seguida, calcinados a 1400°C por 2 
horas. Após a calcinação, identificou-se a 
formação do óxido de Ba0,1Sr0,8TiO3 (BTS) por 
difração de raios X (difratômetro de raios X 

Brucker D8, radiação CuK). Tal óxido (BTS) 
foi adicionado à Al2O3 nas porcentagens de 1, 
3, 5, e10 %, em massa. As composições foram 
moídas, secas, desaglomeradas e peneiradas, 

sendo compactadas pastilhas por prensagem 
uniaxial (50 MPa) e isostática a frio (200 MPa). 
Posteriormente, as amostras foram 
sinterizadas ao ar, a 1500°C por 2 horas, e 
caracterizadas quanto à densidade, pelo 
método de Arquimedes, e quanto à 
microestrutura por difratometria de raios X e 
microscopia eletrônica de varredura por 
elétrons retroespalhados (microscópio Hitachi 
TM 3000), sendo possível verificar a 
porosidade, as fases cristalinas ocorrentes e 
suas distribuições, os tamanhos de grãos e 
suas formas. A dureza e a tenacidade à fratura 
foram caracterizadas pelo método da 
impressão Vickers (Durômetro Buhler 
VH1150). 
 

RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra os resultados de densidade 
e porosidade aparente para as amostras 
estudadas. Com base nesses dados, é 
possível observar que a adição do BTS 
favoreceu a densificação da alumina durante o 
processo de sinterização a 1500oC por 2 
horas, sendo os melhores resultados 
alcançados pelas composições com menores 
teores do aditivo. 

Tabela 1. Densidade relativa e Porosidade  

Densidade (%) Porosidade (%) 

98,05±0,46 0,667±0,30 

96,35±0,26 0,898±0,40 

95,90±0,33 1,236±0,32 

93,90±0,41 2,097±0,48 

Os difratogramas de raios X (Figura 1) revelam 

que as amostras são formadas por matriz de 

Al2O3 contendo SrO(AlO3)6 e Ti5O9 como fases 

cristalinas secundárias, indicando que o aditivo 

utilizado reagiu com a alumina durante o 

processo de sinterização. Nota-se, ainda, que 

tal reação se tornou mais favorável com o 

aumento do teor de aditivo, considerando que 
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a fase Ti5O9 foi identificada apenas nas 

composições TA.5 e TA.10. 

 

Figura 1. Difratogramas de raios X das 

amostras 

Estes resultados estão de acordo com as 

análises por microscopia eletrônica de 

varredura por elétrons retroespalhados, cujas 

micrografias (Figura 2) mostram claramente a 

presença de diferentes fases nas amostras. Os 

grãos de alumina exibem morfologia alongada 

em todas as amostras (fase cinza) e as fases 

secundárias se apresentam em diferentes tons 

mais claros que os grãos de alumina, sendo 

sua concentração nitidamente aumentada com 

o aumento do teor do aditivo. 

   

   

Figura 2. Micrografias eletrônicas de varredura 

por elétrons retroespalhados. 

Os dados da Tabela 2 demonstram que a 
amostra TA.1, com 1% de BTS, atingiu altos 
valores de dureza e tenacidade à fratura, 
evidenciando que a presença desse aditivo 
favorece o desenvolvimento de cerâmicas de 
alumina com melhores propriedades 
mecânicas, desde que quantidades pequenas 
sejam utilizadas. 

Tabela 2. Dureza e Tenacidade à Fratura 

HV (GPa) KIc (MPa.m1/2) 

13,67±2,29 5,30±2,46  

12,12±2,57 3,78±1,87 

11,36±0,66 3,70±1,20 

10,74±0,62 3,93±1,87 

CONCLUSÕES 

Altos valores de densidade e baixos valores de 

porosidade aparente puderam ser obtidos para 

as amostras estudadas, visto melhores 

resultados para as amostras com 1 e 3% de 

BST. Os difratogramas de raios X e as análise 

por microscopia eletrônica de varredura 

mostraram que houve a formação de duas 

diferentes fases cristalinas dispersas na matriz 

de alumina, identificadas como SrO(AlO3)6 e 

Ti5O9. Altos valores de dureza e tenacidade à 

fratura foram observados quando pequenas 

quantidades do aditivo foram utilizadas.  
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INTRODUÇÃO  

 

Os elementos traço (incluindo os sub-traços), 

como por exemplo, V, Cr, Ni, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, 

La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Yb, Lu, Ta, Hf, Th e U, 

são definidos como aqueles que são encontrados 

na natureza em concentrações muito baixas que 

mesmo concentrados não alteram a composição 

mineralógica das rochas. A sua determinação é 

importante, pois podem ser usados como 

indicadores de condições paleoambientais [1], [2], 

[3].  

 

O reservatório de Ponte Nova, localizado na região 

sudeste do estado, tem importância para a 

população da região metropolitana da cidade de 

São Paulo e cidades da região do alto Tietê, pois 

controla a vazante do rio Tietê e fornece 

abastecimento para estas cidades, onde se 

destaca o cinturão verde, região produtora de uma 

parcela dos produtos agrícolas para a região 

metropolitana de São Paulo [4]. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho foi determinar a 

concentração dos elementos traço e maiores As, 

Co, Cr, Cs, Hf, Rb, Sb, Ta, Th, U, Zn, Sc, La, Ce, 

Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Fe, K, Na e Ba em perfis de 

solo da área de influência do reservatório Ponte 

Nova, usando a técnica analítica de análise por 

ativação com nêutrons instrumental. 

 

METODOLOGIA 
 

Dois perfis de solo foram coletados, em trincheiras 

de 1 m e a cada 5 cm, nas áreas  

de influência do reservatório em pontos 

selecionados de acordo com a litologia local. As 

amostras de solo foram secas à temperatura 

ambiente, peneiradas em malha 2 mm e moídas 

até 0,125 mm. Aproximadamente de 150-200 mg 

de solo e material de referência foram pesados 

separadamente, em sacos de polietileno 

previamente limpos em seguida foram irradiados 

por um período de 6 h, sob um fluxo de nêutrons 

térmicos de 1012 n cm-2 s-1 no Reator de Pesquisa 

IEA-R1 do IPEN. 

 

 Utilizou-se como material de referência certificado 

o padrão Soil 1 da Agência Internacional de 

Energia Atômica - IAEA (Soil 1) e Montana I – MRS 

(NIST) [6]. Foi utilizado um detector germânio 

hiperpuro (HPGe) com janela de berílio modelo 

GMX 25190 com 23% de eficiência da marca 

ORTEC com eletrônica associada, multicanal 

Maestro da ORTEC (Maestro, 2001) e programa 

de análise de espectros InterWinner-

WinnerGamma 6.0 da ORTEC [6]. 

 

RESULTADOS 
 

Os resultados obtidos para as concentrações em 

mg.kg-1 dos elementos traço nos dois perfis de 

solo, em função da profundidade estão 

representados nas FIG 1-6. As concentrações dos 

elementos ferro e potássio, por estarem em 

quantidades mais expressivas, estão 

representadas em dg.kg-1. 

 

 

 

Figura 1. Concentração dos elementos no 

primeiro perfil. 
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FIGURA 2. CONCENTRAÇÃO DOS 
ELEMENTOS NO PRIMEIRO PERFIL. 

 

FIGURA 3. CONCENTRAÇÃO DOS 
ELEMENTOS NO PRIMEIRO PERFIL 

FIGURA 4. CONCENTRAÇÃO DOS 
ELEMENTOS NO SEGUNDO PERFIL. 

FIGURA 5. CONCENTRAÇÃO DOS 
ELEMENTOS NO SEGUNDO PERFIL. 

FIGURA 6. CONCENTRAÇÃO DOS 
ELEMENTOS NO SEGUNDO PERFIL. 

CONCLUSÕES 

 

Pode-se observar que em ambos os perfis houve 

uma grande variação da concentração dos 

elementos com a profundidade, provavelmente 

relacionado a granulometria das amostras.  

Para finallização do trabalho está em andamento a 

análise de mais um perfil coletado no reservatório 

e também a análise granulométrica dos três perfis 

de solo. Com estes resultados será possível 

comparar os resultados obtidos no presente 

trabalho com valores orientadores de referência da 

CETESB e finalizar a caracterização química 

elementar das principais litologias da área de 

influência do reservatório Ponte Nova.  
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INTRODUÇÃO 
 

Os detectores de radiação são amplamente 
utilizados nas áreas relacionadas às 
radiações ionizantes. Existem basicamente 
dois tipos: os que apenas detectam a 
presença da radiação e os que além de 
detectar quantificam a energia da radiação 
incidente. 

 

Para o primeiro grupo, a eletrônica associada 
pode ser composta de unidades que 
permitem a contagem ou taxa de contagem, 
podendo desde que adequadamente 
configurados, medir em unidades tais como 
CPS (contagens por segundo),  CPM  
(contagens  por  minuto), DPS 
(desintegrações por segundo), Bq 
(Becquerel). Para o segundo grupo, além 
dessa informação pode-se saber qual a 
energia de cada radiação incidente sobre o 
detector. Neste último, o circuito eletrônico 
além de identificar a presença da radiação, 
deve ser capaz de associar uma energia à 
amplitude do pulso elétrico detectado [1] 

 

. Os analisadores multicanais são 
justamente equipamentos que registram a 
amplitude da interação da radiação com um 
detector e associam essa amplitude a um 
respectivo canal que corresponderá a uma 
determinada energia. Paralelamente, vai 
construindo um gráfico que mostra a 
distribuição do número desses eventos com 
suas respectivas energias. Estes gráficos 
obtidos são denominados espectros de 
energia  e  além  de propiciarem  a 
visualização da distribuição energética da 
radiação  incidente  sobre  o  detector, 
também permitem observar o 
comportamento da interação da radiação 
com o detector [2]. 

OBJETIVO 
 

Desenvolver um analisador multicanal 
portátil com apresentação gráfica em tela 
de cristal líquido. 
 

METODOLOGIA 
 

O protótipo foi desenvolvido utilizando um 
microcontrolador    do    tipo    PIC    modelo 

18F4550 que envia os dados processados 
para um display gráfico de cristal líquido 
modelo GLCD LM 3229.    O software 
residente como um analisador multicanal foi 
elaborado  através  da  plataforma  MPLAB 
IDE v8.70 escrito em linguagem C. Este PIC 
foi programado de forma realizar as funções 
de conversor analógico-digital para pulsos 
de até 5 V, armazená-los, criar um histórico 
desta distribuição e formatá-los de forma 
adequada para o display gráfico de cristal 
líquido. A utilização de variáveis do tipo vetor,   
onde   os   índices   equivalem   aos canais, 
permitirá o armazenamento dos dados do 
estudo, sua manipulação e o possível envio 
para outros tipos de mídia e consoles [3]. 
 

RESULTADOS 
 

Em espectrometria de energia utilizando 
detectores que não apresentam alta 
resolução energética como cintiladores, os 

128 canais disponíveis foram mais que 
suficientes para avaliação do espectro e 
comportamento do detector que foi avaliado 
com este equipamento. Resultados 
semelhantes foram obtidos com detectores 
de barreira de superfície de silício. O 
programa será implementado para adquirir 
dados em mais canais, mas neste caso a 
visualização com maior resolução só será 
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possível coletando os dados via 
comunicação  serial  do  equipamento  com 
um computador tipo PC com um programa 
auxiliar como Excel ou Origin. Ainda precisa 
ser avaliado a taxa máxima de aquisição de 
dados e em que situação o tempo de 
conversão  (tempo  morto) começa  a 
deformar o espectro que está sendo obtido. 

 

CONCLUSÕES 
 

Para uma primeira investigação de um 
espectro de energia para um detector o 
sistema se mostrou eficiente, de fácil 
construção e baixo custo. A aquisição de 
dados  com  um  computador externo 
ampliará a resolução do sistema em 
comprometimento da alta portabilidade do 
conjunto. 
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INTRODUÇÃO 

Recentes avanços em nanocristais 
semicondutores (quantum dots) abriram um 
promissor campo em direção ao 
desenvolvimento de uma nova geração de 
marcadores luminescentes. Sugere-se que 
estes materiais são melhores agentes 
marcadores que os materiais orgânicos 
comumente usados.[1] 

As vantagens em utilizar os íons lantanídeos 
como marcadores luminescentes são 
inúmeras: é um método seguro, de baixo 
custo, apresenta maior especificidade, os 
ensaios são mais sensíveis e a luminescência 
pode ser medida rapidamente, com alto grau 
de sensibilidade e exatidão. [2] 

Nos últimos anos, os métodos de precursor 
polimérico (Pechini) e de combustão estão 
sendo utilizados com maior ênfase devido à 
corrida pela obtenção de compostos 
nanoparticulados, com morfologia 
homogênea com o intuito de melhorar a 
performance dos materiais luminescentes 
com aplicação na área de nanotecnologia. 

Os compostos relatados neste trabalho foram 

sintetizados pelo método de Pechini e serão 

apresentados os resultados obtidos para a 

matriz BaWO4 :Eu3+. 

OBJETIVO 
 

Obter nanomateriais a partir de molibdatos e 
tungstatos dopados com terras raras para 
utilização destes materiais em dosimetria e 
como marcadores. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

- Sintetizar por via úmida matrizes de 
molibdatos e tungstatos dopadas com terras 
raras.; Caracterizar as matrizes obtidas 
quanto as suas propriedades morfológicas, 
composição química, estrutura cristalina e 
propriedades luminescentes; Avaliar por 
termoluminescência suas propriedades como 
cintilador para dosimetria. 
 

METODOLOGIA 

Os pós de Ba(1-x)WO4 :xEu3+ foram 

sintetizados utilizando-se o método de 

Pechini, onde reagiu-se soluções dos sais dos 

percussores Ba2+ e Eu3+ na forma de íons 

NO3
. Foram adicionadas a estas, soluções 

de ácido cítrico e etileno glicol na razão molar 

1:4, sob agitação contínua e aquecimento, 

para formar a resina polimérica, ajustando-se 

o pH para 7, com hidróxido de amônio, o que 

resultou na formação de uma resina marrom 

e transparente. Esta resina foi aquecida a 300 

ºC por 2 horas, resultando em uma massa 

preta, que foi macerada para a obtenção do 

precussor na forma de pó. O precursor foi 

calcinado em uma temperatura pre-

determinada de 900oC para a produção do 

tungstato de Bário. 

A caracterização foi feita via técnicas 

de difração de Raios X método de pó, 

microscopia eletrônica de varredura e 

espectros de luminescência: 

RESULTADOS 

Foi realizada a síntese através do método de 
Pechini para a preparação de nanopartículas 
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de BaWO4 dopado com Eu3+. Os materiais 
obtidos são pós cristalinos de cor branca na 
luz ambiente, que quando sob irradiação de 
uma fonte de energia UV (366nm) 
apresentam emissão no visível. 

Os difratogramas de raios X concordam com 

atribuição de fase tetragonal da estrutura 

scheelita. Estes dados estão de acordo com o 

respectivo JCPDS (Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards) 43-0646 

(BaWO4) (Fig. 1). Os tamanhos dos cristalitos 

variaram de 61 a 51nm para as dopagens 

estudadas. Foi identificada mais uma fase 

para o material dopado com 7 e 10% de Eu3+ 

pelos difratogramas de raio X e que se atribuiu 

ao Eu2O3 na fase monoclínica. 

 

 

 

 

Fig. 1 Difratogramas de raios X método do pó da 

matriz BaWO4:Eu3+ dopada com Európio nas 

concentrações molar (em % 1,3,5,7,10%). 

Os espectros de excitação e de emissão (Fig 

2) mostram bandas finas características das 

transições intraconfiguracionais, 4f-4f, do íon 

európio e no espectro de excitação bandas 

alargadas na região de 250-350 nm atribuídas 

a LMCT do íon tungstatos e do íon Eu3+ 

(O→M).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Espectros de excitação(a) e de emissão 
(b) da matriz BaWO4:X%Eu3+ (X:1%, 3%, 5%, 
10%) na temperatura ambiente (300K).  

CONCLUSÕES 

Foi realizada com sucesso a síntese de 
nanopartículas de BaWO4 dopado com Eu3+ 

pelo método de Pechini. Com o estudo do 
DRX pode-se afirmar que se formou um 
sistema nitidamente cristalino embora este 
método dificulte a substituição do Ba2+ pelo 
Eu3+ (Lei de Vegard). A amostra com 7 e 10% 
de material dopante apresentam mais de uma 
fase. Os materiais são potenciais marcadores 
luminescentes . 
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INTRODUÇÃO  

Atualmente há um interesse em se estudar 

materiais lantanídeos, devido a suas 

propriedades luminescentes proporcionarem 

cores puras, abrindo um leque grande para 

seu uso na indústria (lâmpadas, OLEDs, LEDs 

)[1] e em análises (possui uma medida 

extremamente precisa), ainda sendo de fácil 

utilização. 

Um exemplo de seu uso como sensor é a 

marcação biológica, que torna o método 

seguro, de baixo custo, apresenta maior 

especificidade, os ensaios são mais sensíveis 

e a luminescência pode ser medida 

rapidamente, com alto grau de sensibilidade e 

exatidão[2]. 

 

Outro bom uso é na utilização conjunta de 

polímeros (no formato de filmes) que vem dia 

a dia contribuindo para o surgimento de novas 

tecnologias tais como os OLEDs[1]. 

Para a obtenção de filmes poliméricos, 

diversas técnicas podem ser empregadas, 

desde o uso de diferentes solventes como 

acetona, clorofórmio, até o uso de diferentes 

temperaturas, onde, nesse processo o 

composto de lantanídeo é acrescentado 

enquanto o material permanece dissolvido 

para que possa fazer parte da estrutura. 

OBJETIVOS  

O presente trabalho tem por objetivo obter 

filmes poliméricos de PMMA 

(polimetilametacrilato) dopados com terras 

raras, a fim de uso para marcação biológica.  

METODOLOGIA 

Para a obtenção de filmes de PMMA, optou-se 

pelo método de derramamento. Para tanto 

dissolveu-se pequenos pedaços de PMMA em 

clorofórmio, sob agitação e aquecimento 

constante.  

Dispersou-se as nanopartículas do complexo 

TbTMA:0,2%Eu3+ em clorofórmio e adicionou-

se esta dispersão à solução contendo o 

polímero . Este complexo foi previamente 

preparado utilizando-se a técnica descrita por 

SILVA e colaboradores[4]. 

