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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 apresentação oral dos trabalhos e a elaboração de resumos 

estendidos para publicação no Livro de Resumos, contribui de forma 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 105 trabalhos (resumos publicados) e 74 

bolsistas participam do evento, com apresentação oral.  
 

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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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.  

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.  
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A distribuição das bolsas entre as unidades vinculadas à CNEN, que participam dos Programas 

PIBIC e PROBIC, no período agosto de 2016 a julho de 2017 é mostrada na tabela a seguir. 

 

 

Unidade 
Bolsas  

CNPq/PIBIC + CNEN/PROBIC 

CDTN 42 

CRCN-CO 3 

CRCN-NE 15 

IEN 21 

IPEN 91 

IRD 20 

LAPOC 3 

 

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 2015/2016 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.  

Num período em que várias doenças consideradas extintas estão reaparecendo de forma significativa, 
febre amarela, dengue, zica, entre outras, escolhemos Oswaldo Cruz como cientista homenageado e 
convidamos a Dra. Waldely de Oliveira Dias para fazer a palestra de abertura por sua experiência na 
área de epidemiologia.   

Comitê Institucional 

PIBIC – PROBIC - PIBITI 
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 Cientista homenageado: Oswaldo Cruz 

 

“Corte-se até a verba para a alimentação. Mas não se sacrifique a Biblioteca.” 
 

Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872, em São Luís de Paraitinga, São Paulo. Aos 
20 anos formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, seguindo a profissão do pai, Bento 
Gonçalves Cruz. Inaugurou a pesquisa científica no Brasil, publicando artigos sobre microbiologia e 
concluiu o curso com a dissertação ‘Veiculação Microbiana pelas Águas’. Já revelava seu talento e 
interesse pela área e especializou-se em Microbiologia, sua paixão desde os 15 anos, no Instituto 
Pasteur de Paris. 

Em 1901, Oswaldo Cruz foi nomeado Diretor Geral de Saúde Pública. Ao receber para estágio o 
estudante Ezequiel Dias perguntou: "o senhor conhece alguma coisa de Bacteriologia?” Ezequiel, 
embora precisasse muito do emprego, respondeu - não. "Pois está bem. Essa é uma das condições 
que exijo". Tempos depois, explicou: "é muito simples. Se você soubesse alguma coisa, devia ser 
muito pouco, o que só serviria para torná-lo presunçoso e dificultar seu aprendizado. Eu prefiro 
certos ignorantes". 

No combate à febre amarela implantou medidas sanitárias iniciando com 85 homens, os famosos 
“mata – mosquitos”, com o emblema de uma cruz nos bonés. Eles percorriam quintais, jardins, 
sótãos e porões, aplicando inseticidas. Lacravam caixas-d'água, jogavam petróleo nos alagados e 
removiam os doentes para hospitais de isolamento. Era uma verdadeira revolução na ainda 
provinciana cidade, tal como se faz atualmente no combate ao Aedes aegypti. 

Em 1902, a capital do país, o Rio de Janeiro, não era propriamente uma cidade maravilhosa. Vários 
problemas urbanos, cortiços e favelas já castigavam os 700 mil cariocas, além dos surtos epidêmicos 
de peste bubônica, varíola e febre amarela, que mataria naquele ano quase mil pessoas. Oswaldo 
Cruz logo constatou que as epidemias mostravam a transmissibilidade da doença, que necessitava de 
prevenção. 



P á g . v 

  
Foi diretor do Instituto Soroterápico Federal durante 14 anos, posteriormente, Instituto Oswaldo 
Cruz, em Manguinhos. Em 1904, um surto de varíola fez com que Oswaldo Cruz buscasse conter 
novos casos através da imunização. Foi muito criticado pelos jornais da época e pelo congresso, que 
protestaram. Foi organizada a ‘Liga contra a vacinação obrigatória’, que culminou com a “revolta da 
vacina”, com a rebelião da população. 

Em 1907, ganha a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de 
Berlim. 

A despeito do medo e desconhecimento da população, em 1908, uma nova epidemia de varíola levou 
a população espontaneamente aos postos de vacinação e, assim o Brasil finalmente reconhecia o 
valor do sanitarista. 

Em 1909 lançou importantes expedições científicas no interior do país, erradicando a febre amarela 
no Pará e realizando campanhas de saneamento da Amazônia. 

Foi casado com Emília da Fonseca, sua namorada de adolescência, com quem teve seis filhos, dos 
quais três homens, que seguiram a carreira do pai. Um deles, Bento, chegou a trabalhar ao seu lado. 
e raramente conseguia mostrar o que sabia.  

Mudou-se para Petrópolis em 1915, onde passava os dias a cultivar flores. Ele plantou ali as primeiras 
hortênsias. Foi prefeito da cidade, mas por não se envolver com nenhum dos partidos políticos rivais, 
tornou-se de novo alvo de intensa campanha de difamação. A 11 de fevereiro de 1917, com fortes 
crises renais complicadas por problemas respiratórios, morreu Oswaldo Cruz, aos 44 anos. 

Dentre as sementes plantadas por Oswaldo Cruz permanece a Fundação Oswaldo Cruz, contando 
com mais de 300 pesquisadores, realizando um importante e revolucionário trabalho científico no 
Brasil. 
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Redução de volume do concentrado de evaporador para incorporação em 
cimento 

Bruna Silveira Costa  E  Clédola Cássia Oliveira de Tello 
Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN 

 
INTRODUÇÃO  

Usinas de energia nuclear, centros de 
pesquisa e outras instalações nucleares 
são fontes de geração de rejeitos líquidos 
radioativos, que podem ser provenientes da 
refrigeração do sistema primário do reator, 
da limpeza de piscinas de combustível 
irradiado, da lavagem de vestuário 
contaminado, dentre outros. Alguns dos 
métodos mais utilizados para o tratamento 
desses rejeitos são a filtração, a resina de 
troca iônica e a evaporação. A evaporação, 
utilizada para o tratamento de fluxos 
aquosos, gera o concentrado do 
evaporador, um rejeito classificado como de 
baixo e médio nível de radiação. 
De acordo com o art. 8º da norma 8.01 da 
CNEN, deve ser assegurada a minimização 
do volume e da atividade dos rejeitos 
radioativos gerados na operação de uma 
instalação nuclear, instalação radiativa, 
instalação mineroindustrial ou depósito de 
rejeitos radioativos [1]. Além disso, um dos 
critérios de aceitação de rejeitos em 
repositórios exigidos pela norma CNEN NN 
6.09 é que ele seja sólido ou esteja 
solidificado [2].   
O repositório nacional, que será construído, 
propõe o armazenamento de rejeitos 
radioativos de baixo e médio nível de 
radiação [3], atendendo os requisitos 
exigidos pelo órgãos fiscalizadores. A 
cimentação atende aos critérios de 
aceitação para o repositório previsto, 
porém, gera um grande número de 
embalados de rejeito. Dessa forma, é 
necessário encontrar uma solução que 
consiga gerar uma menor quantidade de 
embalados e atenda aos critérios de 

aceitação de rejeitos para a deposição no 
repositório nacional.  
 
OBJETIVO 

Buscou-se a redução do volume de rejeito e 
a comparação de eficiência da cimentação 
direta do simulado de evaporador e da 
cimentação após a secagem deste. Assim, 
foi avaliado se é possível aumentar a 
quantidade de material sólido agregado em 
cada corpo de prova. 
 
METODOLOGIA 

Para a realização dos testes foi preparado o 
concentrado de evaporador (CE), contendo: 
SiO2, NaCl, NaOH, MgCl, H3BO3, Ca(NO3)2, 
Al2O3, (Figura 1A). 
 

 
 
Figura 1: (A) Concentrado de Evaporador 
antes da secagem; (B) Concentrado de 
Evaporador após a secagem. 
 
Em seguida foi feita a secagem do CE, 
figura 1B, e a cimentação dos corpos de 
prova, utilizando uma batedeira doméstica 
(Walita® Topa Tudo), cimento Portland de 
alta resistência inicial (CP V-ARI), 
fluidificante Sika Viscocrete 20 HE, 
hidróxido de sódio (NaOH) granulado, água 
e concentrado de evaporador de acordo 
com cada amostra. Por fim, após um tempo 



de cura de 28 dias, foi feito um teste de 
resistência à compressão com os corpos de 
prova obtidos.  
 

RESULTADOS 

Foram feitas três cimentações utilizando 
diferentes composições. A cada resultado 
obtido foi feita uma análise dos melhores e 
piores parâmetros, e então planejada a 
próxima cimentação. Os melhores 
resultados foram obtidos em quatro 
amostras na terceira cimentação, e estão 
sintetizados na tabela 1.  

A amostra A continha 21,82g de CE seco e 
112mL de água. A Amostra B continha 
23,73g de CE seco e 112mL de água. A 
Amostra C continha 25,00g de CE seco e 
112mL de água. A amostra D continha 
21,82g de CE seco e 104mL de água. 
Todas as amostras continham 5g de 
fluidificante e quantidade de NaOH 
correspondente a 30% da quantidade de 
CE em massa. A abreviação A/C 
corresponde à relação água/cimento 
utilizada para a cimentação dos corpos de 
prova. 

TABELA 1: Resultados Referentes à 
Terceira Cimentação. 
 

Amostra Resistência 
à 

Compressão 
(MPa) 

A/C Redução 
de Volume 

(%) 

A 33,47  0,269 23,43 
B 31,43  0,269 28,79 
C 31,69  0,269 31,90 
D 34,98  0,250 28,00 

 
 
Ao analisar os resultados, percebemos que 
todos os corpos de prova da terceira 
cimentação apresentaram valores de 
resistência à compressão maiores que 
aqueles exigidos pela norma (10MPa). Além 
disso, pode-se observar que os valores de 
redução de volume em relação à 

cimentação do concentrado de evaporador 
sem secagem foram significativos - em 
torno de 30% - o que representa uma 
redução bastante relevante para os 
objetivos iniciais. 
 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos estudos e ensaios laboratoriais 
realizados, é possível afirmar que a 
secagem do concentrado de evaporador 
proveniente da usina de energia nuclear é 
um método eficiente para aumentar a 
incorporação de rejeito em corpos de prova 
cimentados, reduzindo, assim, o volume de 
rejeito gerado em torno de 30% e também 
a quantidade de produtos cimentados 
produzida. 
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SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS REVESTIDAS POR 
CARBONO 

 
Fernanda de Paula Oliveira e Liliam Viana Leonel 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

 
INTRODUÇÃO  

A aplicação de nanopartículas (NPs) 
magnéticas em biomedicina depende de 
métodos capazes de produzir materiais com 
química da superfície e tamanho 
hidrodinâmico controlados. 
O carbono, em forma grafítica, possui 
elevada estabilidade. Estruturas 
constituídas de um núcleo magnético e um 
envoltório grafítico (híbridos caroço-casca), 
são plataformas ideais para ligação de 
espécies com função terapêutica e/ou 
diagnóstica, e que confiram estabilidade 
seletividade e excreção em meio fisiológico 
adequada.  
O método mais empregado na preparação 
desses híbridos é a deposição química de 
vapor, e devido à complexidade e custo 
elevado do processo, propomos como 
alternativa a preparação de NPs 
magnéticas revestidas com carbono a partir 
da grafitização de NPs de óxidos de ferro e 
cobalto funcionalizadas por ácido graxo.    
 [1-2-3]. 

OBJETIVO 

Desenvolver uma metodologia alternativa 
para a preparação de híbridos magnético-
grafíticos a partir de dispersões coloidais de 
NPs magnéticas de óxido de ferro e cobalto.  

METODOLOGIA 

A preparação dos híbridos magnético-
grafíticos foi realizada em NPs com 
tamanho de aproximadamente 4,2 nm, 
previamente preparadas com duas rotas de 
funcionalização (S1 e S2), sendo que a S1 
apresenta um excesso de ácido graxo. No 
tratamento térmico foi utilizado um forno 
tubular, atmosfera redutora, e um 

separador, para que o carbono presente na 
amostra fosse depositado na superfície. 
Os separadores utilizados para controlar o 
crescimento das partículas durante o 
processo foram: Cloreto de Sódio (moído no 
gral e em moinho de bolas) e Sílica 
Coloidal. 
  
Etapas: 

a. Obtenção e caracterização das 
suspensões coloidais;  

b. Tratamento térmico sob condições 
controladas, variando temperatura, 
tempo, atmosfera, separador; 

c. Caracterização dos híbridos. 
 

RESULTADOS 

Os resultados de Difração de Raios X 
(DRX) (Fig. 1) após a grafitização indicaram 
picos finos e tamanho de partículas de 
aproximadamente 32 nm. Foram 
apresentadas imagens de microscopia de 
transmissão (MET) da amostra com 
separador NaCl moído no gral e da sílica 
coloidal. 

 

Figura 1. DRX da amostra com separador moído 
no gral.  



É possível observar nas Fig. 1-2 que o uso 
da moagem no gral não foi capaz de 
impedir o processo de difusão, 
heterogeneidade e crescimento das 
partículas durante o tratamento térmico.  

 
Figura 2. Imagens de microscopia de transmissão 

CoFe2O4 

A utilização do gral foi substituída pelo 
moinho de bolas, porém houve uma 
contaminação pelo material do moinho 
(Al2O3) confirmado por DRX descartando o 
NaCl sendo substituído pela sílica coloidal, 
uma alternativa de tentar controlar o 
crescimento durante o tratamento térmico.  

Com a utilização da sílica coloidal nas duas 
rotas de funcionalização, foi possível 
observar nas Fig. 3-4 que houve menor 
crescimento das NPs. 

 

Figura 3. DRX amostra S1 

 

A maior presença de ácido oleico superficial 
na rota S1 permite um tamanho de partícula 
de 7,68 nm (Fig. 3) com maior controle do 
crescimento da partícula (Fig. 4), 
comparado com a rota S2 que obteve um 
tamanho de 16,9 nm. 

 

 

Figura 4. Imagens de microscopia de transmissão 
CoFe2O4 

Resultados de MET (Fig. 2-4) indicam a 
presença de uma auréola correspondente a 
uma segunda fase que pode ser constituída 
de óxido ou carbono amorfo, devido a não 
formação de carbono grafítico.  

CONCLUSÕES 

Após o estudo da grafitização foi possível 
concluir que dos separadores utilizados, o 
que melhor garantiu a preservação do 
tamanho das partículas foi a sílica coloidal, 
porém é necessário buscar uma rota para 
eliminá-la. E é necessário também alterar a 
rota de funcionalização a fim de obter um 
recobrimento mais eficiente da superfície 
para ocorrer o efeito sinérgico entre a 
grafitização e redução.  
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OBTENÇÃO DE PRODUTOS CIMENTÍCIOS A PARTIR DO RESÍDUO 
GERADO APÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

 
Gabriel Lopes Sales e Carolina Braccini Freire 

Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN 
 
INTRODUÇÃO  

O rompimento da barragem de Fundão, 
em 5 de novembro de 2015, causou uma série de 
impactos. Cerca de 32,6 milhões de m3 de 
rejeitos saíram do reservatório da barragem, o 
que correspondia a aproximadamente 60% de 
sua capacidade, naquele momento. Os 
sedimentos atingiram outra barragem, a de 
Santarém, onde se armazenava água, e parte 
continuou a descer o vale. O volume de rejeitos 
provocou a morte de 19 pessoas, derrubou 
edificações e destruiu a infraestrutura dos 
distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de 
Baixo, em Mariana (MG), e uma parte do distrito 
de Gesteira, em Barra Longa (MG). Um número 
considerável de famílias perdeu suas casas. 
Propriedades rurais, que somavam cerca de 2,2 
mil hectares, ficaram inundadas, impedidas de 
produzir. O material fluiu rio abaixo em direção 
ao Rio Gualaxo do Norte e, na sequência, para o 
Rio Doce, prejudicando o abastecimento público 
de água dos municípios da região. Cerca de 80% 
dos rejeitos que desceram da Unidade de 
Germano ficaram concentrados entre a área pós-
Fundão e a Usina Risoleta Neves, ou Candonga, 
nas proximidades de Santa Cruz do Escalvado 
(MG), numa extensão de 113 km. O restante 
seguiu do Rio Doce para o mar, causando 
transtornos em municípios mineiros e do litoral 
norte capixaba. Muitos desses problemas 
demandarão tempo para ser contornados.[1] 

Conforme estimativas da Samarco 
Mineração, a maior parte do volume dos 
resíduos liberados pelo rompimento da Barragem 
de Fundão está depositada no leito do rio 
Gualaxo do Norte e na barragem de Candonga, 
que compõe a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves. 
Segundo dados da mineradora, 35 milhões de 
toneladas de resíduo foram depositados no leito 
do rio Gualaxo do Norte ou foram levados e 
depositados pelo rio Doce e em outros locais ao 

longo do seu curso. Na barragem de Santarém, 
cerca de 11 milhões de toneladas estão retidos e 
9 milhões de toneladas estão depositados na 
barragem de Candonga. 

O grupo de pesquisa em 
reaproveitamento de resíduos do CDTN teve 
acesso a amostras dos resíduos coletados na 
barragem de Candonga após o rompimento da 
barragem de Fundão. Análises de difração de 
raios X e EDS mostraram que ele é constituído 
de 80% de quartzo, 11% de hematita, 8% de 
goethita e 1% de argilas, principalmente 
caulinita. Há também matéria orgânica, 
constituída de galhos, raízes e folhas de árvores, 
cuja maior parte pôde ser removida por catação. 
A Fig. 1 mostra o aspecto desse resíduo após 
secagem ao sol e catação. 
 

 
Figura 1. Aspecto do resíduo coletado na 

barragem de Candonga após secagem ao sol e 
catação de matéria orgânica. 

O presente projeto apresenta uma 
alternativa para se obter produtos na construção 
civil com o resíduo de Candonga e aquele 
depositado no leito do Rio Gualaxo do Norte. 

 
OBJETIVO 

O objetivo do trabalho foi encontrar uma 
aplicação prática para o resíduo gerado após o 
rompimento da barragem de fundão. 
 
METODOLOGIA 



Para a caracterização e posterior teste das 
propriedades do solo-cimento gerado a partir do 
resíduo, algumas normas foram seguidas, 
caracterizando toda a metodologia do trabalho. 
Antes disso, no entanto, as amostras do resíduo 
passaram pelo processo de desaglutinação e 
homogeneização. As normas seguidas foram: 

ABNT NBR 10006:2004 - Procedimento para 
obtenção de extrato solubilizado de resíduos 
sólidos. 
ABNT NBR 10005:2004 - Procedimento para 
obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólido. 
ABNT NBR 13554 - Solo-cimento — Ensaio de 
durabilidade por molhagem e secagem — 
Método de ensaio (para amostras de Gestera e 
Paracatu). 
ABNT NBR 12023 - Solo-cimento — Ensaio de 
compactação. 
ABNT NBR 12024 - Solo-cimento — 
Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos 
— Procedimento. 
ABNT NBR 12025 - Solo-cimento — Ensaio de 
compressão simples de corpos de prova 
cilíndricos — Método de ensaio. 
ABNT NBR 13555 - Solo-cimento — 
Determinação da absorção de água — Método de 
ensaio. 
 
RESULTADOS 

Os resultados obtidos foram comparados com as 
especificações apresentadas na norma NBR 
13553 e estão apresentados na Tab. 1 abaixo:  

TABELA 1. Compilado dos resultados dos 
experimentos. 

Amostras Especificação Resultados 
Gestera Tensão ≥ 1MPa 1,3 

 Perda de massa 
7% a 14% 

0,92% 

 Variação de 
Volume ≤ 1% 

1,26% 

Paracatu Tensão ≥ 1MPa 1,4  
 Perda de massa 

7% a 14 
1,91% 

 Variação de 
Volume ≤ 1% 

1,65% 

Candonga Tensão ≥ 1MPa 1,9 MPa 

 Absorção de 
água ≤ 20% 

11,44% 

 

CONCLUSÕES 

O objetivo do trabalho foi cumprido pois 
encontrou-se uma aplicação muito promissora 
para o resíduo: blocos de solo-cimento. A ideia 
era justamente entender como os resíduos 
poderiam ser usados na construção civil e, 
portanto, na sociedade. 
Para a amostra trabalhada de Candonga, 
cumpriram-se com as especificações de 
resistência média à compressão simples e 
absorção de água, sendo que não é possível, 
ainda, avaliar as especificações de perda de 
massa e variação de volume pois a amostra ainda 
não foi submetida aos ensaios da Norma ABNT 
NBR 13554. Esses ensaios não puderam ser 
realizados devido à falta de tempo e serão 
executados após renovação da bolsa de Iniciação 
Científica. 
Para as amostras de Gestera e Paracatu, foram 
realizados todos os ensaios e as especificações 
foram cumpridas em todos, exceto para a 
variação de volume que ficou um pouco maior 
que 1%.  
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INTRODUÇÃO  

A técnica da Citometria de fluxo tem a 

capacidade de medir uma única célula ou, 

partícula, alinhadas em um fluxo líquido, 

passando por uma fonte de luz quando são 

determinadas características ópticas e de 

fluorescência (Macey, 2010).  

Tamanho, granularidade efluorescência das 

células, tratados com anticorpos ou 

corantes, são parâmetros usados para 

análise de células (Wilkerson, 2012).  

A técnica citometrica possibilita a 

determinação das fases do ciclo celular, 

pois o tamanho e a complexidade das 

células variam com o ciclo celular, veja 

esquema abaixo para células de S. 

cerevisiae. 

 

 

 

FIGURA 1 - Fases do ciclo celular S. 

cerevisiae. 

 

 

FIGURA 2 – Citometria e possibilidades de 
visualização: FSC proporcional  ao tamanho 
da célula ou partícula, SSC proporcional a 
granularidade e complexidade da célula ou 
partícula (ADAN et.al,2016). 
 

OBJETIVO 

Implantação e uso da técnica da Citometria 

de Fluxo para analises de células de 

mamíferos e leveduras, empregadas no 

laboratório de Radiobiologia, para avaliação 

da viabilidade celular, fase do ciclo celular 

após tratamento com nanopartículas ou 

drogas. 

 

METODOLOGIA 

Células da levedura S.cerevisiaetratadas 

com Nanoparticulas de selênio (NP-Se) 

foram usadas neste projeto piloto, a 

metodologia de obtenção e caracterização 

das NP-Se estão descritas em AG Pereira 

2016) 



 

RESULTADOS 

Células de levedura crescidas em meio 

YNB, sem qualquer tratamento, são 

coletadas e levadas ao citometro. Os 

resultados descrevem 3 tamanhos das 

células de levedura versus a granulosidade 

(complexidade da célula) e também a 

intensidade de fluorescência intrínseca da 

célula em cada tamanho.  

 

Figura 3 – Analise em Dot Plot. Mede o 

tamanho x granulosidade da célula ( FSC X 

SSC ). 

 

 
Figura 4 – Analise em Histograma. Mede a 

Fluorescência emitida pelas células. 

 
 
 

 
CONCLUSÕES 

Observamos nesses resultados que as 

células podem estar em interfase (G1, S, 

G2), pois as células apresentaram 

tamanhos diferentes para mesma escala de 

granulosidade. 
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A migração de fluidos como ferramenta de avaliação da viabilidade da implantação 
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testes em granitos submetidos a deformação natural vs. não deformados  
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INTRODUÇÃO  

O estudo das inclusões fluidas (IFs) permite 
determinar a composição dos fluidos 
aprisionado nos minerais e as condições 
físico-químicas reinantes durante a 
cristalização ou recristalização do mineral 
que as contém [1].  
Em pesquisas sobre rochas hospedeiras de 
RARN, estudos de superaquecimento 
induzido em IFs permitem verificar a 
presença de microfraturas (muitas delas 
invisíveis à temperatura ambiente), e 
provocar a liberação e vazamento dos 
fluidos contidos nessas cavidades. Se 
esses últimos contiverem íons corrosivos – 
por exemplo Mg –, o isolamento das 
paredes das embalagens de 
armazenamento do repositório pode ser 
afetado, ocorrendo a dispersão de 
radionuclídeos.  
Considera-se que o calor gerado pelo 
decaimento isotópico de rejeitos radioativos 
pode gerar um aquecimento superior a 300ºC 
nas rochas encaixantes. A expansão termal, 
quando favorecida pela porosidade, pode gerar 
condições de stress, e até microfraturamentos, 
com a consequente liberação dos fluidos 
naturalmente presentes nos minerais das 
rochas.  
Logo, em ambientes do tipo granitoide, deve-se 
verificar a presença, ou não, de setores 
fraturados, que favoreçam a circulação de 
águas subterrâneas, fato que comprometeria 
sua utilização como repositório.  
 
OBJETIVO 

Determinar a composição e migração de 
fluidos presentes em duas variedades de 

granitos (deformado e não deformado), 
tentando verificar se representam algum 
tipo de risco para as paredes de um RARN. 

METODOLOGIA 

Para os testes nas duas variedades de 
granitos, a metodologia foi a seguinte: 1) 
estudo modal de lâminas petrográficas; 2) 
estudo petrográfico e mapeamento das 
inclusões fluidas presentes no quartzo; 3) 
testes microtermométricos de determinação 
composicional das fases iônicas presentes 
nas soluções das inclusões fluidas. Para 
isso foram feitos  estudos de criometria e 
aquecimento, – 180°C até 600°C em platina 
microtermométrica Linkam, com o intuito de 
determinar  a composição das soluções e 
verificar quais os ions presentes nos fluidos 
aquosos e nas fases sólidas saturadas e 4) 
estudos de migração de fluidos, utilizando 
platina Fluid Inc, para testes de 
aquecimento controlado até 400C. 
 
RESULTADOS 

Em granitos não deformados, os estudos 
foram desenvolvidos em IFs de quartzo 
magmático nas fáciesde dois granitos  
anorogênicos. Os monzogranitos (MGR) 
contém valores modais de 33,5% de 
quartzo quase 60% de feldspatos 
(plagioclásio e  FK). O quartzo apresenta 
IFa multifásicas compostas por uma fase 
aquosa hipersalina (salmoura de H2O + 
NaCl ou MgCl2) formadas por fluidos 
magmáticos, onde as salinidades podem 
atingir 35% em peso de NaCl.  O biotita-
micro-granito leucocrático (BMiGL) é 



composto basicamente por quartzo (até 
35% modal) e feldspatos (57%), com teores 
variáveis de muscovita e clorita (até 4,6%). 
Os fluidos encontrados nas IFs são tardios, 
e compostos por uma fase áqueo-carbônica 
de baixa salinidade. No quartzo da cúpola 
greisenizada (CG) dessa variedade foram 
encontrados fluidos similares e o  volume 
de IFa é bem maior.  Durante os testes de 
aquecimento, até 400C, efetuados no 
quartzo e feldspatos das fácies MGR e no 
quartzo do BMiGL não foi houve migração 
de fluidos. Na CG dessa ultima variedade, 
durante o aquecimento controlado foi 
observado o surgimento de microfissuras, 
antes imperceptíveis, pelas quais vazou o 
fluido contido nas IFs. Em granitos 
deformados, foi escolhida uma fácies 
sienogranitica preservada do complexo 
granito-gnáissico de Lagoa Real, BA 
(Granito São Timóteo), de idade 1,77Ga. A 
fácies granítica estudada possui valores 
modais médios de 32% de quartzo, 46% de 
FK, 15% de plagioclásio e 7% de 
acessórios. Observam-se duas variedades 
de quartzo: (1) cristais mais leitosos que 
aparecem associado aos feldspatos; e (2) 
quartzo claramente recristalizado, tardio. Os 
testes de aquecimento no quartzo leitoso, e 
feldspatos que aparecem associados onde 
as iIFs são raras, não evidenciaram sinais 
de migração de fluidos, embora atingindo 
temperaturas de 420C. Já no quartzo 
recristalizado, os cristais apresentam alta 
densidade de IFs preenchidas por fluidos 
áqueo-carbônicos de salinidade 
intermediaria onde podem estar presentes 
Mg e Ca.  Os testes mostram claramente 
que o fluido áqueo-carbônico aprisionado 
nas IFs começa a vazar a 300ºC e é 
favorecido pela aparição de micro fraturas, 
favorecendo a expulsão dos fluidos para o 
espaço inter granular e para o exterior.  
 
CONCLUSÕES 

Na escolha de sítios apropriados para 
construção de repositórios, devem ser 
desconsiderados corpos graníticos como os 
estudados em Lagoa Real, submetidos a 

eventos metamórficos /de deformação, ou 
que estejam muito fraturados. Também 
deveriam ser descartadas as cúpulas de 
batólitos, granitos que tenham sido 
submetidas à faturamento hidráulico. O 
motivo principal é que pela ação dos 
eventos geológicos de deformação, ou 
circulação de fluidos hidrotermais ao longo 
do tempo geológico, existe a possibilidade 
dessas rochas incorporarem quantidades 
variáveis de soluções tardias. Essas, 
posteriormente, mediante aquecimento 
induzido, poderão migrar e vazar no espaço 
inter-cristalino através de planos de 
microfratura. A circulação de soluções 
áqueo-salino-carbônicas quentes, 
potencialmente abrasivas, a exemplo das 
estudadas nos fluidos dos granitos 
deformados, embora em pequenas 
quantidades de 10ml por m³, poderiam 
contribuir para corroer embalagens 
metálicas (ou até vidros de borosilicato) 
utilizados nos RANR. Esse volume poderia 
se incrementar exponencialmente na 
presença de veios milimétricos de quartzo, 
comuns nesse tipo de rocha, que costumam 
conter importantes quantidades de fluidos 
aprisionados.  
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INTRODUÇÃO  

Segundo o Guia para validação de métodos 
analíticos e bioanalíticos - resolução RE-nº 
899 de 29 de maio de 2003[1], a validação 
estatística de um processo tem como 
objetivo demonstrar se o sistema, técnica 
ou método em analise é adequado para a 
finalidade desejada, ou seja, se apresentará 
resultados seguros e confiáveis. 
 
A realização da validação estatística é 
importante, pois ela permite analisar a 
estabilidade estatística do processo, assim, 
facilitando a correção e prevenção a erros. 
Os testes realizados durante a execução da 
validação devem reproduzir condições 
semelhantes ou reais em que o sistema irá 
operar [2]. Uma das vantagens em se ter o 
controle estatístico do processo é a garantia 
de que o parâmetro em analise estará 
dentro dos limites permitidos, garantindo 
redução de erros, evitando gastos 
desnecessários e laudos equivocados [3].  
 
Um sistema Trocador Automático de 
Amostras (TAA) foi recentemente 
desenvolvido e instalado no Laboratório de 
Ativação Neutrônica, com o objetivo de 
atuar na etapa da espectrometria gama do 
método k0 de ativação neutrônica [4]. Esse 
sistema se encontra em fase de testes.  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi verificar a 
reprodutibilidade da análise usando o TAA, 
por meio da validação estatística. 

 

 

METODOLOGIA  

Preparo: Uma amostra de solo foi pesada, 
~200 mg, em porta-amostra de polietileno. 
 
Irradiação: a amostra, acompanhada de 
monitor de nêutrons (liga de Al-Au, 0,1%; 
IRMM-530R) foi irradiada por 8h no reator 
TRIGA Mark I IPR-R1 do CDTN, 100 kW, 
na mesa giratória, PI-7, na qual f é 22,32; α, 
– 0.0022 e o fluxo de nêutrons térmicos, 
6,35 x 1011 nêutrons cm-2 s-1 [4]. 
 
Espectrometria gama: realizada em 
detector HPGe com programa Genie 2K 
para aquisição de espectros gama e 
eletrônica associada. Com auxílio do TAA, 
a amostra foi medida três vezes para 
analisar radionuclídeos com meias vidas 
menores do que 20 horas, três vezes para 
meias vidas menores do que 100 horas e 
três vezes para meias vidas maiores.  
 
Cálculos: foram aplicados os programas 
HyperLab, para a deconvolução dos 
espectros, e Kayzero for Windows para os 
cálculos das concentrações elementares.  
 
Validação estatística: foram utilizadas as 
cartas de controle de Shewart para Valores 
Individuais (I) e de Amplitude Móvel (MR), 
dispostas na ISO 8258[5]. Tais cartas 
determinam três limites de controle, sendo 
eles, o limite superior de controle (LSC), 
limite inferior (LIC) e limite central (LC) que 
é a média dos valores encontrados. Os 
critérios que determinam se uma carta está 
sob controle ou não estão dispostos na  
ISO 8258. 

Neste resumo, estão os resultados do 
arsênio para ilustrar a validação estatística. 



RESULTADOS 

Os gráficos 1 e 2, abaixo, mostram os 
resultados de arsênio obtidos na amostra 
de solo – valores individuais, amplitude 
móvel e os limites: superior (LSC), inferior 
(LIC) e central ou média (LC). 
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GRAFICO 1. Concentração Elementar de 
Arsênio e os Limites de Controle 
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GRÁFICO 2. Amplitudes Móveis Calculadas 
Para o Arsênio 
 
 
Observa-se que os resultados para ambos 
os gráficos se encontram entorno da média. 
Isso significa que mesmo sendo medidas 
independentes, os resultados estão 
coerentes. Os valores encontrados estão 
dentro dos limites de controle. 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

O Trocador Automático de Amostras está 
em fase de testes. Os resultados obtidos, 
tendo o arsênio como um exemplo para 
uma amostra de solo, indicam que o 
trocador está funcionando adequadamente. 
Os resultados apresentaram valores bem 
próximos do limite central de controle. 
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INTRODUÇÃO  

A cirurgia, quimioterapia e radioterapia são 
as principais formas de tratamento para 
vários tipos de câncer [1], inclusive para os 
gliomas, que são os tumores malignos 
cerebrais de maior letalidade e frequência, 
com uma incidência de seis por 100.000 [2]. 
Entretanto, os efeitos adversos derivados 
do uso prolongado de quimioterápicos 
altamente citotóxicos, em associação com a 
quimiorresistência [3,4] e radiorresistência 
[5] naturalmente apresentadas pelos 
gliomas, são importantes desafios para o 
sucesso das terapias convencionais. Sendo 
assim, a proposta de novas estrátegias 
para o tratamento do câncer faz-se 
importante. Nesse contexto, a terapia 
radionuclídica (TR) pode destacar-se 
positivamente. A TR é uma modalidade de 
radioterapia que tem como base o uso de 
moléculas carreadoras de radionuclídeos, 
conduzindo-os até o sítio tumoral [6] e 
propiciando sua interação com as células 
locais. Radioisótopos emissores de 
radiação gama e elétrons Auger como o 
114mIn [7], podem ser agentes promissores 
na TR, e sua combinação com compostos 
citotóxicos como as tiossemicarbazonas, 
pode gerar um efeito tóxico combinado que 
reduza a necessidade da administração de 
altas doses de quimioterápicos, diminuindo 
efeitos adversos e reações indesejadas. 
Dessa forma, neste estudo foram testados 
complexos de In(III) com 
tiossemicarbazonas derivadas da N(4)-Tolil-
2-acetilpiridina, em sua forma ativada e 
nativa, e seu potencial para uso em TR foi 
avaliado por meio de estudos de 

citotoxicidade induzida em linhagens 
celulares de glioblastoma multiforme.  

OBJETIVO 

Avaliação do efeito citotóxico de compostos 
de indio nativos e radioativos (1) 
[In(2Ac4pClPh)Cl2(MeOH)], (2) 
[In(2Ac4pIPh)Cl2(MeOH)], (3) 
[In(2Ac4pClPh)2]NO3•2H2O, (4) 
[In(2Ac4mClPh)2]NO3•1.5H2O, (5) 
[In(2Ac4pIPh)2]NO3•H2O e (6) 
[In(2Ac4Ph)2]NO3•H2O    derivados de  
N(4)-Tolil-2-acetilpiridina 
tiossemicarbazonas, em linhagens celulares 
de glioblastoma multiforme humano (U87 e 
T98) e de fibroblasto humano (MRC5). 

METODOLOGIA 

Os complexos de índio (114mIn) foram 
obtidos por ativação neutrônica, através de 
uma irradiação de 4 horas no núcleo do 
reator nuclear de pesquisa TRIGA MARK I 
IPR-R1 do CDTN, com posterior avaliação 
de seu espectro gama e pureza 
radioquímica. As linhagens celulares U87, 
T98 e MRC5 foram cultivadas e depois 
tratadas com diferentes concentrações dos 
compostos ativados e nativos.  Após 48 
horas de incubação com os mesmos, sua 
citotoxicidade foi determinada através da 
avaliação de viabilidade celular por meio do 
ensaio do MTT, seguido da análise 
estatística dos resultados utilizando o 
software GraphPad Prism versão 5.01   

RESULTADOS 

Todas as drogas induziram citotoxicidade 
dose-dependente em concentrações 



submicromolares nas linhagens celulares 
tratadas. Os análogos radioativos foram 
produzidos de maneira satisfatória por 
ativação neutrônica, e os tratamentos com 
os compostos contendo 114mIn foram cerca 
de dez vezes mais potentes do que os 
tratamentos realizados com os compostos 
em sua forma nativa. Tal achado pode ser 
resultante do efeito sinergístico proveniente 
da combinação das atividades 
farmacológica e radioterapêutica dos 
complexos ativados. 