Retirou-se a solução do PMMA com as 

nanopartículas do sistema de aquecimento, e 

depositou-se sobre uma placa de Petri, para a 

total evaporação do solvente, resultando 

apenas o filme polimérico com as 

nanopartículas do complexo dispersadas no 

mesmo. A evaporação do solvente ocorreu 

lentamente e à temperatura ambiente, para 

que a superfície do filme ficasse homogênea. 

Para caracterização dos filmes, utilizou-se 

espectroscopia de infravermelho, difração de 

raios X pelo método do pó e espectroscopia 

eletrônica de emissão e excitação. Para 

análise, do tempo de vida luminescente, neste 

trabalho só foi monitorado o comportamento 

do térbio no sistema. 
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RESULTADO 

Nesta etapa do projeto foi analisado o tempo 

de vida luminescente dos filmes já dopados 

com TbTMA:0,2%Eu3+, devido ao composto 

usado nos filmes deste trabalho apresentar 

comportamento fosforescente (fosforescência 

é o decaimento radioativo de um estado 

excitado tripleto, no qual o elétron no orbital 

excitado tem a mesma orientação de spin que 

o estado fundamental eletrônico. Transições 

para o estado fundamental são proibidas por 

spin e as taxas de decaimento de emissão são 

lentas, da ordem de 103
 a 100

 s-1, portanto, os 

tempos de vida são da ordem de milisegundos 

a segundos). Necessita-se saber o tempo de 

vida desse processo. 

O tempo de vida  pode ser obtido 

experimentalmente ajustando-se as curvas de 

decaimento luminescente para segundo à 

Equação 1.: 

    𝑰(𝒕) = 𝑰(𝟎)𝒆
𝟏

𝝉
𝒕
                       Equação 1     

Onde, I(t) é a intensidade luminescente no 

tempo,  é o tempo de vida luminescente, 

resultando na Figura 1 
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Figura 1. Curvas de decaimento luminescente 

do nível emissor 5D4 dos filmes de 

polimetilmetacrilato dopados com Tb-TMA Eu 

0,2% em massa relativa ao polímero (Tb em % 

0,1; 0,5; 1; 1,5; 3%) registradas a 298 K.  

Os tempos de vida para o íon Tb3+ estão 

contidos na tabela 1. 

Tabela.1 Tempos de decaimento de emissão 

do estado emissor 5D4 do íon Tb3+ dopando o 

PMMA em várias concentrações. 

Amostra dopada (%) Tempo de vida Tb3+ 

(ms) 
0,1 0,473 

0,5 0,564 

1,0 0,473 

1,5 0,564 

3,0 0,564 

 

CONCLUSÕES 

Os tempos de vida do sistema estudado filmes 

de PMMA dopados com Tb-TMA Eu 0,2% 

quando comparados com os valores de tempo 

de vida do composto de Tb-TMA puro (1,572 

ms) observa-se uma diminuição nesta variável 

o que pode ser atribuído a perda de energia 

devido a transferência de energia para o Eu3+ 

além de perda de energia pelo acoplamento 

vibrônico do polímero, em outras palavras, há 

uma supressão do mecanismo de 

luminescência  
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Estudo de redução do óxido de grafeno para aplicação como suporte de 

catalisadores de células a combustível de baixa temperatura 
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Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN

INTRODUÇÃO  

Recentemente, filmes de óxido de grafeno 

reduzido (rGO) tem sido considerados como 

um potencial suporte de catalisadores de 

células a combustível em relação ao 

convencional negro de fumo, devido às 

propriedades aperfeiçoadas, dentre as quais 

elevadas área superficial (2630 m2g-1) e 

mobilidade eletrônica (2.105 cm2V-1s-1)[1]. 

Nesse sentido, diversas metodologias de 

síntese química têm sido investigadas para 

preparação de óxido de grafeno reduzido 

visando à obtenção de filmes condutores em 

larga escala e com baixo custo. 

OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo o estudo de 

redução de óxido de grafeno (GO) por meio 

de reações químicas utilizando diferentes 

agentes redutores, tais como ácido ascórbico 

(AA), bissulfito de sódio (BS), borohidreto de 

sódio (BhS) e sulfito de sódio (SS). 

METODOLOGIA 

O GO foi sintetizado com base no método 

Hummers aprimorado por Marcano et al.[2]. O 

processo de redução foi realizado 

adicionando-se 10% em massa de cada 

agente redutor a suspensões contendo 1% 

em massa de GO, sob aquecimento a 95 ºC e 

agitação por 1 h. As amostras foram lavadas 

com solução diluída de HCl, água deionizada 

e solução diluída de metanol, secas a 70 ºC 

em estufa por 16 h e desaglomeradas em 

almofariz de ágata. Os produtos obtidos foram 

caracterizados por difração de raios X (XRD), 

espectroscopias no infravermelho (DRIFTS) e 

Raman. 

RESULTADOS 

Os resultados de XRD do grafite, do óxido de 

grafeno sintetizado e dos óxidos reduzidos 

são apresentados na Figura 1. 

 

Figura 1. Difratogramas de Raios X do Grafite 

(a), GO (b), Óxidos de Grafeno Reduzidos 

com AA (c), BhS (d), SS (e), e BS (f). 

Em relação ao grafite (Figura 1) e conforme 

comparação dos dados de difração com a 

ficha ICDD 25-0284, verificou-se a presença 

de um pico intenso em 26,3º, correspondendo 

ao plano atômico (002). Comparativamente, 

observou-se um deslocamento deste plano 

para um menor ângulo (2θ= 9,1º) no caso do 

GO. Esta mudança ocorreu como resultado 

de uma expansão da estrutura lamelar do 

grafite devido à funcionalização química 

causada pela etapa de oxidação, a qual 

promoveu a inserção de variados grupos 

funcionais às camadas lamelares. Após 

redução, verificou-se um novo deslocamento 

do plano (002) para um ângulo maior (2θ= 
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24,5º) devido à remoção de parte dos grupos 

funcionais, o que tem sido atribuído a uma 

restauração parcial da estrutura do grafite[3]. 

De forma geral, os resultados indicaram que 

todos os reagentes foram promissores em 

converter o GO a rGO. 

O efeito do agente redutor na remoção dos 

grupos funcionais foi avaliado por DRIFTS, 

como apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2. Espectros no Infravermelho do GO 

(a), Óxidos de Grafeno Reduzidos com AA, (b) 

BhS, (c) SS, (d) e BS (e). 

Observou-se (Figura 2) que o bissulfito 
promoveu melhor a desoxigenação, 
comprovado pela considerável diminuição nas 
intensidades das bandas de absorção 
referentes a grupos funcionais contendo 
oxigênio, tais como O–H (~3423 cm–1), C=O 
(~1637 cm–1) e C–O (~1025 cm–1). 
Com a análise dos espectros Raman (não 
apresentados), verificou-se a presença de 
duas bandas características: a G, referente às 
vibrações C=C, e a D, associada a defeitos[4]. 
Conforme indicam os dados de ID/IG 
apresentados na TABELA 1, o uso de sulfito e 
bissulfito possibilitou a obtenção de amostras 
com as menores concentrações de defeitos, 
em acordo com as análises de DRIFTS 
(Figura 2). Além disso, o deslocamento da 
banda D para menores números de onda 
indica a maior facilidade de ocorrência das 
vibrações C=C como consequência do menor 
grau de interação entre as camadas lamelares 
e os grupos oxigenados. O deslocamento da 
banda G para maiores números de onda tem 
sido atribuído ao efeito provocado por 
dopagem  

do tipo p. Este resultado é indicativo da melhor 

capacidade do bissulfito em remover elétrons 

do GO, gerando maior deficiência eletrônica e 

produzindo um material com características 

próximas de semicondutores do tipo-p[5]. 

TABELA 1. Análise dos Espectros Raman 

Amostra 

Posição da banda 

(cm-1) 
ID/IG 

D G 

rGO-AA 1356,6 1597,8 0,897 

rGO-BhS 1354,6 1599,8 0,883 

rGO-SS 1352,6 1603,9 0,841 

rGO-BS 1352,6 1605,9 0,875 

 

CONCLUSÕES  

De forma geral, o conjunto de resultados 
indicou a efetividade do bissulfito na produção 
de rGO para aplicação como suporte e coletor 
de corrente em células a combustível. O 
potencial de uso do material será verificado 
em reações de oxidação eletroquímica de 
álcoois. 
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Avaliação de Toxicidade e Remoção da Cor de Efluente Têxtil antes e após a Irradiação 
com Feixe de Elétrons 

 

Stephanie Valencia Del Sole e Sueli Ivone Borrely 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN 

INTRODUÇÃO  

Um dos consumidores de água em volumes 

consideráveis no Brasil é o setor industrial, 

sendo que a indústria têxtil se destaca, 

utilizando aproximadamente 17% do volume 

de água (4). As indústrias têxteis produzem 

efluentes com alta carga de poluentes devido 

às variações em seus processos, e o descarte 

incorreto desta água pode causar impacto 

ambiental ao atingir a comunidade aquática.  

Os efluentes gerados durante o 

beneficiamento de tecidos, pelas indústrias 

têxteis são uma mistura complexa de vários 

compostos devido aos corantes e diversos 

produtos utilizados (3). Assim, os efluentes do 

setor têxtil com frequência apresentam 

coloração variada, excesso de matéria 

orgânica, resíduos de detergentes, e 

toxicidade.  

As tecnologias de tratamento mais recentes 

incluem os Processos Oxidativos Avançados 

(POA’s), responsáveis pela oxidação química, 

sendo que um deles aplica a irradiação com 

feixe de elétrons (aceleradores de elétrons) 

(5). 

 

OBJETIVO 

Avaliar a remoção de cor e de toxicidade 

aguda de um efluente têxtil amarelo (CI 

Reactive Yellow 160), antes e após a 

irradiação com feixes de elétrons, como 

tratamento. Esse efluente foi produzido no 

laboratório de Química Têxtil (SENAI). 

METODOLOGIA  

Para a determinação das concentrações 

utilizadas para toxicidade e remoção de cor, 

foi utilizado o efluente produzido no serviço 

nacional de aprendizagem industrial (SENAI). 

A solução bruta foi irradiada com feixes de 

elétrons, em seguida foi preparada uma 

solução-mãe a partir da diluição de 100 ml de 

efluente têxtil amarelo em um balão 

volumétrico de 1000 ml e completada com 

água destilada.  

O efluente foi submetido a diferentes doses de 

radiação. Para a remoção de cor foram 

utilizadas 0,5 kGy a 20 kGy. Objetivando a 

redução da toxicidade, foram realizados 

ensaios de toxicidade com o organismo-teste 

Daphnia similis (1), com exposição de 48 

horas e Vibrio Fischeri (2), com exposição de 

15 minutos. 

 

RESULTADOS 

Na figura 1 foram apresentadas as 

concentrações do efluente que resultaram a 

mortalidade da Daphnia similis. Na figura 2 

foram apresentadas as concentrações que 

resultaram na perda de luminescência da 

bactéria Vibrio fischeri. Na figura 3 foram 

apresentadas a remoção de cor do efluente 

com feixes de elétrons.  
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Figura 1: Concentração letal mediana (CE50) 

versus dose. 

 

 

Figura 2: Concentração letal mediana (CE50) 

versus dose. 

 

Figura 3: Remoção de cor do efluente após a 

irradiação (doses). 

 

CONCLUSÕES 

Nos resultados preliminares foi determinada 

elevada toxicidade do efluente aos 

organismos empregados. Para Daphnia 

similis (CE50 = 1,74 ± 0,53) e para Vibrio 

fischeri (CE50 = 0,6 ± 0,29). Com relação ao 

tratamento em estudo, foi observada a 

remoção de cor acima de 90% a partir da dose 

10 kGy, contudo esse tratamento ainda não 

demonstrou  benefício com relação à remoção 

de toxicidade. 
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Liberação de clorexidina em nanocompósito a base de Bis-GMA E TEGDMA 
 

 

Tamiris Martins Ribeiro dos Santos e Duclerc Fernandes Parra 

Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares - IPEN 
 

 

INTRODUÇÃO  

A ciência tem avançado em diversas 

áreas, e uma delas é a odontologia, 

desenvolvendo diversas técnicas para 

restaurações dentárias. Anos atrás eram 

comuns restaurações dentárias com 

amálgama de prata. Porém, o amálgama 

apresenta diversas desvantagens como 

estética e possibilidade de toxidade 

sistêmica, causada pelo mercúrio, [1-2].  

Entretanto, os compósitos dentários 

fotopolimerizáveis ainda apresentam 

algumas desvantagens, sendo umas delas 

a contração de polimerização. Esse 

fenômeno é responsável por danos 

indesejáveis ao material e podem causar 

fendas entre o dente e a restauração, 

causando, desprendimento da resina 

depositada, cáries secundárias, 

sensibilidade dolorosa pós-operatória, 

podendo até provocar alterações pulpares, 

[3-4]. 

Com o passar dos anos, houve um grande 

avanço na melhoria das propriedades 

desse material, como a adição de 

nanopartículas, visando reduzir a 

contração de polimerização. Um exemplo 

de nanopartícula utilizada para amenizar a 

contração polimérica, é a Montmorilonita 

(MMT) [5]. 

Além de a MMT melhorar as propriedades 

de contração de um sistema à base de 

resina Bis-GMA e TEGDMA, ainda há a 

possibilidade da incorporação de fármacos 

dentro das galerias da MMT [5].  

OBJETIVO 

 O objetivo do presente trabalho foi avaliar 

a cinética de liberação do fármaco 

Clorexidina (CHX) incorporado em 

nanopartículas de MMT, utilizadas como 

carga em compósitos dentários 

experimentais. 

METODOLOGIA 

Espectrofotômetro UV- Vis 

Corpos de prova foram feitos a partir da 

matriz polimérica e adicionados com 

MMT/CHX como carga, em forma de disco 

com 5 mm de diâmetro e 1 mm de altura 

foram confeccionados e fotopolimerizados 

com um fotopolimerizador LED de alta 

potência (900 mW/cm2) por 20 segundos. 

Após a fotopolimerização, cada espécime 

foi imerso em 5 mL de solução tampão pH 

7 em frascos individuais. As análises em 

UV-Vis foram feitas diariamente na 

primeira semana, e em seguida 

semanalmente até 336 horas. Para cada 

um dos compósitos foram feitos 5 

espécimes, e armazenados durante todo o 

tempo em um shaker (80 rpm / 37 ºC). 

Quantificação do Fármaco 

A quantificação da CHX foi realizada por 

análises de UV no comprimento de onda 

de 255 nm (ZENG et al., 2009) em leitora 

de microplaca i3x Spectramax (Molecucar 

Devices, USA).   

Microscopia Eletrônica de Transmissão  
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Para a realização da microscopia 

eletrônica de transmissão foram 

confeccionados corpos de provas 

experimentais previamente ultra 

microtomizados em uma espessura de até 

60 nm, por meio do ultramicrótomo Leica 

Ultracut (UCT). Dessa forma, a 

possibilidade de visualizar fenômenos de 

intercalação e/ou esfoliação da 

nanopartícula dispersa na matriz foi mais 

clara. 

RESULTADOS 

Através dos resultados de liberação 
obtidos pela metodologia de UV-Vis, foi 
observada uma constante de liberação de 
CHX de 0 a 4 horas, atingindo 0,033 g/L-1. 
De 264 a 366 horas a curva voltou a 
apresentar um padrão crescente de 
liberação, atingindo 0,141 g/L-1. Podemos 
observar a constante de liberação no 
gráfico a seguir. 

 

Figura 1: Gráfico de liberação de CHX. 

O fenômeno de intercalação foi confirmado 

por meio da microscopia eletrônica de 

transmissão, onde se observou a presença 

de matriz polimérica entre as galerias 

(lamelas) da nanopartícula MMT, como 

mostra a micrografia a seguir.  

 

Figura 2: Matriz polimérica intercalada na MMT 

CONCLUSÕES 

Concluiu-se que houve a formação de 
nanocompósitos, por meio da microscopia 
eletrônica de transmissão, e que os 
mesmos promoveram constante liberação 
de CHX, em uma cinética lenta, entre 0 a 
336 horas. Esses resultados evidenciaram 
um forte potencial no desenvolvimento de 
nanocompósitos contendo fármaco 
antimicrobiano para aplicação 
odontológica. 
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matrices. Journal of Applied Polymer Science, 
v.131, n. 6, 2014. 
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Síntese do nanocompósito oxido de grafeno com níquel (OG – Ni) 

via feixe de elétrons 
 

 

Thainá Silva e Sousa e Solange Kazumi Sakata 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A  área  de  nanotecnologia tem 
recebido atenção devido aos materiais 
em escala nano apresentarem 
propriedades  diferentes  em  relação 
aos  convencionais.  Estas 
propriedades únicas vêm ganhando 
espaço em vários setores, como na 
área de eletroquímica, biotecnologia, 
química ambiental, engenharia de 
matérias, microbiologia e medicina. 
Como exemplo de nanomateriais, 
podem-se citar as nano partículas 
metálicas e mais recentemente os 
compostos derivados de óxido de 
grafeno. 

 

OBJETIVO 

 

Síntese e caracterização do 
nanocompósito óxido de grafeno com 
níquel (OG-Ni) via feixe de elétrons. 

 

METODOLOGIA 

 

O óxido de grafeno foi sintetizado pelo 
método de Hummers modificado [1] 
com posterior de incorporação do 
níquel via feixe de elétrons em meio 
aquoso/isopropilíco e em atmosfera de 
nitrogênio (N2). 

 

A caracterização do nanomaterial foi 
feita por análise térmica (TA), 
Microscopia eletrônica de Varredura 
com energia dispersiva (MEV-EDS) e 
análise por difração de raios-X (DRX) 
[2]. 

RESULTADOS 
 

Caracterização do OG – Ni por análise 
térmica 

 

 
 

Figura 1. Análise Térmica de OG – Ni 

 

Na figura 1 a curva indicou que a 
porcentagem em massa de níquel 
restante foi cerca de 25%. O valor é 
bastante considerável levando-se em 
conta que o processo pode ser 
otimizado através de fatores como 
aumento da concentração da solução 
de níquel ou o aumento da dose pelo 
acelerador de elétrons. A massa 
restante refere-se ao óxido de níquel. 

 

Microscopia  Eletrônica  de  Varredura 

(MEV) do GO-Ni: 

A presença de níquel no óxido de 
grafeno foi confirmada através da 
imagem de microscopia eletrônica de 
varredura acoplada à espectroscopia 
de energia dispersiva. 
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Figura 2. Micrografia do nano compósito 
Ni/OGr obtida por MEV acoplado ao EDS. 