CONCLUSÕES 

Os complexos de In(III) com 
tiossemicarbazonas testados neste estudo 
foram citotóxicos para todas as linhagens 
celulares tratadas. Os análogos radioativos 
contendo 114mIn mostraram-se potentes 
radiossensibilizadores, provocando efeitos 
tóxicos aditivos, o que pode sugerir seu 
potencial como candidatos para serem 
usados na terapia radionuclídica contra o 
câncer.  
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Híbrido de BNNT@NiFe2O4 como um novo sistema para magnetohipermia 
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INTRODUÇÃO  

Materiais em escala nanométrica 
apresentam diferentes propriedades e 
comportamentos em relação aos materiais 
tradicionais. Na área médica os 
nanomateriais podem ser importantes 
ferramentas para diagnostico e tratamento 
de doenças.[1] A ferrita de níquel é um 
material ferrimagnético, magneticamente 
macio, com boa estabilidade química e 
biocompatibilidade.[2] Os nanotubos de 
nitreto de boro (BNNTs) são nanoestruturas 
cilíndricas ocas, compostos de átomos de 
boro e nitrogênio que apresentam 
resistência ao calor e a oxidação, boa 
condutividade térmica, citocompatibilidade, 
e possuem a capacidade de se internalizar 
em células.[3] A combinação desses dois 
materiais em um híbrido resulta em um   
material com grande potencial para 
aplicações como agente de hipertermia em 
terapias alternativas para o tratamento de 
câncer. 

OBJETIVO 

Sintetizar um material híbrido, composto por 
nanotubos de nitreto de boro e 
nanopartículas de ferrita de níquel, com 
características adequadas para uma 
potencial aplicação como agente de 
hipertermia. 

METODOLOGIA 

Os BNNTs foram sintetizados pelo método 
de deposição química de vapor. Os 
reagentes boro amorfo, nitrato de amônio e 
hematita são homogeneizados e levados a 
um forno tubular sob atmosfera de N2 até 
550°C e então com fluxo de amônio até 

1100°C. O material obtido é purificado e 
hidroxilado. 

 A ferrita de níquel foi obtida pelo método 
da coprecipitação, utilizando nitrato de 
níquel e de ferro III em solução aquosa, que 
após agitação é adicionado a uma solução 
de NaOH e o material precipita. O sólido é 
lavado, seco e levado a tratamento térmico 
a 700°C. Para a síntese do híbrido usa-se a 
síntese da ferrita adaptada, na qual o BNNT 
pré-sintetizado é adicionado à solução de 
nitratos e o restante do procedimento é 
realizado normalmente.    

RESULTADOS 

O DRX da ferrita mostrou picos bem 
definidos, identificados pelos índices de 
Miller, confirmando a formação da fase 
cristalina da ferrita de níquel. Para o BNNT 
os picos típicos da fase hexagonal de 
nitreto de boro e para o híbrido há a 
conservação das fases indicando que não 
há alteração na estrutura cristalina dos 
materiais precursores.  
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Figura 1: Difração de raios X das amostras. 



Medidas de magnetometria de amostra 
vibrante (VSM) das amostras de ferrita e 
híbrido mostraram curvas típicas de 
material ferrimagnético para ambas e uma 
redução em todos os parâmetros 
magnéticos para o híbrido em relação a 
ferrita podendo indicar a presença de 
algumas partículas superparamagnéticas 
no híbrido.  

 

 

 

 

 

 

 
Imagens de microscopia eletrônica de 
transmissão mostram a presença de 
nanopartículas de ferrita dentro dos 
nanotubos e também em suas paredes.  
 

 

 

 

     

 
A espectroscopia Mösssbauer indicou a 
formação de uma ferrita de espinélio devido 
a presença de sítios tetraédricos e 
octaédricos, e presença de uma 
componente superparamagnética para o 
híbrido.  
Testes de aquecimento por indução 
magnética para concentrações de 0,5; 1,0 e 
2,0 mg/mL de híbrido indicaram uma alta 
eficiência de aquecimento em 
concentrações dentro da faixa de 
biocompatibilidade do material 
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CONCLUSÕES 

Os materiais propostos foram obtidos com 
sucesso empregando-se os métodos de 
síntese apresentados. Foi obtido um híbrido 
de BNNT com ferrita de níquel com as 
características adequadas para aplicações 
biológicas como gerador de calor em 
terapias de magnetohipertermia. 
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Figura 2: Curva de histerese das amostras 
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Figura 3: Imagem de MET do híbrido. 

Figura 4: Espectro Mössbauer das amostras 

Figura 5: Curvas de aquecimento para as amostras 
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Validação de Modelo Computacional de Exposição ALDERSON/EGSnrc 

Bianca Coutinho Muniz e Claudio José Mesquita Menezes 
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INTRODUÇÃO  

Modelos Computacionais de Exposição 
(MCE) são utilitários que simulam 
virtualmente situações onde indivíduos 
foram expostos às radiações ionizantes. 
Compostos, fundamentalmente, por um 
modelo antropomórfico para simular a 
geometria irradiada, um algoritmo para 
simular a 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]. Assim, a construção de MCE 
ocorre devido à necessidade de realizar 
testes e estudos onde há exposição à 
radiação sem que indivíduos sejam 
realmente expostos. A International 
Commission on Radiological Protection na 
publicação 110 [2] recomenda que o 
fantoma de voxels seja obtido a partir de 
imagens tomográficas ou de ressonância 
magnética, pois reproduzem imagens mais 
realistas da anatomia humana. Portanto, o 
fantoma utilizado neste trabalho foi 
desenvolvido a partir de imagens de 
tomografia computadorizada (TC) do 
fantoma físico Alderson-Rando que simula 
um adulto feminino sem os membros 
superiores e inferiores. E possui três meios 
de diferentes densidades: o esqueleto, o 
material simulador do tecido pulmonar e o 
material que os envolve, semelhante 
química e fisicamente ao tecido mole.  O 
fantoma foi acoplado ao código MC EGSnrc 
a partir do MCE Fash STAnding (FSTA), um 
dos MCE completos disponibilizados pelo 
Departamento de Energia Nuclear (DEN) da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) em caldose.org [3]. O EGSnrc é 
baseado em técnicas estatísticas para 
simulações com elétrons e/ou fótons de 
energias entre 1 keV e 10 GeV por meio de 

sequência de números aleatórios [4]. Este 
trabalho apresenta a validação do MCE 
gerado após este acoplamento. 

OBJETIVO 

Validar o MCE Alderson/EGSnrc por meio 
de comparações entre as medidas 
experimentais obtidas com câmara de 
ionização e as simulações virtuais que 
utilizam técnicas do Método Monte Carlo, 
garantindo que a simulação realizada 
representa de forma confiável o arranjo 
físico de modo a produzir estimativas 
semelhantes  de distribuição da dose. 

METODOLOGIA 

As imagens TC do fantoma físico Alderson-
Rando obtidas foram processadas e 
convertidas primeiramente em uma pilha de 
imagens SGI, onde novos meios que 
representam as câmaras de ionização 
localizadas anterior e posterior ao fantoma 
de voxel foram adicionadas e, a partir desta 
pilha um arquivo de texto que pudesse ser 
lido pelo EGSnrc foi gerado. Além do 
fantoma, o MCE é composto de outros 
diversos arquivos de texto que necessitam 
ser modificados com as informações do 
fantoma e do arranjo a ser simulado para 
realizar o acoplamento. Tal como o arquivo 
*.pegs4dat com as densidades e a 
composição química dos meios presentes 
no fantoma; o arquivo *.make e makefile 
que recebem alterações com o nome que 
caracteriza o MCE; e o código principal 
(*.mortran), que inclui lista dos meios e 
órgãos presentes no fantoma, referenciados 
no código como as variáveis MEDARR e 
CORG, respectivamente. Estas listas são 
correlacionadas com as densidades 
fornecidas na biblioteca das seções de 



choque RHO. Informações como o nome, a 
quantidade de fatias, e as dimensões 
externas do arquivo que contém o 
simulador, também devem ser informadas 
no código principal. Por fim, na chamada 
individual de cada órgão/tecido (CASE) está 
presente os meios e a composição do 
simulador, sendo o IVOXMED 
correspondente ao meio e o IVOXORG 
correspondente aos valores de CORG. 
Para as simulações o arquivo de entrada 
*.egsinp recebeu 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 radiação 
que está sendo emitida pela fonte, assim 
como o número de histórias, o número do 
espectro e a energia inicial. Além disso, 
neste arquivo deve ser definida a 
quantidade e nome dos arquivos de saída. 
O MCE foi então utilizado para simular 
radiografias de tórax, em projeção PA 
variando as técnicas radiográficas 
(90kV/12,5mAs; 96kV/8mAs; 
102kV/6,4mAs; 109kV/5mAs e 
117kV/4mAs) de forma que as razões entre 
a câmara posterior e a anterior pudessem 
ser comparadas com as razões obtidas 
experimentalmente. 

RESULTADOS 

Os resultados demonstraram que o MCE 
reproduziu às medições experimentais 
realizadas com o fantoma físico com erro 
relativo inferior a 10% para as cinco 
técnicas radiográficas utilizadas. 

TABELA 1 – Comparações entre Razões 
Experimentais e Simulações 

kV ALDERSON 
MEDIDAS 

EXPERIMENTAIS 
ERRO 

RELATIVO 

90 3,33E-02 3,12E-02 6,7% 

96 7,01E-02 7,22E-02 3,0% 

102 8,01E-02 8,33E-02 3,9% 

109 9,72E-02 9,19E-02 5,8% 

117 1,05E-01 9,76E-02 7,8% 

CONCLUSÕES 

Desta forma, validou-se a utilização deste 
MCE para simulações de radiografias de 
tórax e que pode ser utilizado em outras 
situações de exposição à radiação, tais 
como radiografias de coluna e crânio, além 
da inclusão de novos meios, tais como 
dosímetros termoluminescentes e/ou 
semicondutores para medição das doses 
em órgãos, sugerindo assim trabalhos 
futuros. 
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INTRODUÇÃO  

    O Açude de Apipucos vem sendo objeto de 
estudo de pesquisadores do CRCN já há 
alguns anos. A Prefeitura do Recife resolveu 
implantar o Projeto Capibaribe Melhor que 
prevê a recuperação de alguns parques e a 
implantação do Parque de Apipucos que 
possui diversos atrativos de lazer. 
     O Parque Apipucos Maximiano Campos 
era uma área verde encoberta por ferros 
velhos, transformada em espaço de 
recreação. Crianças, jovens e adultos já 
circulam pelo local; as crianças e os idosos 
são os grupos mais susceptíveis a problemas 
de saúde, devido ao contato direto com solo 
contaminado por microorganismos e 
aerossóis contendo elementos químicos (pela 
emissão de poluentes na atmosfera por 
veículos automotivos) e por serem os grupos 
que mais demandam por atividades 
recreativas em parques públicos. O local é 
influenciado por elementos como: Fe, Mn, Cu, 
Ni, Pb que serão analisados, visto que em 
altas concentrações podem tornar-se tóxicos. 
Ainda, há uma classificação para solos, 
elaborada por (Thomas, 1987) [3] 
considerando-os em: não poluídos, 
moderadamente poluídos ou altamente 
poluídos. O CPRH (2014) [4] relata os Valores 
Orientadores para solos em Pernambuco. 
Valores Orientadores são concentrações de 
substâncias químicas que fornecem 
orientação sobre a qualidade e as alterações 
do solo e da água subterrânea, sendo 
utilizados como instrumento para prevenção, 
controle da contaminação e gerenciamento 
de áreas contaminadas sob investigação. 
 

 

OBJETIVO 
     
     Caracterizar o solo do Parque Apipucos 
Maximiano Campos quanto à presença de 
elementos químicos. 

 
 
 

METODOLOGIA  
 
Foram feitas coletas de solo em três 

pontos distintos (totalizando 15 amostras) em 
torno das árvores do parque e a 
determinação quantitativa de metais-traço foi 
realizada por Fluorescência de Raios-X por 
Dispersão de Energia – EDXRF.  
    As amostras foram transferidas para 
cápsulas de polietileno específicas para 
análise por EDXRF e vedadas com filmes de 
polipropileno. As medições da radioatividade 
induzida ocorrem com voltagem de 15 kV, 
quando elementos químicos possuíam 
número atômico menor que 22, e voltagem de 
50 kV para os elementos mais pesados. A 
determinação dos elementos químicos nas 
amostras foi realizada a partir de curvas 
analíticas obtidas por diversos materiais de 
referência. Ainda, o material de referência 
certificado SRM 2709 (solo de San Joaquin) e 
Soil 7/IAEA foram analisados juntos com as 
amostras. 
    Para a validação do procedimento 
analítico, foi utilizado o número En. O número 
En permite comparar o valor obtido com o 
valor certificado, considerando as incertezas 
expandidas de ambos os valores. Assim, os 
valores de En entre [-1 e 1] são considerados 
admissíveis para nível de confiança de 95% 
conforme ISO 13528:2005 (Tabela 1).   

 

RESULTADOS 
    
     Na Tabela 1, observa-se os resultados no 
número En calculado. Nota-se, que os valores 
de Zn aumentaram do primeiro ao último 
ponto de coleta. Em todos eles foi verificado 
um excesso de Pb, visto que o valor 
orientador para Pb em solos é de 13 mg/kg 
[4]. De acordo com a Tabela 2, o resultado 
obtido para Mg ( 5000 mg/kg) do parque 
encontra-se abaixo do valor encontrado na 



literatura, que é de 8.000 mg/kg, de modo que 
não há contaminação por este elemento. 
 

Tabela 1. Tabela dos resultados do padrão SRM 
2709  (mg/kg) 

Elemento Padrão 
Certificado 

(mg/kg) 

Padrão 
Medido 
(mg/kg) 

Número 
En 

Mn 538 ± 17 552,3  ± 35 0,20 
Ni 88 ± 5 89,9 ± 7,6 0,12 
Cu 34 ± 0,7 37,2 ± 5,1 0,25 
Zn 106 ± 3 115,7 ± 8,1 0,55 
Ga 14 ± 4,2 9,7 ± 0,4 -0,89 
Sr 231 ± 2 221,2 ± 4,4 -0,97 
Pb 60 ± 16 65 ± 13 0,17 
V 112 ± 5 109,4 ± 802 -0,10 
Ti 3420 ±2 40 3441,1 ± 42,7 0,08 
Ca 163000 ± 1700 176875 ± 334 0,81 
Mg 15100 ± 500 14559,2 ± 

1875 
-0,14 

Al 75000 ± 600 84017,9 ± 
774,3 

0,24 

Si 296600 ± 2300 285615,5 ± 
519 

0,31 

K 20300 ± 600 19296,2 ± 
115,8 

-0,92 

Fe 35000 ± 1100 32633,9 ± 
142,4 

-0,96 

*Pb e Ca = SOIL 7, **demais elementos = SRM 2709 
 

 

 

   Em solos de todo o mundo, segundo 
Adriano (1986) [2], a concentração de Ni varia 
de 20 – 40 mg/Kg, este trabalho mostra 
valores abaixo de 20 mg/Kg. Entretanto, de 
acordo com os valores orientadores para solo 
em PE (CPRH, 2014) [4], os valores 
encontrados para V, Ni, Pb e Cu são 
considerados contaminantes. Neste parque 

os valores para Fe encontrados estão abaixo 
de 21000 mg/kg, enquanto a média é 26000 
mg/kg, desconsiderando o Fe como 
contaminante, de acordo com a classificação 
de Thomas (1987) [3]. Os valores de Mn 
estão abaixo de 300 mg/kg; demonstrando 
que não há poluição devido a este elemento, 
diferente do cobre, considerado 
contaminante, com níveis acima de 50 mg/kg 
[3]. Para o vanádio, o valor de referência é de 
24 mg/kg e os valores obtidos estão bem 
acima deste valor.  
 

CONCLUSÕES 

   Conclui-se que as concentrações naturais 
dos elementos analisados encontrados nessa 
área de Parque foram identificadas; assim 
como, daqueles provenientes das atividades 
antropogênicas (Zn, Pb, Cu, Ni e V), 
permitindo o delineamento de ações 
preventivas de exposições ambientais da 
população a agentes tóxicos (microrganismos 
e/ou elementos-traço) que possam vir a ser 
danosos por via inalatória, oral ou cutânea. 
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Tabela 2. Resultados do Solo do Parque Apipucos 
Maximiliano Campos (mg/kg) 

Metais Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

 
Valores 
Médios 

Valores 
Médios 

Valores Médios 

Mn 142 138 163 
Ni 19 19 16 
Cu 87 84 93 
Zn 89 91 116 
Ga 11 12 11 
Sr 128 136 89 
Pb 56 48 75 
V 122 160 131 
Ti 4458 5105 4355 
Ca 6919 8246 6991 
Mg 5372 5077 4899 
Al 73207 82687 69509 
Si 284246 270902 289947 
K 3568 3284 3978 
Fe 17509 20336 17687 
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INTRODUÇÃO  

O crescimento populacional implica numa maior 
produção de alimentos e atualmente, no Brasil, 
diversas hortaliças são cultivadas nos centros 
urbanos o que otimiza o transporte e diminui as 
perdas relacionadas ao tempo pós-colheita 
(MEDEIROS, 2008).  
Esses cinturões verdes estão propícios a um elevado 
risco de contaminação devido à poluição ambiental 
atrelado, principalmente, às emissões industriais, 
dejetos urbanos e tráfego veicular (LARCHER, 
2004). 
Dentre os contaminantes liberados no ambiente 
estão os metais pesados. Esses elementos são 
extremamente tóxicos e persistem por muitos anos 
no meio, prejudicando, assim, o bom funcionamento 
dos ecossistemas podendo alcançar toda a cadeia 
trófica e pondo em risco, de forma direta ou 
indiretamente, a saúde humana (LARCHER, 2004). 
Considerando que os vegetais retiram do solo todos 
os nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento, 
esta matriz pode constituir-se como uma das 
principais vias de contaminação para esses 
organismos (HOVMAND, 2008; BAIRD 2002). 
Portanto, é considerada a hipótese de que o uso do 
solo para fins agrícolas em áreas sob a influência de 
tráfego veicular, pode ocasionar um potencial risco à 
saúde dos consumidores dos produtos cultivados 
naquela região. Desta forma, a avaliação do impacto 
decorrente pela presença de contaminantes nos 
solos agricultáveis às margens de rodovias é de 
grande relevância para a saúde pública. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a qualidade de solos agricultáveis próximos a 
rodovias determinando a concentração dos metais 
Manganês (Mn), Cobre (Cu), Zinco (Zn), Cádmio 
(Cd), Níquel (Ni) e Chumbo (Pb). 

 

METODOLOGIA 

A região de estudo, está localizada na BR-101 no km 
70, no município de Recife-PE, área do complexo 
rodoviário da CEASA/PE, especificamente no trevo 
formado pelas rodovias federais - BR 101 e BR 232, 
de coordenadas 8°04'05.8"S 34°56'37.8"W. As 
coletas das amostras de solo foram feitas com um 

trado de aço inoxidável a uma profundidade de 40 
centímetros, a qual foi seccionada em camadas de 
20 cm. Foram coletados 2 perfis de solo a duas 
distâncias da rodovia de 5 e 80 metros em sentido ao 
centro do ponto analisado. As amostras foram 
levadas ao Laboratório do Serviço de Monitoração 
Ambiental do Centro Regional de Ciências Nucleares 
do Nordeste da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (SEAMB/CRCN-NE/CNEN) onde foram 
pulverizadas a uma granulometria de 80 µm, 
digeridas por um sistema de micro-ondas, filtradas e 
analisadas em triplicata pela técnica de 
Espectrometria de Absorção Atômica por Chama. 

RESULTADOS 

Os resultados revelam uma tendência entre os 
elementos analisados com a proximidade da rodovia, 
apresentando valores de aproximadamente 250% 
superiores para o Pb e Zn; 143% para o Cu e  para o 
Ni, Cd e Mn de aproximadamente, 50% em relação 
as amostras coletadas a 80m de distância da rodovia 
(Fig. 1 a 6). Essa relação, possivelmente, é 
favorecida pela ressuspensão do material particulado 
atmosférico que aumenta ao se aproximar da rodovia 
devido ao alto fluxo veicular. 

Figura 1. Concentração do elemento zinco em 
amostras de solo da BR-101 Km 70, Recife-PE 

 



 

Figura 2. Concentração do elemento chumbo em 
amostras de solo da BR-101 Km 70, Recife-PE. 
 

 

Figura 3. Concentração do elemento cobre em 
amostras de solo da BR-101 Km 70, Recife-PE. 
 
 

 

Figura 4. Concentração do elemento cádmio em 
amostras de solo da BR-101 Km 70, Recife-
PE.

 

Figura 5. Concentração do elemento níquel em 
amostras de solo da BR-101 Km 70, Recife-PE. 

 

Figura 6. Concentração do elemento manganês em 
amostras de solo da BR-101 Km 70, Recife-PE. 

CONCLUSÕES 
 Os resultados encontrados dão indícios de uma 

possível contaminação com altas concentrações 
de Cd, Cu e Zn, que se encontram acima do Valor 
de Prevenção e de Pb acima do Valor de 
Investigação da resolução vigente. 

 Há uma possível relação entre a concentração 
dos metais analisados com a proximidade das 
rodovias. 

 As concentrações nas primeiras camadas dos 
perfis analisados apresentaram valores mais 
expressivos em relação às camadas mais 
profundas.  
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INTRODUÇÃO  

O Centro Regional de Ciências Nucleares 
do Nordeste (CRCN-NE) é referência em 
análise de radionuclídeos naturais por meio 
do Serviço de Monitoramento Ambiental 
(SEAMB) utilizando a técnica de 
Espectrometria de Raios Gama com 
detector de Germânio Hiper Puro (HPGe), 
dentre outras técnicas, para esse tipo de 
determinação. 

O SEAMB possui dois laboratórios de 
instrumentação nuclear que apresenta o 
Espectrômetro de Raios Gama, um deles 
apresentou uma radiação de fundo elevada 
em relação ao outro para linhas gama de 
radionuclídeos usados na determinação de 
226Ra (352 keV, 609 keV e 1120 keV). 
Levantando a suspeita de aumento dos 
níveis de 222Rn nesse laboratório e como 
consequência um aumento no limite de 
detecção do HPGe. 

OBJETIVO 

O presente trabalho buscou estudar o 
aumento da radiação de fundo em um dos 
laboratórios de instrumentação nuclear do 
SEAMB/CRCN-NE. 

METODOLOGIA 

Todos os anos são realizadas medidas de 
determinação da radiação de fundo nos 
Espectrômetros HPGe do SEAMB/CRCN-
NE/CNEN por um tempo de contagem de 
106 segundos (aproximadamente 12 dias). 
No ano de 2015, em um dos 
Espectrômetros HPGe da SEAMB, foi 
detectado um aumento no número de 

contagem no espectro de radiação de fundo 
para os radionuclídeos 214Pb (352 keV) e 
214Bi (609 keV e 1120 keV), ambos 
produtos do decaimento do 226Ra e filhos do  
222Rn [1]. 
Devido ao aumento da radiação de fundo 
obtida no Espectrômetro de Raios Gama, 
buscou-se avaliar a concentração de 222Rn 
no ar do laboratório. 
O detector escolhido para esse fim foi o 
CR-39. Esse é um detector de traços 
nucleares do tipo passivo utilizado para a 
determinação da concentração de 222Rn. 
O CR-39 foi exposto no laboratório durante 
2592 horas (aproximadamente 4 meses). 
Para sua revelação, foi utilizado o hidróxido 
de sódio a temperatura de 90°C em banho 
termostátizado durante 5 horas[2]. 
Para a contagem do número de traços por 
unidade de campo, foi empregada a 
microscopia óptica com aumento de 100 
vezes, sendo realizadas leituras em 60 
campos, e a contagem da densidade de 
campo por intermédio do software Matlab®. 
A atividade média do ambiente, foi 
calculada pela seguinte equação:  

 
Onde, A é a atividade média (Bq.m-3), D a 
densidade de traços (traços cm-2), t o tempo 
de exposição em horas (h) e f o fator de 
calibração ((traços/cm2)/(h Bq/m-3)). 

RESULTADOS 

Quando se comparou a contagem de 2015 
da radiação de fundo do Espectrômetro de 
Raios Gama, verificou-se que nesse ano o 
valor das contagens foi, aproximadamente, 
o dobro dos outros anos (Tabela 1). 



 
TABELA 1. Resultados da contagem da 
radiação de fundo do espectrômetro de 
raios gama do SEAMB/CRCN-NE nos anos 
de 2014 a 2016. 
Radionuclídeo 214Pb 214Bi 214Bi 
           Energia 
      Ano  

352 
keV 

609 
keV 

1120 
keV 

      2014 8030 7730 2390 
      2015 11200 11000 3220 
      2016 6590 6520 2150 
 
Com o aumento da contagem da radiação 
de fundo, a Atividade Mínima Detectável 
(MDA) dos radionuclídeos determinados 
pelo equipamento fica elevada, 
aumentando o limite de detecção do 
Espectrômetro de Raios Gama. 
No início do ano de 2016 foi realizada a 
exposição do dosímetro CR-39 para a 
quantificação do 222Rn no ar. 
Depois da Exposição, foi obtida uma 
densidade de traços de 
18.710 ± 297 traços/cm2, com o fator de 
calibração de 6,090 traços/cm2/h Bq/m3 no 
ambiente do laboratório de Espectrometria 
Gama (Figura 1). Com esses dados, foi 
possível calcular a atividade média de 222Rn 

no ambiente, sendo esta de 
1.056 ± 221 Bq/m3. 
 

Figura 1. Imagem do dosímetro após da 
revelação. 

  

Segundo a OMS (Organização Mundial da 
Saúde), o nível recomendado de 222Rn em 
ambientes fechados é de no máximo 
100 Bq/m3[3], ou seja, 1 ordem de grandeza 
menor do que o valor encontrado. 
A partir da segunda metade do ano de 
2016, com a chefia do laboratório tendo 
conhecimento desses dados, iniciou-se a 

abertura diária das portas e janelas 1 vez 
por dia, e a partir desse instante a radiação 
de fundo obtida no Espectrômetro de Raios 
Gama voltou a níveis dentro da faixa 
Normal (Tabela 1) 
 
CONCLUSÕES 

O aumento da contagem da Radiação de 
Fundo no HPGe foi devido à elevada 
concentração de 222Rn na atmosfera do 
laboratório. 

A atitude de melhorar a circular de ar do 
laboratório de instrumentação nuclear teve 
como consequência a diminuição da 
concentração de 222Rn no ambiente e 
aumento da sensibilidade do espectrômetro 
HPGe.  
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INTRODUÇÃO 

Padrões radioativos são rotineiramente 
empregados para garantir a confiabilidade 
de sistemas medidores de radiação. Um 
exemplo é o uso de fontes padronizadas 
em clínicas e hospitais, onde são utilizados 
equipamentos, denominados ativímetros, 
destinados a medir a atividade de 
radiofármacos [1]. No campo da medicina 
nuclear, são habitualmente comercializados 
padrões de fontes radioativas de meia-vida 
longa (137Cs, 60Co, 57Co e 133Ba), conforme 
preconizado na legislação vigente [1]. 
Entretanto, com a expansão da utilização 
de radionuclídeos emissores de pósitrons 
faz-se necessário que padrões na energia 
correspondente (511 keV) sejam 
disponibilizados.  
O CRCN-NE possui um laboratório de 
metrologia de radionuclídeos que vem 
desenvolvendo, nos últimos anos, métodos 
para padronização de emissores de 
pósitrons, obtendo resultados positivos [2]. 
Dentre os métodos estabelecidos por esse 
laboratório para a padronização de 
emissores de pósitrons está o da curva de 
eficiência que permite obtenção de padrões 
por meio da eficiência de detecção, 
influenciada diretamente por fatores como a 
energia da radiação, geometria da medição 
e tamanho do detector [2]. Este método já 
foi empregado com sucesso na obtenção 
de padrões de soluções radioativas 
líquidas, emissoras de radiação gama e de 
pósitrons. Assim, em julho de 2015, foram 
iniciados testes para a obtenção de fontes 
sólidas baseadas em resinas epóxi [3], com 
a intenção de produzir padrões nas 
geometrias de interesse: frasco de vidro e 
seringa. 
 

OBJETIVO 

Estabelecer o procedimento para obtenção 
de fontes sólidas padronizadas na energia 
de 511 keV, nas geometrias frasco de vidro 
e seringa, que serão utilizadas para a 
garantia da confiabilidade das medições 
rotineiras de atividade por meio do uso de 
ativímetros.   

METODOLOGIA 

Nos teste realizados no período anterior, foi 
possível a escolha da resina epóxi SQ2220 
e o endurecedor SQ3154 [4]. 
Seguindo com os testes, foram adicionados 
à mistura resina/enduredor, líquido 
antibolha (redelease/siladit-53) e corante 
(redelease), com a finalidade de inibir a 
formação de bolhas e avaliar a 
homogeneidade da preparação. Essa 
preparação foi homogeneizada 
manualmente. 
Nesta fase de testes, as soluções 
radioativas foram substituídas por HCl para 
evitar exposição à radiação. Com uma 
pipeta volumétrica, alíquotas de HCl foram 
transferidas para diferentes recipientes:  
frasco de vidro tipo penicilina (10mL), frasco 
de plástico (5mL) e seringa (3mL).  
Nos casos do frasco vidro e do frasco de 
plástico, adicionou-se ao HCl, a mistura de 
resina/enduredor, líquido antibolha e 
corante. As amostras foram 
homogeneizadas em um vórtex mixer de 
marca Kasvi Bask, modelo K45-2820, no 
tempo de 3 a 5 minutos, para os frascos de 
vidro, e homogeneização manual no tempo 
aproximado de 3 a 4 minutos para os 
frascos de plástico. 
No caso dos testes em seringas, para evitar 
vazamentos, adicionou-se inicialmente a 
mistura de resina/enduredor/líquido 



antibolha/corante, em quantidade suficiente 
para atingir o volume desejado (3 ml), e na 
sequencia adicionou-se o HCl. A 
homogeneização foi semelhante a dos 
frascos de plástico. Para caracterização do 
material extravasado pela agulha da 
seringa, foram realizados testes com a 
auxílio de fitas indicadoras de pH. 
Para a confecção de um padrão radioativo, 
optou-se pelo uso do radionuclídeo 22Na, 
devido a sua meia-vida longa de 2,60 anos.  
Com um picnômetro, alíquotas da fonte 
radioativa foram transferidas para o frasco 
de vidro e para o frasco de plástico. Para a 
verificação da massa de 22Na, foi utilizada a 
balança analítica de marca SHIMADZU. 
Foram repetidos todos os procedimentos 
acima descritos para a obtenção da fonte 
sólida, desde a sequência de adição da 
mistura como do tempo de 
homogeneização da preparação. 
 
RESULTADOS 

A adição do líquido antibolha mostrou-se 
eficaz na redução da quantidade de bolhas 
na preparação. Entretanto, esta formação 
permanece importante quando se adicionou 
o HCl ou a fonte de 22Na. Estudos 
complementares deverão ser realizados. 
Já a adição do corante à mistura, foi 
possível verificar a homogeneidade da 
amostra, tendo sido considerado uma etapa 
relevante.  
As preparações nos frascos de plástico 
apresentaram dificuldade quanto à 
homogeneização, sendo necessários mais 
testes a fim de obter tampa livre de solução 
radioativa após mistura. 
Na geometria seringa, os teste com as fitas 
de pH não permitiram analisar se o HCl 
utilizado na preparação extravasa junto à 
mistura de resina durante ajuste do êmbolo 
a seringa, sendo necessário verificar perda 
de massa do HCl, o que não será viável 
acontecer com as amostras em presença 
de solução radioativa.  
Já as amostras preparadas na geometria 
frasco vidro apresentaram os melhores 

resultados, mesmo nos casos onde houve a 
adição da solução radioativa de 22Na. 
 
CONCLUSÕES 

A metodologia para obtenção de fontes 
sólidas padronizadas baseadas em 
emissores de pósitrons desenvolvida neste 
projeto tem apresentado resultados 
promissores, especialmente para as 
preparações na geometria frasco de vidro. 
Nas demais geometrias testadas, testes 
adicionais serão realizados no intuito de 
evitar transferência de massa para a tampa 
do frasco e o vazamento pela agulha da 
seringa.  
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INTRODUÇÃO  

Segundo Attix [1] um dosímetro é “qualquer 
instrumento capaz de prover uma leitura 
que é a medida da dose absorvida D 
depositada em seu volume sensível V pela 
radiação ionizante”. A mediação correta e 
precisa na quantidade de energia 
depositada pela interação de radiações 
ionizantes, como fótons de RaiosX e Gama, 
com diferentes tipos de materiais é crucial 
para o entendimento de como estas 
interações podem 
ocasionar mudanças físicas e químicas com 
estes materiais. Neste contexto, a 
dosimetria apresenta-se 
como uma atividade essencial no 
monitoramento da exposição de 
trabalhadores e do público em geral, em 
atividades normais, incidentes ou acidentes 
envolvendo materiais radioativos. 

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 band 
gap por exemplo, gerando como 
consequência o surgimentos de novas 
propriedades como a fluorescência. [2] 

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.[3] 

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 
Se0, 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 Se0, 
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. 

Após foi feita a inclusão da parafina e óleo 
mineral quente no seu ponto de fusão ( 
mais ou menos 45ºC) com amostra 
purificada 

No processo de ensaios de irradiação, 
utilizou-se a fonte de Cs-137 na dose de 16 
Gy e 32Gy e gerador de nêutrons o 
nêutrons Am-241/Be por 24 horas, do 
laboratório de Metrologia da DITAN, onde a 
amostra irradiada com nêutron foi 
submetida a atividade de 40 mCi. Toda a 
amostra foi caracterizada 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. 

RESULTADOS 

Figura 1 apresenta os espectros de 
fluorescências da amostra de PQs de CdSe 
irradiada com Am-241 Be, com energia 
média de 40 mCi. Como pode ser 
observado na figura, a o aumento da 
intensidade da fluorescência. 
 

 
Figura 1: Espectro de Emissão dos PQs de CdSe  
Como pode ser observado a amostra sem 
irradiar não apresenta flutuação da sua 
fluorescência, comparando-se com a 
amostra irradiada no feixe de nêutron por 
24 horas. Levando a crer que a deposição 
na parafina tenha causado alteração na 

flurescência do PQs. Enquanto isso, as 
amostras irradiadas com o Césio não 
apresentou nenhuma dose absorvida.  

Desta forma, pode-se inferir que o feixe de 
neutron aumentou a radiossensibilidade dos 
PQs enquanto o Césio não modificou a 
amostra. 

 
CONCLUSÕES 

Conclui-se que com este projeto, obteve-se 
êxito na síntese dos Qds de CdSe podemos 
utilizar o mesmo material PQs para 
aumentar radiossensibilidade. 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 
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INTRODUÇÃO  

O fenômeno de difusão é essencial para a 
formação de biofilmes microbianos, uma 
vez que é através deste processo que os 
nutrientes necessários à divisão celular e 
crescimento das colônias são captados, 
especialmente por células desprovidas de 
estruturas locomotoras, tais como os 
flagelos, bem como aquelas que não 
apresentam mecanismos sofisticados de 
quimiotaxia. A difusão é o processo de 
transporte predominante para o interior dos 
agregados de células microbianas, como os 
biofilmes1. Recentemente, foi demonstrado 
que além da difusão, biofilmes de Bacillus 
subtilis apresentam estruturas que se 
assemelham a canais capilares, auxiliando 
no acesso das células mais distantes das 
bordas aos nutrientes disponíveis no meio 
em que se encontram2. Neste trabalho, 
foram utilizadas imagens de RMN para o 
estudo da difusão nesses biofilmes e 
avaliação do modelo proposto de canais 
capilares do biofilme de Bacillus subtilis. 

OBJETIVO 

Utilizar imagens por Ressonância 
Magnética Nuclear (RMN) ponderadas por 
difusão para extrair informações a respeito 
da difusão no biofilme de Bacillus subtilis. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, realizou-se o cultivo do 
microrganismo. O microrganismo liofilizado 
B. subtilis NCTC 10400 foi ressuspendido 
com soro fisiológico estéril. Então, 10 µL da 
suspensão foram inoculados em meio TSB, 
que foi incubado a 33° C durante 5 dias. 
Após isso, o microrganismo crescido em 

meio TSB foi inoculado em meio sólido ágar 
MSgg, previamente preparado em frascos 
de penicilina contendo 4 mL de meio de 
cultura. As amostras foram então incubadas 
a 33° C durante 5 dias. A última etapa 
consistiu na obtenção das imagens de RMN 
ponderadas por difusão, em espectrômetro 
de imagens Varian UNMRS 400 MHz, 
sendo tratadas com os softwares ImageJ e 
Matlab. 

RESULTADOS 

Os resultados revelaram uma estrutura 
relativamente diferente do modelo de 
canais capilares sugerido por Wilking e 
colaboradores (2013), o qual compreende 
canais dispostos no plano x-y do biofilme, 
enquanto o eixo z estaria alinhado na 
direção normal do plano do biofilme, como 
representado no esquema 1. Os resultados 
obtidos indicam que a difusão no biofilme 
de B. subtilis é de natureza anisotrópica, ou 
seja, a atenuação do sinal em todas as 
direções não é a mesma, bem como a 
difusão é compartimentalizada, exibindo 
diferentes comportamentos difusivos 
dependendo da proximidade com a borda 
do biofilme. 

Esquema 1. Ilustração do plano axial do biofilme 
de B. subtilis.  



 

Figura 1: Imagens de RMN ponderadas por 
difusão de biofilmes de B. subtilis. 

A figura 1 mostra as linhas A, B e C, que 
representam sequências de imagens de 
RMN obtidas com gradientes de campo 
magnético aplicados nas direções z, x e y, 
respectivamente. Como a intensidade do 
campo magnético aplicado aumenta da 
esquerda para direita, a figura 1 indica uma 
distinção entre as imagens obtidas com 
gradiente em z em relação às imagens com 
gradiente em x e y. Nas imagens com 
gradiente em z, o contraste entre as regiões 
do biofilme fica mais evidente à medida que 
o gradiente é aumentado. 

As imagens mostram que ao redor do 
centro do biofilme (figura 2 (A), região 2), a 
difusão é mais rápida na direção z, em 
relação às margens. Isto significa que 
nessa região, os nutrientes necessários são 
oriundos principalmente do meio de cultura 
que se encontra imediatamente abaixo.  

 

Figura 2. A) Imagem das regiões do biofilme. B) 
Gráfico da atenuação do sinal, em função do 
gradiente aplicado, por região do biofilme, na 
direção z.   

Na região 3, figura 2 (A), a difusão se 
mostrou mais rápida nas direções x e y, 
sugerindo que, nessa região, os nutrientes 
são captados principalmente através dos 
canais capilares no plano do biofilme. Na 
região 4, figura 2 (A), não se observou 
direção preferencial da difusão, significando 
que os nutrientes são captados de forma 
equivalente através dos canais capilares e 
do meio de cultura. 

Na figura 2 (B), o gráfico traz a correlação 
das regiões do biofilme com o decaimento 
do sinal ao longo da direção z.   Neste 
gráfico, fica clara a diferença da difusão nas 
três regiões de estudo, evidenciando que 
há a presença de compartimentos com 
propriedades difusivas distintas compondo 
a estrutura do biofilme, bem como de sua 
natureza anisotrópica. 

CONCLUSÕES 

Os resultados sugerem que no centro do 
biofilme, a difusão acontece de forma mais 
rápida na direção z, enquanto na área 
adjacente ao centro, a difusão ocorre mais 
rapidamente nas direções x e y. Além 
disso, a difusão não apresentou direção 
preferencial próximo às bordas. Dessa 
forma, notou-se um comportamento 
compartimentalizado de difusão, com 
regiões do biofilme exibindo propriedades 
difusivas distintas, bem como a natureza 
anisotrópica do biofilme. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Stewart, P. S. J. Bacteriol., 185,            
1485-1491, 2003. 

[2] Wilking, J. N.; Zaburdaev, V.; De Volder, 
M.; Losick, R.; Brenner, M. P.; Weitz, D. A. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 10, 848-852, 
2013. 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

CNEN/CNPq, pela bolsa de iniciação 
científica, e FACEPE. 



Dosimetria Fricke como uma Ferramenta para o Controle de Qualidade da 
Terapia Fotodinâmica 
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INTRODUÇÃO  

    Estudos clínicos têm indicado segurança 
e efetividade dos corantes para o 
tratamento de alguns tipos de câncer de 
pele, bem como de osso, mama e pulmão 
utilizando-se a terapia fotodinâmica, pois os 
corantes são caracterizados pela sua 
habilidade de absorver luz visível [1]. Em 
função do fato de absorverem luz com 
elevada eficiência, alguns desses 
compostos são capazes de induzir ou 
participar de reações fotoquímicas. 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, 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, dentre os 
quais se inclui a terapia fotodinâmica [2].  
    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.  
 

OBJETIVO   

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

METODOLOGIA 

     Pesou-se um balão volumétrico de 500 
mL sem tampa em balança semi-analítica 
com precisão de duas casas decimais; o 
balão foi preenchido com água ultra-pura 
até aproximadamente 250 mL e adicionou-
se lentamente 11 mL de ácido sulfúrico PA 
(H2SO4, para acidificar a solução); o balão 
contendo a solução de ácido sulfúrico foi 
pré-irradiado com dose de 10 Gy (para 
destruir quaisquer resíduo orgânico), 
utilizando-se equipamento de raios-. 
Pesou-se, em balança analítica, 0,196g de 



sulfato ferroso amoniacal hexaidratado, 
0,030g de cloreto de sódio e transferiu-se 
as quantidades pesadas para o balão de 
500mL ajustando-se o peso do balão com 
água ultra-pura.  
     A cada 100 mL desta solução foi 
acrescentado 0,01g do corante azul de 
toluidina (quantidade suficiente para uma 
concentração de 100µg/mL do corante), 
realizada em triplicata. Posteriormente, foi 
acrescentado etanol [3] aos dosímetros 
dando origem ao FATA (Fricke + azul de 
toluidina + álcool). 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 
que foram irradiados com um arranjo de 19 
LED obtido comercialmente que emitem luz 
verde e luz amarela em 620 – 630 nm por 
120 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 erro.  
Amostras padrões de densidades ópticas 
conhecidas (D = 1,5 e D = 0,3) foram lidas 
paralelamente. 
 

RESULTADOS 
 
     Os resultados são mostrados na Tabela 
1, para amostra irradiada com luz verde e 
na Figura 1, para as amostras irradiadas 
com a luz amarela, nota-se que para a luz 
verde os resultados não foram satisfatórios, 
apesar do longo tempo de irradiação. 
 

TABELA 1. Tabela dos resultados da irradiação com 
LED verde por 144 h. 
 

(144 h) 304 nm 415 nm 620 nm 
Irradiada  3,6655 0,3368 4,3586 

Não Irradiada 3,7693 0,3429 4,3644 
 

FIGURA 1. Variação da densidade óptica em relação 
ao tempo de irradiação com Luz amarela. 
 

 
 

FIGURA 2. Valores da densidade óptica padrão de 
1,5 analisadas paralelamente às amostras. 
 

 
 

CONCLUSÕES 

    Amostras irradiadas com luz verde 
deverão ser repetidas. Enquanto, amostras 
irradiadas com luz amarela, neste ensaio, 
apresentaram resultados positivos. 
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Biomonitoração passiva na praça 13 de maio, recife: enxofre em córtex de 
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INTRODUÇÃO  

A contaminação ambiental é um dos 
principais problemas encontrados em 
grandes centros urbanos e a busca por 
mecanismos que proporcionem a 
identificação de elementos tóxicos e de 
suas principais fontes emissoras são de 
extrema relevância para direcionar ações 
futuras de mitigação. Neste contexto, tem-
se buscado medidas e estratégias para a 
detecção de poluentes. [1] A utilização do 
córtex dos troncos de árvores já tem sido 
aplicada para estudos de biomonitoração 
em áreas industriais na Região Nordeste. 
[2] O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a distribuição de enxofre na Parque 
13 de Maio, Recife, Pernambuco, por meio 
da biomonitoração passiva empregando 
córtex de espécies arbóreas. 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no Parque 13 de 
Maio (Figura 1), localizado no centro urbano 
da cidade do Recife, um local de grande 
tráfego de veículo e de pessoas. A 
amostragem foi dividida em 7 unidades 
amostrais, abrangendo todo o parque de 
forma epresentativa. 

 
 
Figura 1. Distribuição das unidades 
experimentais no Parque 13 de Maio, 
Recife, Pernambuco. 
 
As coletas foram distribuídas entre nativas 
e exóticas, em média, a 1,5m de altura e 
com a altura de copa e diâmetro da árvore 
registrados. As amostras foram coletadas 
com até 2mm de espessura e 
acondicionadas em envelopes de papel ou 
potes de polietileno, encaminhadas ao 
laboratório para a limpeza e secas em 
estufa de circulação forçada à 60°C, até 
obter peso constante e armazenadas para 
posterior análise.  
 
As amostras coletadas foram secas e 
cominuídas até o tamanho de partícula de 
aproximadamente 1mm e feita porções 
analíticas de até 1 g das amostras de 
cascas de árvores e transferidas para tubos 
de polietileno cobertos com filme de 
polipropileno apropriados para análises por 



XRF. Para o controle de qualidade do 
procedimento analítico, os materiais de 
referência SRM 1547 Peach Leaves e SRM 
1573a Tomato Leaves foram analisados 
juntamente com as amostras. Os resultados 
dos materiais de referências foram 
empregados para o cálculo do Número En, 
cujos valores entre -1 e 1 demonstram a 
qualidade do procedimento analítico em 
nível de 95% de confiança. 

RESULTADOS 

Os dados da Tabela 1 demostram a partir 
do valor En a qualidade do procedimento 
analítico adotado.  
 

Tabela 1. Qualidade do procedimento 
analítico. 

 
Material 

de 
referência 

Valor 
obtido 

(mg kg-1) 

Valor de 
referência 
(mg kg-1) En 

RM 8415 4400 ± 570 5120  ± 500 -1,00 
 
Os resultados obtidos na análise 
apresentaram uma grande faixa de 
concentração de enxofre, de 19,1 a 3093,9 
mg kg-1. Dentre as 26 amostras analisadas 
no Parque 13 de Maio apenas a amostra da 
espécie Pithecellobium dulce localizada na 
unidade amostral 4, apresentou 
concentração de S detectável, 3100 ± 18,5 
mg kg-1

, O que demostra que as árvores 
analisadas no parque não estão 
acumulando enxofre ou que as fontes 
emissoras de enxofre, principalmente 
veículos automotivos, devem estar de 
acordo com a legislação exigida pela 
Agência Nacional do Petróleo (ANP). [3] 

CONCLUSÃO 

Os resultados demostram que não há 
acúmulo de enxofre por contaminação no 
córtex das árvores analisadas no Parque 13 
de Maio, e que a acumulação encontrada 
na árvore Pithecellobium dulce, se deve a 
alguma característica ou tendência a 
acúmulo de enxofre da espécie, podendo 

ser caracterizada como possível biomonitor 
para casos de contaminação por enxofre, 
necessitando para isso da realização de 
estudos de acumulação para essa espécie 
em diferentes locais. 
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INTRODUÇÃO  

O CRCN-CO é um centro de pesquisa que 
tem seus estudos focados no acidente 
radiológico com Césio- 137 e nas Ciências 
nucleares, sendo assim, não é reconhecido 
como um museu institucionalizado, 
entretanto, analisando o conceito de museu, 
sugerido pelo International Council of 
Museums, ICOM, e o processo de 
musealização citado por DUARTE CÂNDIDO, 
podemos considerar que o CRCN-CO possui 
recurso suficiente para se tornar uma 
instituição que cumpre o caráter social que se 
espera de qualquer instituição museal e, 
portanto, passível a um estudo de público 
com caráter museológico, para que o mesmo 
possa auxiliar nos seus processos contínuos 
de aprimoramento. 

OBJETIVO 

Conhecer o público frequente do CRCN-CO e 
sua relevância no estudo aplicado no ano de 
2016, mediante o qual será realizado um 
levantamento das possibilidades de melhoria 
na oferta cultural oferecida pelo Centro de 
Informações do CRCN-CO. 

METODOLOGIA 

Foi elaborado um questionário com 14 
perguntas que variavam entre questões 
primárias como idade, nível de escolaridade e 
profissão, questões sobre o conhecimento 
prévio referente às ciências nucleares e 
questões referentes às atividades realizadas 
dentro do CI. O questionário foi aplicado 
durante todo o ano de 2016 para professores 
e alunos que visitavam o CI e participavam 
das atividades programadas. Ao todo, foram 
respondidos e analisados 323 questionários. 

O questionário foi aplicado sempre por um 
funcionário do CI, entretanto, a tabulação e 
análise dos dados foi realizada em uma 
parceria com o CI e estagiários na área de 
Museologia, para que as análises pudessem 
ser realizadas visando melhorias para o 
Centro de Informação, enquanto uma 
instituição com caráter museal.  

RESULTADOS 

Uma questão primordial para nosso estudo de 
público é perceber se as informações 
ofertadas oferecem um nível suficiente de 
informação para seu público. Conforme está 
representado no gráfico 1, 56% consideram 
ter aprendido “Muito” e 42% consideram ter 
aprendido o “Suficiente”. Outro fator 
importante a ser levado em conta e para 
garantir a idoneidade do estudo de público, 
também foram questionadas quais as 
experiências que desagradaram os 
participantes. Como apresentado no gráfico 2, 
os resultados também foram positivos. 

 

Figura 1. Considera ter aprendido 

 



 

Figura 2. Desagradou na experiência no CRCN-
CO 

 

CONCLUSÕES 

De forma geral, com a aplicação e análise dos 
dados gerados a partir do questionário, 
chegamos à conclusão que o público base do 
CI, atualmente, corresponde a alunos do 
Ensino Médio de escolas públicas de Goiânia. 
Entretanto, outras modalidades escolares 
também compõem a modalidade de público 
efetivo.  

Portanto, de acordo com a análise dos dados 
coletados, com a aplicação do questionário 
para as turmas agendadas para palestras no 
CI, as atividades realizadas, atualmente, bem 
como a estrutura e o corpo de profissionais, 
apresentaram-se de maneira satisfatória em 
relação a essa modalidade de público. Os 
dados são bastante promissores e 
animadores, o que transmite uma sensação 
de eficiência no trabalho que está sendo 
ofertado. Todavia, como já avaliado durante 
todo o processo de construção e escrita do 
estudo de público, o Centro de Informações 
não deve se estagnar e permanecer 
realizando sempre as mesmas atividades 
para o mesmo tipo de público, porque obteve, 
segundo este estudo, resultados positivos. 

Há muitas melhorias que podem ser 
implementadas no CI, principalmente quando 
pensamos na evolução da instituição como 

um ambiente de fato museal. O CRCN-CO é 
um espaço com bastante potencialidade 
museológica e que pode ser considerado 
como um núcleo em formação, pois já possui 
um acervo próprio. Falta, ainda, um 
profissional da área da Museologia que 
consiga organizar todos esses fatores e 
transformá-los em atividades eficientes e de 
proveito para o próprio corpo pessoal, os 
pesquisadores e para a comunidade em 
geral.  
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INTRODUÇÃO 

O TLD_100 é um tipo de dosímetro termo-
luminescente (DTL) composto de LiF:Mg,Ti, 
um material tecido-equivalente e ampla-
mente utilizado na área médica. Com o in-
tuito de implementar um sistema para avali-
ação de dose em mamografia no Laborató-rio 
de Dosimetria Termoluminescente do CRCN-
CO, no presente trabalho está sendo 
desenvolvida uma metodologia que inclui os 
seguintes procedimentos: limpeza das pas-
tilhas de TLD_100, testes de estabilidade na 
leitora de DTL, seleção e calibração des-ses 
dosímetros, a preparação de cartões 
dosimétricos, avaliação da dose na entrada 
da pele e estimativa da dose glandular mé-
dia. 

OBJETIVO 
 
Como atividade inicial, o trabalho teve como   
objetivo, realizar a limpeza das pastilhas de 
TLD_100 e avaliar a estabilidade da leitora de 
DTLs. 
 
METODOLOGIA 

Neste trabalho utilizou-se um lote com 50 
pastilhas de TLD_100, com dimensões de 
3,2mm x 3,2mm x 0,89mm, fabricadas pela 
Thermo Electron Corporation e pertencen-tes 
ao CRCN-CO. O primeiro procedimento 
consiste na limpeza dos mesmos para eli-
minar resíduos de gordura ou poeira que 
podem influenciar no sinal de termolumi-
nescência (TL). Para isso, os dosímetros 
foram colocados em um becker de 50mL 
contendo álcool isopropílico 95,5%. O reci-
piente foi agitado manualmente por 5 minu-
tos e em seguida, os TLDs foram colocados 
sobre uma folha de papel toalha para uma 
secagem prévia. Em seguida, as pastilhas de 
TLD_100 foram transferidas para uma placa 

de petri e depois colocadas em uma estufa, 
onde permaneceram a uma tempe-ratura de 
60ºC por 15 minutos para seca-gem completa 
[1]. Toda a manipulação dos dosímetros foi 
feita com luvas e com auxílio de uma pinça 
anatômica para evitar a con-taminação dos 
mesmos. Após a limpeza dos dosímetros, os 
mesmos foram identifi-cados com números 
de 1 a 50, utilizando grafite 0,5mm.  

O segundo procedimento consistitu em veri-
ficar a estabilidade da leitora de DTLs. As 
pastilhas de TLD_100 foram submetidas a um 
tratamento térmico a 400ºC em um for-no 
específico (PTW-TLDO) e em seguida ir-
radiadas em um irradiador portátil de Sr90/ Y90 

(Thermo Electron Corporation, modelo 2210). 
Após a irradiação os dosímetros fo-ram 
colocados novamente no forno para serem 
submetidos a um novo tratamento térmico a 
100ºC e depois transferidos para o 
equipamento que realiza a leitura (Leitora 
Harshaw TLD, modelo 5500). Com a leitura 
do sinal de TL o equipamento informa o si-nal 
do ruído da fotomultiplicadora (FTM) e da luz 
de referência (LR). Essa informação é 
coletada antes do início da leitura e é re-
petida após a leitura de cada 10 TLDs. Rea-
lizou-se ao todo 13 leituras, e em cada uma 
foi extraída a média do sinal do ruído da 
(FTM) e da (LR). Também foi calculada a 
média desses parâmetros para todas as lei-
turas [2]. Esses valores foram então com-
parados com seus respectivos desvios má-
ximos recomendados pelo fabricante do e-
quipamento [3]. Para a LR o desvio máximo 
deve ser de ±2% e para o ruído da FTM ±10% 
[2]. 

RESULTADOS 

Para a LR (Fig.1), a média da intensidade 
luminosa em todas as leituras foi de (598,4 
±7,7)nC, com desvios em torno dessa mé-dia 



em cada uma das leituras entre ±1,6%. Como 
todos os desvios padrões são inferio-res a 
±2%, pode-se afirmar que a luz de re-ferência 

apresentou boa estabilidade. 

 

 

Na figura 2 estão apresentados os dados para 
o ruído da FTM. A média deste sinal para 
todas as leituras foi de (0,2823± 0,3069)nC, 
com desvios em torno dessa média para cada 
leitura variando de -55,7% a +198,2%. Isso 
indica que o sinal das leitu-ras apresenta 
grande instabilidade devido à influência de 
ruído eletrônico. O ruído pre-sente no sinal é 
provocado provavelmente por oscilações na 
rede elétrica e pela quali-dade do gás 

utilizado para resfriamento da placa 
aquecedora da leitora TLD. Para que o 
equipamento não sofra influência da rede 
elétrica, o mesmo deve ser conectado um 
nobreak do tipo senoidal. O gás adequado a 
ser utilizado é o nitrogênio 99,995% pre-
purificado e seco, como recomendado pelo 
fabricante [3]. Outros fatores como tempe-
ratura da sala, presença de umidade e luz 
ultravioleta também podem influenciar no 
sinal do ruído na FTM. 

CONCLUSÕES 

A primeira etapa do trabalho permitiu con-cluir 
que o equipamento não está em con-dições 
adequadas para realização de leitu-ras de 
DTLs, pois a grande influência de ruído do 
sinal prejudica a determinação do elemento 
de correção individual e do fator de 
calibração, induzindo erros na determi-nação 
direta da dose, principalmente para baixas 
doses, da ordem de μGy e mGy. De-vem ser 
feitas as correções necessárias na instalação 
do equipamento e nas condições ambientes 
para operação do mesmo. Após feitas as 
devidas adequações, os procedi-mentos de 
seleção e calibração dos DTLs poderão ser 
realizados. 
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho apresenta um estudo 
experimental sobre a medição por uma 
técnica ultrassônica, do nível de água no 
tanque de expansão do Circuito de 
Circulação Natural (CCN) do Laboratório de 
Termo-hidráulica Experimental do Instituto 
de Engenharia Nuclear. Na operação do 
CCN em regime monofásico o nível de 
água no tanque de expansão é estável. 
Entretanto, ao longo da operação em 
regime bifásico, ocorrem oscilações no nível 
de água decorrentes de variações da 
temperatura e da fração de vazio.  
 

OBJETIVO 

Esse trabalho tem como objetivo o 
desenvolvimento de uma técnica que 
possibilite a medição das oscilações no 
tanque de expansão. Pois isso permitirá 
uma estimativa da variação da fração de 
vazio do circuito ao longo do tempo.    
 

METODOLOGIA 

A montagem experimental foi realizada em 
uma bancada de testes, utilizando um 
conjunto transdutor de ultrassom – sapata, 
fixado na base de um tanque similar ao 
tanque de expansão do CCN. A sapata fica 
em contato direto com o material do tanque, 
sendo transparente aos sinais ultrassônicos 
e servindo de proteção ao transdutor contra 
os efeitos das temperaturas mais altas. A 
técnica ultrassônica utilizada é por pulso-
eco, em que um mesmo transdutor é 
emissor e receptor de sinal.  

O conjunto transdutor-sapata é parte de um 
sistema ultrassônico formado por uma placa 
geradora de sinais ultrassônicos, 
transdutores e um computador (PC) com 
um programa em LabView para controlar o 
sistema.  

 O programa é capaz de calcular o tempo 
de trânsito que os sinais ultrassônicos 
levam para atravessar a parede da base do 
tanque, a camada (nível) de líquido e 
retornar ao transdutor. Sabendo a 
velocidade do ultrassom na parede e no 
líquido é possível calcular a espessura da 
parede e a altura do líquido. As medições 
foram realizadas enchendo-se o tanque 
com diferentes volumes de água, as 
marcações foram feitas a partir de uma 
escala de papel milimetrado que está fixada 
no tanque e em condições de temperatura 
variável, desde a temperatura ambiente até 
90 oC. 

Foram utilizadas correções para os valores 
de velocidade de acordo com a temperatura 
ambiente no decorrer dos experimentos, 
essa correlação foi encontrada em [1]. 

 

RESULTADOS 

A Figura 1 mostra uma curva de calibração 
da medição real do ultrassom com valores 
no eixo y em relação ao papel milimetrado 
que está fixado tanque correspondente ao 
eixo x.  

 



 
Figura 1. Calibração do Ultrassom  

 

Figura 2. Variação da Velocidade em 
relação à temperatura 

A Figura 2. indica a velocidade que está no 
eixo y (m/s) em relação a variação da 
temperatura (ºC).   

CONCLUSÕES 

É possível observar na Figura 1. que os 
valores medidos pelo ultrassom estão de 
acordo com os das marcações utilizadas. 

A figura 2. mostra  um aumento da 
velocidade do som na água com o aumento 
da temperatura. A partir desses valores 
será possível encontrar uma boa correlação 
para as medições posteriores da altura de 
líquido do tanque de expansão do CCN.  
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Processamento de Sinais Ultrassônicos para Análise do Movimento de 
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INTRODUÇÃO  

Os escoamentos bifásicos gás-líquido estão 
presentes na engenharia nuclear de 
diversas formas: na troca de calor entre o 
fluido refrigerante e os elementos 
combustíveis do reator, geradores de vapor, 
condensadores e nas tubulações das 
centrais nucleares. 

Um padrão de escoamento gás-líquido que 
pode ocorrer em centrais nucleares, tanto 
em condições de operação normal como 
em situações de emergência, é o 
intermitente de bolhas alongadas, mais 
conhecido como slug flow, que pode ser 
caracterizado por sequência de bolhas em 
seu interior separadas por pistões de 
líquido. As bolhas de Taylor, que possuem 
um formato que tende a um cilindro, 
parecidas com um projétil. 

[1] estudaram o movimento dessas bolhas e 
avaliaram a influência das propriedades dos 
fluidos no formato e no comportamento 
delas.   

OBJETIVO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento 
de programas usando o MATLAB para o 
processamento de sinais ultrassônicos e 
análise do movimento ascendente de 
bolhas de Taylor individuais em tubos 
contendo líquido estagnado. 

METODOLOGIA 

Os resultados experimentais apresentados 
neste trabalho foram obtidos em uma 
coluna de líquido estagnado e vedada nas 
extremidades, que consistiu de tubos de 

acrílico de seção circular com diâmetro 
interno de 0,019 m, 0,024 m e 0,034 m, e 
com 2,0m de comprimento, localizada no 
Laboratório de TermoHidráulica 
Experimental do Instituto de Engenharia 
Nuclear (LTE/IEN/CNEN).  

A aquisição dos dados foi realizada por 
meio de um sistema ultrassônico composto 
por transdutores ultrassônicos que 
funcionam em modo pulso-eco. Nessa 
técnica, um único transdutor é usado como 
emissor e receptor das ondas ultrassônicas, 
o transdutor envia ondas que atravessam a 
parede do tubo, propagando-se no 
escoamento e, ao encontrarem uma 
interface gás-líquido, são refletidas de volta 
ao transdutor que as enviou, percorrendo o 
mesmo caminho da onda emitida. 

As bolhas foram geradas através da 
inversão dos tubos parcialmente cheios de 
líquido, deixando-se apenas um bolsão de 
ar de comprimento conhecido, forma 
medidas as velocidades e os comprimentos 
das bolhas e determinando os seus perfis, a 
partir dos quais mediu-se as espessuras de 
equilíbrio do filme líquido em queda ao seu 
redor. 

Para o processamento dos sinais e 
medição dos parâmetros desejados foram 
desenvolvidos diferentes algoritmos. Para a 
determinação da velocidade foi usada uma 
técnica de correlação cruzada, que calcula 
o atraso no tempo entre dois sinais 
referentes à detecção de uma mesma bolha 
por dois transdutores com a distância de 
separação entre eles conhecida. Os 
comprimentos foram obtidos a partir da 
identificação do nariz e da cauda da bolha e 
da velocidade de propagação previamente 



medida. Já para a determinação do perfil da 
bolha foram levados em conta o tempo 
entre a emissão e a recepção da onda após 
ser refletida pela interface da bolha e a 
velocidade de propagação do som no 
líquido. 

RESULTADOS 

A Figura 1 apresenta os valores obtidos 
utilizando o número adimensional 
Fr=Ub/(gD)1/2, que relaciona a velocidade da 
bolha (Ub) com a aceleração da gravidade e 
o diâmetro do tubo e também 
Nf=(ρ/μ)(gD3)1/2, que é um número 
adimensional que está relacionado com 
densidade e a viscosidade dinâmica do 
líquido. 

 

Figura 1: Número de Froude em função do número 
inverso da viscosidade. 

Nota-se que Fr tende a diminuir quando Nf 
diminui, ou seja, para líquidos mais 
viscosos a velocidade de ascensão da 
bolha Ub é menor, se comparada com 
aquelas para líquidos menos viscosos. 

  

Figura 2: Espessuras de filme líquido em equilíbrio, 
em função do número inverso da viscosidade. 

Na Figura 2, são apresentados os valores 
da espessura de equilíbrio adimensional δ’ 
medidos pela técnica ultrassônica para os 
diferentes líquidos, bem como a correlação 
de [2]. 

CONCLUSÕES 

O programa desenvolvido em MATLAB 
agilizou o processamento dos sinais 
ultrassônicos, permitindo maior rapidez nos 
cálculos dos parâmetros característicos das 
bolhas e da espessura do filme de líquido.  

Para todas as misturas água-glicerina 
utilizadas nos experimentos, foi observado 
que Ub diminuiu com o aumento da 
viscosidade das misturas.  

Nota-se uma boa concordância entre os 
valores experimentais do presente trabalho 
e aqueles estimados pela correlação, para 
o caso de líquidos com altas viscosidades. 
Entretanto, para os líquidos com baixas 
viscosidades, observou-se um desvio em 
relação à correlação proposta. 
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Posicionamento em Ambientes Internos com Dispositivos Wi-Fi de Baixo 
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INTRODUÇÃO 

O ritmo de desenvolvimento da pesquisa 
ligada ao rastreamento de localização está 
altamente vinculado com o avanço da rede 
de sensores sem fio e tecnologias sem fio, 
sendo explorado em muitas áreas. Um 
exemplo clássico é o Sistema de 
Posicionamento Global (GPS) utilizando 
satélites. Entretanto, como a comunicação 
entre os satélites e receptores GPS exige a 
propagação de rádio em linha de visada, o 
sistema GPS só funciona em ambientes 
externos. Para o rastreamento de posição 
em ambientes internos (indoor), é preciso 
utilizar dispositivos sem fios baseados em 
tecnologia Bluetooth ou Wi-Fi (IEEE 
802.11). O posicionamento em ambientes 
internos possui possibilidade de aplicação 
em diversos cenários, como mapeamento 
de radiação, acompanhamento de pessoal 
em retiradas de emergência, ou mesmo 
posicionamento indoor dentro de museus, 
estações de trem, aeroportos, complexos 
de compras etc. 
Este trabalho se baseia na possibilidade de 
medir a distância entre o dispositivo Wi-Fi e 
pontos de acesso locais pela medida da 
potência do sinal recebido, pois todas as 
ondas eletromagnéticas tem relação de 
inverso do quadrado entre a potência 
recebida e a distância.  
 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é mostrar o 
desenvolvimento de aplicações utilizando 
novos dispositivos Wi-Fi (ESP8266 – 
Espressif Systems) para posicionamento 
em ambientes internos. 

 

METODOLOGIA 

Os seguintes passos foram realizados para 
o desenvolvimento do sistema: 
 Desenvolvimento de programa para 

microcontrolador ESP8266 com 
firmware NodeMCU [3].  

Este programa, feito em linguagem LUA, 
coleta os valores de potência de 
transmissão entre o ESP8266 e vários 
Pontos de Acesso sem fio (Access Points - 
AP) no ambiente, enviando esses dados 
também por meio sem fio para um PC que 
esteja na rede (fig. 1). O dispositivo 
ESP8266 pode funcionar de forma portátil 
com uso de uma bateria, como mostrado na 
figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Sistema de posicionamento 
 

 Desenvolvimento de programa para 
visualizar a posição do dispositivo com o 
microcontrolador ESP8266 no ambiente. 

Este programa, feito em LabVIEW, recebe 
os dados de potência coletados pelo 
ESP8266, referentes a cada Access Point 
do ambiente, e calcula por trilateração a 
posição aproximada deste dispositivo (T) no 
ambiente. Para esse cálculo é necessário 
fornecer ao programa as coordenadas x e y 
de cada Access Point. A potência do sinal é 
convertida em distância por um processo de 



caracterização que relaciona as duas 
grandezas em duas distâncias conhecidas 
até cada Access Point (AP). Na trilateração 
as distâncias entre posições de referência 
(APs) e uma posição desconhecida (T) 
podem ser consideradas como raios de 
círculos com centro em cada posição de 
referência (APs). Logo, a localização 
desconhecida é a interseção de três 
círculos (fig. 2). 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2 – Interseção de três círculos  

 
As expressões para o cálculo das 
coordenadas podem ser obtidas usando o 
Teorema de Pitágoras. Resolvendo as 
equações (1) para x e y, as coordenadas da 
posição desconhecida T podem ser 
calculadas. 
 

 
                              (1) 

 
 
RESULTADOS 

A tela do programa para visualizar a 
posição é mostrada na figura 3. Esta mostra 
a área do 2º andar do prédio da 
Instrumentação (Bloco G) do IEN. Os 
pontos em vermelho referem-se às 
sucessivas posições calculadas em 
intervalo de um minuto. A variação chegou 
a 1,5 metros do ponto real, marcado em 
verde.  

CONCLUSÕES 

As variações percebidas na posição, 
mesmo com o dispositivo ESP8266 parado,  

Fig. 3 – Programa para visualizar a posição 
 

mostram que a localização em ambientes 
internos, baseada na indicação da potência 
do sinal recebido, ainda carece de 
melhorias em virtude da imprecisão e 
incerteza nos valores medidos, decorrência 
direta dos obstáculos e reflexões do sinal. 
No entanto, como solução de baixo custo 
se comparada a outras, como RFID 
(Identificação por radio frequência), já 
difundidas em algumas aplicações, a 
utilização do dispositivo ESP8266 torna-se 
muito vantajosa. A sequência do trabalho 
se dará com o uso de métodos para 
melhorar a precisão, a passagem de 
informação para dispositivos móveis e a 
ligação destes em monitores de radiação 
para mapeamento em ambientes internos. 
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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 automatizar o 
código 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, objetiva-se 
uma união de todos esses programas que 
eram executados de forma independente. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizado uma sequência 
de testes a fim de identificar o melhor 
método de remoção de fundo. Dentre os 
métodos estudados [1], MOG e W4, optou-
se pelo último devido à facilidade de 
implementação no programa existente. 

Após essa etapa, o trabalho direcionou-se 
para uma automação do código, unindo o 
processamento, pós-processamento e 
chaveamento dentre câmeras para facilitar 
a operação do programa. Para tal, as 
pastas de dados processados de cada 
rotina foram criadas e direcionadas 
automaticamente, além dos gráficos ao final 
do programa. 

Posteriormente, o trabalho visou uma maior 
integração entre o processamento principal 
das câmeras direita e esquerda. Como as 
duas câmeras possuem taxas de quadros 
diferentes, seus intervalos de 
processamentos não são os mesmos. 
Portanto, foi adicionada ao programa uma 
caixa de diálogo pedindo os dados 
necessários à conversão, afim de que essa 
fosse feita automaticamente. 

Ainda visando uma melhor integração e 
melhor desempenho no processamento 
principal, pensou-se em filosofias de 
paralelismo. A primeira estudada foi através 
da GPU. Porém, o suporte do Matlab para 
essa ferramenta só pode ser usado para 
um grupo de funções específicas, como a 
FFT, e nenhuma dessas eram utilizadas na 
rotina do programa, portanto, essa ideia foi 
logo descartada. A segunda filosofia foi 
através de uma documentação exclusiva do 
Matlab que é capaz de criar núcleos de 
processamento separados, chamados de 
“parallel pools”. Através dessa ferramenta 
foi possível utilizar um tipo especial de loop, 
o “parfor”, que permite que diferentes 
iterações sejam realizadas por “pools” 
diferentes. Tal ideia foi útil no sentido de 
que os processamentos principais das 
câmeras esquerda e direita são feitos 
simultaneamente. 

Terminada essa etapa, foram realizadas as 
marcações manuais (ground truth - GT) 
para uma terceira câmera, localizada entre 
a direita e esquerda, ainda a ser adicionada 
no código. 

 

 



RESULTADOS 

Como nesse trabalho não foram 
adicionadas mudanças profundas na 
natureza do processamento e sim, a 
automação das rotinas separadas, não 
ocorreram mudanças significativas nos 
dados em relação ao programa antigo. 
Porém, agora o código encontra–se mais 
fácil de ser operado. 

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). 

a)  

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 GT (em 
azul). 
 

a)  

b)  

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

identidade 2. 

CONCLUSÃO 

Antes era necessário rodar de forma 
sequencial e separada cada parte do 
código sendo necessário esperar cada uma 
a fim de realizar a outra. Logo, era 
necessário que algum operador ficasse 
atento ao longo de todo processamento. 
Agora, já automatizado, o código encontra-
se mais amigável e operacional. 
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INTRODUÇÃO 

Rejeito radioativo é todo material resultante 

da atividade humana que contém 

elementos que emitem radiação que podem 

gerar riscos à saúde e ao meio ambiente. 

Portanto, são muito tóxicos também para 

quem realiza a operação de 

armazenamento em repositórios. Nesse 

sentido, é extremamente importante o 

desenvolvimento de tecnologias que sirvam 

para treinamento de pessoas que precisem 

operar o armazenamento de rejeitos 

radioativos em estabelecimentos nucleares. 

Por outro lado, a realidade virtual (RV) tem 

sido destinada aos mais diversos fins, como 

simulações para sistemas educacionais, 

para fins militares como para treinamentos 

diversos. 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 [1]. 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 desenvolver 

um simulador de um repositório de rejeitos 

nucleares, para computação móvel, cuja 

interface de interação será por meio do 

capacete Óculos Gear VR. 

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. 

O Unity 3D é um poderoso núcleo de 

desenvolvimento de jogos. Possui suporte 

integrado para aplicações de realidade 

virtual. Além disso, devido à alta qualidade 

de seus jogos, aliado a uma rápida curva de 

aprendizagem, esta ferramenta foi 

escolhida para cumprir com o objetivo deste 

trabalho. 

O Óculos Gear VR é um capacete de 

realidade virtual da Samsung, que é 



compatível com alguns aparelhos celulares 

da fabricante. O dispositivo, mostrado na 

figura 1, contêm um touchpad que permite 

uma interação com aparelho sem a 

necessidade de remover o mesmo. Além de 

ter um sensor de proximidade que detecta 

se o usuário está ou não usando o 

capacete, que tem o objetivo de economizar 

bateria do aparelho celular.  

 

Figura 1. Gear VR 

 

RESULTADOS 

Os resultados preliminares obtidos, figura 2, 

indicaram que, o simulador de repositório 

de rejeitos radioativos, aplicada ao cenário 

de realidade virtual, utilizando o Gear VR, 

se comportou de maneira bem satisfatória, 

contudo mais ajustes ainda serão 

realizados visando uma melhor 

performance e conforto para o usuário.  

 

Figura 2. Simulador utilizando Gear VR 

 

 
 
 
CONCLUSÕES 

O Unity 3D se mostrou como uma ótima 

ferramenta que utiliza recursos para facilitar 

o desenvolvimento do simulador de 

repositório de rejeitos radioativos, de 

maneira simples e rápida. Enquanto o 

Óculos Gear VR agregou uma maior 

portabilidade. Além disso, possibilitou a 

interação com joysticks, gerando um maior 

conforto e comodidade para o usuário.  