 

Na espectroscopia de energia 
dispersiva os picos detectados no 
espectro indicam os elementos 
presentes na amostra. A intensidade 
dos picos está associada à 
concentração do elemento. 

 

Difração de Raio- Oxido de Grafeno Ni 

 

A   analise   por   difração   de   raio-X 
(Figura 3) pode-se observar os picos 
característicos de níquel na superfície 
do grafeno. A análise foi feita com o 
nanocompósito em pó. 

 
Figura  3.  Difratogramas  do  nano compósito 
de OG – Ni 

 

CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados obtidos é 
possível  concluir que a  incorporação 
de níquel ao óxido de grafeno via feixe 
de elétrons é viável, pois além de 
possuir um rendimento considerável 
como o da prata, o processo também 
não  gera  resíduos tóxicos  ou 
perigosos. Os métodos de 
caracterização confirmaram  a 
presença dos metais ao óxido de 
grafeno. 
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Avaliação da concentração de elementos traço na Nicotiana tabacum L., 
variedade Virgínia 
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INTRODUÇÃO  

A planta tabaco Nicotiana tabacum L. é 

utilizada na fabricação de todos os produtos 

derivados e a composição química resultante 

do fumo varia conforme o tipo de folhas de 

tabaco, como são cultivadas, a região de 

origem, as características de preparação e as 

variações de temperatura resultantes da 

combustão incompleta do tabaco. 

Os derivados do tabaco são os produtos 

comercializados mais consumidos no mundo, 

como por exemplo, o cigarro, o charuto e o 

narguilé [1], [2].  

Existem na literatura muitos trabalhos sobre a 

caracterização radiológica e química do 

cigarro e poucos trabalhos sobre esta mesma 

caracterização das plantas de Nicotiana 

tabacum L. na literatura internacional e 

pouquíssimos trabalhos na literatura 

brasileira, também desta caracterização, 

sobre as variedades de tabaco cultivadas no 

Brasil. 

OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi determinar 

os elementos As, Ba, Br, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, 

Eu, Fe, Hf, K, La, Lu, Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, 

Sm, Ta, Tb, Th, U, Yb e Zn presentes na 

planta Nicotiana tabacum L., variedade 

Virgínia, usando a pela técnica de análise de 

ativação com nêutrons instrumental. 

METODOLOGIA 

As determinações dos elementos As, Br, K, 

La, Na, Nd, Sb, Sm, U e Yb Yb foi realizada 

após sete dias da irradiação das amostras e 

os elementos Ba, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, 

Hf, Lu, Rb, Sc, Se, Ta, Tb, Th e Zn após 15 

dias.  A técnica utilizada foi de Análise por 

Ativação Neutrônica Instrumental (AANI) na 

variedade Virgínia da Nicotiana tabacum L. 

cultivada no IPEN ao ar livre e em plantas da 

mesma variedade adquirida da cidade de 

Arvorezinha, RS. 

As amostras foram separadas em solo, raiz, 

caule e folhas das plantas cultivadas no 

produtor e das cultivadas no IPEN foram 

separadas em substrato, raiz, caule e folhas. 

As amostras foram secas em estufa, por 24 

horas para eliminação de umidade e 

maceradas em almofariz de vidro. 

Aproximadamente 200 mg de cada amostra e 

material de referência foram pesados 

separadamente, em sacos de polietileno 

previamente limpos; utilizou-se os materiais 

de referencia SL01 - IAEA , Montana II – NIST 

e Tomato Leaves – NIST.  

Para as medidas utilizou-se um detector 

germânio hiperpuro (HPGe) modelo GMX 

25190 com 23% de eficiência relativa e 

eletrônica associada e um programa de 

análise de espectros InterWinner-

WinnerGamma 6.0 da ORTEC [4]. 

RESULTADOS 

Nas FIG. 1, 2 e 3 são apresentadas as 

concentrações dos elementos nas partes da 

planta do produtor.  
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Figura 1 

– Concentrações de As, Ca, Co, Cr, Cs, Fe(%), Hf, K(%), Sb, Sc, Se, 

Ta, Th e U (mg/kg), plantas do produtor. 

Figura 2 

– Concentrações de Ba, Br, Na, Rb e Zn (mg/kg), plantas do 

produtor. 

 
Figura 3 – Concentrações de Ce, Eu, La, Lu, Nd, Sm, 

Tb e Yb (mg/kg), plantas do produtor. 

Nas FIG. 4, 5 e 6 são apresentadas as 

concentrações dos elementos nas partes da 

planta cultivada no IPEN.  

Figura 

4 – Concentrações de As, Ca, Co, Cr, Cs, Fe(%), Hf, 

K(%), Sb, Sc, Se, Ta, Th e U (mg/kg), plantas 

cultivadas no IPEN. 

 
Figura 5 – Concentrações de Ba, Br, Na, Rb e Zn (mg/kg), 

plantas cultivadas no IPEN. 

 
Figura 6 – Concentrações de Ce, Eu, La, Lu, Nd, Sm, Tb e Yb 

(mg/kg), plantas cultivadas no IPEN. 

CONCLUSÕES 
Observou-se que as plantas do produtores 
apresentaram maiores concentração dos 
elementos estudados quando comparados com as 
plantas cultivadas no IPEN. Estas maiores 
concentrações se devem provavelmente a adição 
de fertilizantes ao cultivo do produtor e também 
por este se acumular no solo devido a muitos anos 
de uso, diferente do substrato usado no cultivo do 
IPEN. Observou-se também que as raízes e os 
caules de ambas as plantas apresentaram as 
menores concentração quando comparadas às 
outras partes da planta. Os elementos terras rara 
apresentaram comportamento semelhantes nas 
duas plantas, com resultados maiores no solo e 
substrato e nas folhas.  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
[1] Khater, A. E. M.; Abd El-Aziz, N. S.; Al-

Sewaidan, H. A.; Chaouachi, K. J. Environ. 
Radioac. v. 99, 1808–1814, 2008. 
[2] Prata, V. M.; Emídio, E. S.; Dórea, H. D.; Quim. 
Nova, v. 34, n. 1, 53-58, 2011. 
[3] Damatto, S. R. Tese (Doutorado). Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo. 
 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 
FAPESP – Bolsas de Iniciação Científica. 
Processo: 2014/09640-5. 

 



Pág.   247 

 

 
  



Pág.   248 

 

 

 



Pág.   249 

 

Desenvolvimento de marcador óptico para processamento de poliolefinas 
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INTRODUÇÃO 
 

Polímeros luminescentes são produtos 
sintéticos obtidos a partir da dopagem de 
um complexo de terra rara em uma matriz 
polimérica que contenha heteroátomos. A 
principal vantagem da dopagem é conferir 
ao  polímero  a  propriedade de 
luminescência característica  dos 
marcadores ópticos luminescentes. As 
poliolefinas  não  dispõem  de  centros 
reativos para dopagem de um complexo de 
terra rara pois são compostas de cadeias 
carbônicas saturadas ausentes de 
heteroátomos   e   de   grupos   aromáticos. 
Desta forma a obtenção de uma poliolefina 
luminescente  dependerá  da  possibilidade 
de se adicionar a ela grupos oxidados ou 
átomos como N, F, entre outros 
heteroátomos a fim de reagi-los com 
complexos   de   terras   raras   obtendo-se 
assim um material luminescente. O 
polipropileno  (PP)  é  um polímero 
constituído  por moléculas  totalmente 
lineares   cujas   forças   de   interação   são 
fracas, o que acarreta baixas viscosidade 
elongacional e resistência do fundido. Um 
material luminescente obtido a partir de 
poliolefina dopada poderá servir de marcador 
óptico em processamento de polímeros, 
plásticos, devido à alta intensidade de 
luminescência que em geral possuem 
materiais desse tipo e a vantagem de 
miscibilidade com poliolefinas de partida. A 
utilização de matrizes poliméricas traz a 
vantagem de se utilizar outras propriedades 
do material que sejam típicas do polímero. 
Além de atuar como matriz de imobilização 
do complexo conforme a interação química 
pode também atuar como uma antena, co- 
sensibilizando e intensificando a emissão 
monocromática proveniente das transições 

4f-4f, características dos íons terras raras. 

OBJETIVO 
 

Sintetizar e aplicar um marcador óptico a 
partir de um polímero luminescente para o 
processamento de poliolefinas. 
 

METODOLOGIA 
 

Para a realização dos ensaios e 
caracterização do marcador óptico a partir 
de  polipropileno  (PP),  contamos  com  a 
infra-estrutura do CQMA e CCTM no IPEN 
e o laboratório de elementos do bloco F no 
Instituto de Química da USP. 

 

Espectroscopia de Infravermelho (FTIR): 
 

Os espectros de infravermelho foram 
realizados no aparelho Thermo Nicolet 
modelo 380 FT-IR, por transmitância. 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC): 

Os      ensaios      foram      realizados      no 

equipamento Mettler Toledo DSC 822 sob 
atmosfera de nitrogênio, utilizados assim 
programas   de   aquecimento   adequados. 
Com esta técnica foi possível determinar o 
percentual de cristalinidade referente aos 
materiais luminescentes. 
 

 

 

RESULTADOS 
 

Na figura 1 é possível observar a reação do 
complexo de európio através do espectro 
de  emissão,  num  primeiro  instante  com 
uma pequena atividade de luminescência, 
depois  com  a  dopagem  desse  material 
sobre as porcentagens de 0,5%, 1%, 3% e 

5% aplicados ao PMMA. 
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Preparação de eletrocatalisadores Pt-SnO2/C a partir de SnO2 com 

diferentes morfologias para aplicação na oxidação eletroquímica do etanol 
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INTRODUÇÃO  

A tecnologia de células a combustível 

apresenta várias aplicações de interesse as 

quais incluem, entre outras, os geradores de 

energia estacionários e a eletrotração. A 

circulação de elétrons, no circuito externo da 

pilha assim formada produz trabalho elétrico. 

Ambas as reações, anódica e catódica, são 

heterogêneas e ocorrem na interface 

eletrodo/eletrólito, sendo catalisadas na 

superfície dos eletrodos, utilizando-se platina 

como catalisador [1-4]. Diversos problemas 

para a utilização do Hidrogênio, como 

combustível para as células, intensificaram a 

procura por materiais que oxidassem outros 

tipos de combustíveis. 

OBJETIVO 

Os objetivos foram sintetizar nanopartículas 
de Óxido de Estanho (SnO2) com morfologias 
controladas, tais como, Dodecaedro, 
Octaedro, Barra Nanometrica e Flower Like, 
seguindo procedimentos já descritos na 
literatura [5-7]. E assim sobre as 
nanopartículas de Óxido de Estanho 
depositar as nanopartículas de Platina (Pt-
SnO2), ambas suportadas em Carbono, que 
constituem o eletrocatalisador, visando 
investigar qual material possui melhor 
atividade eletrocatalítica para oxidação 
eletroquímica do Etanol. 

METODOLOGIA 

Na síntese das nanopartículas com formato 
barra nanométrica foram utilizados (SnCl2 
2H2O), H2O, Uréia e (HCl) [5]. Na síntese das 
nanopartículas com morfologia Octaedro 
foram utilizados os reagentes (SnCl2 2H2O), 
(C2H6OH), H2O, (HCl) e (PVP) [7]. Na síntese 
das nanopartículas com morfologia 
Dodecaedro foram utilizados os reagentes 

(SnCl2 2H2O), (C2H6OH), H2O e (TMAH) [7]. 
Na síntese das nanopartículas com 
morfologia Flower like foram utilizados os 
reagentes (SnCl2 2H2O), (NaOH), (CTAB) [6]. 
Na síntese para preparação dos 
eletrocatalisadores a partir dos Óxidos de 
Estanho com morfologias modificas e para a 
redução de platina conforme o método de 
redução por borohidreto de sódio foram 
utilizados os reagentes (C2H6OH), Carbono 
Vulcan XC72R, (SnO2), (H2PtCl6 6H2O) e 
(NaBH4). 

Os Materiais foram caracterizados por 
Difração de Raios-X, e Voltametria Cíclica.   

RESULTADOS 

Os materiais estudados foram caracterizados 
por Difração de Raios-X (DRX). A Figura 1 
mostra 16 picos da fase tetragonal de SnO2 

(JCPDS 41-1445), em: (2θ ≅ 26°, 33°, 37°, 
38°, 51°, 54°, 58°, 61°, 65°, 66°, 71°, 78°, 82°, 
84°, 87° e 89°). Alguns materiais apresentam 
picos com menor intensidade e mais largos, 
devido estes materiais se apresentarem 
menos cristalinos, no entanto, todos os 
difratogramas apresentam os principais picos 
característicos da fase SnO2. 
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Figura 1. Difratogramas de raios-X dos materiais de 

SnO2 sintetizados. Referência de SnO2 (-) (JCPDS 

411445). 
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Para produção dos eletrocatalisadores (Pt-

SnO2/C)foi reduzido o precursor de Platina 

pelo método de borohidreto na presença dos 

Óxidos de Estanho previamente sintetizados, 

ambos suportados em Carbono. Os DRX dos 

materiais são mostrados na Figura 2. 
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                                     PtSnO2 Com

 

 

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

u
.a

)

2 (graus)  
Figura 2: Difratograma dos eletrocatalisadores de (Pt-SnO2/C) 

sintetizados. Referências de Pt (-) (JCPDS 4802) e SnO2 (-) 

(JCPDS 411445). 

A Figura 3 mostra os perfis voltamétricos em 

ácido sulfúrico dos materiais preparados. É 

possível verificar pela região conhecida como 

dessorção e adsorção de hidrogênio sobre a 

platina (0,05V – 0,4V) que o SnO2 sintetizado 

não bloqueia os sítios ativos de Platina.  
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Figura 3. Voltametria Cíclica dos materiais em H2SO4 0,5 Mol.L-1 a 

50mV/s. 

As voltametrias da Figura 4 mostram a 

atividade eletrocatalítica dos materiais para 

oxidação do Etanol. Os materiais com (SnO2) 

de morfologias modificadas apresentam uma 

melhor atividade eletrocatalítica, potenciais 

menores comparados aos material comercial, 

além de terem maior intensidade de corrente, 

Destacando o (Pt-SnO2 Flower-like), corrente é 

quatro vezes maior que o comercial. 
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FIGURA 4. Voltametria Cíclica em solução de Etanol 12 mMol.L-1 e 

H2SO4 0,5 Mol.L-1 a 50mV/s. 

CONCLUSÕES 

Com o presente conclui-se que os materiais 

após a realização dos testes aplicados sob as 

técnicas descritas apresentaram as 

características físico-químicas esperadas e, 

ainda destacam seu desempenho na eletro-

oxidação do Etanol que é o objetivo do 

trabalho. 
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Cintilografia do miocárdio: variação de atividade paciente-específico e dose 

efetiva 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos exames de Medicina Nuclear mais 
realizados é a Cintilografia do Miocárdio por 
permitir a identificação  de  áreas 
isquêmicas, infartos, visualização da 
motilidade   das   paredes   e   medição   da 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo, 
tendo como principais indicações a 
investigação, acompanhamento e avaliação 
de resposta terapêutica em doença 
isquêmica do coração[1]. 

 

As atividades prescritas devem levar em 
consideração características físicas do 
paciente como sexo, idade, peso, altura e o 
órgão a ser estudado, visando sempre 
entregar a dose mínima possível, porém 
garantindo a acurácia diagnóstica. 

Cabe ao Médico Nuclear a prescrição do 
radiofármaco e a atividade a ser 
administrada, diretamente relacionada à 
dose efetiva recebida. O controle deste 
parâmetro é importante na avaliação da 
eficiência  do  exame,  garantindo a 
segurança da prática e minimizando os riscos 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é avaliar a 
importância   de   usar   as   características 
físicas dos pacientes para o cálculo da 
atividade a ser injetada. 

 

Objetivos específicos: 

 

Sugerir a implantação nos Serviços de 
Medicina Nuclear (SMN) a coleta de dados do 
paciente como sexo, idade, peso e altura 
para cálculo da atividade prescrita, 
favorecendo a radioproteção do paciente e 

de todos os indivíduos ocupacionalmente 
expostos. 

    Estimar as doses efetivas. 
 

 Comparar as atividades prescritas e 
administradas com as recomendadas 
por órgãos de classe e sociedades 
nacionais e internacionais. 

 

 Estimar os níveis de referência em 
atividade utilizados nos serviços. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi   implantado   em   dois   serviços   de 
Medicina Nuclear da cidade do Rio de 
Janeiro, participantes da pesquisa, um 
sistema de coleta de dados de exames de 
Cintilografia do Miocárdio onde se recolheu 
as informações do paciente quanto ao sexo, 
idade, peso e altura para cálculo do IMC 
(Índice de Massa Corporal), além da 
atividade real administrada, antes não 
considerada. 

 

Os exames foram anonimizados de forma a 
preservar a identidade dos pacientes. No 
período de três meses foram coletados 
informações de 352 pacientes. As doses 
efetivas de cada exame foram, então, 
calculadas  de  acordo  com  os  fatores  de 
dose da ICRP 80 (International Commision 
On Radiological Protection  Publication 80) 
[2,3,4]. 
 

RESULTADOS 

 

Do grupo de 352 pacientes 55,8% foram do 
sexo masculino e 44,2% do sexo feminino. 
Os grupos foram separados em faixas 
etárias, obtendo-se a distribuição de 
atividades administradas e IMC Pode-se 
observar que não há variação da atividade 
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atividades administradas indica a 

oportunidade de    melhoria através da 

 

administrada e consequente dose efetiva 
para pacientes mais novos, como esperado 
em  função  do  maior  risco.  Pode-se 
observar também que a distribuição da 
atividade administrada em função do IMC 
para todos os pacientes obedecem uma 
relação linear podendo, entretanto, ser 
otimizada para os pacientes de maior IMC, 
acima de 35. 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

Comparando-se os valores encontrados no 
presente trabalho às recomendações da 
SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia) 
e da EANM (European Association of 
Nuclear Medicine),  que  são 
respectivamente 370 a 1100 MBq e 300 a 

1200  MBq,  conclui-se  que  as  atividades 

prescritas encontram-se dentro das 

recomendações nacionais e 

internacionais, porém próximo ao limite 

superior.   Além   disso,   o   desvio   nas 

 

[4]  International Commission  on  Radiation 
Protection  -  ICRP  Publication  80  - 
“Radiation Dose to Patients from 
Radiopharmaceuticals (Addendum to ICRP 
Publication 53)”, Ann. ICRP 28 (3), 1998 
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otimização  do  protocolo, podendo-se 
adotar o valor atual de 1070 MBq   como 
nível de referência em atividade para o 
grupo. 
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Ensino à distância de georreferenciamento 

 Fernanda Alves Pires Marques e Tadeu Augusto de Almeida Silva 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 

INTRODUÇÃO  

O Brasil é um país que possui um alto 

déficit de profissionais da educação, 

segundo pesquisas realizadas pelo 

Ministério da Educação (MEC). Em 2008 já 

se tinha ausência de cerca de 711 mil 

profissionais nos três seguimentos da 

escolaridade do país; o que provocou um 

desenvolvimento do ensino à distancia, 

pois alcança uma maior abrangência de 

pessoas. 