Espera-se que o simulador de repositório 

de rejeitos radioativos, utilizando a 

tecnologia de RV, possa proporcionar ao 

usuário final uma melhor sensação de 

imersão e atratividade, fazendo com que 

ele realmente se sinta em um ambiente 

real.  
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INTRODUÇÃO 

A segurança física e nuclear requer grande 
atenção e a elaboração de estratégias de 
que devem ser elaboradas, testadas e 
aprimoradas de forma a manter a 
integridade física das instalações e da 
população. 
O uso de Realidade Virtual na área nuclear 
tornou-se uma constante nos últimos anos. 
Vários projetos dedicam-se a empregar o 
arcabouço de técnicas e ferramentas já 
desenvolvidas para o mercado regular de 
realidade virtual [1]. Entretanto, a Realidade 
Aumentada (RA) ainda é pouco explorada 
no setor apesar de possuir um enorme 
potencial para o uso no dia a dia, pois 
acrescenta elementos virtuais em 
ambientes reais familiares ao usuário. 
Neste contexto, é proposto neste projeto o 
estudo de técnicas de Realidade Virtual, 
particularmente a Realidade Aumentada, na 
construção e visualização de ambientes, 
visando o treinamento em segurança física 
e nuclear. 
 
 
OBJETIVO 

Este projeto tem como objetivo propor o uso 
de técnicas de Realidade Aumentada e 
Virtual no desenvolvimento de uma 
aplicação para simulação de rotas de 
evacuação de emergência. A proposta da 
coligação desses recursos é a criação de 
uma rota de fuga intuitiva, podendo ser 
utilizada para a simular desocupações de 
prédios ou locais abertos em vista de perigo 

iminente e que possa ser acessada a partir 
de um dispositivo móvel. 

METODOLOGIA 

As ferramentas exploradas por este 
trabalho são o Unity 3D, uma plataforma 
para desenvolvimento de jogos e ambientes 
virtuais, e o Vuforia, um kit de 
desenvolvimento para aplicações com 
realidade aumentada.  
O Unity 3D é uma plataforma flexível e 
eficiente para o desenvolvimento de jogos e 
experiências interativas, dando suporte 
para diversas plataformas como: IOS, 
Android, PC, dentre outras. A game engine 
também possui suporte para diversas 
ferramentas externas, como o Vuforia.  
O Vuforia é um software para aplicações de 
RA que adiciona ao mundo real 
informações e mídias digitais, como 
modelos 3D e vídeos. Para isso, é 
necessário um objeto conhecido como 
target, elemento a ser localizado pela 
câmera do aparelho. Ao identificar o objeto, 
é carregado um elemento virtual. Assim, a 
tecnologia permite que o real se misture 
com o virtual. 
 
RESULTADOS 

A interatividade da ferramenta com o 
usuário é feita através de uma câmera, seja 
ela do celular, do tablet ou de outros. Ao 
apontar a câmera para um target estipulado 
um objeto virtual pré-determinado 
aparecerá na tela (figura 1).  



 
Figura 1. Câmera procurando um target 

Com isso, a simulação será inicializada 
(figura 2), traçando uma rota de evacuação 
do marcador até o ponto de encontro de 
emergência da instalação, no caso o 
Instituto de Engenharia Nuclear (IEN). 

 
Figura 2. Simulador de evacuação do IEN  

 
CONCLUSÕES 

A combinação do Unity 3D e o Vuforia 
permitiu a criação de um simulador de 
evacuação de emergência em uma 
instalação nuclear. A aplicação, ao exibir 
uma rota de fuga do local do usuário ao 
ponto de encontro de saída, pode ser 
utilizada no treinamento de segurança 
física.  
Espera-se que o simulador ajude a 
elaborar, testar e aprimorar formas de 
manter a integridade física das instalações 
e possa proporcionar ao usuário final uma 
melhor sensação de imersão e atratividade.  
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INTRODUÇÃO 

O plano de emergência das usinas 
nucleares de Angra dos Reis é o conjunto 
de instruções que o cidadão deve adotar no 
caso de uma eventualidade. É 
imprescindível que todas as pessoas, que 
moram nos arredores da usina, conheçam 
cada um desses passos para saber como, 
proceder. A Eletronuclear produziu cartilhas 
educativas, no formato de histórias em 
quadrinhos, para tentar orientar a 
população.  
Ainda com este fim, os jogos digitais podem 
ser uma alternativa de orientação à 
população, já que se vive em um mundo 
cada vez mais conectado, onde estes 
softwares são muito bem-aceitos pela 
população. Como exemplo, jogos 
computacionais, criados a partir de técnicas 
de Realidade Virtual (RV), são concebidos 
em ambientes tridimensionais (3D). Com 
alto grau de realismo, eles podem ser vistos 
como ferramentas que não sejam somente 
formas inovadoras de aprendizagem, mas  
uma maneira de alcançar a compreensão 
do conteúdo abordado naquelas áreas onde 
os métodos tradicionais não estão 
funcionando [1]. 
Neste contexto, esta proposta de 
característica multi e interdisciplinar, visa 
utilizar a tecnologia de Realidade Virtual em 
um jogo computacional 3D para ensinar 
sobre a energia nuclear, seus benefícios e 
riscos, além dos aspectos ligados a 
segurança das instalações e da população. 
 

 

OBJETIVO 

Este projeto tem como objetivo desenvolver 
um jogo educativo, que será executado em 
dispositivos móveis, para informar e 
conscientizar a população do entorno das 
unidades nucleares a respeito da energia 
nuclear e suas aplicações, bem como o 
plano de emergência existente para esta 
população. 

METODOLOGIA 

O software foi desenvolvido no motor 
gráfico Unity 3D. Este é um núcleo de jogo, 
também conhecido como game engine, 
com suporte integrado para aplicações de 
realidade virtual e permite criar jogos ou 
simulações de alta qualidade. Com isso, foi 
desenvolvido uma interface lúdica visando o 
público infantil (figura 1). 

Figura 1. Interface do jogo educativo 

RESULTADOS 

O jogo educativo, mostrado na figura 2, foi 
desenhado para que as crianças realizem 
uma série de tarefas no caso de uma 
emergência, são estas: 
 Pegar mochila; 



 Pegar pasta com documentos; 
 Pegar os remédios necessários à 

família; 
 Colocar fita e panos em todas as janelas 

da casa; 
 Ir até o ponto de encontro na Praia 

Brava e entrar no ônibus que levará 
todos seus ocupantes ao abrigo.  

 

 
Figura 2. O jogo digital executado em um celular 

 
CONCLUSÕES 

O jogo digital se mostrou como uma ótima 
ferramenta de divulgação para levar ao 
público informações importantes a respeito 
da energia nuclear e suas aplicações, além 
de divulgar o plano de emergência existente 
das usinas nucleares de Angra dos Reis. 
Espera-se que o jogo educativo seja 
utilizado pela população e incorporado nas 
escolas do entorno das unidades nucleares 
para que assim crianças e jovens possam 
aprender de forma mais lúdica e divertida, 
as instruções a serem realizadas no caso 
de uma emergência real. 
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INTRODUÇÃO  

Rejeitos radioativos são resultantes da 
geração de energia nuclear e do uso de 
material radioativo na indústria, pesquisa 
cientifica e medicina. Parte destes resíduos, 
os de alta atividade resultante de 
reprocessamento e combustível irradiado 
destinado à eliminação direta, permanecem 
perigosos durante milhares de anos e, por 
isso, devem ser cuidadosamente 
armazenados, utilizando barreiras que 
retardem o retorno dos radioisótopos à 
biosfera. Dessa forma, o maior desafio 
envolve o gerenciamento dos rejeitos de 
longa vida e alta atividade, que devem ser 
isolados do meio ambiente, sendo os locais 
de disposição desses rejeitos escolhidos de 
modo a garantir segurança por muitos 
milhares de anos. 
A tendência atual consiste em dispor os 
rejeitos radioativos em repositórios 
definitivos de profundidade, geologicamente 
estáveis e de baixa permeabilidade. Nesse 
contexto, tem-se uma grande relevância o 
enfoque dado à questão do processo de 
movimentação da água subterrânea, pois o 
mecanismo pelo qual os radionuclídeos em 
um repositório com fraturas poderiam 
retornar à superfície seria justamente 
através do sistema de circulação das águas 
subterrâneas. 
 Um problema comum encontrado é a 
modelagem da migração dos radionuclídeos 
em um meio fraturado. Neste trabalho, o 
sistema físico adotado consiste na rocha 
matriz contendo uma fratura discreta em um 
meio poroso saturado de água. As 
equações diferenciais parciais que 
descrevem o movimento dos radionuclídeos 

foram discretizadas por diferenças finitas, 
sendo adotado o método de Euler Implícito. 
Enquanto que para o termo convectivo foi 
utilizado o esquema numérico de diferenças 
progressivas. 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é avaliar o 
comportamento da migração de 
radionuclídeos em diversos tipos de 
matrizes rochosas, considerando as 
seguintes propriedades: densidade 
volumétrica, porosidade, coeficiente de 
distribuição e o coeficiente de difusão 
molecular. 

METODOLOGIA 

O sistema físico foi idealizado como mostra 
a figura 1. Considerou-se que a rocha 
contém uma fratura plana, com largura 2b. 
A rocha matriz foi simplificada como sendo 
um ambiente poroso plenamente saturado, 
de porosidade θ. A velocidade da água foi 
assumida constante com o tempo, 
espacialmente uniforme dentro da fratura e 
zero dentro dos poros da rocha matriz. 
Da teoria do balanço de massa e das 
considerações feitas para o problema, a 
equação diferencial parcial que descreve o 
movimento dos radionuclídeos no poro 
(rocha matriz) é dada por [1]: 
 

 
 

 

(1) 

 
onde: 



coeficiente de retardo na rocha 
definido como: 

 

 
 
 

 coeficiente de distribuição na rocha,     
        (m3 /Kg ); 

coeficiente de difusão no poro 
        (m2 /ano ); 

densidade da rocha, (Kg/m3 ). 

 

Fig. 1 - Geometria do modelo com uma 
fraturasingular, plana e de comprimento infinito. 

A equação 1 foi resolvida numericamente 
através do método de diferenças finitas. Foi 
considerado o método de Euler implícito e o 
termo convectivo presente na equação para 
a fratura (não apresentada aqui) foi tratado 
pela aproximação de diferenças 
progressivas. 

RESULTADOS 

Para simular o modelo foi considerado dois 
caso de rocha matriz: o granito e o basalto. 
O radionuclídeo considerado foi o Np237 que 
é um dos actinídeos mais importantes no 
rejeito nuclear, devido à sua meia-vida 
longa  e seu alto 
fator de dose. Na tabela 1 são listados 
alguns dos dados utilizados [2]. Na figura 2 
é apresentado o gráfico do comportamento 
das concentrações do Np237 em função da 
distância a partir do meio da fratura para as 
diferentes rochas matriz após mil anos. 

Tabela 1  
Rocha Matriz Granito Basalto 

 0,01 0,059 

 0,01  

 1,0 442 

 2,66  2,77  

; . 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Concentração do Np237 em função da 
distância do meio da fratura. 

CONCLUSÕES 

Com os resultados podemos concluir que o 
basalto possui uma distância a partir do 
meio da fratura menor do que o granito. 
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INTRODUÇÃO  

O crescimento tecnológico e industrial 
acelerado pode acarretar danos ambientais, 
em que estão envolvidas contaminações de 
mares, lagoas, rios, solos, por substâncias 
altamente tóxicas e de complexa 
remediação. A utilização de membranas no 
tratamento de despejos industriais e 
nucleares é uma tecnologia eficiente de 
separação, atuando na prevenção de 
impactos ao meio ambiente [1]. As 
membranas podem ser classificadas em 
orgânicas, utilizando polímeros e 
inorgânicas, produzidas a partir de óxidos 
metálicos, como: TiO2, Al2O3, ZrO2 [2].  
 
 As membranas são, em geral, compostas 
por uma fina camada, responsável pela 
seletividade do sistema, e por uma camada 
porosa, denominado suporte, cuja função é 
atribuir resistência mecânica à camada 
seletiva. A passagem de uma espécie 
através da membrana ocorre mediante a 
atuação de uma força motriz (P, Tº, C). 
Portanto, deve-se garantir boas 
propriedades de transporte na membrana, 
como a permeabilidade hidráulica a fluidos 
e também a eficácia na retenção de 
partículas ou íons de interesse [3]. A função 
da membrana depende exclusivamente dos 
tamanhos médios dos poros e do modo 
como estão distribuídos na sua superfície e 
ao longo de sua espessura. Os poros 
devem ser interconectados, para não 
obstruir a passagem de solvente [4]. 
A camada seletiva em geral é obtida pelo 
método sol-gel, formando um filme fino e 
homogêneo [5]. Entretanto, este trabalho 
apresenta outra alternativa para formar a 

camada seletiva, utilizando suspensões de 
pós ultrafinos. Neste caso, um suporte de 
óxido de titânio será recoberto com 
partículas de TiO2 P25© da Degussa, que 
apresentam duas formas cristalinas, rutilo e 
anatásio. O tamanho das partículas 
depende da fase em que os cristais se 
encontram, o rutilo apresenta diâmetro de 
0,085 µm e o anatásio 0,025 µm. A 
transformação do rutilo em anatásio ocorre 
exotérmicamente, a uma faixa de 350 a  
1175°C [6]. Como exemplo, membranas de 
nanofiltração apresentam poros entre  
0,0005 e 0,002µm [2]. Diante desses 
valores, o TiO2 P25, na fase anatásio, é um 
potencial material para a formação de uma 
camada seletiva em membranas. 
    
OBJETIVO 

Análise da porosidade e permeabilidade 
de membranas de óxido de titânio 
recobertas por uma suspensão de TiO2 

P25©. 

METODOLOGIA 

O recobrimento foi preparado a partir de 
uma suspensão de TiO2 P25 Degussa e 
solução de PVA 10% p/v. A suspensão foi 
levada a agitação constante até completa 
homogeneização dos seus componentes.  
Suportes cerâmicos de TiO2 sinterizados a 
1150 °C e porosidade média de 40% foram 
recobertos com a suspensão de TiO2 P25, 
visando a formação de uma fina camada e 
seletiva. O recobrimento foi realizado por 
imersão utilizando um dip-coating. AS 
superfícieS dos suportes foram imersas em 
tempos de 1 e 3 minutos. A secagem da 



camada seletiva ocorreu naturalmente por 
12h. Em seguida, os suportes recobertos 
foram sinterizados a 500°C, com velocidade 
de aquecimento de 3°C/min. Os testes de 
permeabilidade foram realizados antes e 
após as membranas serem recobertas.  A 
permeabilidade indica se a membrana 
apresenta maior ou menor afinidade com 
água. A avaliação da seletividade foi 
realizada com solução de sulfato de 
magnésio (MgSO4) de 2000mgL-1. A 
concentração da solução de alimentação de 
sulfato e dos permeados, após passar pela 
membrana, foram medidos em 
condutivímetro. 

RESULTADOS 

Os resultados de permeabilidade das 
membranas antes e após recobrimento são 
apresentados na Tabela 1.  

TABELA 1. Valores de permeabilidade 
obtidos para membranas antes e após do 
recobrimento com a suspensão de TiO2 
P25. 

 
Podemos observar que a permeabilidade 
das membranas não apresentou alteração 
após o recobrimento, bem como a rejeição 
salina de sulfato, conforme mostra a Tabela 
2. Mediante esses resultados observou-se 
em microscópio algumas amostras para 
verificar a superfície (Figura 1). 
 
TABELA 2. Condutividade das soluções de 
alimentação de MgSO4 2000mgL-1 e do 
permeados. 

 
  

 
Condutividade (mScm-1) 

Solução de alimentação 4,00 
Média dos permeados 3,96 ± 0,12 

    

 
Figura 1. Micrografia de suporte de TiO2 
sinterizadas a 1100º C: (a) superfície sem 
recobrimento; (b) superfície recoberta com 
suspensão de TiO2 P-25 e (c) seção 
transversal da pastilha com a camada de 
TiO2 com espessura em torno de 8 µm. 
 
A Figura 1 mostra que a camada foi 
formada, entretanto apresenta muitas 
trincas.  

CONCLUSÕES 

A metodologia utilizada para a obtenção 
da camada seletiva é promissora, 
entretanto, novos testes deverão ser 
realizados para evitar trincas na superfície.  
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Membrana 

Permeabilidade (Lm-2h-1bar) 
Antes  Após  

1 81,5 81,4 
2 76,1 65,7 
3 84,2 85,0 
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INTRODUÇÃO  

Os sistemas passivos de segurança são 
sistemas que não utilizam bombas, 
geradores diesel, ou fontes de energia para 
o seu funcionamento. O sistema de 
remoção de calor residual (SRHR) é um 
sistema passivo que tem como função o 
transporte do calor de decaimento do 
combustível do reator devido ao um 
processo de desligamento do reator no 
caso da não-disponibilidade do sistema 
normal de alimentação de água dos 
geradores de vapor [1] por meio do 
fenômeno de circulação natural. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é o estudo sobre 
dimensionamento de um SRHR de um 
Reator PWR de pequeno porte. É 
calculado, com o auxílio do software 
Mathematica as distribuições de 
temperatura e vazões mássicas ao longo do 
sistema de remoção de calor residual. 

METODOLOGIA 

As equações governantes do sistema são 
as equações de Navier-Stokes abaixo: 

                                                      (1) 

                                  (2) 

                                  (3) 

O fluido é considerado incompreensível, 
desprezando assim a variação temporal da 
densidade. O circuito é fechado, logo os 

termos das derivadas de pressão são 
desconsiderados. 

As equações são integradas ao logo de 
cada loop do SHSR da Fig 1. 

 

Figura 1 – Esquemático do sistema de 
remoção de calor residual 

O primeiro e o segundo trocador de calor O 
sistema passivo de remoção de calor 
residual proposto neste trabalho, Fig. 1, é 
composto por dois trocadores de calor, 
localizados dentro da piscina de 
armazenamento de água de recarga de 
combustível. Um trocador de calor está 
localizado na parte inferior da piscina e é 
conectado por tubulações na perna quente 
e na perna fria do vaso do reator, este 
trocador de calor está posicionado acima do 
núcleo do reator de modo que se possa 
ocorrer uma circulação natural no 
refrigerante do primário. O segundo 
trocador de calor, localizado na parte 



superior da piscina,  é conectado a uma 
torre de resfriamento denominado como 
sistema terciário neste trabalho, ele possui 
um pequeno pressurizador para acomodar 
as mudanças na pressão do circuito devido 
ao gradiente de temperatura.  Este circuito 
teve como base o desenvolvido por Lv et al 
[2]. 

RESULTADOS 

 A temperatura da água da  piscina de 
armazenamento, da tubulação entre a 
piscina e a torre de resfriamento e a 
temperatura do ar é admitida inicialmente 
como 20ºC. 

A Fig. 2 e Fig 3 apresentam a evolução da 
temperatura no refrigerante no vaso do 
reator nuclear, a temperatura apresenta um 
comportamento exponencial, e na piscina 
de armazenamento, mantendo o núcleo 
resfriado por 72 horas e não produzindo 
vapor 

 

Figura 2 -  Comportamento da temperatura do 
líguido refrigerante. 

 

 
Figura 4 - Comportamento da temperatura da 

piscina de armazenamento. 
 

CONCLUSÕES 

O estudo da circulação natural em um 
sistema de remoção de calor residual 
revelou, inicialmente, o cálculo 
desenvolvido com auxílio do Mathematica, 
apresentou resultados satisfatórios, 
mantendo o núcleo do reator resfriado, não 
há a formação de vapor no núcleo e na 
piscina de armazenamento de água de 
combustível. Assim sendo, esse cálculo 
poderá ser usada para o processamento 
em futuros trabalhos, visto que a sua 
utilização é simples e rápida. Os estudos 
referentes à circulação natural continuarão 
a ser desenvolvidos buscando o cálculo de 
outros parâmetros. 
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho consiste na automatização e 
otimização de um sistema desenvolvido 
para rastreamento de pessoas em vídeo, 
com o intuito de estimar a dose de radiação 
recebida por trabalhadores em plantas 
nucleares.  

OBJETIVO 

O trabalho tem com objetivo automatizar e 
otimizar um sistema desenvolvido para o 
rastreamento de pessoas em vídeo e para 
estimação da dose de radiação recebida 
por trabalhadores no salão do Reator 
Argonauta (IEN), [1]. Esse sistema foi 
programado para realizar a tarefa de acordo 
com as seguintes etapas: processamento 
principal, pós-processamento e “right-to-
left/camera switch” (chaveamento das 
cameras). 

METODOLOGIA 

Inicialmente, o programa se dava de 
maneira muito manual, de modo que após 
cada etapa do programa (processamento, 
pós-processamento, etc), havia a 
necessidade de pausar o programa para 
realizar tarefas que poderiam ser 
automatizadas utilizando o próprio 
programa, como mover arquivos de uma 
pasta para outra e renomear arquivos. 
Assim, utilizando algumas funções do 
Matlab, foi possível implementar o código 
de modo que, a partir de um único 
comando, o programa executasse do 
começo ao fim sem qualquer intervenção 
necessária do usuário, com exceção da 
definição de alguns parâmetros no começo 
do programa, como a seleção da pasta que 

contem os quadros do vídeo, números dos 
quadros inicial e final, taxa de quadros, etc.  

No fim da execução do programa, gerava-
se arquivos no Microsoft Excel 
apresentando os resultados obtidos, dentre 
eles a estimativa de dose de radiação 
recebida pelas pessoas a cada quadro do 
vídeo. A partir daí, era necessário fazer 
manualmente, no próprio Excel, a soma da 
dose de radiação para se calcular a dose 
acumulada de cada pessoa, além do 
desenvolvimento de um gráfico para melhor 
visualização. Assim, tais tarefas também 
foram implementadas no código, de modo 
que o próprio Matlab calculava a dose 
acumulada antes de gerar o arquivo no 
Excel, e gerava o gráfico de dose 
acumulado por quadro, além de salvar este 
como uma figura na pasta em que todos os 
outros arquivos também eram salvos. 

Outro objetivo proposto foi a tentativa de 
paralelizar o programa, de maneira que o 
processamento e pós-processamento de 
cada camêra fosse realizado 
simultaneamente. Após alguma pesquisa, 
concluiu-se que a melhor maneira para 
realizar isso seria utilizando o “Parallel 
Computing Toolbox” do Matlab. Com a 
simples implementação da função parfor e 
algumas adaptações no código, a 
paralelização foi realizada com sucesso. 

Após concluídas as etapas anteriores, 
desejou-se implementar no programa o 
processamento de uma terceira camera, a 
fim de aprimorar os resultados já obtidos. 
Para isso, antes mesmo de modificar o 
código com todas as alterações 
necessárias, principalmente no processo de 
chaveamento das câmeras, foi necessária a 



realização de marcações nos vídeos da 
terceira câmera. Portanto, foi utilizado um 
software para marcar as pessoas em tres 
vídeos. As marcações foram feitas de 
maneira que a altura do retângulo fosse 
limitada pela cabeça e pelos pés da 
pessoa, e a largura pelos ombros, como 
visto no exemplo da Figura 1, a seguir. 

 

Figura 1. Exemplo de marcação realizada pelo 
software 

O software foi bastante útil, visto que não 
foi preciso realizar as marcações para cada 
frame singularmente. O software apresenta 
uma opção de interpolação linear, que foi 
usada nos casos em que as pessoas do 
vídeo estavam paradas ou movendo-se em 
velocidade constante. Tal ferramenta 
ajudou para otimizar bastante o tempo 
dedicado para realizar as marcações. 

RESULTADOS 

O processo de automatização do código, 
além da otimização por meio da 
paralelização do código mostrou-se 
bastante satisfatório. Notou-se uma 
melhora significativa no tempo de execução 
do programa, principalmente após a 
paralelização. 

 

 

CONCLUSÃO 

Não foi possível uma avaliação quantitativa 
da melhora no tempo de execução do 

programa, visto que, apesar de ter sido 
implementado uma ferramenta para a 
medição do tempo para o programa 
terminar, não foi possível medir esse tempo 
antes de todas as alterações feitas. 
Contudo, esse tempo pode ser medido 
facilmente posteriormente, a fim de 
comparar os dois resultados. 

Além disso, as marcações para os videos 
da terceira câmera já foram feitas, de 
maneira que o próximo passo seria alterar o 
código para que o programa fosse capaz de 
analisar as imagens de três câmeras e 
realizar o chaveamento das cameras a fim 
de otimizar os resultados 
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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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INTRODUÇÃO  

Como principais fontes de geração de 
efluentes radioativos, podemos citar: a 
mineração de urânio e tório; fabricação do 
combustível nuclear e o reprocessamento 
do combustível consumido. As atividades 
nucleares no país são submetidas a um 
amplo e detalhado processo de 
licenciamento, tanto do ponto de vista 
nuclear como ambiental. Para estabelecer 
requisitos básicos relativos a rejeitos 
radioativos, foi criada a Norma CNEN-NE-
6.05 (1). Nesta norma são apresentadas as 
várias técnicas para tratamento de rejeitos 
sólidos, líquidos e gasosos. Os processos 
de separação por membranas (PSM) vêm 
conquistando um espaço cada vez maior 
como técnica de separação, competindo 
com as técnicas clássicas de separação. 
Membrana é definida como sendo uma 
barreira que separa duas fases que, sob 
efeito de uma força motriz (P, Tº, C) permite 
a passagem total ou parcial das espécies 
de uma determinada solução (2,3). As 
membranas podem ser orgânicas 
(polímeros) e inorgânicas (óxidos de 
alumínio, titânio, zircônio), utilizados 
isoladamente ou uma combinação entre os 
mesmos. As membranas inorgânicas 
apresentam maior resistência química, 
mecânica e térmica em relação às 
orgânicas (4). 
 
OBJETIVO 

Avaliar o desempenho de membrana 
inorgânica recoberta por uma solução de 
titânio obtida pelo método sol-gel.  

METODOLOGIA 

Inicialmente, os suportes cerâmicos de 
óxido de titânio foram obtidos segundo a 
metodologia descrita na referência (5). 
Para o recobrimento dos suportes foi 
preparada uma solução saturada de 
Etóxido de Titânio (IV) em etanol (6). 
Pesou-se 2,2815 g de Ti (OEt)4 e dissolveu-
se em etanol absoluto. Em seguida 
transferido para balão de 200 mL e 
completado o volume com etanol absoluto. 
Uma solução de etanol 80% foi preparada 
(160 mL etanol/40 mL água Milli Q). Em 
seguida, transferiu-se 100 mL do etanol 
80% (v/v) para balão de 250 mL de três 
bocas. O balão foi aquecido em banho de 
glicerina até estabilização de temperatura 
(800 C). Sob agitação constante, foi 
adicionado com o auxílio de um funil de 
adição, gota a gota (1mL/min), 100 mL da 
solução de Ti(OEt)4/etanol saturada 
(precursor). Após a adição total do 
precursor, a solução coloidal foi agitada por 
2 horas mantendo a temperatura de 800 C. 
O pH da solução final se manteve em 5. 
Os suportes de titânio, caracterizados 
previamente, foram recobertos com a 
solução coloidal por 60 segundos utilizando 
um “dip-coating”. Foram realizados dois 
recobrimentos: 1- Sol-gel diluído e 2- Sol-
gel pré-concentrado (200/10) por 
centrifugação. Após o recobrimento as 
membranas foram secas em estufa a 800C 
por 24 horas e, em seguida, foram 
sinterizadas a 5000C, com taxa de 
aquecimento de 3 graus/min e patamar de 4 
horas.  
 
 
 



RESULTADOS 

As Figuras 1 e 2 apresentam as 
permeabilidades das membranas antes e 
após o recobrimento com o sol-gel 
concentrado e diluído, respectivamente. A 
permeabilidade hidráulica da membrana 
corresponde ao valor do coeficiente 
angular da equação da reta (3). Nas 
Figuras 1 e 2, podemos observar que 
praticamente as permeabilidades não 
apresentaram alterações significativas 
após o recobrimento, o que é confirmado 
pelas micrografias da Figura 3, as quais 
mostram a superfície do suporte, sem a 
camada de recobrimento, apenas a 
membrana recoberta com o sol-gel 
concentrado apresentou a formação de 
pequenos cristais de óxido de titânio. 
Provavelmente a solução coloidal 
sintetizada foi muito diluída, mesmo após 
pré-concentração. 

 

      
Figura 1: Variação do fluxo em função da 
pressão antes e após recobrimento com 
solução concentrada sol-gel. 
 

 

 
Figura 2: Variação do fluxo em função da 
pressão antes e após recobrimento com 
solução diluída sol-gel. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Micrografias da superfície das 
membranas recobertas pela solução coloidal: (a) 
Sol-gel concentrado (200/10) e (b) Sol-gel diluído. 

 
CONCLUSÕES 

A concentração de precursor na preparação 
da solução coloidal não foi adequada para 
formar uma camada uniforme na superfície 
da membrana. Novos testes serão 
realizados. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Comissão Nacional De Energia Nuclear - 
Norma CNEN-NE-6.05- Gerência de rejeitos 
radioativos em instalações nucleares- 
Dezembro 1995. 
[2] M. MULDER “Basic Principles of 
Membranes Technology”, 2ª ed. Kluwer 
Academic Publishers; Dordrecht, (2000)   
[3]  C. P. Borges, Processos de Separação 
por Membranas, editora E-paper, (2000) 
[4] R.R.Bhave, “Inorganic Membranes 
Synthesis, Characteristics and Applications” 
New York, Van Nostrand Reinhold, 
1991 
[5] U.C.C.S. Siciliano, Obtenção de suportes 
de TiO2 utilizados em membranas que visam 
ao tratamento de efluentes radioativos da 
indústria nuclear nuclear, Dissertação de 
Mestrado, CNEN (2017). 
[6] H.A. D’Alesio, “Síntese de Óxido de 
Titânio Nanoestruturado”, Dissertação de 
Mestrado, UFSC, Florianópolis, 2013. 
 
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 
Instituto de Engenharia Nuclear (IEN). 



Desenvolvimento de um vídeo educativo Holográfico para divulgação das 
fontes de geração de energia elétrica: um foco na área nuclear  

Tiago Lima Rocha e Ana Paula Legey de Siqueira 

Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) 

 

INTRODUÇÃO 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

propõem que os conteúdos relacionados às 

energias solar, nuclear, fóssil, eólica e 

hídrica devam ser abordados no âmbito das 

tecnologias envolvidas como os benefícios 

e impactos para o meio ambiente. 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. 

 

Uma forma de educação que possa motivar 

os alunos a se envolverem no processo de 

aprendizagem poderá fazer com que estes 

se interessem pelas aulas e, 

especialmente, pelo tema abordado neste 

trabalho [1]. Os vídeos tridimensionais e 

holográficos, além dos jogos 

computacionais criados a partir de técnicas 

de Realidade Virtual, com alto grau de 

realismo, podem ser vistos como 

ferramentas inovadoras de aprendizagem, e 

uma maneira de atingir aquelas áreas onde 

os métodos tradicionais não estão tendo 

êxito. 

O uso destas novas tecnologias integradas 

pode favorecer o aprendizado de novas 

informações, proporcionando ambientes 

mais lúdicos, comparativamente ao uso de 

meios mais tradicionais, como textos, 

apresentações orais e o uso de imagens 

estáticas. O uso de vídeos educativos pode 

facilitar o entendimento de questões 

complexas por parte dos espectadores. 
 

OBJETIVO 

Este projeto tem como objetivo desenvolver 

um vídeo digital holográfico didático com a 

finalidade de ensinar as fontes de geração 

de energia elétrica. Com isso, apresentando 

novas ferramentas pedagógicas e incluindo-

as como nova forma de ensino. 

METODOLOGIA 

O projeto de criação de vídeo envolve 

alguns estágios, como: pesquisa, roteiro, 

storyboard, narração, modelagem, 

animação, 3D estereoscópio, render e pós-

produção. Na pesquisa é feito uma análise 

dos elementos que irão compor o vídeo, 

enquanto no roteiro é estabelecido o que 

será exibido, quando e os diálogos. O 



storyboard é o guia visual narrando as 

principais cenas através de desenhos 

simplificados e a narração é gravação das 

falas dos personagens. No processo de 

modelagem é recriado virtualmente, 

utilizando o Autodesk 3ds Max e Maya, tudo 

aquilo que foi definido no storyboard, e  

criada as animações de cada objeto. Para o 

3D estereoscópico é inserido um par de 

câmeras (direita e esquerda) que serão 

responsáveis pelo efeito de profundidade, 

gerando o 3D side by side (figura 1). Neste, 

duas imagens lado a lado convergirão 

criando o efeito tridimensional. Por fim, com 

as cenas prontas é iniciado o processo de 

pós-produção, onde todas elas são 

compiladas em um único arquivo. 

 

Figura 1. Efeito tridimensional 

RESULTADOS 

Na holografia foram utilizados os mesmos 

personagens do vídeo estereoscópico, 

permitindo assim que os usuários tivessem 

uma experiência real diferenciando as duas 

tecnologias. Nesse modo, o vídeo é 

projetado através do reflexo das 4 faces da 

pirâmide acrílica, figura 2, torna a visão 

tridimensional realista sem a necessidade 

do uso de óculos 3D. 

 

Figura 2. Vídeo holográfico 

 

CONCLUSÕES 

O uso dos vídeos com a finalidade de 

ensinar as fontes de geração de energia 

elétrica mostrou-se ser instigante e atrativo. 

Pode-se concluir que o uso de vídeos 

animados e holográficos podem ser 

aplicados aos alunos como grande estímulo 

a obtenção de conhecimento. 
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INTRODUÇÃO  

A osteogênese imperfeita (OI) é uma 
doença hereditária do tecido conjuntivo, 
caracterizada pela fragilidade, deformidade 
e baixa densidade óssea, além de outras 
manifestações clínicas. É causada por 
mutações nos genes COL1A1 e COL1A2 
do colágeno tipo I, que resultam na síntese 
reduzida da quantidade de colágeno normal 
ou na síntese de uma molécula 
estruturalmente anormal. A OI do tipo I é a 
forma mais branda da doença, 
caracterizada por fragilidade, baixa 
densidade óssea e reduzido tamanho 
corporal. É causada por uma mutação 
nonsense do gene COL1A1, resultando na 
produção de cerca de 50% de colágeno 
normal [1].  
 
O modelo animal deste tipo de OI, 
conhecido como camundongo oim, 
apresenta, ao contrário da doença em 
humanos, uma mutação de deleção no 
gene COL1A2 do colágeno tipo I, que altera 
cerca de 50 aminoácidos da proteína, 
gerando um fenótipo muito similar à OI tipo 
I humana. Portanto, esses animais são 
amplamente utilizados em estudos visando 
o desenvolvimento de tratamentos para 
esta doença [2]. 
Um dos tratamentos utilizados para a OI é a 
administração de hormônio de crescimento 
humano recombinante, com o objetivo de 
promover aumento da densidade mineral 
óssea e do tamanho corporal, porém esta 
abordagem ainda apresenta alguns 
inconvenientes como os dispendiosos 
processos de purificação e de controle de 
qualidade da proteína, além da 

necessidade de repetidas injeções que 
causam desconforto ao paciente [1]. 
Desta forma, neste projeto, buscamos pela 
utilização da terapia gênica, avaliar os 
efeitos da expressão do hormônio de 
crescimento de camundongo (mGH) e do 
seu principal efetor, o fator semelhante à 
insulina I murina (mIGF-I). Esta abordagem 
utilizará a técnica de injeção direta e 
subsequente eletroporação de DNA 
plasmidial com o gene do mGH em 
camundongos oim, baseando-se na 
experiência do nosso grupo de pesquisa [3]. 

OBJETIVO 

O principal objetivo é avaliar a melhora do 
fenótipo da osteogênese imperfeita (OI) do 
tipo I em modelo murinho (camundongos 
oim), após administração do gene do 
hormônio de crescimento de camundongo 
(mGH) por eletrotransferência muscular. 

METODOLOGIA 

Camundongos oim heterozigotos (oim/wt), 
mantidos no Biotério do IPEN, foram 
separados em dois grupos e anestesiados 
com uma mistura de xilazina e quetamina, 
via intraperitoneal. O primeiro grupo (n=4) 
recebeu uma aplicação em cada músculo 
tibial anterior da enzima hialuronidase (20 
U/20 µl), e após 30 minutos, duas 
aplicações de 50 µg/20 µl do DNA 
plasmidial pUC-UBI-mGH em cada 
músculo. O segundo grupo (n=4) recebeu 
duas aplicações de 20 µl de solução salina 
em cada músculo tibial anterior. Logo após 
a aplicação, o músculo injetado foi 
submetido à aplicação de três pulsos de 
375 V/cm de 25 ms. Três dias após a 



aplicação, o sangue dos animais foi 
coletado para dosagem de mIGF-I e de 
mGH, por ensaios imunoenzimáticos 
(ELISA). Foram utilizados camundongos 
wildtype como controle (n=3). Além disso, 
foram realizadas padronizações nos testes 
de flexão de três pontos e de densitometria 
óssea, utilizando animais normais, 
heterozigotos e homozigotos para OI. O 
teste de densitometria óssea foi realizado 
utilizando o aparelho In vivo Imaging 
System FX PRO, localizado no Instituto de 
Ciências Biomédicas IV.  

As imagens radiográficas dos fêmures 
direitos foram geradas com um filtro a fim 
de oferecer maior precisão para medir a 
densidade dos raios X. O teste de flexão de 
três pontos ou biomecânico foi realizado na 
UNIFESP, utilizando um equipamento 
universal (modelo 3342, Instron) nos 
fêmures direitos dos mesmos animais 
utilizados no teste de densitometria. O 
aparelho foi configurado utilizando 
velocidades de descida de 1 mm/min e 3 
mm/min; força aplicada em regiões distintas 
do osso (parte proximal, distal ou central da 
diáfise) e direção da aplicação da força 
(antero-posterior ou postero-anterior). Além 
disso, foram testados apoios de 0,6; 0,8 e 1 
cm. 

RESULTADOS 

Os níveis de mGH do grupo que recebeu o 
plasmídeo foram de 23,0 ± 6,6 ng/ml, bem 
maiores do que o grupo que recebeu 
solução salina (3,23 ± 2,2 ng/ml), e do 
grupo de camundongos normais (2,24 ± 
1,29 ng/ml). Os níveis de mIGF-I foram bem 
similares entre os grupos: o que recebeu o 
plasmídeo apresentou uma concentração 
de 726,9 ± 169,5 ng/ml, o grupo que 
recebeu solução salina apresentou 730,8 ± 
62,7 ng/ml, e o grupo normal 727,0 ± 318,6 
ng/ml. Esses resultados foram similares a 
experimentos anteriores realizados pelo 
grupo [3]. 
 

Quanto à densitometria óssea, o grupo 
homozigoto apresentou uma média de 
0,994 ± 0,133 g/cm³, o grupo heterozigoto 
apresentou uma média de 1,202 ± 0,176 
g/cm³, e o grupo normal apresentou uma 
média de 1,250 ± 0,07 g/cm³. Com esses 
parâmetros poderemos avaliar, após 
tratamento com o gene do mGH, a melhora 
do conteúdo mineral ósseo dos 
camundongos heterozigotos. 
Os resultados do primeiro teste 
biomecânico mostraram que os parâmetros 
para melhor avaliação da fragilidade óssea 
são o apoio de 0,8 cm, velocidade de 3 
mm/min e aplicação da força antero-
posterior na parte central da diáfise dos 
fêmures. 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, acreditamos 
que a injeção de DNA plasmidial contendo 
o gene mGH trará resultados significativos 
para a melhora do fenótipo da doença em 
camundongos oim, em ensaios 
subsequentes. 
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INTRODUÇÃO  

Ímãs de anisotrópicos de NdFeB são 
atualmente os que possuem maior produto 
de energia (BHmax) com menor volume de 
material, o que nos fornece uma ampla 
variedade de aplicações, entre elas as 
principais são: motores de carros híbridos e 
turbinas eólicas [1,2]. Entretanto esses ímãs 
apresentam baixa temperatura de Curie e 
baixa resistência à corrosão, o que 
incentiva a busca de melhorias nesta área 
[2]. 
 
No presente trabalho, foi estudada a 
influência do processamento das ligas 
magnéticas produzidas por “strip casting” 
(resfriamento rápido), 
Nd14FebalB6Co3.3Ga0.2Cu0.16Al0.37Dy0.43, na 
microestrutura e propriedades magnéticas 
nos ímãs permanentes. Os ímãs 
sinterizados são produzidos por metalurgia 
do pó e são submetidos à decrepitação por 
hidrogênio (HD) para fragilização da liga 
[3,4].  
 
“Strip casting” é um método de obtenção da 
liga por fundição contínua e laminação a 
quente e resfriamento rápido [5,6]. Este 
método é vantajoso, pois o resfriamento 
rápido inibe a fase de ferro livre, o que é 
prejudicial para as propriedades 
magnéticas. 

OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo analisar as 
propriedades magnéticas e microestrutura 
da liga com a composição 
Nd14FebalB6Co3.3Ga0.2Cu0.16Al0.37Dy0.43. 

 

METODOLOGIA 
 
A liga comercial utilizada tem a composição 
Nd14FebalB6Co3.3Ga0.2Cu0.16Al0.37Dy0.43 
obtida via “strip casting”. 
Foram feitas as adaptações necessárias 
para o processo de HD [4,7]. São colocados 
15 g da liga em uma atmosfera de 
hidrogênio (H2) com pressão de 2000 mBar.  
A proporção de massa entre liga e esferas 
de aço que são utilizadas na moagem é de 
1:10, esta é feita em meio úmido com a 
adição de 20 mL de ciclohexano. A liga 
permaneceu no moinho planetário de alta 
energia durante 45 minutos.  
A secagem do pó é feita durante 20 minutos 
para a extração do ciclohexano. Em 
seguida o pó é transferido para um molde 
de silicone em atmosfera inerte. 
 
O alinhamento do pó é submetido a um 
campo magnético de 6T no magnetizador 
(LDJ 450 – 20C) e a compactação é 
realizada em prensa isostática à pressão de 
200 MPa. 
O ímã é sinterizado durante 60 minutos a 
1358 K com uma taxa de aquecimento de 
0,47 K/s e resfriado ao ar.  
As propriedades magnéticas foram obtidas 
através do Permeâmetro LDJ BH 5000. A 
caracterização da liga para identificação de 
fases foi realizado no microscópio eletrônico 
de varredura (MEV) e difração de Raios-X. 

RESULTADOS 

Foi identificada uma única fase de 
Nd2Fe14B (matriz), a partir do difratograma 
de Raios-X, como mostrado na figura 1. 



 

Figura 1. Difratograma de raios-X da liga  
Nd14FebalB6Co3.3Ga0.2Cu0.16Al0.37Dy0.43 onde 
foi identificada a fase matriz Nd2Fe14B. 
 

Na figura 2, está apresentada a 
micrografia obtida por MEV onde foram 
identificadas duas fases, sendo: a fase 
matriz (ᶲ) Nd2Fe14B, em cinza, confirmando 
o resultado obtido por difração de Raios-X, 
e a fase rica em terras-raras (Nd), que é a 
região branca. 
 

Figura 2. Microestrutura da liga 
Nd14FebalB6Co3.3Ga0.2Cu0.16Al0.37Dy0.43 onde 
estão identificadas as fases: matriz (ᶲ) e rica 
em Nd. 
 
As propriedades magnéticas do ímã 
produzido foram: Remanência (Br) = 
10,1kG, Coercividade Intrínseca (iHc) = 
10.6 KOe, Coercividade Indutiva (bHc) = 7,8 
KOe, produto de energia máximo (BH(máx)) 

= 19,2 MGOe e Fator de Quadratura (SF) = 
0,56. 

CONCLUSÕES 

A liga obtida por “strip casting” não 
apresentou a fase de ferro livre, que é 
prejudicial às propriedades magnéticas. As 
propriedades magnéticas do ímã foram: Br 
de  10,1 kG e iHc de 10.6 KOe. 
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INTRODUÇÃO  

A osteogênese imperfeita (OI) é uma 
doença hereditária do tecido conjuntivo, 
caracterizada pela fragilidade, deformidade 
e baixa densidade óssea, além de outras 
manifestações clínicas. É causada por 
mutações nos genes COL1A1 e COL1A2 
do colágeno tipo I, que resultam na síntese 
reduzida da quantidade de colágeno normal 
ou na síntese de uma molécula 
estruturalmente anormal. A OI do tipo I é a 
forma mais branda da doença, 
caracterizada por fragilidade, baixa 
densidade óssea e reduzido tamanho 
corporal. É causada por uma mutação 
nonsense do gene COL1A1, resultando na 
produção de cerca de 50% de colágeno 
normal [1].  
 
O modelo animal deste tipo de OI, 
conhecido como camundongo oim, 
apresenta, ao contrário da doença em 
humanos, uma mutação de deleção no 
gene COL1A2 do colágeno tipo I, que altera 
cerca de 50 aminoácidos da proteína, 
gerando um fenótipo muito similar à OI tipo 
I humana. Portanto, esses animais são 
amplamente utilizados em estudos visando 
o desenvolvimento de tratamentos para 
esta doença [2]. 
Um dos tratamentos utilizados para a OI é a 
administração de hormônio de crescimento 
humano recombinante, com o objetivo de 
promover aumento da densidade mineral 
óssea e do tamanho corporal, porém esta 
abordagem ainda apresenta alguns 
inconvenientes como os dispendiosos 
processos de purificação e de controle de 
qualidade da proteína, além da 

necessidade de repetidas injeções que 
causam desconforto ao paciente [1]. 
Desta forma, neste projeto, buscamos pela 
utilização da terapia gênica, avaliar os 
efeitos da expressão do hormônio de 
crescimento de camundongo (mGH) e do 
seu principal efetor, o fator semelhante à 
insulina I murina (mIGF-I). Esta abordagem 
utilizará a técnica de injeção direta e 
subsequente eletroporação de DNA 
plasmidial com o gene do mGH em 
camundongos oim, baseando-se na 
experiência do nosso grupo de pesquisa [3]. 

OBJETIVO 

O principal objetivo é avaliar a melhora do 
fenótipo da osteogênese imperfeita (OI) do 
tipo I em modelo murinho (camundongos 
oim), após administração do gene do 
hormônio de crescimento de camundongo 
(mGH) por eletrotransferência muscular. 

METODOLOGIA 

Camundongos oim heterozigotos (oim/wt), 
mantidos no Biotério do IPEN, foram 
separados em dois grupos e anestesiados 
com uma mistura de xilazina e quetamina, 
via intraperitoneal. O primeiro grupo (n=4) 
recebeu uma aplicação em cada músculo 
tibial anterior da enzima hialuronidase (20 
U/20 µl), e após 30 minutos, duas 
aplicações de 50 µg/20 µl do DNA 
plasmidial pUC-UBI-mGH em cada 
músculo. O segundo grupo (n=4) recebeu 
duas aplicações de 20 µl de solução salina 
em cada músculo tibial anterior. Logo após 
a aplicação, o músculo injetado foi 
submetido à aplicação de três pulsos de 
375 V/cm de 25 ms. Três dias após a 



aplicação, o sangue dos animais foi 
coletado para dosagem de mIGF-I e de 
mGH, por ensaios imunoenzimáticos 
(ELISA). Foram utilizados camundongos 
wildtype como controle (n=3). Além disso, 
foram realizadas padronizações nos testes 
de flexão de três pontos e de densitometria 
óssea, utilizando animais normais, 
heterozigotos e homozigotos para OI. O 
teste de densitometria óssea foi realizado 
utilizando o aparelho In vivo Imaging 
System FX PRO, localizado no Instituto de 
Ciências Biomédicas IV.  

As imagens radiográficas dos fêmures 
direitos foram geradas com um filtro a fim 
de oferecer maior precisão para medir a 
densidade dos raios X. O teste de flexão de 
três pontos ou biomecânico foi realizado na 
UNIFESP, utilizando um equipamento 
universal (modelo 3342, Instron) nos 
fêmures direitos dos mesmos animais 
utilizados no teste de densitometria. O 
aparelho foi configurado utilizando 
velocidades de descida de 1 mm/min e 3 
mm/min; força aplicada em regiões distintas 
do osso (parte proximal, distal ou central da 
diáfise) e direção da aplicação da força 
(antero-posterior ou postero-anterior). Além 
disso, foram testados apoios de 0,6; 0,8 e 1 
cm. 

RESULTADOS 

Os níveis de mGH do grupo que recebeu o 
plasmídeo foram de 23,0 ± 6,6 ng/ml, bem 
maiores do que o grupo que recebeu 
solução salina (3,23 ± 2,2 ng/ml), e do 
grupo de camundongos normais (2,24 ± 
1,29 ng/ml). Os níveis de mIGF-I foram bem 
similares entre os grupos: o que recebeu o 
plasmídeo apresentou uma concentração 
de 726,9 ± 169,5 ng/ml, o grupo que 
recebeu solução salina apresentou 730,8 ± 
62,7 ng/ml, e o grupo normal 727,0 ± 318,6 
ng/ml. Esses resultados foram similares a 
experimentos anteriores realizados pelo 
grupo [3]. 
 

Quanto à densitometria óssea, o grupo 
homozigoto apresentou uma média de 
0,994 ± 0,133 g/cm³, o grupo heterozigoto 
apresentou uma média de 1,202 ± 0,176 
g/cm³, e o grupo normal apresentou uma 
média de 1,250 ± 0,07 g/cm³. Com esses 
parâmetros poderemos avaliar, após 
tratamento com o gene do mGH, a melhora 
do conteúdo mineral ósseo dos 
camundongos heterozigotos. 
Os resultados do primeiro teste 
biomecânico mostraram que os parâmetros 
para melhor avaliação da fragilidade óssea 
são o apoio de 0,8 cm, velocidade de 3 
mm/min e aplicação da força antero-
posterior na parte central da diáfise dos 
fêmures. 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, acreditamos 
que a injeção de DNA plasmidial contendo 
o gene mGH trará resultados significativos 
para a melhora do fenótipo da doença em 
camundongos oim, em ensaios 
subsequentes. 
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INTRODUÇÃO  

A análise da composição multielementar de 
plantas é importante e necessária, visto que 
determina os elementos químicos que estão 
presentes em sua constituição. Estes 
elementos têm um papel fundamental em 
todos os sistemas biológicos, pois 
participam de todos os processos 
metabólicos, como componentes de 
diferentes enzimas, catalisando interações 
químicas em células vivas [1,2]. Verifica-se 
que vários fatores influenciam nos teores 
dos elementos presentes em uma 
determinada planta.  

Este fato pode explicar porque as plantas 
provenientes de regiões distintas podem 
apresentar diferenças com relação à 
composição elementar. Melissa officinalis, 
conhecida popularmente como erva-cidreira 
verdadeira, é uma espécie botânica de 
origem Asiática e Europeia, e cultivada no 
Brasil a mais de um século. 

OBJETIVO 

Este projeto pretende contribuir para o 
conhecimento da espécie de planta 
medicinal Melissa officinalis e sua 
constituição química mineral com o objetivo 
de caracterizar a composição elementar de 
amostras comercializadas, provenientes de 
diferentes regiões e países bem como de 
diferentes fornecedores, para verificar o 
grau de heterogeneidade desta planta em 
função da sua procedência.  
 
 

  
METODOLOGIA 

As amostras foram obtidas na forma de 
droga vegetal em casas de produtos 
naturais de diferentes regiões do país. 
Foram analisadas 20 amostras 
provenientes das regiões sul, sudeste, 
centro-oeste e nordeste, bem como 
amostras procedentes da Alemanha, 
Itália. Essas amostras foram identificadas e 
separadas de acordo sua procedência. 

 Após a aquisição, as amostras foram 
submetidas a um processo de limpeza, com 
a ajuda de folhas de papel branco e pinça 
para remover qualquer material estranho, 
ou seja, qualquer material diferente da parte 
indicada para uso para determinação do 
teor de impurezas [3]. Para a determinação 
do teor de umidade, 3 g da amostra foi 
precisamente pesado e colocado em estufa 
a 110°C durante um período de 5 horas. 
Após a secagem a amostra foi resfriada em 
dessecador de vidro e pesada 
novamente. Após determinação do teor de 
umidade, a amostra foi incinerada 
aumentando-se gradativamente a 
temperatura até, no máximo, 600 ± 25 ºC, 
até que todo o carvão tivesse sido 
eliminado. O resíduo obtido na etapa 
anterior foi fervido para determinação de 
cinzas insolúveis em ácido durante 5 
minutos com 25 mL de ácido clorídrico a 7% 
(p/v) em cadinho coberto com vidro de 
relógio. Após esse período, o vidro de 
relógio foi lavado com 5 mL de água 
quente, juntando a água de lavagem ao 



cadinho. O resíduo insolúvel em ácido foi 
recolhido sobre papel de filtro, o papel de 
filtro contendo o resíduo foi seco sobre 
chapa quente e incinerado a cerca de 
500 ºC. Para a Análise por Ativação 
Neutrônica Instrumental (AANI) as amostras 
foram pesadas, embaladas, irradiadas no 
reator IEA-R1 e anotadas por 
espectrometria. 

RESULTADOS 

Na caracterização Físico-Química, pode-se 
observar maior concentração de 
impurezas na amostra proveniente do 
Pernambuco (PEMO-2), sendo que esta foi 
obtida em comércio ambulante e 
apresentou diversos contaminantes 
biológicos e inorgânicos. As mostras da 
Itália (IMO-1 e IMO-2) não 
apresentaram valor para o 
teor impurezas, pois essas foram 
adquiridas na forma de sachê.  

Ao analisar o teor de umidade presente nas 
amostras, a região de São Paulo (SPMO-1 
e SPMO-2) se destacou com o dois, dos 
três maiores valores 14% e 17%, por outro 
lado todas as amostras do Paraná (PRMO-
1, PRMO-2 e PRMO-3) apresentaram os 
três menores valores 8,5% á 10,2%. 
Foi observado o maior valor de cinzas totais 
(26,5%) em uma amostra do Paraná 
(PRMO-1) e o menor (8,7%) na amostra de 
São Paulo (SPMO-3). O teor de cinzas 
insolúveis variaram de 0,2% a 
15,0% em ambas as amostras do Paraná 
(PRMO-1 e PRMO-2), mas em geral os 
teores de cinzas insolúveis em ácido 
ficaram entre 0,2% a 6%. 

 Os resultados obtidos pela AANI foram 
utilizados para verificar o comportamento 
dos elementos nas diferentes amostras 
analisadas empregou-se a análise de 
agrupamento. As figuras 1 e 2 mostram o 
agrupamento em função dos elementos e 
das amostras, respectivamente. 

 

  

Figura 1. Dendrograma obtido para os 
elementos e em função das amostras de M. 
officinalis. 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho 
permitiram concluir que de acordo com as 
caraterísticas físico-químicas praticamente 
todas as amostras estão e desacordo com 
os limites estabelecidos para teores de 
impureza, umidade e cinzas totais pela 
Farmacopeia Brasileira. A análise de 
agrupamento mostrou a formação de dois 
grupos principais, sendo um deles 
composto majoritariamente pelas amostras 
da região sul e outro pelas amostras de 
Minas Gerais.  
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As células à combustível são dispositivos 
eletroquímicos que convertem a energia 
química das ligações em energia elétrica [1
5] . A célula à combustível de oxidação 
direta de metanol (Direct Methanol Fuel Cell 
– DMFC) foi uma das mais estudadas[6], 
pois utiliza o álcool mais simples estrutura 
molecular, e possui um mecanismo de 
oxidação que resulta em intermediários, 
como: o formaldeído e o ácido fórmico, 
ambos produtos facilmente oxidáveis e por 
último o CO como é característico da 
oxidação de todos os compostos 
orgânicos[6]. 

O metanol por ser um combustível líquido 
apresenta vantagens com relação ao 
hidrogênio, ou seja, o metanol pode ser 
facilmente transportado, armazenado e 
distribuído, e por consequência poderia ser 
aproveitado toda a infraestrutura atualmente 
existente para combustíveis líquidos

OBJETIVO  

O objetivo deste trabalho foi a preparação 
de eletrocatalisadores PtNi/C com 
diferentes composições atômicas pelo 
método de redução por borohidreto de 
sódio visando o estudo da oxidação 
eletroquímica do metanol em meio alc

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 raio X (DRX) ocorreu a 
identificação das fases cristalinas 
presentes, enquanto que, a caracterização 

Oxidação do metanol em meio alcalino utilizando eletrocatalisadores 
PtNi/C 
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combustível são dispositivos 
eletroquímicos que convertem a energia 
química das ligações em energia elétrica [1-
5] . A célula à combustível de oxidação 
direta de metanol (Direct Methanol Fuel Cell 

DMFC) foi uma das mais estudadas[6], 
ol mais simples estrutura 

molecular, e possui um mecanismo de 
oxidação que resulta em intermediários, 
como: o formaldeído e o ácido fórmico, 
ambos produtos facilmente oxidáveis e por 
último o CO como é característico da 
oxidação de todos os compostos 

O metanol por ser um combustível líquido 
apresenta vantagens com relação ao 
hidrogênio, ou seja, o metanol pode ser 
facilmente transportado, armazenado e 
distribuído, e por consequência poderia ser 
aproveitado toda a infraestrutura atualmente 

tente para combustíveis líquidos 

O objetivo deste trabalho foi a preparação 
de eletrocatalisadores PtNi/C com 
diferentes composições atômicas pelo 
método de redução por borohidreto de 
sódio visando o estudo da oxidação 
eletroquímica do metanol em meio alcalino.. 

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 raio X (DRX) ocorreu a 
identificação das fases cristalinas 
presentes, enquanto que, a caracterização 

eletroquímica foi determinada por 
voltametria cíclica e cronoamperometria.

RESULTADOS 

De acordo com a Figura 1 onde são 
apresentados os padrões de difração de 
raio-X dos eletrocatalisadores preparados 
com Pt/C,PtNi/C(90:10; 70:30; 50:50) e 
Ni/C, foi possível observar a interaç
metal-suporte entre nanopartículas de Pt e 
Ni. 

Difração de raio X (DRX)

Conforme apresentado na Figura 1 foi 
possível identificar a interação metal
suporte. 

Figura 1. Padrões de difração de Raio
dos eletrocatalisadores preparados a partir 
de Pt/C e PtNi/C. 
 
Nos resultados foram observados os 
eletrocatalisadores de Pt tem quatro picos 
em aproximadamente , 2θ = 40°, 47° , 67°, 
82° .Também foi possível observar as fases 
características do Ni e a interação entre Pt
Ni e suporte. 
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ca foi determinada por 
voltametria cíclica e cronoamperometria. 

  

De acordo com a Figura 1 onde são 
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Difração de raio X (DRX) 

Conforme apresentado na Figura 1 foi 
possível identificar a interação metal-

 
 

Padrões de difração de Raio-X 
dos eletrocatalisadores preparados a partir 

Nos resultados foram observados os 
eletrocatalisadores de Pt tem quatro picos 
em aproximadamente , 2θ = 40°, 47° , 67°, 
82° .Também foi possível observar as fases 
características do Ni e a interação entre Pt-



Caracterização eletroquímica
 

 
Figura 2. Voltamogramas cíclicos de 
eletrocatalisadores de Pt/C ,Ni/C e PtNi/C 
em diversas proporções em solução de 
KOH 1mol L-1. 

 
Figura 3. Cronoamperometria da oxidação 
do metanol em –0,35 V sobre 
eletrocatalisadores de Pt/C e PtNi/C
diferentes proporções. 
 No processo de oxidação eletroquímica do 
metanol, todos os eletrocatalisadores 
apresentaram um decaimento de corrente 
pronunciado nos primeiros 2 minutos de 
operação no potencial de 
provavelmente, devido à acumulação de
intermediários adsorvidos. 
 

Figura 4. Desempenhos eletroquímicos de 
uma DAGFC 5cm2 em 90ºC utilizando 

eletroquímica 

 

Voltamogramas cíclicos de 
eletrocatalisadores de Pt/C ,Ni/C e PtNi/C 
em diversas proporções em solução de 

 

Cronoamperometria da oxidação 
0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de Pt/C e PtNi/C em 
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operação no potencial de –0,35 V, 
provavelmente, devido à acumulação de 

 
Desempenhos eletroquímicos de 

uma DAGFC 5cm2 em 90ºC utilizando 

eletrocatalisadores anôdicos Pt/C , Ni/C e 
PtNi/C em diferentes proporções.
 
CONCLUSÕES 

Os padrões de difração de Raio
misturas mostraram que houve uma
interação entre metal
testes da eletro-oxidação do metanol foi 
possível observar que o eletrocatalisador 
PtNi/C (50:50) foi o mais 
promissor.Entretanto, os resultados em 
célula alcalina unitária alimentada com 
metanol observou
densidade de corrente foi obtida pelo 
eletrocatalisador Pt/C. Diante dos 
resultados obtidos, torna
avaliação mais rigorosa dos parâmetros 
operacionais utilizados para identificar as 
possíveis causas desta diferença existente.
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eletrocatalisadores anôdicos Pt/C , Ni/C e 
PtNi/C em diferentes proporções. 

  

Os padrões de difração de Raio-X destas 
misturas mostraram que houve uma 
interação entre metal-suporte. Para os 

oxidação do metanol foi 
possível observar que o eletrocatalisador 
PtNi/C (50:50) foi o mais 
promissor.Entretanto, os resultados em 
célula alcalina unitária alimentada com 
metanol observou-se que a maior 
densidade de corrente foi obtida pelo 
eletrocatalisador Pt/C. 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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INTRODUÇÃO  

As plantas medicinais vêm sendo utilizadas 
ao longo de vários anos para o tratamento 
de diversas doenças. Atualmente 80% da 
população mundial, predominantemente em 
países em desenvolvimento, dependem da 
medicina tradicional [1], devido principal-
mente aos seus baixos custos. O uso de 
medicamentos naturais no Brasil tem forte 
influência da cultura indígena e da sua rica 
diversidade vegetal. A população tem se 
preocupado com o uso excessivo de drogas 
sintéticas, e optado por tratamentos natu-
rais. Entretanto as plantas medicinais po-
dem conter além dos elementos essenciais, 
também os tóxicos que mesmo em baixas 
concentrações são prejudiciais à saúde 
humana. Consequentemente as determina-
ções de elementos químicos em plantas 
medicinais são de grande interesse para o 
posterior estudo da correlação entre os 
elementos encontrados com as suas ativi-
dades terapêuticas e para identificação de 
seus riscos à saúde humana. Neste traba-
lho foi dada a continuidade da analise de 
plantas medicinais aplicando o método de 
Análise por Ativação com Nêutrons (NAA). 

OBJETIVO 

O objetivo foi determinar a composição 
elementar das plantas medicinais Aloe vera 
(Babosa), Morus nigra (Amoreira) e Moringa 
oleífera (Moringa) pelo método de NAA. 

Plantas analisadas e seu preparo para 
análise. As folhas de Aloe vera foram 
coletadas no jardim de uma residência, e as 
de Morus nigra, no Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN). Já as 

folhas de Moringa oleífera, foram adquiridas 
em uma loja de produtos naturais. O 
preparo das amostras 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 1012 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 radioisó-
topos formados na irradiação foram identi-
ficados pela meia vida e energias dos raios 
gama e as concentrações dos elementos 
foram calculadas pelo método comparativo 
[2]. Foi avaliada a qualidade dos resultados 
quanto à precisão e a exatidão pela análise 
do material de referência certificado (MRC) 
INCT-MPH-2 Mixed Polish Herbs. 

RESULTADOS 

Os valores de desvio padrão relativo, erro 
relativo e dos parâmetros Z-score [3], obti-
dos para MRC Mixed Polish Herbs, na 
TABELA 1, indicaram boa precisão e exa-
tidão dos resultados obtidos. Na TABELA 2 
os resultados das plantas medicinais indi-
cam a possibilidade de determinação de As, 
Br, Ca, Co, Cs, K, La, Na, Rb, Sb, Sc e Zn 
pelo procedimento de NAA.  

CONCLUSÕES 

Os resultados da análise de MRC demons-
traram a viabilidade de utilizar o proce- 



TABELA 1. Concentrações de Elementos no MRC Mixed Polish Herbs (INCT-MPH-2) 

Elementos M ± DP (n) DPR,% ER,% │Z-score│ Valor do certificado 

As, ng g-1 184 ± 21 (6) 11,4 3,7 0,56 191 ± 23 
Br, μg g-1 8,18 ± 0,32 (5) 3,9 6,1 1,54 7,71 ± 0,61 

Ca, % 1,102 ± 0,075 (6) 6,8 2,0 0,57 1,08 ± 0,07 
Co, ng g-1 209 ± 14 (6) 6,7 0,5 0,08 210 ± 25 
Cs, μg g-1 73,9 ± 4,9 (6) 6,6 2,7 1,59 76 ± 7 

K, % 1,924 ± 0,047 (5) 2,4 0,7 0,56 1,91 ± 0,12 
La, ng g-1 555 ± 35 (5) 6,3 2,8 0,23 571 ± 46 
Rb, μg g-1 10,72 ± 0,83 (6) 7,7 0,2 0,06 10,7 ± 0,7 
Sb, ng g-1 66,3 ± 4,6 (5) 6,9 1,2 0,17 65,5 ± 9,1 
Sc, ng g-1 123,0 ± 6,0 (6) 4,9 0,0 0,00 123 ± 9 
Zn, μg g-1 31,52 ± 1,98 (4) 6,3 5,9 1,88 33,5 ± 2,1 

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 Analisadas  

Elementos 
Aloe vera  Morus nigra  Moringa oleífera 

M ± DP (DPR,%) M ± DP (DPR,%) M ± DP (DPR,%) 

As, ng g-1 (não detectado)  19,7 ± 1,2 (6,1) (não detectado) 

Br, μg g-1 8,02 ± 0,62 (7,7) 2,88 ± 0,15 (5,2) 35,0 ± 1,4 (4,0) 

Ca, % 2,72 ± 0,12 (4,4) 2,77 ± 0,11 (4,0) 2,06 ± 0,14 (6,8) 

Co, ng g-1 615 ± 24 (3,9) 55 ± 12 (21,8) 20,9 ± 1,6 (7,6) 

Cs, ng g-1 52,2 ± 2,9 (5,6) 133,7 ± 2,8 (2,1) 131,6 ± 9,1 (6,9) 

K, % 3,06 ± 0,15 (4,9) 2,286 ± 0,012 (0,5) 1,715 ± 0,034 (2,0) 

La, ng g-1 1239 ± 49 (4,0) 1661 ± 58 (3,5) 2578 ± 97 (3,8) 

Rb, μg g-1 50,3 ± 1,5 (3,0) 50,3 ± 2,0 (4,0) 16,46 ± 0,91 (5,5) 

Sb, ng g-1 34,3 ± 2,5 (7,3) 84,9 ± 10,5 (12,4) 15,6 ± 1,5 (9,6) 

Sc, ng g-1 3,97 ± 0,24 (6,0) 6,43 ± 0,38 (5,9) 8,65 ± 0,12 (1,4) 

Zn, μg g-1 193,6 ± 9,9 (5,1) 22,73 ± 0,62 (2,7) 19,65 ± 0,88 (4,5) 
OBS: Resultado da média artimetica de 3 a 5 determinações.

dimento de NAA estabelecido na analise de 
plantas medicinais. As folhas de Aloe vera 
apresentaram alta concentração de Zn, ele-
mento presente em remédios cicatrizantes. 
Os elementos Ca e K foram obtidos em 
maiores concentrações nas análises das 
plantas, o Ca tem ação neutralizante, e o K 
apresenta ação diurética. Nas plantas os 
elementos toxicos Cu e Cd não foram 
detectados, e os elementos As e Sb estão 
em concentrações muito baixas. 
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INTRODUÇÃO  

O óxido de Háfnio (HfO2), tem estabilidades 
químicas e físicas, possuindo grande 
potencial para aplicações tecnológicas[1] e 
médicas[2]. Portanto, pode ser estudado na 
forma de nanopartículas, bulk ou filmes 
finos.  
 
Filmes finos são formados por camadas 
atômicas com espessura de até 1 μm sobre 
um determinado substrato[3,4] e podem ser 
produzidos por diversas técnicas. A técnica 
de spin coating consiste em rotacionar um 
substrato sólido, no qual a solução gel é 
distribuída. Este movimento faz com que 
haja espalhamento e homogeneidade do 
gel sobre o substrato e a produção do 
filme[5]. 

Dos métodos utilizados para a produção da 
solução, o mais promissor é o Sol-Gel. 
Conhecido como método de Pechini, utiliza 
ácidos carboxílicos (ácido cítrico), que vão 
se ligar com íons metálicos e ocorrerá uma 
reação de poliesterificação, através de um 
poliálcool (etileno glicol), quando aquecidos, 
resultando num polímero[6,7]. 
 
A caracterização de filmes finos é 
importante, pois mostra as características 
controladas em sua produção. As técnicas 
para utilizadas foram difração de raios-X 
(DRX) e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). 

OBJETIVO 

Preparar filmes finos utilizando a técnica 
spin coating, através do método sol-gel;  

Analisar e caracterizar os filmes finos pelo 
método de difração de raios-x (DRX) e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

METODOLOGIA 

Os substratos de Si foram limpos 
anteriormente e a solução preparada pelo 
método sol-gel é descrita a seguir.  
 
A solução foi obtida a partir de uma mistura 
de ácido cítrico, HfCl4 e etileno glicol. O 
HfCl4 foi dissolvido em água deionizada, 
colocado em agitação magnética e 
aqueceu-se a 40ºC, seguido pela adição de 
ácido cítrico dissolvido em água deionizada. 
A temperatura da solução foi aumentada 
para 60ºC para a adição de etileno glicol. A 
solução resultante ficou em agitação 
magnética durante 24h à temperatura 
ambiente para homogeneização. Depois 
disso, a temperatura foi aumentada para 
cerca de 100ºC até a formação do gel. A 
solução gel foi depositada sobre o substrato 
de Si e rotacionada no spin coating a 3000 
rpm durante 30 s. Este processo foi 
repetido duas vezes para obter filmes mais 
espessos de HfO2. Entre uma camada e 
outra, o filme foi colocado na luz ultravioleta 
para evaporação dos solventes. O filme foi 
para o forno e permaneceu durante 4 horas 
a 550ºC para eliminação do material 
orgânico. 
 

RESULTADOS 

O resultado do MEV mostra a dispersão do 
óxido de Háfnio sobre o substrato, 
conforme figura 1. Foi possível observar 
boa distribuição do elemento e 
homogeneização. 



  

Figura 1: Filme fino de Háfnio pela análise do MEV. 
 
O resultado do EDS mostra a concentração 
de háfnio e silício, de acordo com a figura 2. 
Como a espessura do filme é da ordem de 
nano, a concentração do silício foi captada. 
 

 
 
 Figura 2: Análise de EDS. 
 
O resultado da difração de raios-x antes do 
tratamento térmico, ou seja, após a 
deposição e com o tratamento de 550ºC por 
4 horas, mostra apenas uma fase amorfa. 
Esse mesmo filme com tratamento térmico 
de 1200ºC em ar durante 15 minutos 
mostra três picos que correspondem ao 
óxido de háfnio monoclínico, conforme a 
figura 3. 
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Figura 3: Caracterização por DRX 
 
 

CONCLUSÕES 

Após análise por MEV foi possível concluir 
que se obteve homogeneidade da solução 
gel e boa aderência do filme com o 
substrato. Para a formação do óxido de 
háfnio em uma estrutura definida, como a 
monoclínica, o resultado por DRX mostra 
que é necessário um tratamento térmico 
com a temperatura mais elevada, que é 
utilizada apenas para eliminação de 
material orgânico.  
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INTRODUÇÃO  

Nanopartículas de materiais metálicos são 
muito estudadas devido a suas 
características e propriedades únicas [1]. 
Dentre estas, as nanopartículas de ouro 
(Au-NPs)destacam-se pelo amplo campo 
de aplicações[1]. Sendo as principais 
aplicações na catálise de diversos 
processos, como na purificação de gás 
hidrogênio obtido a partir da reforma a 
vapor de metano e/ou etanol. Metodologias 
de sínteses de Au-NPs foram 
desenvolvidas, onde o usual são os 
métodos químicos. O método que utiliza 
radiação UV produz Au-NPs com o mínimo 
de resíduos, esta é uma necessidade de 
diversas aplicações.    

OBJETIVO 

O presente estudo tem objetivo de estudar 
qual a influência na formação, no tamanho, 
na morfologia e na estabilidade das Au-
NPs, através da variação de razões de 
citrato de sódio e ouro precursor diante da 
radiação na região do ultravioleta para a 
redução dos íons de ouro. 

METODOLOGIA 

As nanopartículas de ouro foram 
preparadas em uma cubeta de quartzo de 
caminho óptico de 1 cm. Na cubeta foram 
adicionados uma solução aquosa de 
HAuCl4 (28,68 mM), uma solução aquosa 
de citrato de sódio(170mM) e água de 
osmose reversa. O volume utilizado de 
cada reagente variou de acordo com a 
razão da concentração de citrato e ouro 
precursor estudado. Após as adições, a 

solução foi 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.  

O tamanho das Au-NPs foi estimado por 
espectrofotometria na região do UV-
VisívelErro! Fonte de referência não 
encontrada. e o tamanho de cristalito e 
parâmetros de rede determinados por 
difração de raios-X[4]. 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 [5]. 

RESULTADOS 

O trabalho avaliou a influência das razões de 
concentrações de citrato de sódio e ouro 
precursor. As razões estudadas foram: 1; 
1,5; 2,5; 10; 15; 20; 25; 50 e 100. Por 
monitoramento in situ, foi possível calcular o 
tamanho das Au-NPs no tempo de 
formação, analisando o comportamento das 
diferentes razões. Era esperado que o 
aumento de citrato adicionado causaria 
maior estabilidade das Au-NPs, pelo fato do 
citrato atuar como agente complexante e 
estabilizante. Porém os resultados obtidos 
demonstram que quanto maior a razão de 
citrato/Au, maior é o tamanho de Au-NPs 
obtido.  

 
Dentre as condições estudadas quanto à 
estabilidade das Au-NPs, podem-se 
destacar as razões 1,5 e 2,5. Em razões 
grandes como 100 e 50, as nanopartículas 



em suspenção cresceram e se aglomeraram 
de tal forma que sedimentaram, deixando 
assim, a amostra sem Au-NPs em 
suspenção, o que impossibilita a 
caracterização.  