 O ensino a distancia cresceu cerca de 

60% nos últimos 10 anos e tem se tornado 

presente em instituições renomadas de 

ensino em diversas regiões. Este trabalho 

é fruto dessa crescente de ensino que tem 

ganhado cada vez mais espaço e valor. 

Concomitante a essa evolução 

educacional, no âmbito das tecnologias, a 

geociência vem inovando cada vez mais na 

área de georreferenciamento, visto que, 

esta permite uma análise acerca do meio 

ambiente e de áreas de interesse, o que é 

de bastante utilidade para as questões 

atuais, principalmente referentes a relação 

homem-natureza. Assim, este trabalho 

busca por intermédio de um ensino à 

distância  com métodos atuais, ensinar 

para níveis superiores de escolaridade 

sobre  o georreferenciamento e suas 

aplicações.  

OBJETIVO 

- Introduzir e trabalhar com as áreas do 

georreferenciamento; 

- Explicar e ensinar sobre o GPS (Global 

Positioning System) e seus mecanismos, 

além de sua importância para o manuseio 

das informações georreferenciadas;  

-Introduzir e apresentar o conceito de 

Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) e sua funcionalidade no processo do 

levantamento de dados;  

-Apresentar os diferentes Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) que vem 

sendo mais utilizados, permitindo ao aluno 

analisar qual atende de melhor seu 

interesse.  

-Por fim, em sua totalidade, o trabalho 

busca mostrar o desenvolvimento desta 

área e suas aplicações que facilitam o 

trabalho cotidiano de diversos 

profissionais.   

METODOLOGIA 

O trabalho se divide em quatro módulos:  

1°) Introdução ao Georreferenciamento;  

2°) GPS (Global Positioning System);  

3°) SIG ( Sistema de Informação 

Geográfica);  

4°)  SIG- Conhecendo os Principais. 

Ao final de cada módulo encontra-se um 

questionário de 4 a 5 perguntas visando a 
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fixação do aluno acerca do que foi 

aprendido.  

O último módulo apresenta além das 

perguntas padrões, uma proposta de 

trabalho no qual o aluno necessita construir 

e por em prática o que foi aprendido 

durante o curso. Para isto, é indicado um 

SIG de grande conhecimento e gratuito 

para que todos tenham acesso e consigam 

concluir o curso. 

RESULTADOS 

Criação de um site EAD contendo 15 horas 

de treinamento em Georeferenciamento. 

CONCLUSÕES 

A utilização de EAD permite a preservação 

e a difusão do conhecimento em larga 

escala, possibilitando que um número 

maior de alunos tenham um acesso ao 

conteúdo de uma disciplina em qualquer 

lugar do nosso país. 
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Caracterização de componente eletrônicos de celulares utilizando a técnica 

OSL na dosimetria de acidentes 
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Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A luminescência é a emissão estimulada de 
luz a partir de um isolante ou semicondutor 
após a absorção prévia de energia da 
radiação. Essa emissão  pode  ser 
estimulada por dois estímulos de naturezas 
diferentes. Se  o estímulo é  fornecido  por 
calor a emissão é denominada 
Termoluminescência (TL), se é fornecido 
pela luz a emissão é denominada 
luminescência opticamente estimulada 
(OSL). Na leitura do sinal de luminescência, 
tanto para a TL quanto para a OSL, o 
processo de leitura é semelhante, exceto 
pelo       mecanismo       de       estimulação. 

 

A proposta deste projeto é desenvolver 
dosímetros   a   partir   de   resistores   de 
materiais eletrônicos, utilizando as técnicas 
de luminescência opticamente estimulada 
(OSL) e termicamente estimulada (TL). 
Como existe uma alta tensão mundial de 
possíveis ataques terroristas ou acidentes 
com materiais radioativos, e como as 
pessoas,  de  uma  maneira  geral,  nunca 
estão andando com um dosímetro pessoal 
na rua. Esse estudo se faz necessário, pois 
as pessoas sempre levam consigo um celular 
ou algum tipo de material eletrônico. 

 

 

 

OBJETIVO 
 

 

O objetivo desse projeto é estudar e 
desenvolver  dosímetros  a  partir de 
resistores   de   materiais   eletrônicos   para 
uma reconstrução da dose absorvida, 
utilizando técnicas de luminescência. 

METODOLOGIA 
 

O procedimento experimental foi iniciado 
após  a  aquisição dos celulares. Foram 
recolhidos seis modelos de celulares. 
Começamos  retirando  os  circuitos  de 
cada modelo de celular e em seguida, com 
ajuda de uma solda e ferramentas, os 
resistores foram retirados de cada circuito, 
e guardados devidamente em 6 potes 
diferentes representando cada modelo de 
celular; Também foram retirados              
alguns              displays. 

 

Primeiramente eles foram colocados no 
leitor (TL/OSL SYSTEM TL-DA-15) e 
separados por modelo de celular. 
Começamos fazendo uma leitura OSL 
(BLUE LED) sem irradiação prévia de 1 
resistor de cada modelo de celular. Mas 
nenhuma  resposta  foi obtida.  Na 
segunda etapa do experimento os 
resistores foram irradiados, de início a 
dose escolhida foi de 1Gy. Depois da 
irradiação prévia dos resistores a leitura 
OSL (BLUE LED) foi realizada, no entanto, 
novamente não obtivemos nenhuma 
resposta. Na terceira etapa do 
experimento a dose de radiação foi 
aumentada para 5Gy, e foi mantido o 
número de resistores de cada modelo de 
celular. Depois de feita a leitura alguns 
resistores responderam ao sinal 
inicialmente (modelo 1 e modelo 6). Na 
quarta etapa do experimento mantivemos 
a dose de 5Gy, mas aumentando o 
número de resistores de cada modelo de 
celular. Dessa vez usamos 5 resistores 
de cada modelo, afim de potencializar o 
sinal de resposta. O resultado foi muito 
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positivo. Três modelos responderam ao 
sinal e outros dois não. 

 

RESULTADOS 
 

 

Dentre os modelos estudados, os 
obtivemos sinais de resposta foram: 
modelo 1 (Sony Erickson W205a – 
branco), modelo 2 (Samsung “Wifi”) e 
modelo 6 (Gradiente CD-650). Os outros 
modelos não responderam ao sinal OSL. 

 

Segue abaixo os gráficos dos modelos 
que obtivemos uma resposta positiva ao 
estímulo  OSL.  Em  todos  os  gráficos  o 
eixo das ordenadas representa o sinal 
OSL e o eixo das abscissas representa o 
tempo                 em                 segundos. 

 

Modelo                                                     1 
 

 

 

 

 

Modelo                                                     3 

Modelo                                                     6 

 

 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Portanto após os resultados obtidos 
podemos concluir  que os resistores podem 
ser tratados como dosímetros em potencial. 
No entanto, devemos realizar mais análises 
e mediações para ter a certeza das 
vantagens e desvantagens do uso desses 
resistores como dosímetros pessoais. 
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Age group Head Chest Abdomen 

< 1 
Mean: 0.1 
Min: 0.1 
Max: 0.1 

No 
observations 

No 
observations 

1 - 4 
Mean: 0.1 
Min: 0.1 
Max: 0.1 

No 
observations 

No 
observations 

5 - 9 
Mean: 1.7 
Min: 0.0 
Max: 2.9 

Mean: 1.2 
Min: 1.1 
Max:1,3 

Mean: 2.7 
Min: 1.0 
Max: 3.8 

10 - 14 
Mean: 1.0 
Min: 0.0 
Max: 2.0 

Mean: 1.4 
Min: 0.7 
Max: 2.5 

Mean: 4.0 
Min: 0.9 
Max: 7.1 

15 - 19 
Mean: 1.1 
Min: 0.5 
Max: 1,7 

Mean: 2.9 
Min: 2.0 
Max: 3.8 

Mean: 2.8 
Min: 1.1 
Max: 8.3 

 

registros DICOM . O sistema PerMoS No  Estado  do  Rio  de  Janeiro as 

desenvolvido pelo Centro de doses         em        crianças são 

 

Estimativa de doses de exames de tomografia computadorizada pediátrica 

na cidade do Rio de Janeiro 

 

 

Maria Tereza Ferreira Rocha e Lene Holanda Sadler Veiga 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 

 

 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

A exposição da população à radiação 
ionizante através de tomografia 
computadorizada (TC) – resulta, 
geralmente, em doses de radiação no 
paciente mais elevadas do que 
aquelas associadas a exames 
radiográficos  [1].    Muitos  trabalhos 
têm   alertado   para   os   riscos   de 
indução de câncer potencialmente 
associados a esses procedimentos, 
principalmente em crianças e 
adolescentes, uma vez que são 
particularmente mais sensíveis aos 
efeitos da radiação ionizante e 
possuem uma longa expectativa de 
vida [3]. No Brasil esses dados nunca 
foram avaliados de forma sistemática. 

 

OBJETIVO 
 

Determinação  de  parâmetros 
técnicos usados para obtenção de 
imagens e, assim, obter dados para 
análise de dose efetivas. O 
processamento será feito por faixa 
etária e região anatômica. 

 

METODOLOGIA 
 

As informações sobre os exames de 
TC   serão   obtidas   a   partir   dos 

Recherche Public Henri Tudor, extrai 
e armazena do banco de dados 
específico os parâmetros técnicos 
usados para a realização de cada 
exame de TC. 

Logo,   a   determinação   da   dose 
efetiva no paciente a partir de dados 
coletados pelo PerMos    e serão 
transportados diretamente para o 
código computacional NCICT, 
desenvolvido pelo U.S. National 
Cancer Institute. A análise estatística 
será feita pelo STATA 
 

RESULTADOS 
 

Tabela 1. Doses efetivas (mGy) 
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predominantes  na  região  anatômica 
da cabeça. No entanto as doses mais 
elevadas  são  observadas na região 
do abdômen 

 

CONCLUSÕES 
 

A frequência dos exames de TC de 
cabeça em pacientes pediátricos no 
RJ tem se repetido em países como 
EUA, Holanda e Inglaterra - que já 
fizeram analise sistemática dessas 
doses. Os resultados geram 
preocupação não somente pelas 
doses,   mas   pelas   repetições   do 
exame que os pacientes são 
submetidos. 

 

Sabendo  que  a  radiação  ionizante 
nas ordens de alguns Gy afeta o 
sistema hematopoiético. Com ordem 
de grandeza de dezenas de Gy 
expressa-se a síndrome que atinge o 
sistema gastrointestinal. Com ordem 
de grandeza de 100 Gy observam-se 
sintomas decorrentes da falência do 
sistema nervoso central. E a óbito em 
algumas centemas de Gy por 
inativação molecular. 

 

Portanto, necessita-se de melhor 
administração do uso de radiações 
ionizantes em doses aplicadas no 
paciente e de medidas padronizadas 
para manipulação da mesma. 
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Avaliação de parâmetros de qualidade em equipamentos de fluoroscopia. 

Estabelecimento de um protocolo de controle de qualidade 
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INTRODUÇÃO 
 

As técnicas fluoroscópicas são amplamente 
empregadas na prática radiológica. Nos 
equipamentos intervencionistas, as doses 
em   pacientes   e   trabalhadores   podem 
resultar ainda maiores que nos 
convencionais. Para atingir uma ótima 
relação dose-qualidade de imagem e 
otimizar as exposições, deve haver um 
profundo conhecimento do desempenho do 
equipamento, já que para cada laboratório 
intervencionista há sempre uma 
configuração particular do equipamento de 
raios X, de acordo com as necessidades do 
serviço. 

 

OBJETIVO 
 

 Aplicar        métodos        e        protocolos 
desenvolvidos pelo projeto IAEA/RLA 
BRA9056, para controle de qualidade de 
máquinas de raios X em radiologia 
intervencionista. 

 Caracterizar          o          equipamento 
intervencionista e implementar um 
programa continuado de controle e 
monitoração de processos. 

  Avaliar a qualidade da imagem mediante 
métodos qualitativos. 

  Contribuir para a melhoria da qualidade 
dos procedimentos e deixar informações 
quantitativas   que   poderão   ser   usadas 
como ferramenta para a aplicação de um 
controle de qualidade no Serviço. 

 

METODOLOGIA 
 

  Foram acompanhados 520 angiografias 
e 61 angioplastias. As informações dos 
procedimentos    foram    registradas    e 

repassadas para um banco de dados. 
Foram coletados dados referentes ao 
paciente, ao procedimento e ao 
profissional.Foi realizado o controle da 
qualidade do equipamento de raios X 
(rendimento, taxa de kerma na superfície 
de entrada, qualidade da imagem, etc). Foi 
calibrado do medidor de PKA 

incorporado.Foi monitorada a dose e a 
taxa   de   dose   dos   trabalhadores   em 
tempo real, utilizando dosímetros ativos 
Ray Safe I2. A monitoração foi realizada 
na parte central do tórax por fora do 
avental plumbífero. Um dosímetro de 
referência é colocado no arco do 
equipamento. 

  Cada  EPI  foi  irradiado  individualmente 
para identificar possíveis danos ao 
material utilizado como blindagem. As 
imagens obtidas foram gravadas e 
armazenadas em um CD. Também foi 
observado o grau de assepsia dos EPIs 
e sua forma de acondicionamento. Foi 
verificada a integridade de 15 aventais 
plumbíferos e 12 protetores de tireoide. 
Para isso, foi utilizado o feixe de raios X do 
equipamento Philips Allura FD 10 (modo 
fluoro normal, 15 f/s e magnificação de 25 
cm). O equipamento estava posicionado a 
uma inclinação 0° longitudinal e 0° 
latitudinal. 

 

RESULTADOS 
 

 

Controle de qualidade: os modos de 
operação Low, Normal e High estão 
devidamente   calibrados   em   relação   às 
taxas de kerma medidas. Também se 
verificou um comportamento coerente do 
equipamento  de  raios  X quando  se 
aumenta   a   espessura   do   paciente.   O 
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medidor  de  PKA   incorporado ao 
equipamento foi calibrado, fator de correção 
igual a 0,91. A qualidade da imagem foi 
considerada aceitável. 

 

As Figuras 1 e 2 mostram alguns resultados 
mais relevantes. Foram identificados os 
níveis de exposição dos profissionais que 
atuam dentro da sala. A Figura 2 mostra a 
relação da experiência do operador com o 
tempo de exposição, sendo o médico sênior 
quem realiza os procedimentos com 
menores tempos. 

 

Todos os protetores de tireoide encontram- 
se próprios para o uso. Sugere-se realizar 
uma avaliação semestral dos aventais que 
apresentavam dobras. Quatro aventais 
apresentaram danos graves que 
comprometem  a  segurança dos 
profissionais durante os procedimentos. Um 
programa de controle da qualidade foi 
implementado no Serviço. 

 

CONCLUSÃO 
 

O equipamento de fluoroscopia encontra-se 
em  condições  de funcionamento, estando 
com todos os parâmetros medidos dentro 
dos   limites   estabelecidos.   No   entanto, 
devido às doses altas em procedimentos 
intervencionistas, deve existir um controle 
periódico e rigoroso das doses do pessoal e 
dos pacientes. 

 

Os níveis de exposição  dos médicos são 
maiores   que   os   demais   membros   da 
equipe, devido à proximidade com a fonte. 

 

Os protetores de tireoide não apresentam 
danos significativos que justificariam seu 
afastamento.  Os  aventais que 
apresentaram dobras permanecerão no 
serviço, devendo ser inspecionados 
trimestralmente. Aqueles com rachaduras 
graves foram retirados permanentemente. 

 

 
Figura 1. Dados estatísticos das doses medidas em 
cada profissional. 

 

 
Figura 2. Comparação dos tempos de exposição dos 
médicos sênior, residente R3, residente R1. 
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Desenvolvimento de tecnologia móvel para 
georreferenciamento 
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INTRODUÇÃO  

A utilização de novas tecnologias para o 

georreferenciamento tem permitido 

aprimorar as técnicas de coleta de dados. 

O desenvolvimento e a disseminação do 

uso de smartphones facilitou a utilização 

de aplicativos ( apps) diversos para facilitar 

o dia a dia do usuário. A capacidade de 

geolocalização dos modelos móveis 

(celulares) e o acesso a pacote de dados, 

tem disponibilizado para o usuário uma 

poderosa ferramenta de coleta de dados. A 

aplicação desta tecnologia no 

georrefereciamento agiliza e dá qualidade 

aos dados de amostras ambientais 

coletadas. 

OBJETIVO 

- Aprender tecnologia de móvel para 

georreferenciamento 

- Desenvolver sistema de coleta de dados 

ambientais. 

- Desenhar banco de dados com meio de 

armazenamento das amostras coletadas. 

 

METODOLOGIA 

1 – Pesquisa bibliográfica sobre novas 

tecnologias móveis. 

2 – Definição de estado da arte de 

aplicativos para smartphones. 

3 – Desenvolvimento de um framework de 

coleta de dados. 

4 – Modelagem de banco de dados. 