A relação dos tamanhos obtidos com o 
espectrofotômetro apresenta uma tendência 
de melhores resultados em razões citrato/Au 
baixas, entre 1,5 e 10, com tamanhos que 
variam de 50 a 63 nm, com destaque a razão 
de 1,5. Já os tamanhos de cristalitos obtidos 
pelo difratômetro variam entre 7 e 13 nm com 
uma tendência positiva na razão de 1,5. A 
falta de compatibilidade se dá pela diferença 
das leituras dos aparelhos, esta comparação 
indica a policristalinidade das Au-NPs.  

As imagens de microscopia de transmissão 
reforçam os valores obtidos. Nos tamanhos 
obtidos por UV-Vis, o modelo matemático 
aplicado faz a análise baseada no tamanho 
dos aglomerados de Au-NPs em suspenção e 
os interpretam como esferas perfeitas, que 
representam o tamanho da Au-NPs. Já o 
difratômetro compreende como o tamanho de 
cristalito, cada esfera disforme que compõe o 
aglomerado, e mesmo quando consideramos 
o erro dos modelos matemáticos, os valores 
são coerentes entre si. 

 
A razão de citrato/Au também altera a 
morfologia das Au-NPs, em razões menores 
elas apresentam uma orientação de 
crescimento em volta do núcleo mais linear, 
um crescimento de planos. Em razões 
maiores este crescimento é disforme e 
arredondado. 

 
A aplicação em catálise confirmou a 
expectativa, de que quanto menor for o 
tamanho da nanopartícula formada maior será 
sua área superficial, aumentando a superfície 
de contato, justificando sua capacidade como 
catalisador através do alto valor de taxa de 
descoloração.  
 
 
 
 

 
 
 

CONCLUSÕES 

O método proposto apresentou de forma geral 
nanopartículas na forma de grandes 
aglomerados, fortemente influenciados pela 
razão citrato/Au, que tendem a diminuir ao 
longo do tempo. Razões de citrato/Au altas 
não apresentam estabilidade formando 
grandes aglomerados que acabam 
sedimentando. Razões mais baixas levam a 
formação de nanopartículas e/ou 
aglomerados menores com maior atividade 
catalítica e maior estabilidade. 
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INTRODUÇÃO  

Células a combustível são dispositivos 
eletroquímicos que convertem energia 
química em energia elétrica e calor 
diretamente.Dentre os tipos existente, a 
tecnologia  que usa membranas trocadoras 
de prótons 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 

Esse trabalho tem como objetivo realizar 
um estudo de otimização de parâmetros de 
fabricação de MEAs, com área geométrica 
de 25 cm², espessura da membrana de 
Nafion (50 a 127 µm) e suporte utilizado na 
camada difusora dos gases será o tecido de 
carbono com o objetivo de obter um 
protótipo com características comerciais. 

METODOLOGIA 

Esse trabalho teve como principal estudo o 
EDG, sua confecção se iniciou pela 
preparação da mistura negro de fumo/teflon 
com adição de álcool isopropílico e ácido 
sulfúrico seca em forno por 30 minutos a  
80 °C. Essa mistura seca é adicionada à 
etilenoglicol e nHeptanol em um agitador 
para se obter uma pasta  que será aplicada 
ao tecido de carbono. O próximo passo é a 
deposição dessa pasta no tecido de 
carbono, a última etapa é a retirada do 
etilenoglicol e nHeptanol em um forno a 
170°C por aproximadamente vinte minutos. 

O Primeiro ensaio foi preparado usando a 
proporção de 85% de dupoint Vulcan 
XC72R , 15% de solução de Teflon e 100ml 
de água ultrapura misturados com agitador 
magnético por 15 minutos, em seguida foi 
adicionada gostas de ácido sulfúrico até 
que a mistura atingisse PH 3 e novamente 
misturado com o agitador magnético até 
que atinja a homogeneidade e então depois 
do processo de decantação é filtrada a 
solução. Para o solvente foi usado 97% 
Etileno Glicol e 3 % de Etanol adicionados 
após a filtragem[2]. A quantidade preparada 
foi de 30 gramas de solução e 600 gramas 
de solvente. O segundo ensaio seguiu as 
mesmas instruções, quantidades e 



proporções da primeira, porém foi utilizado 
um negro de acetileno da marca Cabot 
VULCAN ® X72R. O terceiro ensaio seguiu 
as mesmas instruções, porém considerando 
aumentar a hidrofobia à quantidade de 
carbono (dupoint VULCAN ® X72R) + teflon 
foi dobrada. No terceiro ensaio uma parte 
dos tecidos passaram em um processo 
para que absorvessem teflon antes de 
aplicada a mistura e outra não recebeu o 
tratamento a título de comparação.na 
formulação da mistura os solventes com 
álcool foram substituídos por 1:15 de água 
ultrapura para teflon e usando a proporção 
de 85% de carbono dupoint Vulcan XC72R , 
15% de solução de Teflon. Em recipientes 
separados o teflon diluído em água 
ultrapura e o carbono triturado também 
diluído em água ultrapura são deixados por 
10 minutos no ultrassom, em seguida o 
teflon e o carbono são misturados e 
filtrados, no dispersor é adicionada a 
quantidade de 1:15 de água ultra pura. 

A camada Catalítica também foi estudada e 
foi preparada com  as seguintes 
proporções: 2EEA (2-Ethoxy-ethoxy), 
solução de 5% de Nafion em álcool na 
proporção de 75% em massa de catalizador 
e 25% em massa de Nafion em água ultra 
pura 2:1 em massa de catalizador. Essa 
mistura submetida a uma agitação no 
dispersor extrator por 15 minutos, em 
seguida é depositada uma quantidade de 
2mg pela técnica impressão a tela na 
membrana trocadora de prótons tanto no 
anodo quanto no catodo. 

CONCLUSÕES   

O primeiro ensaio não teve sucesso quando 
aplicada no tecido, pois por ter consistência 
excessivamente densa não penetrou no 
tecido, ficando apenas na superfície e não 
aderindo ao mesmo, essa mistura não 
apresentou características hidrofóbicas. O 
segundo ensaio embora a mistura tenha 
aderido ao tecido a mesma não apresentou 
hidrofobia considerável para teste em 
célula. O terceiro ensaio apesar de 

considerável hidrofobia não foi possível 
aplicar no tecido de forma que a mistura 
aderisse ao mesmo, foram usados tecidos 
com tratamento para aderir ao teflon e 
tecidos sem tratamento. Devido ao baixo 
desempenho dos eletrodos de difusão 
gasosa, foi necessário um estudo para 
reformulação da técnica usada 
anteriormente nesse trabalho. Uma técnica 
em particular se mostrou promissora, sendo 
a seguinte formula composta de 
politetrafluoretileno (PTFE) e negro de 
acetileno (Vulcan XC-72R, Cabot) 
misturados no ultrassom por três minutos e 
posteriormente adicionado com auxilio de 
uma pipeta  dodecil sulfato de sódio (SDS) 
como surfactante. A aplicação foi feita com 
a técnica de impressão a tela. [2]. 
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Eletro-oxidação do etanol em meio alcalino utilizando 
eletrocatalisadores PtCu/C 

Carlos Eduardo Domingues Ramos e Almir Oliveira Neto 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -  IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

No Brasil, o uso direto do etanol como 
combustível em células a combustível 
(CaCs) é muito interessante, pois este é 
produzido em larga escala, sendo o País 
um dos maiores produtores mundiais deste 
combustível [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 etanol 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 (70:30) apresentou 
a melhor atividade eletrocatalítica (Fig.3). 

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 etanol 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 0,9 - 1,1 V. PtCu/C 
(90:10) apresentou o maior valor de 
densidade de potência máxima de 20 mW 
cm-², seguido do Pt/C que apresentou um 
valor de 12,5 mW cm-², PtCu/C (70:30) 
obteve 12 mW cm-², PtCu/C (50:50) obteve 
7 mW cm-², Cu/C foi de 3 mW cm-². Os 
testes CaC a 80°C apresentaram uma 
densidade de potência para EC PtCu/C 
(90:10) aproximadamente duas vezes maior 
quando comparada a Pt/C. 
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Figura 4. Desempenhos eletroquímicos de 
uma DAEFC 5cm² em 80 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 etanol foi 
mais efetiva com o EC PtCu/C (70:30), 
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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ESTIMATIVA DA CARGA POLUIDORA DO EFLUENTE - GERADO NO INSTITUTO DE 
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Aluno: Cintia Carvalho de Oliveira, Orientador: Marycel Elena Barboza Cotrim 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN 

 
INTRODUÇÃO  

A carga poluidora é definida como a 
quantidade de um poluente liberado no corpo 
d’água receptor, fator que leva em 
consideração a vazão das águas residuais e a 
concentração dos poluentes. 
Conforme estabelecido a Resolução 
CONAMA 430/11, só poderão ser lançados no 
corpo hídrico receptor os efluentes que 
tiverem passado por tratamento prévio a sua 
disposição [1]. De modo a não comprometer 
as metas progressivas obrigatórias 
estabelecidas para enquadramento do corpo 
receptor, motivo pelo qual este trabalho tem 
sido realizado desde 2013 no IPEN [2] [3]. 

OBJETIVO 

Estimar carga poluidora de metais e sólidos 
totais lançados na rede coletora de esgotos 
pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares - IPEN entre 2015 e 2016. 

METODOLOGIA 

As amostras foram coletadas por meio de 
bomba peristáltica com capacidade de vazão 
de 1 L min-1, operante oito horas diárias e 
cinco vezes por semana na Estação de 
Monitoramento de Efluentes (EL-01) do IPEN. 
Para análise de metais e semi-metais utilizou-
se uma alíquota de 50 ml da coleta diária para 
compor a sub-amostra, acidificada com ácido 
nítrico (HNO3) para preservação dos analitos 
de interesse. As amostras foram digeridas em 
micro-ondas de acordo com o Método EPA 
3015 [4]. Os metais e semi-metais foram 
quantificados utilizando a técnica de 
Espectrometria de Emissão Óptica com 
Plasma de Argônio (ICP OES) para Cd, Pb, 
Cu, Cr, Zn, Ba, Ni, Mn, Fe, B e Sn,  
Espectrofotometria de Absorção Atômica com 
Atomização por Forno de Grafita (GF-AAS) 
para As e Se, e Espectrofotometria de 

Absorção Atômica com Geração de Vapor 
Frio (CV-AAS) para Hg. A carga de sólidos 
totais (ST), fixos (STF) e voláteis (STV) foi 
determinada pelo método ABNT NBR 
10664/1989 [5].  
Para estimativa da carga poluidora dos metais 
e sólidos totais no fluxo de esgoto do IPEN 
empregou-se a vazão estimada por Silva [6] 
por meio do lançamento de brometo (Br-). A 
vazão utilizada para a realização dos cálculos 
foi de 420 m3 semana-1, utilizando um regime 
de operação de 8h diárias em 5 dias da 
semana. 

RESULTADOS 

Em relação à carga poluidora de metais 
realizada no período de 2015 e 2016, o Ni foi 
o elemento que apresentou a menor carga de 
lançamento. Quando consideramos o 
comportamento observado para Cd, Pb, Cu, 
Cr, Zn, Sn, Ni, Ba, Mn e B, verificamos que 
individualmente as cargas de lançamento 
mensal, na maior parte do período de 
avaliação, foi inferior a 1,0 kg mês-1, com 
exceção de julho de 2016 quando Sn e Ba 
excederam esse valor de lançamento, como 
apresentado na Figura 1A. 
Entre 2015 e 2016 o Fe foi o elemento com 
maior carga mensal de lançamento, com 
valores variando entre 2,0 e 8,0 kg mês-1, 
como apresentado na Figura 1B.  
O cálculo da carga poluidora para os STF 
(sólidos totais fixos) permite sua comparação 
com a carga de metais. Os STF são 
compostos pelos óxidos dos metais entre 
outros resíduos. Desta forma, a carga 
estimada para os metais não pode ser maior 
que a carga dos STF, podendo ser utilizada 
como um índice de avaliação da carga 
poluidora dos metais. Observou-se, que o 
efluente do IPEN contém mais STV (sólidos 
totais voláteis), caracterizados por matérias 
orgânicas, do que STF (sais inorgânicos, tais 



como sulfatos e cloretos)
corresponderam a 54% e 51% dos ST
(sólidos totais) em 2015 e 2016, 
respectivamente (Figura 1C). Em relação a
carga poluidora dos metais, corresponderam 
de 1,4% a 4,4% dos STF em 2015 e de 1,7% 
a 3,1% dos STF em 2016. 
 
 

(A) 

(B)  

(C) 
 

Figura 1: (A) - Carga poluidora de metais 
considerando o regime de 8h diárias/5 dias 
por semana; (B) - Carga poluidora de Fe 
considerando o regime de 8h diárias/5 dias 
por semana; (C) - Carga poluidora mensal de 
ST, STF e STV entre 2015 e  2016.
 

CONCLUSÕES 

O consumo de água do IPEN diminuiu 
aproximadamente 50% no período de 2015 e 
2016 [7]. Entretanto em 2015 e 2016 
observou-se um aumento da carga poluidora 
referente a metais e aos ST lançados pelo 
IPEN. Não foi possível, nesse trabalho, 
identificar se o aumento da média mensal da 
carga de metais e sólidos estava relacionado 

como sulfatos e cloretos). Os STV 
a 54% e 51% dos ST 

em 2015 e 2016, 
respectivamente (Figura 1C). Em relação a 

corresponderam 
1,4% a 4,4% dos STF em 2015 e de 1,7% 

 

 

 

Carga poluidora de metais 
regime de 8h diárias/5 dias 

Carga poluidora de Fe 
considerando o regime de 8h diárias/5 dias 

Carga poluidora mensal de 
2016. 

O consumo de água do IPEN diminuiu em 
aproximadamente 50% no período de 2015 e 
2016 [7]. Entretanto em 2015 e 2016 

se um aumento da carga poluidora 
referente a metais e aos ST lançados pelo 
IPEN. Não foi possível, nesse trabalho, 
identificar se o aumento da média mensal da 

metais e sólidos estava relacionado 

à alteração no padrão de atividades 
realizadas no instituto, ou a alguma fonte 
pontual. 
Entretanto, será possível estabelecer, 
necessário, uma meta de redução da carga 
poluidora de metais, conforme exigências
TAC firmado pelo IPEN e 
atendimento as legislações amb. vigentes.
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à alteração no padrão de atividades 
realizadas no instituto, ou a alguma fonte 

Entretanto, será possível estabelecer, se 
necessário, uma meta de redução da carga 
poluidora de metais, conforme exigências do 
TAC firmado pelo IPEN e IBAMA, em 

mento as legislações amb. vigentes. 
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Estudo da permissividade elétrica de óxidos mistos 

Deborah Yohana Bertoldo da Silva e Eliana Navarro dos Santos Muccillo 
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INTRODUÇÃO  

Materiais dielétricos possuem diversas 
aplicações tecnológicas em dispositivos 
eletrônicos. Propriedades como 
permissividade elétrica gigante (ε’ > 1.000) e 
baixas perdas dielétricas (tan δ < 1) 
contribuem para a miniaturização de 
componentes capacitivos [1]. Recentemente 
materiais com características desejáveis 
foram descobertos, como o Bi2/3Cu3Ti4O12 
(BCTO), que possui a estrutura cristalina do 
tipo perovsquita e apresenta permissividade 
elétrica acima de 1.000 na temperatura 
ambiente [2]. 

 
OBJETIVO 

Os principais objetivos deste projeto são: a 
obtenção da cerâmica Bi2/3Cu3TiO12 pelo 
método convencional de mistura dos 
reagentes e reação em estado sólido, e o 
estudo da dependência das propriedades 
elétricas e microscópicas em função dos 
parâmetros de processamento do BCTO, 
avaliando condições de temperatura e 
tempo de sinterização. 

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 um tempo total de 10 h. O pó 
calcinado foi compactado com pressão de 
12,5 MPa durante um minuto. As amostras 
compactadas foram sinterizadas com 
temperaturas variando entre 900 e 970°C 

com tempo fixo de 2 h. Foram feitos 
também tratamentos térmicos em 
temperatura fixa de 950°C e variando o 
tempo entre 2 e 12 h. As amostras foram 
caracterizadas por de difração de raios X 
(DRX), microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e espectroscopia de impedância. 
 
RESULTADOS 

Os resultados de medidas elétricas em 
função da temperatura de sinterização são 
mostrados na figura 1. 
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Figura 1: Evolução da permissividade 
elétrica (esquerda) e perdas dielétricas 
(direita) para amostras sinterizadas em 
diferentes temperaturas por 2 h. 
 
As amostras que apresentaram maiores e 
menores valores de ' foram sinterizadas a 
950 e 925°C, respectivamente. ε’ pouco 
variou para baixas frequências. Foi possível 
obter valores de permissividade elétrica 
gigante para um intervalo extenso de 
frequências. De forma geral, o 
comportamento observado tanto para ε’ 
quanto para a tan δ são compatíveis com 
aqueles descritos na literatura [1, 2]. 
As micrografias das microrregiões da figura 
2 mostram grãos com formato poligonal. O 
aumento do tempo de sinterização não 
modificou significativamente o tamanho dos 
grãos. É possível observar um padrão de 
fratura misto: ao longo dos contornos de 



grão (intergranular) e através dos grãos 
(transgranular). 
 

 
Figura 2: Micrografias de superfície de 
fratura do BCTO sinterizado a: (a) 3 h e (b) 
1 h. 
 
Os resultados de medidas elétricas em 
função do tempo de sinterização são 
mostrados na figura 3. A evolução de ε’ e 
da tan δ são similares ao das amostras 
sinterizadas em diferentes temperaturas. 
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Figura 3: Evolução da permissividade 
elétrica (esquerda) e perdas dielétricas 
(direita) para amostras sinterizadas em 
diferentes tempos a 950°C. 
 
Para a cerâmica sinterizada a 2 e 3 h, entre 
10 kHz e 1 MHz o valor da tangente de 
perda se mostra constante e próximo de 1. 
 
Tabela 1: Valores de constante dielétrica e 
tangente de perda para diferentes 
temperaturas de sinterização na frequência 
de 1.000 Hz (a 90°C). 
 

Temperatura de 
sinterização (°C) ε' tan δ 

925  406 2,5 
950  2.726 2,7 
970  968 3,5 

 
Tabela 2: Constante dielétrica e tangente 
de perdas para diferentes tempos de 
sinterização na frequência de 1.000 Hz (a 
90°C). 
 

Tempo (h) ε' tan δ 

2 272 2,7 
3 3.909 3,4 
8 2.046 1,1 

12 622 1,2 
 

As Tabelas 1 e 2 resumem os resultados de 
medidas elétricas obtidos. 

CONCLUSÕES 

A microestrutura do BCTO é bastante 
homogênea e evidencia grãos com 
tamanhos médios de ~ 3 μm. O modo de 
fratura é misto: intergranular e 
transgranular.  
A metodologia utilizada permitiu obter o 
BCTO com elevados valores de 
permissividade elétrica (acima de 1.000) e 
baixas perdas dielétricas (menor que um) 
para uma ampla faixa de frequência em 
torno de 1 kHz. 
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 Efeito da radiação Ionizante em nanocompósitos de poliestireno com 
argilas 

 Elaine de Jesus Silva e Leonardo Gondim de Andrade e Silva 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

Os nanocompósitos vêm sendo vistos como 
uma possibilidade de melhoria das 
propriedades mecânicas de materiais 
poliméricos. [1] O aperfeiçoamento que eles 
oferecem é de grande interesse comercial, 
uma vez que os polímeros como o 
poliestireno (PS) são bastante empregados, 
nos mais diversos segmentos, como o 
alimentício, de peças automotivas, 
eletroeletrônicas, entre outros. O 
poliestireno é um dos polímeros mais 
comercializados porque apresenta 
propriedades favoráveis, tais como 
mecânicas, como isolante elétrico e térmico 
além de ter um baixo custo. Para que possa 
melhorar ainda mais as propriedades do 
PS, pode-se incorporar argila organofílica 
no polímero, formando assim um 
nanocompósito, essa prática tem tido cada 
vez mais destaque no mercado. De acordo 
com Souza a argila é um material natural, 
terroso, de granulação fina, que geralmente 
adquire plasticidade quando umedecido em 
água. Quimicamente as argilas são 
formadas essencialmente por silicatos 
hidratados de alumínio, ferro e magnésio 
[2]. Outra prática que pesquisadores e 
indústrias têm dado atenção é a aplicação 
da radiação ionizante em polímeros. Pelo 
processo de irradiação destes materiais 
podem-se obter melhorias em suas 
propriedades físico-químicas. A radiação 
ionizante, ao interagir com polímeros, 
transfere energia aos átomos da cadeia 
polimérica, provocando modificações que 
podem ser permanentes na sua estrutura 
físico-química. Tais modificações podem 
resultar na reticulação ou na cisão das  

 

cadeias poliméricas, que são processos 
simultâneos e concorrentes, e cuja 
preponderância de um ou de outro depende 
principalmente da dose de radiação com 
que foi tratado o material, do tipo do 
polímero e condições de irradiação. [3] 
Neste trabalho pretende-se estudar o efeito 
da radiação ionizante por feixe de elétrons 
sobre as propriedades dos nanocompósitos 
de poliestireno/argila (em diferentes 
proporções) em razão da crescente 
utilização do poliestireno no mercado 
nacional.  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é preparar a argila 
organofílica brasileira tipo Chocolate e 
Americana Cloisite 20A, em diferentes 
proporções, para a obtenção de 
nanocompósitos de PS e argila, bem como 
estudar o efeito da radiação ionizante por 
feixe de elétrons em diferentes doses, nas 
propriedades dos nanocompósitos, e 
comparar estes resultados com os de 
amostras não irradiadas. 

METODOLOGIA 

Foi extrudado em uma extrusora dupla 
rosca do IPEN, o PS mais a argila 
Chocolates, após esse processo, foram 
injetados corpos de prova de tração e 
flexão na injetora da Escola Politécnica 
(Poli – USP). 

-Irradiação das amostras 

Foram irradiados os corpos de prova dos 
nanocompósitos de PS com argila 
Americana e PS com argila Chocolate com  



doses de 400 e 800 kGy a uma taxa de 
dose fixa no acelerador de elétrons 
Dynamitron JOB 188 de energia de 1,5 Mev 
e corrente de 25 mA, do CTR do IPEN- 
CNEN/SP. Posteriormente foram 
submetidos aos mesmos processos de 
caracterização realizados para os 
nanocompósitos não irradiados. 

RESULTADOS 

Obtive-se, com sucesso, o resultado da 
preparação da argila + PS na extrusora 
dupla rosca do Centro de Tecnologia das 
Radiações (CTR), bem como a injeção dos 
corpos de prova na Escola Politécnica (Poli- 
USP). Os demais resultados, das análises 
térmicas (TG e DSC) tanto quanto os 
resultados dos ensaios mecânicos (tração e 
flexão) realizados no CTR, ainda estão 
sendo analisados.  

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento deste trabalho 
demonstrou a importância dos materiais 
nanocompósitos, bem como a relevância 
que os estudos sobre a radiação ionizante 
possuem na área de pesquisa científica e 
no ramo industrial. Materiais como os 
nanocompósitos de poliestireno quando 
somados às argilas Chocolate brasileira, 
Cloisite 20A americana e a radiação 
ionizante, passam a ter uma melhoria 
significativa em suas propriedades, o que 
proporciona uma maior aplicação em 
diversas áreas, justamente por atender 
requisitos que o polímero puro não atende. 
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INTRODUÇÃO  

O jatobá do cerrado é uma leguminosa, da 
mesma família do feijão, apresentam 
características importantes, as quais 
merecem atenção da comunidade científica 
[1]. O termo jatobá refere-se às espécies 
arbóreas do gênero hymenaea, da família 
Leguminosae, subfamília caesalpinioideae 
[2]. 
O jatobá também é conhecido por nomes 
diferentes, em várias regiões do país como, 
por exemplo, jatai ou jutaí, é uma 
leguminosa típica do cerrado brasileiro 
encontrada no Distrito Federal, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Ceará, 
Piauí e São Paulo, floresce no período de 
dezembro a março e fornece frutos de julho 
a novembro. O jatobazeiro é uma árvore de 
grande porte, que pode ser utilizada para 
reflorestamento, pois sua madeira tem 
grande valor comercial, para a construção 
de móveis, seus frutos possuem sementes, 
que são utilizados em artesanato e da polpa 
é extraída a farinha [3]. 
As pesquisas iniciais utilizando tratamento 
de alimentos com irradiação no Brasil, 
foram realizadas durante a década de 60, 
pelo Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura (CENA/USP) em  Piracicaba, 
SP. [4]. 
O tratamento dos alimentos com radiação 
ionizante já é reconhecido como um meio 
eficiente de redução de contaminações e 
dos problemas médicos associados, uma 
vez que a irradiação proporciona a 
eliminação de protozoários patogênicos em 
peixes, aves domésticas, mariscos e carne 
vermelha, acabando por contaminar 
também humanos que se alimentem desses 
produtos [5, 6]. 

Atualmente, a Resolução nº 21 de 26 de 
janeiro de 2001, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), contem todas 
as normas para o emprego desta 
tecnologia, que não restringe quais 
alimentos podem ser irradiados, desde que 
a dose máxima absorvida seja inferior 
àquela capaz de comprometer as 
qualidades funcionais e sensoriais do 
alimento. Quanto à dose mínima, 
estabeleceu-se que seria a dose suficiente 
para alcançar o objetivo pretendido. 
 

OBJETIVO 
 
Irradiar farinha de jatobá  com doses 
crescentes de radiação gama do Cobalto-
60.           
 
METODOLOGIA 

O processamento dos frutos de jatobá foi 
realizado com equipamentos de fácil 
aquisição, a farinha extraída passou pelo 
processo de peneiramento e secagem.  
Após elaboração da farinha as amostras 
foram irradiadas com doses de: 0 
(testemunha), 2,0; 4,0 e 6,0 kGy, em uma 
fonte de Cobalto-60 tipo Gammacell-220, 
sob uma taxa de dose de 0,34 kGy/hora. 
Instalada no Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura – CENA/USP., Piracicaba, SP. 
Após a irradiação  foram realizadas as 
análises físico-químicas e colorimétricas.  
Para análise dos resultados foi utilizado o 
teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade com  o auxilio do programa 
computacional  Statistical Analysis System 
[7].        
                   

RESULTADOS 



TABELA 1. Constam os valores médios das 
analises físico-química da farinha de jatobá 
irradiada com doses crescentes de radiação 
gama do Cobalto-60. 
 

*Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente em 
nível de 5% de significância no teste de Tukey. 
 
Pelos resultados dessa Tabela 1 para a 
análise físico-química da farinha de jatobá 
podemos observar que estatisticamente não 
apresentaram diferença significativa para 
todos os elementos analisados entre os 
tratamentos com radiação gama e o 
tratamento controle. 
 
TABELA 2. Constam os valores médios da 
analise colorimétrica da farinha de jatobá 
irradiada com doses crescentes de radiação 
gama do Cobalto-60. 
 

kGy L a b Chroma Hue angle 

0 70,46a* 4,09a 30,34a 30,34a 1,42a 

2 69,98a 3,89a 31,43a 32,03a 1,44a 

4 70,37a 3,62a 31,20a 30,98a 1,45a 

6 70,05a 3,67a 31,43a 31,64a 1,45a 

*Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente em 
nível de 5% de significância no teste de Tukey. 
 
Pelos resultados dessa Tabela 2 para a 
análise colorimétrica da farinha de jatobá 
podemos observar que também não 
apresentam diferenças significativas nas 
analises entre os tratamentos com radiação 
gama e o tratamento controle. 
 
 

CONCLUSÕES 

Pelos resultados obtidos das analises fisico-
quimica e colorimetrica podemos afirmar 
que não houve diferença significativa entre 
os tratamentos com radiação gama e o 
controle. Portanto o processo de irradiação 
pode ser usado para melhorar a qualidade 
da farinha de jatobá. 
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kGy pH Acidez Carote 
nóide 

Proteí 
na 

Lipídeo Umidade Fibra 
solúvel 

Fibra 
insoluvel 

0 5,57a*  1,20a 1,12a                 4,21a  1,95a       9,69a 2,45a 2,99a 

2 5,33a 1,15a 1,11a 4,21a         1,95a       9,69a  2,42a  2,89a 

4 5,47a 1,12a 1,13a 4,44a 1,89a       9,61a 2,46a             2,69a 

6 5,43a  1,14a 1,10a 4,45a          1,82a       9,65a 2,48a 2,78a 
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INTRODUÇÃO  

A nanotecnologia tem possibilitado a 
manipulação e o desenvolvimento de 
nanopartículas que podem ser adicionados 
em embalagens, fornecendo-lhes novas 
funcionalidades. O tipo e o teor da 
nanopartícula utilizada, assim como o grau 
de dispersão, tipo de processamento e a 
interação entre a nanopartícula e o 
polímero, podem afetar a estrutura e as 
propriedades da embalagem[1] 
No contexto dos materiais as 
nanopartículas exibem propriedades físicas, 
químicas e biológicas únicas quando 
comparadas com partículas na escala micro 
e macro. Estas propriedades podem estar 
relacionadas com o aumento da razão da 
área superficial/volume, o que resulta em 
uma alta reatividade. [2] 
Os compostos a base de íons de prata 
estão entre os agentes antibacterianos 
inorgânicos mais promissores, com alto 
efeito biocida para diversas espécies de 
bactérias, sendo portanto de grande 
interesse na aplicação na área de 
embalagens para alimentos.[3] 
Alguns estudos sobre o desenvolvimento e 
utilização de embalagem de alimentos 
contendo AgNPs, demonstraram uma boa 
distribuição das nanopartículas de prata em 
matriz de polietileno de baixa densidade 
(PEBD) e uma diminuição da taxa de 
crescimento microbiano. [4][5] 
 

OBJETIVO 

Estudo da Incorporação de Nanopartículas 
de Prata em Polietileno Visando Atividade 
Biocida 
 
 

METODOLOGIA 

Foi depositado 1g de PVA da QEEL em um 
béquer, e depois adicionado 50ml de água 
destilada. Após essa etapa, foram 
adicionados os matérias de cada 
formulação apresentada na tabela 1, foi 
colocado um agitador magnético dentro do 
béquer, e então levados para uma chapa 
aquecedora com agitação magnética, a 
uma temperatura de 50°C e agitação 
constante até total dissolução do PVA. 
Foram elaboradas quatro formulações de 
filmes por método de casting 
 
Tabela 1: Formulação método de casting 

 PVA /g Cloisite 
20ª /g 

AgNPs 
/g 

CP1 1 0,05 0,005 
CP2 1 0,05 0,01 
CP3 1 - 0,005 
CP4 1 - 0,01 
 

Quando as soluções apresentaram total 
dissolução, foram despejadas sobre um 
molde e levadas para uma estufa a 60°C e 
retiradas somente quando todo o solvente 
apresentou completa evaporação. 
Os filmes foram fragmentados e dispostos 
em quatro potes plásticos, e depois foi 
adicionado 300g de PEBD (polietileno de 
baixa densidade) em todos os potes. Os 
potes foram lacrados e levados para uma 
máquina capaz de fazer a mistura dos 
fragmentos dos filmes com o PEBD. 
As amostras foram homogeneizadas 
utilizando-se uma extrusora com dupla 
rosca (Thermo Haake). Assim que o 
material em estado fundido saia do bico de 
extrusão, o mesmo era submetido a um 
brusco resfriamento em água, essa 
manobra é feita para que o material 
apresente um estado amorfo. Quando 



resfriado por completo, o material era 
direcionado para um picotador, obtendo-se 
grãos. 

Dois grãos de cada formulação foram 
colocados em um eppendorf e levados para 
análise térmica, DSC (coalorimetria 
exploratória diferencial) e TGA (análise de 
termogravimétrica). 

RESULTADOS 

No DSC, comparando-se as amostras CP1, 
CP2, CP3 e CP4 com o padrão de PEBD é 
possível notar uma diferença significativa 
na cristalinidade. Isso ocorre em função das 
nanopartículas que dificultam a 
movimentação das cadeias poliméricas no 
estado fundido.  
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Figura 1: (A) DSC e (B) TGA das 

formulações CP1, CP2, CP3 e CP4 
 

 

E quando analisado o ensaio de TGA é 
possível perceber a presença de resíduos 
orgânicos. O CP4 apresentou uma menor 
quantidade de resíduos orgânicos 

CONCLUSÕES 

Com a análise termogravimétrica realizada 
no CP4, foi possível perceber uma perca de 
massa a uma menor temperatura e também 
uma menor quantidade de resíduo 
orgânico, quando comparada com as outras 
amostras. 

Na análise de DSC, todas as amostras 
apresentaram as mesmas Tg, Tm e Tc, 
variando no máximo 3°C. 

Conforme a análise de TGA todas as 
amostras apresentaram resíduos orgânicos. 
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INTRODUÇÃO  

A erosão dentária tem sido estudada por 
ser um fator de risco para o dano dentário. 
Trabalhos anteriores do Laboratório de 
Biofotônica do IPEN – CNEN/SP mostraram 
a habilidade de alguns lasers, na condição 
de irradiação adequada, levarem a 
mudanças cristalográficas que tornam as 
superfícies do esmalte e dentina mais 
resistentes à perda mineral [1][2]. 

OBJETIVO 

Avaliar o uso do dentifrício escuro, Black is 
White- Curaprox®, como composto 
fotoabsorvedor para irradiação com o laser 
Nd:YAG (λ=1064nm) em dentina bovina 
com vistas a prevenção da erosão dental. 

METODOLOGIA 

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa do IPEN – CNEN/SP sob 
N°149/14.  
As técnicas de Tomografia por Coerência 
Óptica (OCT), microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) e fluorescência de raios-X 
foram utilizadas para analisar amostras de 
dentina bovina irradiadas com laser 
Nd:YAG utilizando uma solução de 
dentifrício comercial de coloração preta, 
como fotoabsorvedor e posteriormente 
submetidas a ciclagem erosiva. A utilização 
de um fotoabsorvedor favorece a absorção 
da maioria dos fótons na superfície do 
tecido duro, diminuindo o risco de lesão da 
polpa dental, por aquecimento após a 
absorção. 
75 blocos de dentina bovina de 25mm2 
foram randomicamente distribuidos em 5 

grupos (n=15): G1- sem tratamento; G2- 
aplicação de flúor fosfato acidulado (APF, 
[F-]=1,23%, pH= 3,3 a 3,9); G3- irradiação 
com laser de Nd:YAG (1064nm, 0,6W, 
10Hz) sem fotoabsorvedor; G4- irradiação 
com laser de Nd:YAG (1064nm, 0,6W, 
10Hz) utilizando pasta de carvão como 
fotoabsorvedor; G5- irradiação com laser de 
Nd:YAG (1064nm, 0,6W, 10Hz), utilizando 
dentifrício (Black is White, Curaprox®) como 
fotoabsorvedor. 
Todas as amostras foram submetidas a 
uma ciclagem de pH sendo um desafio 
erosivo de 3 dias (ácido cítrico 1%, pH = 
3,6, 5min, 2x/dia) e remineralização (saliva 
artificial, pH = 7,0, 120min) ambos a 36ºC 
sob agitação.(Figura 01). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01- Ciclagem de pH. 
 
RESULTADOS 

Após os tratamentos, os valores de 
microdureza foram maiores nos grupos 
irradiados com laser. As micrografias 
eletrônicas de uma amostra representativa 
de cada grupo indica a obtenção de fusão 
obtida nos grupos G3, G4 e G5 (Figura 02), 
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sendo que a relação [Ca]/[P] diminuiu 
nestes mesmos grupos. 

 

Figura 02- Micrografias eletrônicas de 
dentina. 

 

Figura 03- Comparação das áreas 
erosão em dentina. Desenvolveram 
menores lesões os grupos tratados por 
irradiação com laser de Nd:YAG e uso de 
fotoabsorvedor na superfície da dentina 
(G4- carvão e G5- dentifrício 
White). Letras diferentes representam 
diferenças estatísticas (p<0,05). 

a relação [Ca]/[P] diminuiu 
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Comparação das áreas de 
erosão em dentina. Desenvolveram 
menores lesões os grupos tratados por 
irradiação com laser de Nd:YAG e uso de 
fotoabsorvedor na superfície da dentina 

dentifrício Black is 
representam 

A avaliação por OCT foi feita antes e após 
os tratamentos e também após a ciclagem 
erosiva. A profundidade das lesões de 

erosão foram menores nos grupos 
irradiados com laser e fotoabsorvedor
(Figura 03). 

 

CONCLUSÕES 

Sugere-se que o dentifrício estudado pode 
ser utilizado como fotoabsorvedor do laser 
Nd:YAG no tratamento de prevenção a 
lesões de erosão. 
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INTRODUÇÃO  

O titânio e suas ligas vêm ganhando destaque na área 
comercial e industrial devido às excelentes propriedades 
que apresentam, tais como alta resistência mecânica e 
excepcional resistência à corrosão. A baixa densidade 
apresentada por estas ligas (~4,0 g/cm³, dependendo da 
composição) favorece o seu emprego em produtos e em 
aplicações em que leveza é importante. Já o seu alto 
ponto de fusão, resistência mecânica e resistência à 
oxidação sob elevadas temperaturas, torna-o propício 
para utilização em usinas de energia, aeronaves, 
aplicações nucleares, dentre outras engenharias 
industriais [3]. 

OBJETIVO 

Foi avaliada, através de métodos como metalografia, 
difração de raios-X e microscopia óptica, a microestrutura 
da liga Ti-6Al-4V, nitretada superficialmente por plasma, 
pelo tamanho, formato e orientação de grão apresentado. 
Através destes mesmos métodos, foi estudada a 
influência da camada de nitretação nos corpos de prova 
submetidos à ensaios de fluência, nas propriedades 
mecânicas desta liga. 
 