RESULTADOS 

Criação de um curso da ferramenta 

Phonegap para desenvolvimento de 

aplicativos para smartphone. 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de apps para 

smartphones é um novo campo da 

tecnologia que tem permitido o 

aperfeiçoamento de diversas técnicas 

profissionais. Sua aplicação ao 

georreferenciamento gera mais praticidade 

a coleta e armazenamento de dados 

ambientais. 
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Estudo da eficiência de barreiras reativas como mitigação da drenagem 

ácida mineira: Resultados preliminares 
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INTRODUÇÃO 
 

A mina Osamu Utsumi, localizada no 
Complexo Minero-Industrial do Planalto de 
Poços de Caldas (CIPC), no sul de Minas 
Gerais, foi o primeiro empreendimento de 
lavra   e   processamento   de   minério   de 
urânio a operar no Brasil. O complexo 
pertence à Indústrias Nucleares do Brasil 
(INB) (Cipriani, 2002). A INB iniciou suas 
atividades de mineração em 1982, a céu 
aberto, e alcançou 85 milhões de m

3  
nos 

primeiros 12 anos. Quando em operação, 
atingiu uma produção diária de 2.500 
toneladas de minério, estando hoje 
desativada      e      em      processo      de 

descomissionamento. Atualmente, a mina 
conta com um sistema de represas e lagos 
para coleta de drenagens e um sistema de 
tratamento dos efluentes ácidos gerados 
incluindo as águas de infiltração nas pilhas 
de rejeitos. 

O  acúmulo  de  águas   ácidas   residuais 
contaminadas por metais pesados, são 
oriundas das drenagens de água através 
das pilhas de resíduo de mineração (bota- 
fora). A drenagem ácida de mina (DAM) 
promove solubilização de metais contidos 
no resíduo de mineração. Quando minérios 
sulfetados são expostos à ação combinada 
da água e oxigênio promove a produção de 
ácido sulfúrico, este processo é acelerado 
por bactérias acidofílicas (Thiobacillus 
ferrooxidans e Thiobacillus sulfoxidans). 
Além  da  formação de sulfatos metálicos, 
entre eles metais pesados, a água possui pH 
ácido, tornando o maior problema ambiental 
da região. 
Este estudo tem como objetivo avaliar a 
eficiência de barreiras reativas na 
remediação da drenagem ácida mineira, 
utilizando  amostra de  resíduo  de 
mineração, a qual foi coletada na base 
inferior do bota-fora 4 (cava baixa BF- 4) INB 
Caldas. 

OBJETIVO 
 

Avaliação  da eficiência  de  barreiras 
reativas, utilizando calcário no controle da 
drenagem ácida mineira, na Mina Osamu 
Utsumi, Planalto de Poços de Caldas, MG. 
 

METODOLOGIA 
 

1. Amostragem 
As  amostras  foram  coletadas  na  forma  de rocha  
no  bota-fora  4  (BF-4  cava  baixa),  as quais foram 
britadas a < 4 mm e homogeneizadas. 

2. Colunas de percolação 
As colunas de percolação foram denominadas de   
acordo   com   a   quantidade   de   calcário utilizada 
em cada coluna. Nas colunas PER 50 foi utilizado 
50% de CaCO3 (1,0g de calcário) e nas colunas PER 

100, 100% (2,0g de calcário), que é a quantidade 
necessária para neutralizar o H2SO4 gerado 

(determinado pelo método Net Acid generation, NAG, 
da EPA 1994). 
Elas foram montadas em colunas de vidro com 
diâmetro de 4,5 cm, alternando camada de rocha e 
calcário. 

2.1 Procedimentos Experimentais 
Os ensaios consistiram em se percolar água pelas 
colunas montadas, monitorando-se parâmetros 
químicos e físico-químicos da água percolada. 

Na parte superior das colunas foi adicionado 
100 ml de água, que equivale 62,9 mm de chuva. 
Esse procedimento foi repetido entre outubro/2015 a 
junho/2016. 

Após a percolação de cada alíoquota de 

100 ml de água, o pH foi determinado no 
percolado e imediatamente subvmetidas a 
análises químicas. 
 

RESULTADOS 
 

1. Comportamento das colunas 
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metodologia      para a      medição da 

concentração     de radônio     no gás 

 

Bi214,      que serão medidos por 

espectrometria gama, se    igualem à 

 

Introdução da célula de carvão ativado na medição da permeabilidade do 

solo para a avaliação do potencial de radônio geogênico (GEORP) 

 

 

Bruno Neofiti Papi e Nivaldo Carlos da Silva 

Laboratório de Poços de Caldas - LAPOC 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Radônio (em seu isótopo mais comum 

222Rn) é um elemento radioativo da família 
dos gases nobres originado do decaimento 
do urânio. O seu tempo de meia-vida é de 
3,82 dias e ele é naturalmente encontrado 
em solos, rochas e matérias de construção, 
permitindo  a  sua  migração  da  superfície 
para   lugares   fechados   como   casas   e 
prédios [1]. 

 

Os elementos resultantes do decaimento do 

222Rn são metais conhecidos como filhos do 
radônio tais como polônio, chumbo e 
bismuto. A concentração de radônio no ar 
dentro de residências é uma grande 
preocupação, pois a inalação desse gás e 
dos seus filhos pode aumentar o risco do 
desenvolvimento de câncer no pulmão [2]. 

 

OBJETIVO 
 

Avaliar    a    utilização    de    uma    nova 
 

 

 

proveniente do solo. A proposta é utilizar o 
gás extraído durante a medição da 
permeabilidade  do  solo fazendo-o 
atravessar uma célula contendo carvão 
ativado, absorvendo os gases e permitindo 
que a atividade seja medida através da 
utilização de um emissor de raios gama. 

 

METODOLOGIA 
 

Permeabilidade    do    solo    utilizando    o 

Radon-JOK 
 

O Radon-JOK é um equipamento portátil 
para medição in situ da permeabilidade do 

solo a gases muito utilizado devido à sua 
robustez e funcionamento simples [3]. 

 

O gás presente no solo é extraído através 
de uma sonda, composta de uma “ponta 
solta” utilizada para  realizar a penetração 
do solo até atingir uma profundidade de 80 
cm, garantindo que não haja interferência 
do ar atmosférico. Em seguida, a “ponta 
solta” é extraída criando a superfície de 
contato entre o solo e a extremidade da 
sonda. Uma mangueira é conectada na 
extremidade exposta da sonda e na saída 
da válvula do aparelho. Abaixo da válvula 
está uma bolsa de borracha sanfonada na 
posição vertical, com volume fixo de 2000 
cm³, na qual são acoplados os pesos (um 
ou dois) para gerar a pressão negativa que 
extrai o gás do solo. O parâmetro obtido na 
medida é o tempo que a bolsa de borracha 
leva para ser totalmente enchida. 
 

Concentração   de   radônio  utilizando  a 

célula de carvão ativado 
 

A célula de carvão ativado é adicionada no 
circuito da medição de permeabilidade, 
utilizando o volume conhecido de 2000 cm³ 
como parâmetro para determinar a 
concentração de radônio. 
 

O  gás  proveniente  do  solo  passa  pela 
célula  e  o  radônio  presente  é  adsorvido 
pelo carvão ativado. Em seguida, o carvão 
é colocado em um recipiente metálico que 
será  tampado,  lacrado  e  deve-se  esperar 
um tempo mínimo de 3 horas para que a 
atividade  dos  filhos  do  radônio,  Pb214  e 
 

 

atividade inicial do Rn222. 
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RESULTADOS 
 

A medição de quinze pontos espalhados pela 
zona urbana de Poços de Caldas utilizando 
o equipamento Radon-JOK, para a medida 
de permeabilidade, e o AlphaGUARD, para a 
medida de concentração de radônio, resultou 
em onze pontos classificados como alto 
índice de radônio, como mostra figura 
abaixo. 

 

 
Figura 1. Valores de Potencial de Radônio (RP) de 

acordo com o Índice de Radônio (RI) [4]. 

 

As medições utilizando a célula de carvão 
ativado foram feitas em um ambiente 
controlado com concentrações medidas 
previamente utilizando o AlphaGUARD. A 
introdução da célula de carvão no circuito 
de medição não gerou alterações 
significativas nos valores de permeabilidade 
obtidos previamente, como mostra a tabela 
a seguir. 

Ponto Lisímetro B7 

Sem Carvão Com Carvão 

Data da Medição 19/03/2015 28/06/2016 

Tempo (s) 115 121 

Permeabilidade (m²) 5,45×10-13 5,18×10-13 

 

CONCLUSÕES 

No Brasil, a preocupação com a influência do 

radônio na saúde pública é recente e não 
existem valores de referência nem 
procedimentos consolidados para o 
monitoramento das taxas de exposição da 
população. A monitoração da exalação 
natural de radônio do solo é um 
procedimento necessário para realizar o 
mapeamento das áreas com maior risco de 
exposição. Esses dados devem ser levados 
em consideração para o planejamento de 
crescimento urbano, evitando as áreas com 
altos índices  de  radônio.  O 
desenvolvimento de métodos eficazes para 
o monitoração de áreas é muito importante 
para prevenir os casos de câncer causados 
pela inalação do gás. 
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O tempo total utilizado para a realização do 
procedimento, que inicialmente era de 35- 

45 minutos, também foi reduzido para 15-20 
minutos por ponto, otimizando o processo e 
possibilitando  mais medições  por  dia 
durante uma campanha. 
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INTRODUÇÃO  

A realização de ensaios químicos voltados 

para a caracterização de espécies inorgânicas 

é geralmente precedida de uma etapa de 

preparação das amostras de interesse. Esta 

etapa de preparação, também denominada de 

abertura de amostras, consiste na 

solubilização da mesma em meio aquoso. O 

processo de solubilização é dependente da 

composição e origem da amostra, exigindo-se 

assim, diversos tipos de tratamentos físico-

químicos adequados para cada situação, tais 

como: cominuição (britagem e moagem); 

ataque ácido a quente; fusão alcalina; digestão 

por micro-ondas; complexação por quelantes 

apropriados, dentre outros [1].  Os técnicos do 

LAPOC possuem experiência de muitos anos 

em técnicas e métodos de abertura de 

amostras ambientais e minerais, visando a 

realização de análises químicas inorgânicas 

quantitativas.  

No entanto, muitos técnicos que detêm este 

conhecimento encontram-se em processo de 

desligamento do cargo em função da 

proximidade de condições de aposentadoria. A 

fim de reter estes conhecimentos na 

organização, será necessário registrá-los 

adequadamente na forma de procedimentos ou 

instruções operacionais, seguindo as normas 

de qualidade em laboratórios estabelecidas 

pela ISO/IEC 10725. Tais informações se 

fazem necessárias, uma vez que, os principais 

objetivos desta norma pressupõe a 

implementação de um sistema de gestão da 

qualidade (SGQ) que, por sua vez, tem como 

um de seus elementos primordiais a 

formalização e controle dos procedimentos 

executados na organização.  

A abertura presente neste relatório trata-se de 

uma amostra de sedimentos para análise 

radiométrica. 

OBJETIVO 

Formalizar o conhecimento detido pelo corpo 

técnico do LAPOC nas diferentes 

metodologias de abertura de amostras 

ambientais e minerais para que o mesmo seja 

disponibilizado para a organização. 

METODOLOGIA 

Iniciou-se o procedimento pesando 3,00g 

(±0,01g) da amostra em um béquer de teflon 

de 600 mL. Com água destilada lavou-se as 

paredes do béquer afim de evitar com que as 

amostras ficassem retidas no mesmo. 

Com o auxílio de uma pipeta graduada, 
adicionou-se os seguintes reagentes nesta 
sequência: 20 mL de Ácido Nítrico (HNO3), 
5mL de Ácido Perclórico (HClO4) e 5 mL de 
Ácido Fluorídrico (HF). Para o Ácido 
Fluorídrico (HF) utilizou-se uma pipeta 
graduada de plástico para evitar que 
ocorresse uma reação entre o ácido e o vidro. 
Os regentes utilizados foram de grau pureza 
analítica e todos estavam concentrados. 

Em seguida, o béquer foi tampado com uma 
tampa de teflon e colocado na chapa 
aquecedora à 200ºC e deixou 
aproximadamente um dia para que ocorresse 
a digestão. Posteriormente, com o béquer 
ainda na chapa aquecedora, retirou-se a 
tampa que foi lavada com água destilada 
transferindo-a para o mesmo, e este foi 
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mantido em aquecimento até a sua secagem 
sem calcinação. 

Após a secagem, adicionou-se 20 mL de Ácido 
Nítrico (HNO3), 10 mL de Ácido Fluorídrico (HF) 
e deixou que secasse a uma temperatura de 
200ºC sem calcinar. Essa etapa foi repetida por 
duas vezes.  

O procedimento foi retomado adicionando uma 
alíquota de 20 mL de Ácido Nítrico (HNO3) 
concentrado e um pouco de água destilada, em 
seguida tampou-se o béquer e deixou ferver 
por 15 minutos na chapa aquecedora. 

Como a abertura foi parcial, foi necessário a 
filtragem à vácuo da amostra e o filtrado foi 
transferido quantitativamente para um balão de 
1000 mL. Em seguida, repetiu-se o 
procedimento com o material que ficou retido 
no filtro afim de obter uma solubilização total 
das amostras. 

RESULTADOS 

Após a solubilização total das amostras por 
ataque triácido com ácido nítrico, ácido 
fluorídrico e ácido perclórico, e posteriormente 
com a separação química dos radionuclídeos 
em diversas etapas, culminando com a 
coprecipitação do rádio com o cloreto de bário 
e do chumbo com o cromato de potássio, foi 
possível realizar as análises radiométricas por 
contagem alfa (Ra-226) e beta (Pb-210) totais. 
Para as contagens empregou-se um contador 
alfa e beta total, detector de fluxo gasoso. 
Para avaliar a qualidade dos resultados das 
análises radioquímicas com o método 
proposto, foi analisado o material de referência 
certificado IAEA-315/Sedimentos marinho. Os 
resultados obtidos estão apresentados na 
tabela abaixo. 

Tabela: Valores dos radionuclídeos obtidos 
através da análise radiométrica. 

Radionuclídeo Valor obtido 

(Bq/kg) 

Intervalo de 

confiança (95%) 

(Bq/kg) 
210Pb 30,0 ± 3,1  26,0 – 33,7 

226Ra 13,6 ± 2,7 13,0 – 14,6 

Os valores obtidos através da análise 

radiométrica por contagem alfa (Ra-226) e 

beta (Pb-210) enquadram-se no intervalo de 

confiança dos valores recomendados. 

CONCLUSÕES 

O método apresentado para a abertura de 
amostras de sedimentos para análise 
radiométrica foi bastante eficaz e atingiu as 
expectativas tanto na solubilização das 
amostras por ataque triácidos quanto os 
resultados obtidos na análise radiométrica por 
contagem alfa e beta. Os resultados 
encontrados estão dentro dos valores 
recomendados garantindo a eficiência do 
procedimento. 

Desta maneira, pode-se concluir que o 
método pode ser formalizado em instruções 
de trabalho em conformidade com o sistema 
de gestão da qualidade (SGQ) em voga no 
LAPOC. 
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INTRODUÇÃO 
 

O  principal combustível  nuclear  dos reatores 
de potência é o urânio, elemento radioativo e 
natural que ocorre nas formas 

isotópicas de 
234

U, 
235

U e 
238

U. 

O Brasil iniciou sua exploração em 1952 e 
detém hoje uma reserva de 309 mil toneladas  
de  U3O8.  (HEIDER,  2008).  A Mina Osamu 

Utsumi localizada no Planalto de Poços de 
Caldas na cidade de Caldas (MG) deu início à 
produção do concentrado de urânio como 
DUA (diuranato de amônio). Suas atividades 
cessaram em 1995, no entanto  o  problema  
ambiental  decorrente da geração de 
drenagem ácida dentro da cava da mina e dos 
bota-foras 4 e 8 (pilhas de resíduos de 
mineração) ainda está presente na instalação. 
Esse dano ocorre principalmente em rochas 
com altas concentrações de sulfetos. O 
resultado dessa alta concentração juntamente 
com a água da chuva e oxigênio é a 
solubilização de metais como urânio, terras 
raras e ferro. (CIPRIANI, 2002) A instalação 
está em fase de  descomissionamento  e  a  
água  ácida vem sendo tratada com adição de 
cal hidratada e tem como subprodutos água 
para descarte e um resíduo alcalino, 
conhecido como DUCA. Esse resíduo contém 
concentrações viáveis de urânio e com isso, 
justifica-se o intuito desse estudo de recuperá-
lo e potencializá-lo para reduzir o problema 
ambiental e reaproveitar um material tão 
importante. 

 

OBJETIVO 
 

Estudar quais as melhores condições para 
realização  da  lixiviação  alcalina  para  se 

recuperar o urânio proveniente do rejeito do 
tratamento de águas ácida. 

 
 

METODOLOGIA 
 

1.       Preparo da amostra e coleta 

A fim de se conhecer melhor o resíduo, 
análises químicas foram realizadas na 
Comissão Nacional de Energia Nuclear pelo 
Laboratório de Poços de Caldas. A lama 
utilizada no estudo foi coletada na cava da 
mina da INB/UTM e foi seca, moída e 
homogeneizada antes da lixiviação. 

2.       Ensaios de lixiviação 

Fatores como porcentagem de sólidos, 
temperatura, tempo de lixiviação e tipo de 
agente lixiviante foram testados e avaliados 
para determinar as melhores condições 
operacionais de lixiviação. 

2.1.    Porcentagem de Sólidos 

Em todos os testes de lixiviação decidiu-se 
estabelecer 10% de sólidos, já que na 
bibliografia esse foi o melhor valor para este 
parâmetro operacional (LIMA, 2014)(DOS 
SANTOS, 2010). 

2.2.    Agente Lixiviante 

O agente lixiviante é o responsável por extrair 
o urânio presente no DUCA e deixá- lo  
solúbel  para  ser  concentrado.  Foram feitos 
testes para se definir qual agente ou qual 
combinação molar de agentes apresentasse 
maior solubilização de urânio: 

         [NaHCO3] = 1; 

         [Na2CO3] = 1; 

         [NaHCO3] = 1 + [Na2CO3] = 1; 

         [NaHCO3] = 3 + [Na2CO3] = 1; 

2.3.    Temperatura 

A temperatura aumenta a solubilização do 
urânio e otimiza o processo. Foram 
realizados testes a 25ºC, a 50ºC, a 70ºC e 

a 90ºC, mantendo o tempo de lixiviação em 

4 horas e a relação molar do agente 
lixiviante em [Na2CO3:NaHCO3] em 1:3. 
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2.4.Tempo 

Determinar o tempo de lixiviação que 
apresente maior solubilização de urânio é 
muito importante, pois envolve questões 
como gastos energéticos, viabilidade do 
processo e outros. Para esse parâmetro, foi 
testada 1 hora, 2 horas, 4 horas e 6 horas, 
mantendo a temperatura em 70ºC e a 
relação molar do agente lixiviante em 
[Na2CO3:NaHCO3] em 1:3. 