METODOLOGIA 

O estudo laboratorial foi realizado totalmente nos 
laboratórios do IPEN, dentre eles: metalografia da liga, 
difração de Raios-X e análise por microscopia óptica. A 
preparação das amostras para análise via microscopia 
óptica seguiu os padrões usuais de metalografia, ou seja, 
embutimento a quente (150°C), seguido do lixamento 
manual com lixas à base de SiC, na sequência de 120, 
240, 400 e 600. O polimento foi feito com uma solução de 
sílica coloidal. As amostras foram então, analisadas via 
MO e comparadas entre si, antes e depois do tratamento 
superficial e teste de resistência à fluência à qual foram 
submetidas, sobre o aumento de resistência mecânica 
através de caracterização de microestrutura das mesmas. 
 

RESULTADOS 

1.1 Microscopia Óptica (MO) 
Para caracterização da microestrutura obtida no 
tratamento térmico foram realizadas imagens das 
amostras por MO. Na Figura 1 são apresentadas imagens 
da microestrutura equiaxial com grãos menores antes do 
tratamento térmico (a) e Widmanstätten, estrutura lamelar 
onde a fase α está localizada na região clara, obtida após 
o tratamento (b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1 – Microestrutura da liga Ti-6Al-4V (a) 
antes e (b) depois do tratamento térmico. 
 
A Figura 2 apresentada a imagem obtida por MO da seção 
longitudinal do corpo de prova da liga após ensaio de 
fluência na condição 500°C e a Figura 3 700°C, ambas a 
319 MPa. Comparando as duas condições, parece que no 
ensaio a temperatura mais elevada houve uma 
recristalização dos grãos, evidenciada por grãos menores 
próximos à fratura e também uma fratura mais lisa [1]. 
 
Comparando a geometria dos corpos de prova de fluência 
ensaiados na mesma temperatura, a 600°C, mostrados 
nas Figuras 4, 5 e 6 a 125, 250 e 319 MPa 
respectivamente, pode se observar uma seção mais 
reduzida na amostra ensaiada a 125 MPa (Figura 4), 
devido a essa geometria a tensão tornou-se mais alta e 
causou um arrancamento irregular das bordas. 

100 

100 



 
Figura 2 – Microscopia óptica da seção longitudinal 

do corpo de prova de fluência testado a 500°C e 319 MPa. 

 
Figura 3 - Microscopia óptica da seção longitudinal 

do corpo de prova de fluência testado a 700°C e 319 MPa. 

 
Figura 4 - Microscopia óptica da seção longitudinal 

do corpo de prova de fluência testado a 600°C e 125 MPa. 

 
Figura 5 - Microscopia óptica da seção longitudinal 

do corpo de prova de fluência testado a 600°C e 250 MPa. 

 
Figura 6 - Microscopia óptica da seção longitudinal 

do corpo de prova de fluência testado a 600°C e 319 MPa. 
 

CONCLUSÕES 

Ao observar a camada nitretada só é possível identificar 
uma fase presente (cinza mais escuro), isso pode ser 
explicado devido ao nitrogênio ser um elemento 
estabilizador da fase  que pode ter causado um 
envelopamento formando assim uma camada contínua. 
 
A formação de camada superficial de nitretos gerou uma 
tensão superficial compressiva que deve ter contribuído 
para o aumento da resistência do material à fluência. 
Outro fator importante associado à formação desta 
camada é a de que ela pode agir como barreira para 
difusão do oxigênio no material, contribuindo para o 
aumento da resistência à fluência [1; 2]. 
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INTRODUÇÃO  

A nanotecnologia é um segmento da ciência 
em constante desenvolvimento e inovação, 
que envolve o estudo de materiais em 
escala nanométrica (10-9m). As 
nanopartículas de prata (AgNPs) se 
destacam principalmente pela ação 
bactericida contra um amplo espectro de 
bactérias gram – positivas e gram – 
negativas. AgNPs são comumente 
sintetizadas em meio aquoso, através da 
redução química do íon Ag+, proveniente de 
algum sal, geralmente nitrato de prata 
(AgNO3). Este método envolve três passos: 
redução dos íons prata para átomos livres 
de prata, nucleação e crescimento [1]. 
Condições como temperatura, pH, tempo de 
reação e ordem de adição dos reagentes 
podem influenciar diretamente em 
parâmetros como tamanho, agregação e 
formato das partículas. 
 
Um novo conceito recentemente 
apresentado como “síntese verde” consiste 
no uso de solventes e reagentes não 
tóxicos e benignos ao meio ambiente [1]. 
Gasto reduzido de energia, reação 
conduzida à temperatura e pressão 
ambiente, matéria prima renovável e 
métodos economicamente viáveis são 
alguns conceitos também considerados 
pela química verde. 
 
A acerola (Malpighia ermaginata D.C.) é 
uma fruta bastante apreciada por seu 
aroma e sua cor, como também pelo seu 
alto teor de vitamina C (ácido ascórbico) [2], 
e de outros compostos como carotenoides e 
antocianinas, que possuem alta atividade 
antioxidante. A fruta também é rica em 
flavonoides, polifenóis de grande interesse 

para indústria alimentícia, cosmética e 
farmacêutica, pois possui capacidade de 
substituir os antioxidantes sintéticos [3]. 
Portanto, a acerola parece demonstrar 
grande potencial para uso em síntese de 
nanopartículas como agente redutor e 
estabilizante; hipótese que está em teste 
neste trabalho.    

OBJETIVO 

Utilizar princípios da química verde; 
Sintetizar nanopartículas de prata utilizando 
extrato de acerola; Caracterizar o produto 
das reações através de espectroscopia no 
UV-Vis e outras técnicas   em estudo. 
 
METODOLOGIA 

Preparação do extrato 

O extrato de acerola foi preparado através 
da imersão de 1,0 g de fruta liofilizada em 
100 mL de água destilada. A mistura foi 
levada à agitação por ultrassom a 35ºC por 
30 minutos, em seguida filtrada e então 
repetiu-se o procedimento no filtrado a partir 
da imersão da fruta. A solução resultante foi 
diluída para concentrações de 40% e 50%. 

 
Síntese de nanopartículas de prata. 

 
Adicionou-se 4 mL de solução de nitrato de 
prata 2,5.10-3 mol/L rapidamente em 20 mL 
de extrato sob agitação em um erlenmeyer. 
Após cinco minutos, a agitação foi 
interrompida e a solução foi dialisada contra 
água deionizada por 48 horas. O 
procedimento foi realizado com o extrato 
nas concentrações de 40% e 50%. 

 



RESULTADOS 

As reações foram evidenciadas pelo 
escurecimento na coloração das soluções, 
de laranja para tons amarelo acinzentados. 
Os espectros UV-Vis das amostras são 
representados nas Figuras 1 e 2. 

 

 

Figura 1. Espectro UV-Vis da amostra Ext. 
40%. 

 

 

Figura 2. Espectro UV-Vis da amostra Ext. 
50%. 

 

Devido a banda de ressonância plasmônica, 
as AgNPs absorvem radiação na faixa de 
410 nm - 450 nm e portanto, a reação foi 
efetiva. A amostra Ext. 40% exibiu curva 
espectral mais definida e menos larga do 
que a amostra Ext. 50%, que sugere maior 
monodispersão no tamanho das partículas. 
O comprimento de onda do pico é 
diretamente proporcional ao tamanho médio 
das partículas, portanto pode-se observar 
partículas menores na amostra Ext. 40%.  

CONCLUSÕES 

A realização do presente trabalho concluiu 
a possibilidade de produzir nanopartículas 
de prata com extrato de acerola (Malpighia 
ermaginata D.C.). Os experimentos foram 
realizados conforme a química verde, 
seguindo a não utilização de solventes 
tóxicos, economia de energia e minimização 
de resíduos tóxicos. 
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INTRODUÇÃO  

As células combustíveis têm como 
possíveis aplicações gerar energia 
estacionária, eletro-tração entre outras. 
Existem vários tipos de célula combustível. 
E dentre elas a mais promissora como fonte 
estacionária é a do tipo membrana 
(PEMFC– Proton Exchange Membrane Fuel 
Cell). [1, 2] 

Essas células utilizam-se de membrana 
para intercâmbio de prótons, a qual 
funciona como eletrólito; um ânodo, onde o 
combustível é oxidado, e um cátodo, onde o 
oxigênio, usualmente do ar, é reduzido. 
[1,2] 

OBJETIVO 

Sintetizar os catalisadores PdAu/C com 
carga metálica de 20%, em diferentes 
proporções, utilizando o método de redução 
por Boro hidreto de Sódio (NaBH4) e 
realizar o estudo da oxidação eletroquímica 
do metano fazendo uso destes, em meio 
ácido.  
 
METODOLOGIA 

Foram realizados testes de Espectroscopia 
Dispersiva de Raios-X (EDX), Difração de 
Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de 
Transmissão (TEM). Na oxidação 
eletroquímica do metano em meio ácido 
(H2SO4 0,5 mol. L-1), foi voltametria cíclica, 
com a técnica da camada fina porosa.  
 
 
 
 

 
 
 
 
RESULTADOS 
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Figura 1. Difratograma de Raios X dos 
catalisadores. 

No difratograma é possível verificar a 
existências dos picos característicos do 
Paládio, Ouro e do suporte Carbono. 

A voltametria cíclica foi feita com velocidade 
de 10 mV s-1, após 30 minutos borbulhando 
180 ml min-1 de metano com rotação de 900 
rpm. Com isso é verifica-se que o 
catalisador que possui melhor atividade na 
oxidação do metano é o Pd/C. 
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Figura 2. Voltamogramas cíclicos 10 mV s-1, em 
meio ácido H2SO4 0,5 mol L-1. 
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Figura 3. Curvas de Polarização de Testes em 
célula PEMFC meio ácido em metano. 

A célula combustível PEMFC com 
membrana de Nafion® tratado para meio 
ácido foi ativada com H2 por duas horas 
antes de colocar o metano para oxidação. 

Com as curvas obtidas a 90°C verifica-se 
que o catalisador que obteve maior 
potencial de circuito aberto (≈850 mV) e 
maior potência (≈1,5 mW) foi o Au/C. 
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Figura 4. Curvas de Potência de Testes em 
célula PEMFC meio ácido em metano. 

CONCLUSÕES 

A eletro-oxidação do metano foi mais 
efetiva com o Pd/C, ao passo que, em 
Célula, o melhor desempenho foi o Au/C. 
Diante dos resultados obtidos, torna-se 
necessária uma avaliação mais rigorosa 
dos parâmetros operacionais utilizados para 
identificar as possíveis causas da diferença 
existente. 
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INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos tem-se percebido um 
aumento na utilização da medicina 
complementar em todos os países do 
mundo [1]. A prática da fangoterapia 
(aplicação de argila ou lama) como 
tratamento de doenças tem tido grande 
adesão, esta prática de tratamento é 
aplicada a inúmeras enfermidades [2]. No 
Brasil, no município de Peruíbe, estado de 
São Paulo, encontra-se uma jazida que 
possuiu 83 mil toneladas de argila numa 
profundidade de 75m distribuídas em 5 
hectares. Esta lama, que possui 
características terapêuticas é comumente 
utilizada no tratamento de psoríase, 
dermatites periféricas, acne e seborreia, 
mialgias, artrites e processos reumáticos 
não articulares [3]. De acordo com o local 
de extração, a constituição química e 
mineralógica pode sofrer variações, 
entretanto estas diferenciações entre os 
tipos de localizações não devem modificar 
suas principais atuações tais como, a ação 
adsorvente, cicatrizante e antisséptica [1]. 

OBJETIVO 

Este trabalho tem o objetivo de verificar a 
homogeneidade da composição química do 
deposito de argila de Peruíbe por meio da 
avaliação da composição elementar (As, 
Ba, Br, Ca, Cs, Co, Cr, Fe, Hf, K, Na, Rb, 
Sb, Sc, Se, Ta, Th, U, Zn e Zr) por análise 
por ativação neutrônica.  

METODOLOGIA 

Foram realizadas analises de 
caracterização físico-química, como: teor de 

umidade, matéria orgânica, perda ao fogo, 
grau de hidratação e medida de pH. 

Para a análise de Determinações 
Elementares por Ativação Neurônica 
Instrumental as amostras foram secas em 
estufa, até a obtenção do peso constante, 
logo após as amostras foram maceradas 
em um almofariz de porcelana e 
peneiradas. Em seguida pesou-se 
aproximadamente 0,150g de amostra que 
foram empacotados em saquinhos de 
polietileno. Os materiais de referência, 
foram pesados e empacotados da mesma 
forma que a amostra e, soluções padrão 

dos elementos de interesse foram pipetadas 
em folhas de papel de filtro para preparação 
de padrões sintéticos. Ambos foram 

acondicionados em cápsulas de alumínio 
(coelhos) e encaminhadas para a irradiação 
por períodos de 8 horas. Todas as amostras 
foram irradiadas no reator de pesquisa IEA-
R1 do IPEN, sob um fluxo de nêutrons de 
10 12 n cm -2 s -1. Foram realizadas duas 
series de contagem, a primeira foi feita sete 
dias após a irradiação e a segunda, após 15 
dias. O tempo de contagem para as 
amostras, matérias de referência e padrões 
sintéticos foi de 1 hora tanto na primeira 
quanto na segunda contagem. 

RESULTADOS 

O teor de umidade na argila é um indicativo 
da alta quantidade de partículas finas., 
nota-se que as amostras maturadas têm, 
em média, maior quantidade de água 
absorvida e estão em concordância com as 
variações encontradas na literatura. 

Na análise de matéria orgânica da lama 
negra in natura, observa-se que, embora 



encontradas em diferentes ambientes, os 
teores de matéria orgânica foram similares 
com a lama maturada apresentando maior 
homogeneidade que a lama in natura. 

O teor de perda ao fogo está relacionado 
com às águas intercaladas de hidroxilas dos 
argilominerais e hidróxidos. Logo, observa-
se que a lama negra apresenta baixos 
teores em tais componentes. Estes 
resultados são concordantes com os 
observados em estudos que demostraram 
que a LNP é constituída basicamente de 
sílica finamente dividida [4]. 

A determinação das concentrações 
elementares da lama negra in natura e 
maturada, os resultados das análises 
mostram que na lama negra in natura os 
elementos Ce, Co, Cr, Fe, La, Rb, Th, U, Yb 
e Zr apresentaram coeficiente de variação 
inferior a 30% e somente os elementos Na 
e Ta apresentaram coeficiente de variação 
entre 50 a 60%. Na lama maturada 
praticamente todos os elementos 
apresentaram coeficiente de variação 
inferior a 30% e apenas o elemento Tb 
apresentou coeficiente de variação acima 
de 50%. 

 

 

Figura 1: Box Plot da Distribuição dos 
Elementos nas Amostras de Lama Negra in 
natura 

Verifica-se que apenas os elementos Fe, 
Hf, Sb, Sc e Ta apresentaram valores de 
outlier, enquanto que valores extremos 
foram observados apenas para os 

elementos Fe e Hf. A mediana é próxima à 
média para a maioria dos elementos 
confirmando a normalidade das 
distribuições e indicando uma boa 
homogeneidade do depósito de LNP quanto 
a sua composição elementar.  

CONCLUSÕES 

A caracterização elementar mostrou que 
poucas variações ocorrem entre os 
diferentes pontos amostrados na jazida e 
também que o processo de maturação 
praticamente não altera a composição 
química da lama in natura, exceto para os 
elementos Na e Br, notadamente presentes 
na água do mar, com a qual a lama é 
maturada. As análises estatísticas permitem 
concluir que existe uma boa 
homogeneidade do depósito de lama e, 
portanto, a sua extração em diferentes 
pontos da jazida não resultará em um 
material com características químicas 
diferentes. 
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INTRODUÇÃO  

O método k0
[1] de ativação neutrônica, 

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/E1+. 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 
utilização do método k0 de ativação 

neutrônica no Laboratório de Ativação para 
irradiações de curta duração. 

METODOLOGIA  

O detector utilizado para a medida dos 
espectros gama foi um detector 
semicondutor do tipo germânio hiperpuro 
(HPGe), marca Canberra modelo GX2020, 
de geometria cilíndrica e eficiência relativa 
de 30% para a energia de 1332,5 keV do 
60Co. Para esta energia, a resolução foi de 
2,0 keV.  

A eletrônica associada é a convencional para 
espectroscopia simples. O detector está 
ligado a um analisador multicanal Canberra 
DSA-LX integrado 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(97Zr, 95Zr). 

 



 

RESULTADOS 

O parâmetro  foi obtido através do método 
“Bare triple monitor” utilizando o software 
wolframalpha e o método da bissecção. Os 
valores obtidos foram, respectivamente, 
0,0382  0,0023 e 0,0380  0,0005, levando-
se em conta o fator de correção para auto-
blindagem e aplicando o método de monte 
Carlo para determinação da incerteza de 
alfa. 
 

O parâmetro f foi determinado pelo método 
dos bi-monitores. O valor obtido foi 35,32 ± 
0,19. A contribuição do espectro de nêutrons 
epitérmicos à reação (n, ) é bastante 
significativa. 

Podemos então comparar os resultados 
obtidos em períodos anteriores (Canberra 1 
e 8) com o estudo feito no Canberra 3,como 
mostra na tabela abaixo. 

TABELA 1 – Valores médios de alfa e analisados ao 
longo do tempo, onde os detectores utilizados são do 
tipo Canberra. 

 

Detector alfa f Período 

1 0,0396(6) 35,43(23) 2013 

8 0,0384(14) 35,67(26) 2015 

3 0,0381(9) 35,32(19) 2016 

 

 

CONCLUSÕES 

Os valores de α e f foram determinados e 
comparados ao longo do tempo 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  

A possibilidade de reduzir efetivamente 
óxido de grafeno (GO) em óxido de grafeno 
reduzido (rGO), mantendo ao mesmo tempo 
propriedades eletrônicas, é uma questão 
desafiadora para a ciência na qual espera-
se utilizar toda a versatilidade do grafeno 
em eletrônica e optoeletrônica. Este 
sucesso em aplicações comerciais dos 
nanomateriais está relacionado com a 
eficácia em sintetizar, caracterizar, e 
produzir materiais de elevada performance 
e qualidade em escala industrial [1]. 

OBJETIVO 

Neste projeto, o GO foi sintetizado pelo 
método Hummers modificado, e estudou-se 
por meio do tratamento térmico a redução 
do GO em rGO, variando temperatura, 
tempo e velocidade de aquecimento. 

METODOLOGIA 

O óxido de grafeno foi sintetizado a partir do 
pó do grafite (Merck Millipore com 99,99% 
de pureza) utilizando o método de 
Hummers modificado. Foram separadas 3 
amostras de óxido de grafeno em pó para o 
experimento na seguinte sequência:  rGO1 
=   0,055 g, rGO2 = 0,050 g e rGO3 = 0,053 
g, as amostras foram submetidas à uma 
pressão de 10 kPa nas seguintes 
condições: i) rGO1: temperatura de 200°C, 
com rampa de aquecimento de 10°/min e  
tempo de  30 minutos, ii)  rGO2: 
temperaturas de 100 e 200°C, com rampas 
de aquecimento de 2 e 20°C/min, com 
tempos de 10 e 30 minutos, iii) rGO3: 
temperaturas de  100,150 e 200°C, com 

rampas de aquecimento de 2,10 e 
20°C/min, durante os tempos de 20, 10 e 30 
minutos 

RESULTADOS 

Na caracterização por meio do método de 
FTIR, no caso do GO (Figura 1) demonstra 
os  picos em: 3477,99 cm−1 referente a 
intensidade da banda  característica de OH; 
2362,76 e 234,41 cm−1 correspondem às 
vibrações de deformação axial de duplas e 
triplas ligações; 1715,51cm−1(C=O) os 
grupos carbonilas; 1619,62 cm−1 (C=C), dos 
alcenos conjugados, onde sua intensidade 
média é fraca; 1381,33cm−1 (CH3) que é a 
deformação angular; 1054,88 cm−1 (C-O) de 
álcoois [2]. 

Figura 1: FTIR de GO 

Após o tratamento térmico (Figura 2), a 
intensidade da absorção 3477,99 cm−1 
(hidroxila) diminui para as amostras de rGO 
(Figura 2a), ou seja, a intensidade 
relacionada a este pico característico da 
hidroxila reduz, comprovando a redução 
térmica do GO [3], e TGA (Figura 2b), 
demonstram que o GO é termicamente 
instável, e começa a perder massa à 100°C 
devido à evaporação de voláteis e 
moléculas de água adsorvida nas camadas 
da folha GO. A maior perda de massa 



ocorre a 200°C devido à remoção de grupos 
funcionais contendo oxigênio tais como: -
OH, Epóxi e COOH, obtendo-se o CO, o 
CO2 e vapor de água como subprodutos do 
processo de redução [4].                                     

Figura 2: a) FTIR e b) TGA  das amostras: GO, rGO1, rGO2 

e rGO3 

(a)                                    (b)    

As micrografias de GO e rGO são 
apresentadas na Figura 3a e 3b, onde 
podem ser observadas estruturas finas e 
flexíveis das folhas de GO e rGO. Este filme 
GO tem uma estrutura esponjosa, a qual é 
uma indicação de que a grafite foi 
expandida durante o processo de oxidação. 
Isto é devido ao oxigênio e aos grupos 
funcionais presentes no óxido de grafite, o 
qual quando esfoliado resulta na formação 
de GO [5]. 

Figura 3: Micrografia: a) GO e b) rGO 

       (a)                                          (b) 

 

 

CONCLUSÕES 

A síntese de GO e posteriormente a 
redução de GO em rGO, foi confirmada por 
meio das técnicas de (TGA, FTIR e 

MEV_FEG) onde foi observado a 
diminuição dos grupos funcionais contendo 
oxigênio e estruturas finas e flexíveis do GO 
e rGO. 
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INTRODUÇÃO  

Neste trabalho buscou-se estimar os 
valores típicos das concentrações de 
radionuclídeos que podem ser encontrados 
em rejeitos radioativos operacionais 
encontrados em reatores de água 
pressurizada, conhecidos pela sigla PWR. 

Para este fim, levantou-se informações a 
respeito das concentrações típicas de 
radionuclídeos nos rejeitos em PWRs de 
diferentes lugares do mundo, bem como 
seus fatores de escala. Além disso, 
simulou-se os resultados possíveis com 
base nas informações obtidas pelo software 
Origin, do pacote Scale 6.0 [1]. 

Os dados foram usados para estimar um 
intervalo de valores defensáveis como 
“valores típicos”, que podem ser esperados 
em rejeitos radioativos de PWRs de 
condições similares. 

Esse tipo de informação pode ajudar a 
classificar os rejeitos radioativos desse tipo 
de reator nuclear utilizando métodos 
teóricos de análise não-destrutiva, que são 
mais baratos e possuem execução mais 
rápida.  

OBJETIVO 

Objetivou-se descobrir valores que 
pudessem ser usados como base para 
estimar as concentrações de radionuclídeos 
para PWRs em condições similares aos 
reatores estudados. Esses valores podem 
ser usados para inferir a radioatividade e o 
risco radiológico relativo [2] dos rejeitos 
gerados por um reator PWR. 

METODOLOGIA 

Revisou-se a bibliografia disponível a 
respeito do tema abordado; em particular 
relatórios da UNSCEAR e documentos com 
resultados específicos para determinadas 
usinas. 

Comparou-se então, os valores obtidos 
para tentar encontrar alguma correlação 
entre eles que permitisse estimar um 
intervalo no qual esses valores fossem 
demonstrativos das concentrações reais 
que podem ocorrer em PWRs. 

Usou-se também o software Origin, do 
pacote Scale 6.0 para rodar simulações 
diretas dos valores para as concentrações, 
dado um conjunto de condições 
específicas, criando-se assim um conjunto 
de dados que permite comparar os valores 
levantados com os valores esperados de 
uma simulação computacional. 

RESULTADOS 

Os resultados foram dispostos em tabelas 
do Excel e alguns podem ser conferidos a 
seguir. Como os resultados do Origin são 
dispostos em tabelas demasiadamente 
grandes, eles foram omitidos e só podem 
ser conferidos na versão completa deste 
trabalho. 

Cada tabela avalia fatores diferentes ou 
regiões diferentes. A última coluna de todas 
as tabelas exibe quais radioisótopos são 
mais presentes na composição do tipo de 
rejeito que representam. Os resultados de 
cada tabela foram calculados com base nos 
dados obtidos da bibliografia especificada. 



 
Tabela 1 - Composição Isotópica de Rejeitos 

Radioativos Sólidos em PWRs nos EUA [3] 

Nuclídeo Porcentagem Composição (maior para o 
menor) 

H-3 0,5 Cs-137 

C-14 0,1 Co-60 

Ni-59 0,01 Sr-90 

Ni-63 1 Cs-134 
Co-60 20 Ni-63 

Sr-90 5 H-3 
Tc-99 0,001 Pu-241 

I-129 0,0001 C-14 

Cs-134 2 Cm-244 

Cs-137 30 Pu-238 

U-234 0,00001 Pu-240 

U-235 0,00001 Ni-59 

U-238 0,0001 Tc-99 

Pu-238 0,01 Pu-239 

Pu-239 0,001 Am-241 

Pu-240 0,01 I-129 

Pu-241 0,1 U-238 

Am-241 0,001 U-234 
Cm-244 0,01 U-235 

 

 
Tabela 2 - Concentração Isotópica Média de 

Usinas PWR na Europa [4] 

Nuclídeo 
Fator de Escala 
Médio (Co-60) 

Composição (maior 
para o menor) 

H-3 1,21E-02 Co-60 

C-14 3,18E-03 Cs-137 

Fe-55 4,09E-02 Cs-134 

Co-60 1,00E+00 Fe-55 

Sr-90 1,79E-03 H-3 

Tc-99 2,10E-05 C-14 

I-129 3,33E-06 Sr-90 

Cs-134 6,36E-02 Pu-241 

Cs-137 1,48E-01 Am-241 

U-234 1,19E-07 Pu-238 

U-235 3,02E-09 Pu-240 

U-238 1,79E-07 Tc-99 

Pu-238 2,56E-05 Cm-244 

Pu-240 2,49E-05 Cm-242 

Pu-241 1,35E-03 I-129 

Am-241 3,59E-05 U-238 

Cm-242 7,02E-06 U-234 
Cm-244 1,69E-05 U-235 

 

CONCLUSÕES 

Concluiu-se quais são os isótopos mais 
frequentes nos rejeitos radioativos 
operacionais das usinas do tipo PWR. 
Embora os valores flutuem entre cada 
usina, é possível estipular um intervalo de 
valores nos quais pode-se encontrar esses 
nuclídeos, sendo que os mais frequentes 
sempre serão Co-60, Fe-55, Cs-137, Cs-
134, Sr-90 e Pu-241 complementados por 
mais alguns isótopos que variam entre os 
reatores.  
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INTRODUÇÃO  

Neste trabalho pretendemos utilizar o 
DMA (Análise Dinâmica-Mecânica em 
inglês) como ferramenta de estudo das 
propriedades físicas, viscoelásticas, de 
algumas espécies de arvores brasileiras. 

OBJETIVO 

Temos neste trabalho o interesse de 
estimular a pesquisa na área de análises 
mecânicas de madeiras em território 
nacional, além de introduzir o DMA como 
instrumento experimental, sendo este 
interessante por dois motivos: possibilidade 
de analisar pequenas amostras 
(5x5x50mm) e possibilidade de análise 
detalhada, possibilitando comparar com 
valores conhecidos pela literatura[1] e indo 
além: mostrando propriedades 
viscoelásticas que são pouco estudadas e 
serão detalhadas mais adiante. 

METODOLOGIA 

A análise mecânica de materiais está 
diretamente ligada ao conceito físico de 
elasticidade, onde a relação entre tensão 
aplicada (σ) e deformação percentual (ε) do 
corpo de prova é analisado, este efeito é 
escrito pela conhecida Lei de Hooke: 

  σ=E.ε                                        (1) 

Onde E é conhecido como Módulo de 
Young, e é responsável por guardar as 
informações do material em um regime 
elástico. 

O conceito de viscoelasticidade é 
introduzido quando, ao longo de esforços 
repetitivos, a resposta do material fica fora 
de fase com a oscilação aplicada, reflexo 
do processo de deformação que não se dá 
de imediato. Sendo assim necessário a 
introdução de um E*, sendo este complexo, 
composto por parte real, E’ módulo de 
Young, e uma parte imaginária E’’, 
chamado em inglês de loss factor (fator de 
perda), sendo esta relação expressa da 
forma: 

 E* = E’ + E’’= E(cos(δ) + i.sen(δ))     
(2) 

É interessante também introduzir o 
parâmetro tg(δ), o qual relaciona a energia 
dissipada durante um ciclo e a energia 
elástica armazenada, o que é dado da 
seguinte forma: 

  tg(δ)=E’’/E’                           (3) 

A função da análise dinâmica mecânica se 
dá na tomada de dados destes parâmetros, 
com a vantagem do DMA poder avaliar 
estes valores em função do tempo, 
frequência ou temperatura. Neste artigo foi 
usado o teste de flexão com espaçamento 
de 40mm, com oscilações em diferentes 
frequências e sem variação de temperatura. 

As amostras utilizadas foram cedidas e 
preparadas pelo luthier Rubens Kison, e 
são formadas por 16 espécies brasileiras 
conhecidas, tendo duas amostras de cada 
variedade. 

Temos como exceção a madeira 
canadense Maple, também usada no ramo 
da luthiaria em todo o mundo. 



As amostras foram cortadas em um 
tamanho médio de 5x5x50mm, todas com 
as fibras em sentido longitudinal (ao longo 
do comprimento), e foram expostas a testes 
em três frequência de 20Hz,33Hz e 50Hz 
em um intervalo de 15 minutos, dentre 
estes o aparelho faz 5 ciclos de cada 
frequência, da menor para a maior, 
repetidas vezes. 

RESULTADOS 

Os gráficos são em sua maioria similares 
aos representados nas Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1 - Gráfico de E', E'' e E''/E' em função do 
tempo da madeira Marupá 

 

Figura 2 - Gráfico de E', E'' e E''/E' em função do 
tempo da madeira Sucupira 
 
Podem parecer confusos à primeira vista, 
porém alguns padrões qualitativos podem 
ser notados em todos os experimentos, 

sendo possível caracterizar como uma 
propriedade intrínseca da madeira como 
material: 

- O módulo de elasticidade aumenta ao 
passar do tempo sob um regime de 
oscilação forçada. 

- A tg(δ) e o fator de perda diminuem ao 
longo do tempo, e também possuem uma 
dependência mais significativa com a 
frequência. 

Além disso podemos validar o teste pela 
ordem de grandeza dos valores 
encontrados, por volta de 5-25GPa para o 
módulo de elasticidade, enquanto o valor 
reconhecido pela literatura está na faixa de 
3-30GPa [2], e a tg(δ) com ordem de 
grandeza de 0.001, enquanto o valor 
esperado é de 0.002 à 0.008 (Wegst, 
2006). 

CONCLUSÕES 

Vemos a pesquisa ao longo deste ano 
como um avanço significativo ao estudo de 
madeiras como material viscoelástico, suas 
características puderam ser levantadas com 
valores confiáveis assim como o seu 
comportamento quando exposta a 
oscilações forçadas pode ser analisado. 
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INTRODUÇÃO  

Por muitos anos, a tomografia 
computadorizada industrial (TCi) no Brasil 
teve sua aplicação em testes não 
destrutivos, para estudos científicos e 
análise de defeitos na região de soldas das 
tubulações submetidas a grandes pressões 
e nos reatores químicos.  Recentemente, 
observa-se o interesse da tomografia 
computadorizada na área de diferentes 
indústrias, seja para melhorar o desenho, 
operação e solução de problemas de 
processos industriais. A tomografia 
computadorizada para processos 
multifásicos é uma técnica promissora e é 
objeto de estudos de centros avançados de 
pesquisa [1]. Para atender esta 
necessidade e manter-se atualizado, o 
laboratório do IPEN iniciou um estudo para 
o desenvolvimento de tomografia 
computadorizada para sistemas 
multifásicos.  

Inicialmente, tomografia da primeira 
geração constituída de um detector e uma 
fonte radioativa posicionados 
diametralmente opostos foi desenvolvida 
usando um detector NaI(Tl), de 2 polegadas 
de diâmetro x 2 polegadas de altura. A 
placa de aquisição de dados e a interface 
de controle mecânico foram especialmente 
desenvolvidas em nosso laboratório para 
serem usadas no sistema de TCi. A placa 
de aquisição de dados é constituída de um 
ADC de 8 bits correspondentes a posições 
de 256 canais (0 a 5V). Uma boa resolução 
foi observada para todas as imagens 
reconstruídas a partir do equipamento de 
primeira geração. Com a experiência 
adquirida, um TCi com raios gama, de 
terceira geração, aplicável a sistemas 

multifásicos estáticos e dinâmicos 
determinando a estrutura e distribuição 
interna de materiais foi projetado e 
construído [2] Também, um novo desenho 
para sistema de TCi com raios gama, de 
quarta geração (ou 4D), capaz de gerar as 
imagens em tempo real, “on line”, do interior 
de colunas de processos industriais com 
transientes rápidos, sem paralisar a 
produção foi desenvolvido. 

O objetivo do presente trabalho consiste no 
aprimoramento e na adequação do 
tomógrafo de primeira geração para ser 
utilizado na análise de placas combustíveis 
de reatores nucleares. Pretende-se avaliar 
a uniformidade da espessura da placa 
combustível e ao mesmo tempo a 
distribuição do combustível na placa, por 
método não destrutivo. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, realizou-se um estudo 

detalhado para o dimensionamento e 
desenho do projeto mecânico. Para 
construção da mesa do tomógrafo, 
desenvolveu-se uma estrutura em aço 
tubular quadrado e retangular nas 
dimensões de 10x10cm e 10x50cm 
respectivamente, com pintura esmaltada. 
Guias lineares, motores de passo e 
suportes comporão a estrutura mecânica da 
mesa para o controle do deslocamento da 
placa. Será realizada a integração da 
eletrônica, adquirida comercialmente para o 
deslocamento da amostra (placa), com a 
eletrônica associada ao detector de 
radiação e do sistema de aquisição de 
dados para agregar ao sistema de 
tomografia de primeira geração. 

Foi montado um detector de radiação, 
constituído 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 
para compor o sistema TCi de primeira 
geração.  A sequência da montagem  
encontra-se ilustrado na Figura 1. A seguir, 
foram, encapsulados em tubos de aço 
inoxidável tipo 304.  

 

Figura 1 – 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. 

Uma interface homem-máquina (IHM) será 
utilizada para permitir a interação entre 
usuários e equipamentos de automação. As 
IHMs Delta DOP-B  fornecem várias portas 
COM para maior rapidez e conveniência 
para comunicar com uma ampla variedade 
de periféricos como CLPS, drives, 
inversores. A Tela sensível a toque utilizada 
na montagem (Figura 2) permite a 
introdução intuitiva de parâmetros e uma 
variedade de formas de apresentar dados 
variáveis, incluindo gráficos de tendências e 
elementos de alarme. O visor LCD de alta 
resolução exibe controle operacional, 
monitoramento e controle eficiente em 
tempo real. 

 
Figura 2– Unidade de Tela 
Colorida 65.536 cores com 

4,3” de dimensões. 

Especificações: 
Resolução:480×272; Memoria: 

128Mb;  

USB client V 2.0 (Alta Velocidade); 

USB Host V1.1; 

Porta Serial: RS 232/RS485/ RS422; 

Software: DOPSoft;  

Cabo de Programação: DOP-

CAUSBAB e  

Cabo Comunicação PLC DVP com 

IHM DOP: DOP-CA232DP. 

 

RESULTADOS 

A figura 3 ilustra o projeto do tomografo de 
primeira geração montado.  

 

Figura 3 – Projeto do tomógrafo  de 1ª  geração proposto. 

(Mesa em aço, cor amarela), (guias lineares, X,Y,Z cor 

cinza),( Placa combustível representada na cor azul). 

Figura 4 ilustra uma unidade do detector de 
radiação devidamente encapsulado em aço 
inoxidável 304, ligado ao conector, cabo e 
sistema de aquisição que constituirá o TCi 
de primeira geração. 

 

Figura 4– Unidade do tomógrafo de primeira geração 

ilustrando o detector (cristal de NaI(Tl) + 

fotomultiplicadora + divisor de tensão) devidamente 

encapsulado em aço inoxidável 304.  

Conclusão 

A estrutura mecânica desenvolvida para o 
projeto do tomografo de primeira geração 
mostrou-se adquada para o seu uso nas 
medidas das placas combustíveis. 
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INTRODUÇÃO  

Desde o seu surgimento no início da década 
de 1960, o laser tem sido utilizado em um 
crescente número de aplicações nos mais 
diversos campos da tecnologia e da 
sociedade. Os lasers de estado sólido 
cobrem uma vasta quantidade destas 
aplicações, apresentando um grande 
potencial para desenvolvimento de sistemas 
compactos. 

A partir dos anos 90 o crescimento de fibras 
monocristalinas a partir da fusão despertou 
a atenção de pesquisadores devido as suas 
propriedades e baixos custos de preparação 
[1]. Em particular, seu uso como elemento 
laser ativo apresenta algumas vantagens 
interessantes principalmente em relação a 
dissipação de calor. 