 

RESULTADOS 
 

A análise química da lama foi feita por 
Espectrometria de Raio-X no Laboratório de 
Poços de Caldas tendo como resultado 
(0,318 ± 0,016) % de U3O8 em sua 
composição. Sua umidade também foi 
determinada obtendo-se valor de 30,5%. 

 

Na Figura 1 é possível observar cada 
parâmetro analisado com sua respectiva 
curva de solubilização, sendo que cada um 
está representado na ordem citada 
anteriormente. 

 

 

Figura 1 – Curvas de solubilização de U3O8 

para cada parâmetro. 
 

Vale ressaltar que para o teste de 
temperatura, tem-se que para 90ºC uma 
solubilização  melhor,  porém  ocorre  muita 

 

evaporação  necessitando  de  um  controle de 
volume mais intenso. Outro ponto a ser 
ressaltado é a queda que se observa no 
gráfico de tempo de processo, podendo ser 
justificada pela mudança na relação de 

carbonato e bicarbonato quando se faz 6 
horas de lixiviação, diminuindo a 
solubilização de urânio. 
 

CONCLUSÕES 
 

As condições operacionais otimizadas para 
a recuperação do urânio por lixiviação 
alcalina a serem adotadas são: solução 
contendo carbonato de sódio e bicarbonato 
de sódio, sendo a relação molar 1:3, tempo 
de lixiviação de 4 horas, 70ºC de 
aquecimento   e  porcentagem   de   sólidos 

10%. Nestas condições a recuperação de 
urânio obtida foi de 88%. Utilizando as 
condições operacionais obtidas, o estudo 
continuará  visando  aumentar a 
concentração final de urânio no licor 
esperando obter 1 g/L através de lixiviação 
em  reciclo  e  posteriormente serão 
estudados e avaliados os processos para 
concentração do urânio e obtenção do 
diuranato de amônio. 
 

[1].  HEIDER,  M.  Urânio.  DNPM,  p.  92, 

2008; 

[2]. CIPRIANI, M. Mitigação dos impactos 

sociais e ambientais decorrentes do 
fechamento definitivo  de  minas  de 
urânio.  Universidade  Estadual de 
Campinas, Campinas, São Paulo, 2002; 

[3]. LIMA, P. Recuperação de Urânio e 

Terras Raras do Resíduo Gerado do 
Tratamento  de  Águas  Ácidas.  [s.l:  s.n.], 

2014. Poços de Caldas; 

[4]. DOS SANTOS, E. A. Recuperação de 

Urânio de Rejeito de Mina Por Meio de 
Lixiviação Alcalina. [s.l: s.n.], 2010. Belo 
Horizonte. 
 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 
 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais – FAPEMIG. 



Pág.   275 

 

Avaliação preliminar da toxicidade aguda do manganês para C. silvestrii e 

D. magna: metal de interesse em efluente de mineração de urânio 
 

 

Tayná Cunha Souza, Carla Rolim Ferrari e Heliana de Azevedo Franco Nascimento 

Laboratório de Poços de Caldas – LAPOC 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A drenagem ácida de mina (DAM) ocorre 
quando rochas com minerais sulfetados são 
expostas a água e oxigênio, gerando ácido 
sulfúrico e liberando metais no ambiente, 
como ocorre na primeira mina de urânio do 
Brasil,   a   Unidade   de   Tratamento   de 
Minérios das Indústrias Nucleares do Brasil 
(UTM/INB).   Assim,   esse   efluente   ácido 
pode gerar condições hostis, as quais podem 
interferir na biota aquática do local onde é 
lançado. A DAM constitui um problema grave 
associado às atividades de mineração.   
Manganês   é   um   elemento tóxico, 
comumente presente nos efluentes de 
minerações com DAM, no entanto é 
frequentemente desprezado em avaliações 
de toxicidade. 

 

Estudos   de   caracterização   química   da 
água, em Bacia Hidrográfica sob influência 
da UTM/INB, mostraram a presença de 
elevados  valores  de  Mn  em  amostras de 
água da bacia do Ribeirão das Antas, onde 
efluentes tratados da mina de urânio são 
lançados. 

 

Nesse contexto, justifica-se a realização de 
testes de toxicidade aguda com 
bioindicadores para avaliar os possíveis 
efeitos do Mn no meio ambiente. 

 

OBJETIVO 
 

O presente trabalho, visou avaliar a 
toxicidade do Mn através da realização de 
testes ecotoxicológicos agudos CE(l)50 48 h, 

utilizando Ceriodaphnia silvestrii e Daphnia 
magna, para avaliar a toxicidade potencial 

dos efluentes lançados pela mina de urânio, 
no meio ambiente. 
 

METODOLOGIA 
 

C. silvestrii e D. magna foram cultivadas em 
laboratório sob condições adequadas 
conforme  normas  nacionais e 
internacionais:  C.  silvestrii  (ABNT  NBR- 
13373,  2010)  e  D.  magna  (ABNT  NBR- 
12713, 2009; ISO, 2012). 
 

A partir de solução estoque de MnCl2.4H2O 
(1000 mg Mn L

-1
) foram preparadas as 

soluções testes utilizadas nos ensaios de 

toxicidade aguda 48 h, de modo que as 
concentrações desejadas fossem obtidas 
para cada espécie. As soluções teste de 
cada   concentração   de   interesse   (n=4), 
foram dispostas em béqueres de 
polipropileno   Brand®:   10   mL   para   C. 

silvestrii e 50 mL para D. magna, contendo 
5 neonatos por repetição. 

 

A  determinação da concentração  Mn  que 
causa efeito agudo a 50% dos organismos 
nas condições do teste em 48 horas de 
exposição, será determinada utilizando-se o 
programa computacional Trimmed 
Spearman-Karber (Hamilton et al., 1977). 
 

RESULTADOS 
 

Uma vez que faltam estudos publicados a 
respeito da toxicidade do Mn para a biota 
aquática, no presente estudo, a faixa de 
concentração  de  Mn  inicialmente  testada, 
foi baseada nos resultados obtidos por 
Lasier, Winger e Bogenrieder (2000) para 
C. dubia. 
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Para determinação das concentrações 
utilizadas nos bioensaios definitivos, foram 
realizados 6 testes preliminares com D. 
magna e 4 com C. silvestrii, para definição 
das concentrações definitivas a serem 
utilizadas. Com base nos resultados dos 
testes preliminares,  até  o  presente 
momento, foram realizados 4 testes com 
concentrações definitivas de Mn, visando à 
determinação dos valores de CE(l)50  48 h, 

para ambas as espécies. 
 

Para C. silvestrii e D. magna os valores de 
CE(l)50  para Mn 48 h, foram 5,93 e  51,66 
mg Mn L

-1
, respectivamente. Foi verificado 

que  C.  silvestrii foi mais sensível ao  Mn, 
quando comparada à D. magna. Os valores 
de dureza da água de diluição foram em 
média: 44 e 200 mg L

-1 
CaCO3, 

respectivamente: C. silvestrii e D. magna. O 
aumento da dureza da água está relacionado 
com a diminuição da toxicidade do metal de 
interesse. 

 

CONCLUSÕES 
 

A  diferença  nos  valores  de  CE(l)50 

observada entre as espécies testadas, pode 
estar relacionado com diferentes valores de 
dureza da água de diluição utilizada para 
C.  silvestrii  e    D.  magna.  Uma  vez  que 
testes laboratoriais de toxicidade agudos 
com Mn continuam sendo realizados, a 
avaliação do potencial de toxicidade do 
efluente  da  UTM/INB contendo  Mn, 
continua em andamento. 
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INTRODUÇÃO  

O 210Po é um radionuclídeo encontrado no 

ambiente como resultado da série de 

decaimento do 238U e sua ocorrência depende 

de outros membros da série incluindo 226Ra, 
222Rn e 210Pb [1]. O 210Po está distribuído nas 

rochas e solos que formam a crosta terrestre, 

bem como na atmosfera e nas águas [1]. Em 

rios e sistemas estuários, sedimentos são um 

compartimento ambiental nos quais o 210Po é 

encontrado juntamente com seu precursor, o 
210Pb.  O 210Pb é uma das ferramentas mais 

importantes para a datação de sedimentos 

recentes, de até 100 anos, fornecendo 

informações que podem ser utilizadas para 

diversas finalidades, tal como a reconstituição 

do histórico de contaminantes [2].  

O 210Po é comumente utilizado como medida 

direta do 210Pb por se encontrar em equilíbrio 

radioativo in situ[2]. Existe esta vantagem pois 

a sua determinação por meio de 

Espectrometria Alfa, é mais sensível e rápida 

comparada à outras determinações de 210Pb. 

Assim, o 210Po também pode ser utilizado para 

a datação de sedimentos recentes.  

OBJETIVO 

Estudar a geocronologia de um perfil de 

sedimentos da Represa da Fazenda Terra 

Nova, em Poços de Caldas-MG, através da 

metodologia de datação por 210Po. 

METODOLOGIA 

A Represa da Fazenda Terra Nova foi 

construída há mais de 80 anos e está 

localizada à montante de uma área de 

mineração de bauxita da cidade. Utilizando 

um coletor específico do tipo core, amostrou-

se um local de maior profundidade. O 

testemunho foi seccionado a cada 2 cm, 

lacrado e numerado. No laboratório 

realizaram-se ensaios de umidade e 

densidade, que permitem calcular a massa 

total de sólidos, que por sua vez será utilizada 

para a determinação da massa acumulada em 

cada fração. Posteriormente, foram realizadas 

análises radioquímicas [3] para a determinação 

do 210Po que foi quantificado por meio de um 

detector de barreira em um sistema de 

Espectrometria Alfa após sua deposição em 

plaquetas de prata em meio redutor. 

No modelo de datação CRS (Constant Rate of 

Supply)[2] considera-se que há uma deposição 

constante de sólidos. A atividade do 210Po, 

após t anos, é dada pela equação de 

decaimento radioativo, e t é dado por: 

𝐴 =  𝐴0 . 𝑒− 𝜆210 𝑃𝑜  .  𝑡              (1) 

𝑡 =  
ln 𝐴0−ln 𝐴

𝜆210𝑃𝑜
                   (2) 

A concentração de atividade de 210Po na 

camada superficial do sedimento é A(0), então 

𝐴0 =  𝐴(0), e a atividade em cada fração é: 

𝐴𝑥 =  𝐴(0) . 𝑒− 𝜆210 𝑃𝑜  .  (
𝑚

𝑟
)       (3) 

onde 𝑟 é a taxa de sedimentação de sólidos 

(g.cm-2.ano-1), 𝑚  é a massa seca de 

sedimento acumulada por unidade de área 

(g.cm-2) e 𝑚/𝑟 é igual ao tempo, 𝑡.  
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Plotando-se um gráfico de ln 𝐴𝑥  pela 

profundidade real (Figura 1), são obtidos os 

coeficientes da reta 𝑎1  e 𝑏1 . Linearizando a 

Equação 1, calcula-se ln 𝐴𝑥 e ln 𝐴(0). Realiza-

se também a correção da profundidade, com a 

equalização das massas de sólidos, uma vez 

que a massa de sólidos aumenta com a 

profundidade do testemunho. Com o gráfico 

de ln 𝐴𝑥  pela profundidade corrigida (Figura 

2), é obtido o valor ln 𝐴(0)𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜, e os valores 

de ln 𝐴𝑥 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 , calculados com os 

coeficientes 𝑎2  e 𝑏2 . A partir dos valores de 

ln 𝐴𝑥 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜  e ln 𝐴(0)𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 , calcula-se a 

idade da fração de sedimento (Equação 2).

  

RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra a atividade de 210Pb 

atmosférico, obtida pela diferença entre a 

atividade total do 210Po e do 226Ra [I]. Observa-

se que a partir da amostra 6, a concentração 

de atividade do 226Ra é maior que a do 210Po, 

não sendo possível realizar a datação. Assim, 

aplicou-se o método para as amostras de 1 à 

5. 

TABELA 1. Atividade de 210Po, profundidade 

corrigida e idade associada. 

Amostra 210Po 

(mBq.g-1) 

Profundidade 

Corrigida (cm) 

Idade 

(anos) 1 161 ± 25 0,18 6 

2 85 ± 21 0,43 15 

3 200 ± 28 0,68 24 

4 21 ± 15 0,98 34 

5 65 ± 18 1,34 46 

6 -50 ± 12 ------ ------ 

7 -113 ± 11 ------ ------ 

8 -60 ± 14 ------ ------ 

9 -17 ± ------ ------ 

10 -4 ± ------ ------ 

 FIGURA 1. Profundidade Real x 𝑙𝑛210𝑃𝑜 

 
FIGURA 2.Profundidade Corrigida x 𝑙𝑛210𝑃𝑜 

 

CONCLUSÕES 

Considerando a qualidade dos ajustes das 
retas, nota-se que o modelo CRS não é o ideal 
para o local analisado. As taxas de 
sedimentação variam entre 0,013 e 0,049 
(g.cm-2.ano-1) e o testemunho apresenta dois 
perfis distintos, sugerindo que pode ter 
ocorrido perturbações nas camadas 
inferiores. Uma vez que o testemunho não 
apresenta as características esperadas pelo 
modelo, sugere-se nova coleta ou aplicação 
deste método em outro local. 
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Introdução 
 

 

 

O Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo é uma 

organização militar que foi criada pelo decreto n° 93.439, de 

17 de outubro de 1986, sob o nome de Coordenadoria para 

Projetos Especiais (COPESP), tendo sua denominação alterada 

em 1995 para Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 

(CTMSP). 
 

No  CTMSP  é  desenvolvido  o  Programa  Nuclear  da 

Marinha do  Brasil  que  visa  a  capacitação  no  domínio  dos 

processos tecnológicos, industriais e operacionais de instalações nucleares aplicáveis à propulsão naval. 
 

Devido a esse grande campo de pesquisa, o CTMSP está dividido em dois sítios, CTMSP-SEDE e 

Centro Experimental Aramar (CEA). 
 

O CTMSP-SEDE, está localizado na cidade de São Paulo, inserido dentro da Universidade de São 

Paulo (USP), onde trabalham servidores militares e civis que exercem atividades técnicas de engenharia, 

pesquisa e desenvolvimento, gerenciamento de projetos e atividades administrativas. 
 

O CEA está localizado em Iperó, SP, a cerca de 120 km da capital, onde estão sendo implantadas 

as principais oficinas, usinas, laboratórios e protótipos desenvolvidos pelo CTMSP. Entre eles destacam - 

se o Laboratório Radioecológico (LARE), responsável pelo controle dos efluentes liberados para o meio 

externo do CEA e pela monitoração de amostras ambientais ao redor do centro, e o Laboratório de 

Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), que será uma instalação experimental em terra de uma 

planta de propulsão nuclear. 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) no CTMSP teve início em 2004 

e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) em 

2010. A maior parte dos trabalhos desenvolvidos pelos bolsistas PIBIC e PIBITI no CTMSP é da área de 

concentração de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, com ênfase em aspectos de interesse da 

instituição na área nuclear. Os trabalhos são desenvolvidos nas instalações do CTMSP, sob orientação de 

pesquisadores que atuam na instituição. Atualmente, o CTMSP conta com uma cota institucional de 10 

bolsas PIBIC e PIBITI. 
 

O Processo de Avaliação das bolsas PIBIC e PIBITI do CTMSP é feito, desde 2009, em conjunto 

com o da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) por meio do Seminário Anual de Avaliação dos 

Programas de Iniciação Científica e Tecnológica. 
 

 

 

Comitê Institucional CTMSP 

PIBIC / PIBITI 
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INTRODUÇÃO 
 

O sistema de gestão da qualidade é um 

conjunto de medidas que uma organização 

deve promover com o objetivo de integrar 

os sistemas relacionados com as áreas de 

planejamento, estrutura organizacional, 

definindo as responsabilidades dos grupos, 

adotando procedimentos administrativos e 

alocando recursos materiais necessários 

para a implementação do sistema. 

 

OBJETIVO 
 

Estudar a implementação do sistema da 

qualidade de um  laboratório  de 

componentes mecânicos no CTMSP e 

verificar se  todos  os  processos 

relacionados à produção dos componentes 

estão conforme as normas aplicáveis. 

 

METODOLOGIA 
 

Foi realizado o estudo dos processos que 

são utilizados na de fabricação e teste de 

componentes mecânicos e que influenciam 

no  controle  da  qualidade. Também 

verificou-se as atividades executadas de 

maneira controlada e de acordo com os 

requisitos especificados para cada atividade 

e assim descritos em documentos: normas 

aplicáveis, plano de garantia da qualidade, 

plano  de  inspeção,  fabricação  e  testes, 

plano de amostragem,  práticas 

operacionais e registros. O controle da 

qualidade teve início pela matéria-prima e 

foi realizado durante todo o processo de 

fabricação, incluindo a inspeção e os ensaios 

finais nos produtos acabados, atendendo à 

norma CNEN NN 1.16. 
 

RESULTADOS 
 

Os setores de Engenharia de Fabricação e 

de  Planejamento  e  Controle  da  produção 

são responsáveis por estabelecer e 

documentar   programas   de   inspeção   de 

itens e serviços que possam afetar na 

qualidade, atendendo às especificações, 

procedimentos e desenhos. 
 

O setor de Ensaios e Controle da Qualidade 

é responsável por executar e avaliar todos os 

ensaios de Controle da Qualidade, operando 

ou acompanhando os equipamentos e 

laboratórios de ensaios voltados para este 

fim. O Laboratório Físico realiza ensaios de 

tração, compressão, dimensional e 

arrebentamento. O Laboratório  

Metalográfico  realiza  ensaios de 

micrografia, macrografia, microdureza e 

dureza e o laboratório químico realiza 

ensaios de corrosão. 
 

O setor de Garantia da Qualidade é 

responsável: por implementar e manter o 

Sistema  de  Garantia  da Qualidade, 

elaborar, aprovar e liberar a documentação, 

pelo treinamento, qualificação e certificação 

do pessoal de ensaio, de acordo com os 

requisitos aplicáveis e, planejar e promover 

a calibração de padrões, instrumentos e 

equipamentos. 
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Existem no setor 38 práticas operacionais 

(PO) para ensaios, três PO sobre controle 

de documento, três PO para controle de 

registro, 45  PO de fabricação, 24 PO de 

calibração e 62 PO para controle de 

manutenção. 
 

No plano de garantia da qualidade foram 

abordados os controles, descrevendo as 

atividades realizadas pelo laboratório e 

referenciando as práticas operacionais de 

cada item da norma CNEN NN 1.16. Alguns 

dos ensaios mecânicos realizados foram: 

tração atendendo à norma ASTM E8M e de 

arrebentamento atendendo `a norma ASTM 

B811. Os ensaios realizados no laboratório 

metalográfico atendem às normas ASTM E- 

384, ASTM E3 e ASTM E302. 
 

Todos os ensaios e testes foram 

identificados, executados e documentados 

para demonstrar a qualidade dos itens 

fabricados. Todos os resultados, registros e 

arquivos são mantidos pelo setor de 

documentação. 

 

CONCLUSÕES 
 

O estudo do sistema da qualidade se 

mostrou muito importante apresentando um 

conjunto de condutas que uma organização 

adota para adequar seus processos a uma 

norma publicada. 
 

Dentre alguns benefícios da implantação de 

um sistema da qualidade em um laboratório 

de componentes mecânicos deve-se 

destacar a capacitação técnica do pessoal 

envolvido no sistema e a confiabilidade dos 

resultados emitidos. 
 

A organização deve sempre aprimorar seu 

sistema  de  gestão  por  meio das 

ferramentas disponíveis tais como: uso da 

 

política da qualidade, apresentando os 

objetivos da qualidade; resultados de 

auditorias; apresentação de análise de 

dados; e ações corretivas e preventivas 

acompanhado de análises críticas.O 

laboratório deve ser equipado com 

equipamentos calibrados para conduzir os 

ensaios e atender à norma ISO 

correspondente. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em um reator nuclear do tipo Pressurized 
Water Reactor (PWR), determinadas 
condições de operação (ciclagem de 
potência) e o aumento do nível de queima 
do combustível, levam a uma expansão da 
pastilha combustível. Essa variação 
dimensional da pastilha pode provocar o 
contato entre ela e o tubo de revestimento 
em alguns locais da vareta combustível. 
Assim, a interação mecânica entre o 
revestimento  e  a  pastilha  (PCMI),  gerada 
por este contato, provoca aumento de 
tensões nestes locais, enquanto o material 
do tubo se ajusta ao aumento de tensões. Os 
mecanismos de ajuste do material ao 
aumento de tensão são por deformação, o 
que  pode  levar  à  falha  da  vareta 
combustível se a deformação for 
permanente ou se for atingida a situação de 
ruptura. Portanto é necessário investigar na 
fase de concepção de projeto o 
comportamento da vareta combustível nas 
condições em que se observa o fenômeno de 
inchamento da pastilha. Neste trabalho, com 
o auxílio do programa computacional 
ANSYS, é proposto investigar os efeitos da 
interação mecânica entre o tubo 
revestimento e a pastilha combustível 
provocados  pelas  condições  de  operação 
do reator. 

 

OBJETIVO 
 

Investigar os efeitos da interação mecânica 
entre o tubo de revestimento e a pastilha 
combustível por meio de um modelo de 
elementos finitos da vareta combustível 
provocados por variação de potência no 
núcleo do reator, utilizando o programa 
ANSYS. 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

Para  o  estudo  do  PCMI  foi  utilizada  a 
análise por elementos finitos do modelo de 
tubo de Zircaloy-4 e pastilha de UO2 [1] 

(íntegra, lascada e com fragmento) 
submetendo-os às condições de rampa de 
potência. A partir do programa ANSYS, foi 
feita a análise térmica do conjunto e com 
esses resultados foi feita uma análise 
estrutural, obtendo-se assim os valores de 
tensões, deformações e temperaturas. 

 

Na análise térmica, considera-se a geração 
interna de temperatura da pastilha, a 
convecção do hélio entre o tubo e a pastilha 
e a convecção externa do tubo pelo 
refrigerante [2]. A segunda análise consiste 
em incluir as pressões causadas pelos dois 
fluidos envolvidos neste modelo. 

 

A partir das condições de contorno, três 
situações foram simuladas: a condição 
padrão (pastilha íntegra); a pastilha sem um 
pedaço (lascada) e, com um fragmento da 
pastilha combustível ocupando o gap entre 
a pastilha e o tubo. 
 

RESULTADOS 
 

Na  análise térmica,  os  estudos 
apresentaram   resultados   bem   próximos, 
com a configuração da Figura 1, com 
exceção  da  pastilha  lascada  em  que  a 
região de maior temperatura não se 
concentra mais no centro, como mostra a 
Figura 2. 

 

Na investigação dos casos de pastilha 
íntegra e lascada, não houve contato entre os 
elementos, assim, todas as tensões são 
 

resultantes de fatores externos que atuam 
sobre o sistema e do aumento de 
temperatura na pastilha, como mostra a 
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Figura 3. 
 

 
 

Figura 1 – Perfil de temperatura para tubo e pastilha 

integra. 

 

 
 

Figura 2 – Perfil de temperaturas para tubo e pastilha 

lascada. 

 

No último caso, como o fragmento está em 
contato com a pastilha e o tubo, resulta nos 
efeitos adversos do PCMI como observado 
na Figura 4, com o aparecimento de 
deformação plástica no tubo. 

 

 
Figura 3 – Tensões com a pastilha íntegra e lascada. 

Visto que o fragmento é bastante grande 
(do tamanho do gap), tais tensões ocorrem 
apenas em casos críticos. 

 

 

Figura 4 - Deformações plásticas causadas pelo PCMI 

para o caso com fragmento. 

 

CONCLUSÕES 
 

O estudo por elementos finitos a partir da 
ferramenta ANSYS indica que os efeitos da 
fragmentação da pastilha não possuem 
grandes consequências térmicas, porém o 
efeito da dilatação em conjunto com um 
fragmento que ocasiona o PCMI, resulta em 
tensões bastante críticas para o tubo, com 
a ocorrência de deformação plástica. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Centro Tecnológico da Marinha em São 
Paulo (CTMSP) é uma organização militar 
que está dividida em dois sítios, a Sede na 
cidade de São Paulo e o Centro Experimental 
Aramar (CEA), objeto  desse estudo, 
localizado em Iperó, ambos no estado de 
São Paulo. O CEA possui uma área de 772 
hectares, em uma região de tensão entre os 
biomas da Mata Atlântica e Cerrado. Em 
consonância com a crescente preocupação 
social e ambiental quanto à preservação das 
florestas e áreas nativas, o CTMSP,  por  
meio  de  seu   Sistema  de Gestão 
Ambiental baseado na norma ABNT NBR 
ISO 14.001:2004 [1] dá continuidade aos 
estudos sobre suas áreas florestadas, dando 
enfoque nas áreas de reserva legal a partir 
do uso do sensoriamento remoto por meio do 
trato de imagens de satélite. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é mensurar as 
possíveis áreas destinadas como Reserva 
Legal  no  CEA, baseando-se  nos 
parâmetros determinados no Código 
Florestal [2], buscando analisar os melhores 
critérios geográficos para espacializar tal 
área usando ferramentas de sensoriamento 
remoto. 

 

METODOLOGIA 
 

Para realizar a análise dos cenários de 
reserva legal, foram utilizadas as imagens 
disponibilizadas pelo software Google Earth 
Pro e informações sobre as áreas verdes do 
CEA   [3].   A   partir   das   imagens,   foram 
criados cenários espaciais no CEA, 
delimitados pela ferramenta de criação de 

polígonos do software supracitado. Esses 

cenários foram criados buscando alcançar 
os melhores critérios biogeográficos para 
alocação da reserva legal e também 
seguindo os padrões determinados pelo 
Código Florestal. 

 

RESULTADOS 
 

A partir do georreferenciamento chegou-se 
a três cenários possíveis para alocar a 
reserva legal no CEA. O primeiro cenário, 
mostrado na Figura 1, teve como critério 
orientador a expansão de área dos blocos 
florestais já existentes no CEA buscando 
obter um corredor ecológico com a FLONA 
de Ipanema, sendo a área total desse cenário 
de 1.693.082 m² ou de 20,93% do CEA. Já 
no segundo cenário, foi priorizada a análise 
da atual e futura ocupação antrópica no CEA, 
privilegiando áreas sem ocupações 
antrópicas próximas, totalizando uma área de 
1.607.549 m² ou de 20,82% do CEA (Figura 
2). O terceiro e último cenário priorizou a 
análise topográfica e hidrográfica do terreno 
para que a alocação da reserva legal 
favorecesse a hidrologia local, chegando a 
um total de 1.681.837 m² ou de 

21,79% do CEA, mostrado na Figura 3. 
Apesar de  terem  sido  escolhidos  critérios 
mais específicos para cada cenário, todos 
os cenários estão baseados nos critérios 
elucidados no Código Florestal e na 
conservação da biodiversidade local. 
 

 

Figura 1: Primeiro cenário de reserva legal. 
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Figura 2: Segundo cenário de reserva legal. 
 

 
 

Figura 3: Terceiro cenário de reserva legal. 
 

CONCLUSÕES 
 

Dando continuidade à análise das áreas 
verdes do CEA, chegou-se à conclusão que 
todos os cenários idealizados contemplam 
aspectos importantes e coerentes com a 
realidade local para a alocação da reserva 
legal.  Todas  as  análises  espaciais  feitas 
para criar os cenários foram baseadas em 
temas relacionados à conservação da 
biodiversidade, ao intercâmbio de 
biodiversidade entre o CEA e a unidade de 
conservação FLONA de Ipanema, à análise 
geográfica local e ao estudo da ocupação 
antrópica atual e futura.  Dessa  forma, os 
três cenários criados estão de acordo com a 

 
 

legislação ambiental e todos trariam 
impactos positivos no equilíbrio local, além 
de mostrarem a conformidade do CEA em 
relação a  este tema  da  legislação 
ambiental. 
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Analise de tensões aplicada ao revestimento de vareta combustível 
 

 

Lucas Henrique Campos e Claudia Giovedi 
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INTRODUÇÃO 
 

O projeto   de   uma   vareta   combustível 
consiste de uma sequência de cálculos 
baseados em hipóteses que resultam do 
regime de operação em questão, 
caracterizando  as situações  mais 
extremas ou mais adversas. 

 

O desenvolvimento do projeto advém da 
interação de diferentes áreas, 
principalmente a termo-hidráulica, a física 
de reatores e o projeto estrutural do 
elemento combustível. É por meio de um 
compromisso entre estas áreas que se 
chega a um  consenso  sobre  o 
desempenho da vareta combustível nas 
condições a que ela está submetida durante 
a sua permanência no núcleo do reator. 

 

Os cálculos de projeto levam em conta as 
condições de contorno definidas pelas 
interfaces de projeto, bem como as 
propriedades materiais e geométricas da 
vareta combustível. 

 

Também  são  consideradas  as  condições 
de operação, as quais são fundamentais 
na avaliação dos carregamentos a que ela 
estará submetida durante seu tempo de 
vida. Para realizar a análise de tensões e 
deformações que se estabelecem no tubo 
de revestimento da vareta combustível é 
foi desenvolvido um programa 
computacional. 

OBJETIVO 
 

O  presente  trabalho  objetiva  a  reavaliação 
da metodologia do cálculo de análise das 
tensões aplicadas à vareta combustível de aço  
inoxidável em diferentes condições de 
operação. 
 

O mesmo aborda o estudo inicial dos 
materiais e da ferramenta de cálculo a ser 
utilizada no desenvolvimento do trabalho. 

 

METODOLOGIA 
 

Serão analisadas as tensões aplicadas ao 
revestimento da vareta combustível para o aço 
inoxidável do tipo AISI 348 em quatro 
condições de operação: nominal a quente e 
zero de potência; nominal a quente e plena 
potência; considerando-se tolerâncias 
geométricas com sobrepotência no final da 
vida e considerando-se tolerâncias 
geométricas com sobrepressão e 
sobrepotência      no      final      da      vida. 
 

Para tal análise foi utilizado o código de 
análise de  tensões (CATS) que  calcula  as 
diversas  categorias  de  tensões  que  atuam 
na região elástica, dentro e fora da faixa de 
solda, para as superfícies interna e externa 
do tubo e nas posições circunferenciais de 

0°, 90° e 180°. Dados referentes ao estado 
do tubo de revestimento da vareta combustível 
(temperatura, pressão interna etc) são 
fornecidos ao programa por meio de um 
programa de desempenho de combustível. 
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RESULTADOS 
 

Como etapa inicial do trabalho foram 
levantadas as propriedades do aço 
inoxidável AISI tipo 348 utilizado como 
material de revestimento. Os dados foram 
obtidos em documentos internos ao CTMSP 
e na literatura aberta disponível. 

 

As correlações encontradas foram então 
comparadas, são elas: calor específico, 
condutividade térmica, coeficiente de 
dilatação térmica, módulo de elasticidade e 
razão   de   Poisson.  A  partir   dos   dados 
obtidos foram estabelecidas as correlações 
a serem utilizadas no programa para a 
análise de tensões. 

 

Também foram levantados os dados 
referentes ao refrigerante, os quais também 
serão utilizados como dado de entrada do 
programa, são eles: pressão, vazão e 
temperatura. 

 

Os dados geométricos do tubo de 
revestimento,  considerando valores 
nominais  e  tolerâncias,  na  faixa  fora  e 
dentro da solda, assim como a ovalização 
máxima permitida,  foram  também 
levantados. 

 

CONCLUSÕES 
 

A etapa inicial do trabalho consistiu no 
levantamento e análise dos dados 
necessários para a realização da revisão do 
cálculo de análise de tensões no material de 
revestimento  da vareta  combustível 
utilizando o código de análise de tensões 
(CATS). 

 

Tais dados são necessários para serem 
utilizados como entrada visando à realização 
dos cálculos. Na continuidade do trabalho, 
os dados levantados serão implementados 
no código de modo a dar início à reavaliação 
dos dados. 
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INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia com o uso da Realidade Virtual tem 
como principal objeto fazer com o que o 
observador tenha uma melhor e maior imersão 
no universo que está sendo inserido, podendo 
assim   ter   experiência   mais   aproveitadora. 
Essa tecnologia, primeiramente, foi introduzida 
no mundo dos videogames, permitindo que o 
player tivesse uma cursa de aprendizagem 
maior, uma maior imersão no mundo e uma 
Game Experience melhor. 
Com a difusão dessa tecnologia e seu de- 
senvolvimento no fator “realístico”, o  uso da 
mesma passou a ser focada em outras áreas 
(até então tinha como enfoque principal o 
mundo  virtual  dos videogames)  como 
medicina, base de pesquisa, treinamento 
(principalmente militar) etc, podendo assim 
proporcionar  um  melhor  rendimento  de 
trabalho e obter uma melhor visão de projeto e 
de futuros riscos e problemas que poderão 
ocorrer ao longo do trabalho. 

 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é a simulação em 
realidade virtual, tendo como base o 
desenvolvimento do uso do Oculus Rift, de 
ambientes de uma planta nuclear focando-se 
em: facilitar a montagem e aspectos de acesso 
eletromecânico, auxílio e desenvolvimento de 
acesso para inspeção, manutenção de 
equipamentos e tubulações e auxílio no 
treinamento de operadores. 

 

METODOLOGIA 
 

A arte 3D é um processo criativo no qual o 
artista a partir de formas geométricas básicas 
consegue desenvolver modelos semelhantes 
aos que convivemos no nosso dia-a-dia, sendo 
que essa arte pode ser dividida em 2 tipos de 
processo  de  modelagem:  orgânica e 

inorgânica. A modelagem orgânica é focada 
para  a  representação de  coisas  vivas  como 
animais e plantas, e é caracterizada por ter um 
grau   de   complexidade   maior,   pois   não 
apresenta as formas geométricas básicas tão 
evidentes, exigindo assim um pouco mais de 
atenção  e,  às  vezes,  detalhamento  pois  na 
maioria  dos  casos,  modelos  orgânicos  são 
high poly. Já a modelagem inorgânica, focada 
para    representar    objetos    inanimados    e 
ambientação,     apresenta     um     grau     de 
dificuldade  um  pouco  menor,  pois  é  mais 
evidente    a    geometricidade    dos    objetos 
facilitando       assim       o       processo       de 
desenvolvimento,  sendo  que  esses  modelos 
geralmente  são  mais  low  poly,  tendo  o  seu 
detalhamento na texturização do modelo. 
Assim, a modelagem 3D trabalha também com 
dois tipos de modelagem, a low poly e high 
poly.  Modelos  low  poly  apresentam  poucos 
polígonos,     não     apresentam     um     bom 
detalhamento, mas sempre mantém a forma 
básica  do objeto.  A “low  polização”  foi  uma 
forma encontrada por artistas 3D para facilitar 
o processo de trabalho e definir prioridades de 
modelos, isto é, modelos mais importantes de- 
vem   ter   um   acabamento   melhor   e   mais 
refinado do que os que vão estar em segundo 
plano no ambiente ou que não exigem uma 
atenção   muito   grande   para   jogador   ou 
observador.     Na     indústria     de     games, 
principalmente o cenário em quase todos os 
casos são low poly, pois além de serem mais 
leves   e   seu   acabamento   ser   feito   por 
texturização,  dão  espaço  para  os  modelos 
mais importantes e pesados. Já os modelos 
high  poly,  são  aqueles  que  possuem  um 
número de polígonos muito maior, são mais 
pesados  e  apresentam  um  acabamento  e 
detalhamento  maior.  Na  maioria  dos  casos, 
modelos    high    poly    são    aqueles    que 
apresentam  um  grau  de  importância  maior, 
como por  exemplo  no  videogame,  pois  eles 
exigem a atenção máxima do jogador e assim 
requer  uma  maior  atenção  e  finalização  do 
modelo. 
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Partindo desse princípio, a modelagem 3D, a 
metodologia aplicada a esse trabalho pode 
ser                         dividida                         em: 
a) Observação: Ao receber o modelo, 
primeiramente  ele  é  analisado  como  um 
único objeto, vendo quais são suas formas 
básicas  e  possíveis  soluções  para  o 
processo de low polização do modelo 3D. 
Após as identificações de partes do modelo, 
tem início o processo de „‟agrupamento por 
semelhança‟‟, isto é, o modelo é dividido em 
blocos no qual esses blocos possuem aspec- 
tos semelhantes para poder ter um 
reaproveitamento do material e agilizar o 
processo. 

b) Modelagem: A interface é dividida em 4 
telas, dando ao modelador 4 tipos de visão 
diferente do modelo trabalhado, sendo elas top  
-  front  -  side  -  perspective,  dando  ao artista 
uma melhor visão do modelo como um todo e 
o seu posicionamento, dependendo do caso. 
Neste caso, o posicionamento e o tamanho de 
cada modelo são extremamente importantes, 
pois o modelo sofre apenas alterações  do 
número  de  polígonos mantendo ainda sua 
forma e tamanho exatos e para isso é 
importante que se tenha as 4 visões do 
Modelo, sempre presente. 

c) Acabamento: após ter finalizado todo o 
processo de low polização do modelo 3D, os 
blocos são devidamente posicionados no seu 
lugar e assim é dado um acabamento final, 
verificando se algo está incorreto ou sem um 
acabamento   devidamente   correto   (tendo 
como base o modelo original high poly). 

 

 

RESULTADOS 
 

 

Por se tratar de um ambiente inanimado, o 
processo de finalização, foi um pouco mais 
rápido por apresentar formas básicas de 3D 
e haver semelhanças entre um objeto (ou 
modelo) e outro, em sua maioria alguns 
modelos foram reutilizados e até mesmo 
melhorados, caso necessário. 

Os resultados obtidos são sempre o mais 
próximo do “realismo” possível, visualmente 
falando, já que esse trabalho terá fins não só 
de estudo, mas também de treinamento 
operacional, assim o detalhamento e 
posicionamento de cada modelo foi 
extremamente importante e observado ao 
longo da modelagem. 

É importante ressaltar que o elemento mais 
importante do resultado, além modelo em si, 

é a Suspensão do Descrédito que o ambiente 
proporciona, ou seja, fazer com que o 
observador acredite que toda o ambiente faz 
parte  agora de sua realidade  (acreditar no 
impossível). 
 

CONCLUSÃO 
 

Pode-se dizer que a Realidade Virtual é uma 
área  ainda  em  descobrimento, que 
atualmente  é  explorada  em  grande  parte 
para o desenvolvimento de jogos, que enfim 
abriu janelas de oportunidades para outras 
funcionalidades, como a engenharia 
(principalmente a nuclear para fins de estudo 
e treinamento operacional de maquinário), 
desenvolvimento como meio artístico, 
pesquisas de projetos/estudo, treinamento 
operacional, medicina, educação, 
demonstração, arquitetura e realização de 
plantas etc, logo se tem um vasto mercado 
ainda a ser explorado. 
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A Bobina de Rogowski para utilização em medidores inteligentes de 

energia elétrica 
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INTRODUÇÃO 
 

Considerando  os  avanços  e  a  utilização 
cada vez maior da eletrônica de potência, 
há necessidade de medidas de harmônicos 
injetados na rede por estes equipamentos. 
O presente trabalho apresenta um estudo 
da curva de resposta em frequências da 
bobina de Rogowski, visando  a aplicação 
como sensor de corrente para um medidor 
inteligente de energia elétrica. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo 
que compreende o levantamento da curva de 
resposta da bobina de Rogowski para uma 
frequencia entre 10 Hz e 10 kHz, sendo   
utilizado   como   um   sensor   de corrente. 
Um objetivo secundário é a avaliação do 
sistema de  condicionamento de sinal já 
desenvolvido em etapas anteriores a esta 
pesquisa. 

 

METODOLOGIA 
 

 

A  metodologia  empregada  neste  trabalho 
foi, inicialmente, fazer uma analise do circuito 
de condicionamento de sinal já projetado 
para saber se o mesmo atenderia a faixa de 
frequencia desejada. Após esta etapa foi 
efetuado o levantamento da curva de 
resposta da bobina de Rogowski para uma 
frequência entre 10 Hz e 10 kHz. Visando 
variar a frequência de excitação da corrente 
elétrica que excita a bobina de Rogowski, foi 
utilizado o gerador de sinal Tektronix AFG 
3021 B. O gerador foi ajustado para uma 
tensão de 5 V de pico e foi  usada  uma  carga  
resistiva  de  10  kΩ para a bobina de forma 
a se obter o sinal de saída em tensão. Como 
a capacidade de corrente de saída do 
gerador de funções é muito pequena, fui 

usado um indutor para amplificar o campo 
magnético que passa no interior da bobina 
simulando assim uma corrente maior. 

 

Na Figura 1 é mostrado o arranjo de um 
dos ensaios efetuados com bobina de 
Rogowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Arranjo do Ensaio da Bobina 

 

RESULTADOS 
 

A Figura 2 mostra as curvas de resposta da 
bobina, aonde ambos os gráficos apresenta 
as frequências no eixo das abscissas. No 
gráfico superior a ordenada   apresenta os 
ganhos (dB) e no gráfico inferior a ordenada 
apresenta as fases (°). 
 

É possível observar que para uma faixa de 
frequência um pouco acima de 1 MHz os 
 

gráficos de resposta apresentam uma 
oscilação, denotando a frequência de 
ressonância, ou seja, nesta faixa de 
frequência a bobina  apresenta  uma 
resposta diferente da encontrada em outras 

 

faixas. A frequência de ressonância tem 
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relação direta com os parâmetros físicos da 
bobina. 

 

 

 
Figura 2 - Curvas de Resposta da Bobina 

 

Foram encontradas muitas dificuldades em 
realizar as medições devido à alta 
susceptibilidade do ruído magnético 
ambiente, o que limitou o uso de algumas 
fontes de alimentação e equipamentos de 
medição durante o processo de testes. Os 
testes de repetibilidade também 
apresentaram  grande  dificuldade,  pois 
antes de usar o indutor nos testes não se 
tinha uma precisão nas medidas, uma vez 
que a relação sinal ruído era pobre e os 
sinais a serem medidos eram muito baixos 
(próximos dos limites de medição do 
osciloscópio utilizado), afetando a 
confiabilidade dos sinais. 

 

CONCLUSÕES 
 

O desenvolvimento do circuito de 
amplificação de instrumentação dos sinais se 
mostrou de difícil realização devido a vários 
problemas ocorridos, pois além da tensão 
gerada pela bobina ser muito pequena, o 
sensor também sofre muitas interferências 
eletromagnéticas devido a ruído no meio. A 
bobina ensaiada atende aos requisitos do 
projeto, dentro da faixa desejada, porém, é 
necessário dar atenção a frequência de 
ressonância que pode vir a gerar 
imprecisões nas medições caso o circuito de 
condicionamento de sinal não esteja 
corretamente dimensionado. 
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Datação de sedimentos através de geocronologia com 210po 

Thayná Berenike Silva Nascimento e Maria Helena Tirollo Taddei 

Laboratório de Poços de Caldas - LAPOC  

INTRODUÇÃO  

O 210Po é um radionuclídeo encontrado no 

ambiente como resultado da série de 

decaimento do 238U e sua ocorrência depende 

de outros membros da série incluindo 226Ra, 
222Rn e 210Pb [1]. O 210Po está distribuído nas 

rochas e solos que formam a crosta terrestre, 

bem como na atmosfera e nas águas [1]. Em 

rios e sistemas estuários, sedimentos são um 

compartimento ambiental nos quais o 210Po é 

encontrado juntamente com seu precursor, o 
210Pb.  O 210Pb é uma das ferramentas mais 

importantes para a datação de sedimentos 

recentes, de até 100 anos, fornecendo 

informações que podem ser utilizadas para 

diversas finalidades, tal como a reconstituição 

do histórico de contaminantes [2].  

O 210Po é comumente utilizado como medida 

direta do 210Pb por se encontrar em equilíbrio 

radioativo in situ[2]. Existe esta vantagem pois 

a sua determinação por meio de 

Espectrometria Alfa, é mais sensível e rápida 

comparada à outras determinações de 210Pb. 

Assim, o 210Po também pode ser utilizado para 

a datação de sedimentos recentes.  

OBJETIVO 

Estudar a geocronologia de um perfil de 

sedimentos da Represa da Fazenda Terra 

Nova, em Poços de Caldas-MG, através da 

metodologia de datação por 210Po. 

METODOLOGIA 

A Represa da Fazenda Terra Nova foi 

construída há mais de 80 anos e está 

localizada à montante de uma área de 

mineração de bauxita da cidade. Utilizando 

um coletor específico do tipo core, amostrou-

se um local de maior profundidade. O 

testemunho foi seccionado a cada 2 cm, 

lacrado e numerado. No laboratório 

realizaram-se ensaios de umidade e 

densidade, que permitem calcular a massa 

total de sólidos, que por sua vez será utilizada 

para a determinação da massa acumulada em 

cada fração. Posteriormente, foram realizadas 

análises radioquímicas [3] para a 

determinação do 210Po que foi quantificado 

por meio de um detector de barreira em um 

sistema de Espectrometria Alfa após sua 

deposição em plaquetas de prata em meio 

redutor. 

No modelo de datação CRS (Constant Rate of 

Supply)[2] considera-se que há uma deposição 

constante de sólidos. A atividade do 210Po, 

após t anos, é dada pela equação de 

decaimento radioativo, e t é dado por: 

𝐴 =  𝐴0 . 𝑒− 𝜆210 𝑃𝑜  .  𝑡              (1) 

𝑡 =  
ln 𝐴0−ln 𝐴

𝜆210𝑃𝑜
                   (2) 

A concentração de atividade de 210Po na 

camada superficial do sedimento é A(0), então 

𝐴0 =  𝐴(0), e a atividade em cada fração é: 

𝐴𝑥 =  𝐴(0) . 𝑒− 𝜆210 𝑃𝑜  .  (
𝑚

𝑟
)       (3) 
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onde 𝑟 é a taxa de sedimentação de sólidos 

(g.cm-2.ano-1), 𝑚  é a massa seca de 

sedimento acumulada por unidade de área 

(g.cm-2) e 𝑚/𝑟 é igual ao tempo, 𝑡.  

Plotando-se um gráfico de ln 𝐴𝑥  pela 

profundidade real (Figura 1), são obtidos os 

coeficientes da reta 𝑎1  e 𝑏1 . Linearizando a 

Equação 1, calcula-se ln 𝐴𝑥 e ln 𝐴(0). Realiza-

se também a correção da profundidade, com 

a equalização das massas de sólidos, uma 

vez que a massa de sólidos aumenta com a 

profundidade do testemunho. Com o gráfico 

de ln 𝐴𝑥  pela profundidade corrigida (Figura 

2), é obtido o valor ln 𝐴(0)𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜, e os valores 

de ln 𝐴𝑥 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 , calculados com os 

coeficientes 𝑎2  e 𝑏2 . A partir dos valores de 

ln 𝐴𝑥 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜  e ln 𝐴(0)𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 , calcula-se a 

idade da fração de sedimento (Equação 2). 

RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra a atividade de 210Pb 

atmosférico, obtida pela diferença entre a 

atividade total do 210Po e do 226Ra [I]. Observa-

se que a partir da amostra 6, a concentração 

de atividade do 226Ra é maior que a do 210Po, 

não sendo possível realizar a datação. Assim, 

aplicou-se o método para as amostras de 1 à 

5. 

TABELA 1. Atividade de 210Po, profundidade 

corrigida e idade associada. 

Amostra 210Po 

(mBq.g-1) 

Profundidade 

Corrigida (cm) 

Idade 

(anos) 1 161 ± 25 0,18 6 

2 85 ± 21 0,43 15 

3 200 ± 28 0,68 24 

4 21 ± 15 0,98 34 

5 65 ± 18 1,34 46 

6 -50 ± 12 ------ ------ 

7 -113 ± 11 ------ ------ 

8 -60 ± 14 ------ ------ 

9 -17 ± ------ ------ 

10 -4 ± ------ ------ 

 FIGURA 1. Profundidade Real x 𝑙𝑛210𝑃𝑜 

 
FIGURA 2.Profundidade Corrigida x 𝑙𝑛210𝑃𝑜 

 

CONCLUSÕES 

Considerando a qualidade dos ajustes das 
retas, nota-se que o modelo CRS não é o ideal 
para o local analisado. As taxas de 
sedimentação variam entre 0,013 e 0,049 
(g.cm-2.ano-1) e o testemunho apresenta dois 
perfis distintos, sugerindo que pode ter 
ocorrido perturbações nas camadas 
inferiores. Uma vez que o testemunho não 
apresenta as características esperadas pelo 
modelo, sugere-se nova coleta ou aplicação 
deste método em outro local. 
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Modelagem e construção de transdutor piezocompósito de ultrassom 

Thiago Ribeiro da Silva e  David Julio da Costa 

 Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo -CTMSP 

INTRODUÇÃO  

Os transdutores de ultrassom são usados 
como emissores e/ou receptores de vibrações 
mecânicas, transformando pulsos elétricos 
(energia elétrica) em deformações estruturais 
(energia mecânica), que excitam o meio, 
gerando a onda ultrassônica, e vice-versa, 
sendo largamente utilizados em ensaios não 
destrutivos de materiais.  

Atualmente, os avanços tecnológicos dos 
equipamentos que realizam ensaios não 
destrutivos por ultrassom estão relacionados 
basicamente ao desenvolvimento dos 
transdutores. 

Normalmente, cada aplicação exige o projeto 
e a construção de um transdutor específico, 
onde se deseja obter determinadas 
características, tais como: frequência de 
ressonância, largura de banda, fator de 
acoplamento eletromecânico, diretividade, 
profundidade de foco, amortecimento 
mecânico etc. Um emissor acústico deve ter 
eficiência elevada, enquanto que um receptor 
deve ter alta sensibilidade. Essas 
características dependem diretamente do 
fator de acoplamento eletromecânico do 
transdutor.  

Além disso, os sistemas de ensaios não 
destrutivos por ultrassom requerem uma 
grande resolução, sendo necessário utilizar 
transdutores de banda larga, ou seja, 
transdutores que gerem pulsos estreitos. 

Nesse trabalho, com o auxílio do programa 
computacional Matlab, é modelado e 
construído um transdutor piezocompósito de 

ultrassom. Primeiramente é utilizado o modelo 
de Smith para modelagem do piezocompósito 
1-3 para caracterização elétrica. Feito isso é 
usado o modelo da matriz distribuída para 
obtenção da largura de banda e fator de 
acoplamento eletromecânico do transdutor. 
Um protótipo foi construído para verificação 
dos resultados teóricos.   

OBJETIVO 

Modelagem e construção de um transdutor 
piezocompósito de ultrassom. 

METODOLOGIA 

Para a construção do transdutor serão 
utilizadas cerâmicas Pz27 e resina epóxi, 
além de um encapsulamento de aço inox.  

A impedância elétrica será obtida usando um 
impedometro elétrico. Para a modelagem foi 
utilizado o programa Matlab. A fabricação 
para a obtenção do piezocompósito 1-3 foi a 
técnica de corte e preenchimento, a qual 
consiste em realizar cortes transversais 
utilizando uma máquina rotativa com disco. A 
Figura 1 mostra um piezocompósito obtido 
com a utilização da técnica de corte e 
preenchimento. 

 

Figura 1. Piezocompósito 1-3 obtido por meio da técnica de 
corte e preenchimento. 
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Soldagem circunferencial a laser entre um tubo e um tampão maciço de aço 

inoxidável 

 

 

Thiago Wolfgang Marchini Ley e Renato Paulo Rezende 

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

O processo de soldagem a laser é bastante 

utilizado por indústrias automotivas para a 

soldagem  externas  e  internas  das  peças 

dos  automóveis,  esse  processo  também 

vem sendo utilizado por indústrias para 

soldagem de chapas de metal. Algumas 

vantagens do laser são aporte de energia 

concentrado, baixa zona afetada pelo calor, 

pouca distorção, dentre outros. 

O aço inoxidável é uma liga formada por ferro 

e cromo, e possui esse nome devido a sua 

resistência à corrosão. Possui em sua 

composição 10,5% de cromo e no máximo 

30% de níquel, sendo que o cromo é o 

principal responsável pela resistência à 

corrosão. 
 

 

OBJETIVO 
 

 

Desenvolver uma solda entre um tubo de 

aço inoxidável e um tampão maciço de 

mesmo  material  utilizando  o  laser  como 

fonte de energia e o hélio como gás de 

proteção. 

 

METODOLOGIA 
 

 

Inicialmente foram utilizados 3 (três) corpos 

de  prova  de  tubos  e  3  (três)  corpos  de 

prova de tampões maciços e realizou-se a 

soldagem a laser entre eles, tendo assim 3 

(três) corpos de prova soldados. 

Para   realizar   a   soldagem,   inicialmente 

devem-se    inserir    os    parâmetros    de 

soldagem  no  programa  da  máquina  que 

realizará  o  teste.  Após  a  inserção  dos 

parâmetros é posicionado o corpo de prova 

na máquina para que possa ser realizada a 

soldagem. Para obter uma melhor proteção 

do   cordão   de   solda,   a   soldagem   foi 

realizada dentro de uma câmara, na qual o 

gás hélio era injetado a um fluxo constante. 

Após  a  soldagem   realizou-se   o   ensaio 

visual na superfície da solda dos corpos de 

prova         utilizando-se         uma         lupa 

estereoscópica. Este ensaio é utilizado para 

identificar      possíveis      descontinuidades 

superficiais ao longo do cordão da solda. 
 

 

RESULTADOS 
 

 

Foi realizado o ensaio de líquido penetrante 

para verificar a ocorrência de defeitos 

superficiais onde foram identificadas 

algumas descontinuidades na superfície do 

cordão de solda, com isso foi realizado o 

ensaio de vazamento por fuga de gás hélio 

para verificar se estas descontinuidades 

eram passantes. Após realização do ensaio 

por fuga de gás hélio não foi identificado 

nenhum vazamento pela junta soldada, 

concluindo que as descontinuidades não 

eram passantes. Com a conclusão dos 

ensaios foi  identificado  que  os  resultados 

não foram satisfatórios, porque apesar de o 

ensaio por líquido penetrante e por fuga de 
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gás hélio não terem ocorrido vazamentos, 

os cordões de solda dos 3 (três) corpos de 

prova apresentaram trincas. 

A largura e a profundidade do cordão de 

solda foram medidas e foi observado que a 

penetração do cordão foi suficiente para 

ultrapassar a espessura do tubo. 
 

 

CONCLUSÕES 
 

 

Após os testes realizados foi observado que 

a solda entre um tubo e um tampão maciço 

de aço inoxidável é possível utilizando o feixe 

de laser, entretanto, é necessário definir os 

parâmetros ideais a fim de obter um cordão 

de solda isento de defeitos. Os corpos de 

provas, em geral, apresentaram um bom 

cordão de solda, no entanto, 

descontinuidades superficiais foram 

encontradas por ensaio visual e por ensaio 

de líquido penetrante. Os defeitos 

microestruturais   foram   confirmados   por 

meio do ensaio metalográfico da junta 

soldada. 
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