Cristais de CaF2 e outros da mesma família 
como SrF2 e BaF2 já foram utilizados em 
lasers e aplicações diversas [2], devido a 
sua ampla faixa de transparência espectral, 
que se estende do ultravioleta até o 
infravermelho e, sua baixa dispersão e 
birrefringência. O crescimento de cristais 
desta família de materiais na forma 
volumétrica (“bulk”) é amplamente 
conhecido, entretanto, existem poucos 
trabalhos na literatura sobre o 
desenvolvimento destes cristais na forma de 
fibras monocristalinas visando o 
desenvolvimento de lasers de estado solido 
compactos. 

Existe uma dificuldade em se trabalhar com 
cristais fluoretos, pela alta afinidade química 
do íon F- à reação de hidrólise. A presença 
de umidade e/ou oxigênio na atmosfera de 

crescimento pode causar a formação de 
defeitos no cristal, os quais podem causar 
redução da eficiência do meio laser.  

Estes fatores limitam o trabalho com cristais 
fluoretos em grupos de pesquisa ao redor 
do mundo, sendo este trabalho uma 
importante investigação para o 
entendimento e controle dos parâmetros 
necessários para obtenção de fibras 
monocristalinas destes fluoretos com 
propriedades ópticas adequadas a sua 
utilização futura como meio laser ativo. 

OBJETIVO 

O objetivo do projeto é estudar o 
crescimento de fibras monocristalinas de 
fluoreto de bário, puras e dopadas com íons 
de terras raras. Espera-se obter, via método 
de micro-pulling-down, fibras homogêneas 
em concentração, com alta transparência 
óptica e comprimentos e diâmetro da ordem 
de 15mm e 0,8mm respectivamente. 

METODOLOGIA 

O método de micro-pulling-down (µ-PD), ou 
micro-puxamento-invertido, foi descrito pela 
primeira vez por Fukuda em 1994 [1]. O 
método se baseia no puxamento de 
microcristais verticalmente para baixo 
através de um capilar localizado no cadinho 
de fusão do material precursor (Fig.1). O 
início do crescimento se dá com o toque do 
material fundido em uma fina semente do 
mesmo material, onde ocorre nucleação e 
formação de um menisco. O material 
fundido então é puxado no sentido 
longitudinal descendente para dar origem às 
fibras monocristalinas. 



 

Figura 1: Representação do método de μ-PD. 

No modo resistivo, o material é fundido 
através da condução de corrente no cadinho 
(aquecedor principal), que aquece e 
transfere calor ao material que funde e 
posteriormente é puxado. Uma espira de 
platina é utilizada como aquecedor 
suplementar para diminuir o gradiente 
térmico entre o capilar e a atmosfera de 
crescimento.  

Neste trabalho utilizou-se um sistema µ-PD 
resistivo da Linn Therm adaptado para 
crescimento de fluoretos. O mesmo opera 
com vácuo ou sob pressão, permitindo o 
controle da atmosfera.  A fusão é realizada 
a partir de cadinhos de platina preparados 
manualmente. Em todas as experiências foi 
utilizada atmosfera mista de Argônio 5.0 e 
CF4 a fim de evitar a inclusão de oxigênio 
e/ou impurezas derivadas da presença de 
umidade na câmara de crescimento. 

RESULTADOS 

Nos experimentos realizados até o presente 
foi possível determinar os parâmetros de 
crescimento de fibras de BaF2, tais como: 
velocidade de puxamento e gradiente 
térmico ideal na região do capilar, o qual é 
definido pelas dimensões do cadinho, e de 
seu capilar, e posição e dimensão do 
aquecedor suplementar (after-heater)   

A atmosfera de crescimento e a velocidade 
de puxamento das fibras foram os 

parâmetros que mais influenciaram na 
obtenção de fibras uniformes. A figura 2 
mostra exemplos de fibras crescidas com 
velocidade de puxamento de 0,15mm/min, 
em atmosfera mista de 5%(CF4):95%(Ar). 
Embora transparentes e uniformes em 
diâmetro as fibras obtidas ainda apresentam 
defeitos, tais como inclusões e distribuição 
não uniforme de dopante. 

 

 

Figura 2: Fibra monocristalina de BaF2: (a) pura 

e (b) dopada com Pr. 

CONCLUSÕES 

Fibras monocristalinas, de BaF2 dopadas 
com íons terras raras, uniformes em 
diâmetro, foram crescidas a partir da 
determinação empírica dos parâmetros 
ideais de crescimento. Novos experimentos 
estão em andamento para otimização da 
qualidade das fibras. Cada novo 
crescimento realizado fornece informações 
para que um padrão de parâmetros ideais 
seja alcançado, a fim de melhorar as 
propriedades das fibras e tornar os 
crescimentos reprodutíveis. 
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Síntese e caracterização de eletrólitos sólidos de CeO2-(Gd2O3)1-x(M2O3)x, 
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INTRODUÇÃO  

Eletrólitos sólidos têm como característica a 
condução de eletricidade por meio da 
difusão de íons. A céria contendo gadolínia 
(GDC) é um condutor iônico com potencial 
aplicação em diferentes de dispositivos tais 
como em sensores e como eletrólito sólido 
e eletrodo em células a combustível de 
óxido sólido [1, 2]. Entretanto, na última 
década tem sido intensiva a busca por 
novos materiais com valores mais elevados 
de condutividade iônica, para atender aos 
requisitos, gradativamente mais rigorosos, 
dos dispositivos eletroquímicos. 
 
OBJETIVO 

Esse trabalho tem como objetivo principal a 
preparação e a caracterização estrutural, 
microestrutural e elétrica da composição: 
CeO2-(Gd2O3)1-x(M2O3)x, M=Nd, Sm e x=0-
0,05 obtida pelo método de complexação de 
cátions. Para efeito comparativo, será 
também preparada e caracterizada a CeO2-
Gd2O3 pelo método convencional de mistura 
de óxidos.  
Na primeira fase do projeto foi realizado o 
aprendizado da técnica de síntese com a 
composição (Y2O3)0,08(ZrO2)0,92. 
 
METODOLOGIA 

Estudos iniciais foram realizados com a 
composição de (Y2O3)0,08(ZrO2)0,92. Foram 
preparadas soluções de nitratos de ítrio e 
zirconila. As concentrações das soluções 
foram aferidas por gravimetria. Quantidades 
estequiométricas foram misturadas e 
mantidas sob aquecimento a 60°C e 
agitação. Ácido cítrico foi adicionado na 
proporção 1:1,25 (metal:complexante). 

Durante a evaporação do solvente, houve a 
formação de um gel e, em seguida, de uma 
resina de coloração amarela. A resina foi 
tratada termicamente a 200°C/1h com taxa 
de aquecimento de 2°C/min, e calcinada a 
800°C/1 h. Amostras foram compactadas na 
forma de pastilhas e sinterizadas. 

A composição Gd0,2Ce0,8O1,9 foi produzida 
pelo método de complexação de cátions de 
acordo com a descrição apresentada 
anteriormente. Para isso, soluções de 
nitratos de Ce4+ e Gd3+ foram previamente 
preparadas. O material pré-calcinado foi 
submetido à análise simultânea de 
termogravimetria e térmica diferencial em 
atmosfera de O2 e N2. Para análise 
comparativa, Gd0,2Ce0,8O1,9 também foi 
produzido a partir da mistura dos óxidos 
(CeO2 e Gd2O3), realizada em almofariz de 
ágata em meio de álcool isopropílico. 
Amostras compactadas uniaxialmente a 60 
MPa foram sinterizadas a 1500°C/4 h e 
caracterizadas por difração de raios X, 
densidade aparente e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). 
 
RESULTADOS 

A Figura 1 mostra o difratograma de raios X 
de uma amostra de céria-gadolínia 
sinterizada, produzida pelo método de 
mistura de óxidos. Por comparação com a 
ficha cristalográfica PDF#50-201, foi 
identificada a fase cúbica do tipo fluorita 
característica da céria-gadolínia. Nenhuma 
fase secundária foi observada.Os valores 
de densidades obtidos a partir dos métodos 
geométrico e hidrostático, utilizando o 
princípio de Arquimedes, são listados na 
Tabela 1. 
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Figura 1. Difratograma de raios X da
amostra de Gd0,2Ce0,8O1,9 preparada por 
método de mistura de óxidos e sinterizada a 
1500°C/4 h. 
 
 
TABELA 1. Densidade (ρ) relativa
amostra de Gd0,2Ce0,8O1,9 

sinterizada. 

 ρG (%) ρ

GDC 86,6 92,2

 
Os resultados de densidade relativa
que há porosidade na amostra.  

A micrografia da superfície de uma amostra 
de GDC polida e atacada termicamente é 
apresentada na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Micrografia obtida por micros
eletrônica de varredura de Gd0,2

sinterizado a 1500°C/4 h. 
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Micrografia obtida por microscopia 
0,2Ce0,8O1,9  

A parir da imagem é possível observar 
grãos de diferentes tamanhos e porosidade 
no material. Possivelmente os grãos 
maiores são de céria, os grãos muito 
menores são os de gadolínia
intermediários são da solução
céria-gadolínia. Por meio
síntese, para este material, houve a 
formação de uma mistura heterog
aglomeração de grãos, que pode ter sido 
responsável pela microestrutura 
heterogênea. 
 
CONCLUSÕES 
 
A síntese de (Y2O
método de complexação 
realizada para o aprendizado da técnica. 
Foram realizadas as sínteses de 
Gd0,2Ce0,8O1,9 pelos métodos de 
complexação de cátions e misturas de 
óxidos. As análises dos pós produzidos por 
complexação estão em desenvolvimento.
Os resultados de difração de raios X de 
uma amostra sinterizada prepara
mistura de óxidos mostram
formação da fase cúbica tipo fluorita. Os 
valores de densidade relativa aparente 
estão na faixa de 87 a 92%. A micrografia 
obtida pelo MEV indica a formação de uma 
microestrutura heterogênea.
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Figura 1: Reservas Mundiais de Tório 

Validação das principais bibliotecas nucleares utilizadas em reatores de 
tório com o código serpent 
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INTRODUÇÃO  

Para garantir a precisão e relevância dos 
cálculos feitos para estudos e aplicações 
em tecnologia nuclear, é imprescindível que 
as bibliotecas de seção de choque 
utilizadas nas simulações computacionais 
para modelagem estejam apropriadamente 
validadas. Estes dados nucleares são 
obtidos a partir de métodos experimentais 
e, após passarem por uma primeira 
avaliação, eles são agrupados e 
complementados com cálculos de modelos 
e parâmetros nucleares sistemáticos, 
formando bibliotecas nucleares. Por sua 
vez, essa biblioteca pode ser validada  
utilizando seus dados nucleares em 
simulações computacionais para reproduzir 
sistemas previamente analisados em 
benchmarks experimentais críticos, i.e., 
comparar os fatores macroscópicos obtidos 
pela simulação, tal como o fator de 
multiplicação efetivo, com aqueles de fato 

obtidos em reatores experimentais. 

O presente trabalho visa avaliar a biblioteca 
ENDF/B-VII, que compõe o banco de dados 
padrão do código Serpent, para modelos 
ligados a reatores de tório produzindo U-
233 e a combustíveis de reciclagem. A 
avaliação da biblioteca para  a seção de 
choque dos isótopos envolvidos nesses 
modelos é um trabalho fundamental para 
estruturar os demais projetos do recém 
formado grupo de estudos do Centro de 
Engenharia Nuclear do IPEN. 

A utilização de tório em óxidos mistos para 
combustíveis nucleares de diversos tipos de 
reatores, objeto de pesquisa principal do 
grupo, é um assunto que vem ganhando 
cada vez mais relevância internacional 
devido ao potencial do tório para otimizar o 
setor energético, além de ser estratégico ao 
Brasil por concentrar a maior reserva 
mundial de tório, como indica a figura 1 [1].  



OBJETIVO 

Validar os dados nucleares referentes às 
bibliotecas ENDF/B-VII com o código 
Serpent, visando garantir a confiabilidade 
dos dados utilizados em programas 
relacionados à implementação de tório em 
óxidos mistos para combustíveis nucleares 
de reatores de fissão. São ainda âmbitos 
desse projeto: (i) formação básica do aluno 
para que possa entender e desenvolver 
projetos na área de Engenharia Nuclear; (ii) 
viabilizar futuros estudos sobre o 
comportamento de combustíveis que 
utilizam óxido de tório para a produção de 
U-233 e combustíveis de reciclagem. 

METODOLOGIA 

O trabalho inicia-se com uma pesquisa 
bibliográfica por relatórios que contenham 
benchmarks experimentais críticos 
envolvendo os elementos de interesse para 
sistemas rápidos e térmicos [2] [3] [4]. A 
partir deles, são escolhidos os benchmarks 
a serem modelados para o Serpent, sendo 
preferíveis aqueles que contêm o menor 
número de elementos não diretamente 
relacionados à linha de pesquisa. Uma vez 
modelados, os inputs são inseridos no 
Serpent e o fator de multiplicação efetiva 
absoluto encontrado é comparado com 
aqueles descritos nos benchmarks 
experimentais. A diferença entre os dados é 
medida em pcm, sendo esperado que uma 
biblioteca validada deva ser capaz de gerar 
resultados a uma distância em torno de 100 
pcm dos valores experimentais. 

RESULTADOS 

Dos seis benchmarks rápidos escolhidos e 
dos oito benchmarks térmicos, apenas dois 
dos térmicos obtiveram um keff a uma 
distância maior que 200 pcm do esperado, 
enquanto os demais atingiram valores 
satisfatórios, como ilustrado na tabela 1. 

 

TABELA 1: Resultados Obtidos 

CONCLUSÕES 

Apesar de dois dos 16 resultados não terem 
convergido dentro do intervalo esperado, 
esses erros não podem ser imediatamente 
atribuídos a problemas nas seções de 
choque, já que outras simulações 
envolvendo os mesmos isótopos nas 
mesmas condições convergiram bem para 
o resultado esperado. Logo, é possível 
concluir que as bibliotecas possuem dados 
nucleares confiáveis para serem utilizados 
em futuros projetos que envolvam 
combustíveis mistos de tório e combustíveis 
de reciclagem. 
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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 as 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 e 
o local 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 sua ação fungicida [8,9]. 
Entretanto não existem dados a respeito de 
sua composição elementar. Uma 
decorrência importante destas medidas é 
obtenção da concentração de metais que, 
em caso de níveis elevados, podem 
comprometer seu uso tanto nutricional 
como medicinal. 

OBJETIVO 

Investigação da composição elementar da 
própolis produzida pela abelha “tubi” 
utilizando a técnica de Fluorescência de 
Raio X por Dispersão de Energia (FRX-DE). 

METODOLOGIA 

O extrato de própolis é fornecido por 
meliponicultores (Sítio Aceromelo), situado 
no município na Barra do Corda, na região 
central do Estado do Maranhão, Brasil (5° 
30´S, 45° 14´O), com altitude de 81 m, e à 
100 m da margem direita do rio Mearim. 

O procedimento para o preparo das 
amostras reduz-se a depositar 100 μL deste 
extrato em papel de filtro Whatman – nº 42 
(em triplicata) usando micropipeta 
calibrada. Foram avaliados extratos da 
primeira coleta de própolis.  
 
Para esta análise foi empregada a técnica 
de Fluorescência de Raio X por Dispersão 
de Energia (FRX-DE). Essa técnica consiste 
em bombardear a amostra com um feixe de 
raios-X, provocando uma excitação 
atômica, para que ocorra a emissão dos 
raios X característicos dos elementos 
presentes na amostra. O uso de padrões 
líquidos com concentrações conhecidas, 
depositadas em papel de filtro, permitem a 
quantificação das amostras através de 
relação linear entre a medida do padrão e 
amostra analisada. Nesta etapa do estudo 
foram obtidas as concentrações e os limite 
de detecção para os elementos Ca, Cl, Mg, 
K e S em extrato de própolis. 
 

 



RESULTADOS 

As concentrações dos elementos medidos, 
para a primeira coleta de propólis, são 
apresentadas na tabela 1. Os resultados 
são expressos pelo valor médio (VM) e 
desvio padrão (DP). As estimativas de 
Limite de Detecção (LD) forma incluídas. 

TABELA 1. Concentração e Limite de 
Detecção (LD) dos elementos presentes na 
amostra de Própolis. 
 
Elementos 
LD 

Concentração 
VM±DP 

Mg, g/L 
0,032 ± 0,004 

 
0,318 ± 0,043 

K, g/L 
0,072 ±0,009 

 
0,501 ± 0,065 

Cl, g/L 
0,029 ± 0,002 

 
0,786 ± 0,071 

Ca, mg/L 
47,62 ± 6,70 

 
248 ± 40 

S, g/L 
0,55 ± 0,15 

 
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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INTRODUÇÃO  

O carcinoma de células renais (CCR) 
apresenta alta letalidade. A agressividade 
do CCR tem como causa a desregulação 
de várias vias intracelulares responsáveis 
pelo controle da proliferação, migração e 
clonogenicidade [1].  Muitos são os genes 
envolvidos nessas vias celulares entretanto, 
o papel funcional de muitos desses genes 
não está elucidado. O silenciamento é uma 
das ferramentas moleculares mais 
eficientes para determinação funcional de 
genes.  Uma abordagem para o 
silencimento gênico  é o “CRISPR”  
(repetições palindromicas curtas agrupadas 
e regularmente interespaçadas). Essa 
ferramenta baseia-se na utilização de um 
RNA-guia para a edição [2]. Nesse trabalho 
a técnica CRISPR foi utilizada para 
verificação do papel do fator de transcrição 
NF-κB1 no CCR.  

OBJETIVO 

 Avaliar o impacto da regulação negativa do 
gene NF-κB1 na tumorigênese de linhagens 
humanas de CCR. 

METODOLOGIA 

As células 786-0 e Caki-1 foram submetidas 
ao silenciamento gênico mediante a 
utilização do CRISPR/Cas9 (sgRNA), um 
vetor vazio foi utilizado como controle 
(Mock). A seleção de clones foi feita por 
puromicina, citometria de fluxo com cell 
sorting e clonagem, escolhendo-se assim 
um clone por imunofluorescência da p50 
com a menor expressão para prosseguir 
com os ensaios.  A efetividade da técnica 
foi avaliada por Western Blotting. O ciclo 

celular foi feito fixando-se previamente as 
células em álcool 75% e incubado com 
iodeto de propídeo para leitura em 
citômetro de fluxo. Para o ensaio de 
apoptose com as células foram marcadas 
com Anexina V-FITC e iodeto de protídeo 
usando-se o kit Annexin V-FITC Apoptosis 
Detection Kit I para leitura em citômetro de 
fluxo. A análise estatística foi realizada com 
o programa GraphPad versão 5.0 utilizando 
one-way ANOVA com Bonferroni-correction, 
P<0,05. 

RESULTADOS 

Foram selecionados 42 clones da linhagem 
786-0 e 28 clones da linhagem Caki-1, de 
ambas linhagens foi escolhido o clone com 
menor expressão de p50 por 
imunofluorescência. Os resultados do 
Western Blotting confirmaram a redução 
dos níveis proteicos em ambos as 
linhagens celulares: 786-0-sgRNA-NF-κB1 
– 67% (P<0,01 vs 786-0-Mock) e Caki-1-
sgRNA-NF-κB1 – 80% (P<0,001 vs Caki-1-
Mock). Na análise do ciclo celular verificou-
se redução da fase S e um aumento da 
fase G2/M no clone Caki-1 e um aumento 
da fase G2/M no clone 786-0: Caki-1-
sgRNA-NF-κB1 apresentou 7,49±0,70% de 
suas células em S (P<0,001 vs Caki-1-
Mock) e 25,02±1,11% de suas células em 
G2/M (P<0,05 vs Caki-1-Mock), enquanto 
786-0-sgRNA-NF-κB1 apresentou 
23,06±0,02% das suas células em G2/M 
(P<0,01 vs 786-0-Mock), como podemos 
observar nas figuras 1 e 2.  

 



 
Figura 1 – Efeito da diminuição do gene NF-κB1 na 
distribuição do ciclo celular de células Caki-1. A condição 
provocou uma diminuição da fase S no clone (***P<0,001) 
e um aumento da fase G2/M no clone (*P<0,05). 
 

 
Figura 2 – Efeito da diminuição do gene NF-κB1 na 
distribuição do ciclo celular de células 786-0. A condição 
provocou um aumento da fase G2/M no clone (**P<0,01). 
 
Os clones de ambas as linhagens celulares 
apresentaram um aumento significativo 
tanto na apoptose inicial Caki-1-sgRNA-NF-
κB1 – 5,93±0,23% (P<0,05 vs Caki-1-
Mock), 786-0-sgRNA-NF-κB1 – 5,32±0,10% 
(P<0,05 vs 786-0-Mock), quanto na 
apoptose tardia Caki-1-sgRNA-NF-κB1 – 
5,57±1,20% (P<0,01 vs Caki-1-Mock), 786-
0-sgRNA-NF-κB1 – 5,53±0,20% (P<0,001 
vs 786-0-Mock). Como podemos observar 
nas figuras 3 e 4.   

 

 

Figura 3 – Efeito da diminuição do gene NF-κB1 na 
ocorrência de apoptose nas células Caki-1. A: Plots 
demonstrando a população de células, Q1: células mortas; 
Q2: apoptose tardia; Q3: apoptose inicial; Q4: células 
normais. B: A condição provocou um aumento da 

apoptose tardia no clone (*P<0,05). C: A condição 
provocou um aumento da apoptose inicial no clone 
(**P<0,01). 
 

 

Figura 4 –.Efeito da diminuição do gene NF-κB1 na 
ocorrência de apoptose nas células 786-0. A: Plots da 
população de células, Q1: células mortas; Q2: apoptose 
tardia; Q3: apoptose inicial; Q4: células normais. B: A 
condição provocou um aumento da apoptose tardia no 
clone (*P<0,05). C: A condição provocou um aumento da 
apoptose inicial no clone (***P<0,001). 

CONCLUSÕES 

A técnica de CRISPR/Cas9 promoveu uma 
diminuição significativa nos níveis proteicos 
da p50. O clone da Caki-1 apresentou uma 
diminuição significativa da fase S e ambos 
clones das linhagens apresentaram um 
aumento da fase G2/M. Ambos os clones 
selecionados em ambas linhagens celulares 
apresentaram um aumento significativo da 
apoptose.  Os resultados indicam que o 
bloqueio da p50 é uma possível estratégia 
terapêutica para o CCR.  
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Geração de energia elétrica por fusão termonuclear controlada 
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INTRODUÇÃO 

Estudos demonstram que a fusão nuclear é 
a forma mais segura e eficaz de gerar 
energia elétrica. Não possui resíduos 
radiativos e é extremamente seguro. 
Enquanto nos reatores de fissão busca-se a 
divisão de átomos em outros elementos 
liberando energia, na fusão unem-se dois 
núcleos criando outro elemento e gerando 
uma grande quantidade de energia. Esta 
energia liberada gera uma enorme 
quantidade de calor, à exemplo do que 
ocorre no sol, e este calor gerado pode ser 
utilizado para gerar energia elétrica à 
exemplo do que já é feito em usinas 
termonucleares. Problemas relacionados 
aos fenômenos de transporte do calor 
gerado e á manutenção da fusão e do 
plasma ainda persisntem. 

OBJETIVO 

Esta pesquisa tem como escopo 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 

A energia fornecida deve vencer a barreira 
de repulsão, que possui valor de 388097,05 
eV, foi encontrada pelo tratamento 
matemático abaixo: 

 

Fonte: O autor (Software: Microsoft Mathematics 4.0) 

 

 

 

 
Uma vez aproximado os isótopos o 
suficiente para que haja a fusão, o 
desbalanço de massa é transferido em 
energia. 

 

 



 

Desta forma, obtêm-se um diferença de 
massa de 0,01888 u. Utilizando na fórmula 
de Einstein como c², o valor mediador de 
931 MeV, obtém-se: 

ΔE=Δm.c² 

ΔE = 0,01888 . 931 

ΔE = 17,6 MeV 

 
CONCLUSÕES 

Um dos mais latentes problemas da reação 
de fusão é justamente a sua maior 
vantagem: o calor. Um reator de fusão 
nuclear gera mais de 116.000.273,15 K. 

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…” [2] 

“Na tecnologia nuclear, o lltio, mais 
especificamente seu isótopo Li7, tem 
despertado grande interesse como 
meio para transferência de calor.” [1] 

É muito compreensível a utilização do Lítio 
como veículo para o transporte de calor. 
Seu ponto de fusão é de 180º C e de 
ebulição passa de 1300º C. As interações 
atômicas entre o isótopo 7Li e os nêutrons 
rápidos produto da fusão nuclear, tornam o 

Lítio a melhor opção para o transporte de 
calor. Segundo Manso e Varandas: 
 

“O trítio necessário para as reações de 
fusão existe em quantidades muito 
reduzidas na Natureza. No reator, será 
produzido localmente através do 
bombardeamento com nêutrons 
(produzidos na reação de fusão) da 
camada fértil de lítio”. [3] 

 
O trítio necessário para as reações de fusão 
existe em quantidades muito reduzidas na 
Natureza. No reator de fusão nuclear, 
poderá ser produzido localmente através do 
bombardeamento com neutrons (produzidos 
na reação de fusão) da camada fértil de 
lítio. 
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INTRODUÇÃO  

O rio Tietê é um importante rio do estado de 
São Paulo com uma extensão de 
aproximadamente 1.100km. Esse rio banha 
62 cidades ribeirinhas e, também, a Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Seu 
corpo hídrico é composto por seis sub-
bacias hidrográficas. [1] Esse estudo faz 
parte do projeto de pesquisa intitulado 
“Avaliação da Extensão e do Histórico de 
Poluição por Metais e Elementos Traço em 
Sedimentos Fluviais – Estudo de Caso, Rio 
Tietê, Estado de São Paulo”. 
 
O reservatório de Promissão, está 
localizado no rio Tietê, cuja construção foi 
concluída em 1974 para fins de geração de 
energia elétrica.  
 
Com o emprego da análise de sedimentos 
provenientes de sistemas aquáticos, 
podemos avaliar a contaminação por metais 
tóxicos, compreender os fenômenos de 
transporte que ocorrem nestes sistemas e 
analisando-se perfis de sedimentos, 
podemos traçar um histórico da poluição. 
. 

OBJETIVO 

O presente estudo teve por objetivo avaliar 
a concentração de metais, elementos traço 
e elementos terras raras em dois perfis de 
sedimentos, com 35cm (T1- Ponto 
1/Julho/2013) e 50cm (T3- Ponto 
3/Janeiro/2014) de profundidade, fatiados a 
cada 2,5cm e resultando em 14 e 20 
frações, respectivamente, no reservatório 
de Promissão, pela técnica de análise por 
ativação neutrônica (INAA). 

METODOLOGIA 

Os perfis de sedimentos foram seccionados 
em campo e levados ao laboratório. Em 
seguida foram secos em estufa ventilada à 
40ºC até massa constante e, 
posteriormente, peneirados em malha de 2 
mm, moídos e passados em malha de 
0,125 mm. Para determinação 
multielementar pela técnica de INAA, 
amostras de sedimentos e materiais de 
referência certificados foram irradiados no 
reator de pesquisas IEA-R1 do IPEN-
CNEN/SP, sob um fluxo de nêutrons de 1 a 
5 x1012 n cm-2 s-1, durante um ciclo diário. 
Os seguintes elementos puderam ser 
quantificados por espectrometria gama: As, 
Ba, Br, Ca, Co, Cr, Cs, Fe, Hf, Rb, Sb, Sc, 
Ta, Th, U, Zn e os elementos terras raras 
(Ce, Eu, Gd, La, Lu, Nd, Sm, Tb e Yb).  

RESULTADOS 

Para verificação da precisão do método de 
INAA, foi utilizado o critério de Z-score [2]. 
Todos os elementos apresentaram um valor 
de -3<Z<3, indicando uma boa precisão e 
exatidão do método. Para avaliação do nível 
de poluição em sedimentos, utilizam-se as 
ferramentas de Fator de Enriquecimento 
(FE) e Índice de Geoacumulaçao (IGeo) [3]. 
Para cálculo desses 2 indexes, utilizou-se 
como valores de referência o NASC (North 
American Shale Composite). Para o cálculo 
do FE utilizou-se o Sc como elemento 
normalizador. Valores de FE> 1,5, são 
indicativos de contribuição antrópica e 
FE<1,5, valores considerados basais. Para 
o IGeo, tem-se uma classificação: IGeo<1, 
níveis basais; 1<IGeo<2, moderadamente 
poluído e IGeo>5, altamente poluído. Os 
resultados para o FE mostraram que As e 



 
 

Ta, apresentaram valores de 1,5<FE<6, na 
maioria das frações analisadas do Ponto 1, 
com valores mais elevados na superfície 
para As e no final do perfil, para Ta. Os 
elementos Ce, Eu, Hf, La, Nd e Sm 
apresentaram FE>1,5, praticamente em 
todo o perfil do ponto 1.O ponto 3 também 
apresentou valores de 1,5<FE<6 para As, 
com valores mais elevados na superfície e 
Ta, com valores de 1,5<FE< 2,0, em todo o 
perfil. Ce, La e Fe apresentaram valores de 
FE>1,5 somente nas frações mais 
superficiais (T3-1 a 10). Valores de FE>1,5 
são indicativos de poluição com 
contribuição antrópica e quanto maior o 
valor de FE, maior é o grau de 
contaminação. Analisando-se os valores 
obtidos para o IGeo, para T1 e T3 (Figura 
1), pode-se observar que a maior parte dos 
elementos analisados apresentaram valores 
de IGeo<1,0, considerados como não 
poluídos. Porém, houveram exceções como 
As, com 1<IGeo<2, classificado como 
moderadamente poluído, nos pontos de T1-
1 a T1-4 e Ta, nos pontos T1-10 a T1-14. 
No ponto 3, obtiveram-se valores de 
1<IGeo<2, classificado como contaminado 
para As (T3-1 a 15), e não contaminado 
para Ta (0<IGeo<1). Utilizando-se os 
valores orientadores TEL (Threshold effect 
level) e PEL (Probable effect level), para 
avaliação da qualidade de sedimentos [4] 
para As, Cr e Zn, verificou-se que: Ponto 1: 
As: somente os pontos T1-1 a T1-4, 
apresentaram valores >TEL (5,9 mg kg-1); 
Cr: T4 a T14 >TEL (37,3 mg kg-1); Zn: 
nenhum ponto ultrapassou o valor de TEL 
(123 mg kg-1). Nenhuma amostra analisada 
ultrapassou os valores de PEL para os 3 
elementos. Para o ponto 3, As: pontos T3-1 
a T3-15, ultrapassaram o valor de TEL; Cr: 
T17 a T20 >TEL e T3-1 a T3-16 >PEL, 
indicativo de qualidade ruim para esse 
metal; Zn: somente T3-12 (>TEL).  

CONCLUSÕES 

A técnica de INAA apresentou-se precisa e 
exata, permitindo a determinação de 25 

elementos em sedimentos. A partir das 
ferramentas FE e IGeo de avaliação de 
nível de poluição, apenas As e Ta 
apresentaram valores indicativos de 
presença de poluição antrópica para os 2 
pontos analisados.  Quanto aos valores 
orientadores TEL e PEL de avaliação da 
qualidade de sedimentos, o ponto 1 
apresentou classificação boa para As e Cr 
e ótima para Zn; o ponto 3, boa para As e 
Zn e ruim para Cr.  

 

 

Figura 1. IGeo para os pontos T-1 e T-3 
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INTRODUÇÃO  

O resveratrol é sintetizado por uma grande 
variedade de plantas em resposta à 
radiação ultravioleta (UV) ou à ação de 
certos patógenos[1]. É um composto com 
capacidade de proteger as células dos 
radicais livres. Esses radicais livres, 
considerados produtos tóxicos, são 
responsáveis pelo processo natural de 
envelhecimento celular. É conhecido que o 
resveratrol apresenta um efeito 
radiomodificador, além do potencial 
antioxidante, antiinflamatório, contra 
doenças cardiovasculares. O crescente 
aumento do uso do resveratrol em função 
das atividades biológicas tem levado à 
preocupação sobre a toxicidade em várias 
espécies de interesse biológico. Na área 
ecotoxicológica são realizados ensaios de 
ecotoxicidade aguda em organismos 
aquáticos que avaliam efeitos letais de 
determinadas substâncias e ou amostras 
ambientais. Estes ensaios são importantes 
para fornecer informações fundamentais e 
rápidas para o desenvolvimento e adoção 
de critérios para a melhoria da qualidade 
ambiental[2]. Os Cladoceras são largamente 
utilizados como organismos-teste, devido 
sua extrema sensibilidade aos tóxicos no 
ambiente e por apresentarem fácil manejo 
em laboratório. Neste estudo foi utilizada a 
Daphnia similis para verificar o efeito tóxico 
do resveratrol e obter a DL50 da radiação 
gama(γ) nestes organismos. 

OBJETIVO 

Avaliar a ecotoxicidade aguda do 
resveratrol e obtenção da DL50 da radiação 
γ em Daphnia similis. Posteriormente será 

realizado estudo do efeito do resveratrol em 
organismos irradiados, baseados nos 
resultados da EC50 e DL50 obtidos neste 
trabalho. 

METODOLOGIA 

O ensaio de ecotoxicidade aguda utilizado 
foi adaptado seguindo a norma NBR[3], em 
D. similis e resveratrol como organismo e 
substância testes. A água deionizada 
reconstituída com dureza de 40 a 48 mg L -
1 CaCO3 e pH de 7,0 a 7,6 foi usada como 
de cultivo e diluição (meio MS). 
Primeiramente 10 neonatas com idade de 6 
a 24 h foram colocadas em béqueres 
contendo 20 mL de cada diluição do 
resveratrol (0; 5; 10; 15; 20 e 30 µM), sendo 
2 réplicas por diluição. Como controle as 
neonatas foram colocadas em meio MS. 
Esses béqueres foram mantidos em 
incubadora em 22±2°C, foto período de 12 
horas luz. Após 24 h 5 neonatas foram 
transferidas para tubos de ensaio contendo 
10 mL de meio MS, sendo 4 réplicas para 
cada diluição utilizada de resveratrol. Os 
tubos foram mantidos por 48 h em 
incubadora, nas mesmas condições, sem 
alimentação. O efeito final avaliado foi o de 
imobilidade dos organismos e com esses 
resultados foi calculada a CE50 
(concentração efetiva que causa 
imobilidade a 50% dos organismos) do 
resveratrol em D. similis utilizando o 
programa estatístico Trimmed Spearman-
Karber. 

No ensaio de DL50 da radiação gama em 
D. similis 10 neonatas com idade de 6 a 24 
h foram colocadas em béqueres contendo 
20 mL de meio MS, sendo 2 réplicas para 



cada dose de radiação, mantidos em 
incubadora por 24 h, após este período
foram colocados em tubos Falcon contendo 
10 mL de meio MS e 5 organismos,
réplicas para cada dose de radiação
foram expostas em fonte de 60Co (
Cell 200) nas doses de 0; 200; 400; 600; 
800 e 1.000 Gy. Após a irradiação os 
organismos foram mantidos por 48 h em 
incubadora. O efeito final avaliado foi 
imobilidade dos organismos e com os 
resultados obtidos foi calculada a 
radiação gama, utilizando o 
programa estatístico do ensaio anterior

Na Fig. 1 estão apresentados os resultados
em gráfico, do ensaio de ecotoxicidade 
aguda do resveratrol e a CE50 obtida foi 
6,04 μM. 

FIGURA 1. Ensaio de ecotoxicidade aguda 
do resveratrol em D. similis

Os resultados do ensaio para determinação 
da DL50 da radiação gama em D. similis
estão apresentados no gráfico da Fig.
DL50 obtida foi de 585,43 Gy. 

FIGURA 2. Ensaio de DL50 da radiação 
gama em D. similis. 
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CONCLUSÕES 

Com base nos dados obtidos de 
resveratrol (6,04 µM) e d
gama em D. similis (585,43 Gy
será continuado para avaliar o efeito 
radiomodificador do resveratrol
os organismos após a incubação prévia dos 
mesmos em resveratrol.
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INTRODUÇÃO  

As perovskitas duplas, tais como 
LaBaMn2O6, são ótimos candidatos para 
uso em aplicações tecnológicas, como por 
exemplo catalisadores de oxidação, 
sensores de gás e dispositivos de condução 
de elétrons [1]. Esses compostos são 
sensíveis a estequiometria de oxigênio, e 
suas propriedades magnéticas e a valência 
dos íons de manganês mudam com o 
excesso ou deficiência de oxigênio [2]. 
Dependendo da quantidade oxigênio, essas 
perovskitas podem presentar dois tipos de 
estrutura cristalina: (a) tetragonal com grupo 
espacial P4/mmm e (b) cubico com grupo 
espaço Pm-3m [3]. 

OBJETIVO 

Sintetizar amostras de LaBaMn2O6 através 
de dois métodos, reação de estado sólido e 
síntese por Sol-Gel e assim definir qual o 
melhor método para a inserção dos núcleos 
de prova 111In(111Cd) e 140La(140Ce) 
utilizados em medições de Correlação 
Angular Gama-Gama Perturbada (PAC). 

METODOLOGIA 

O método de síntese é muito importante 
quando o objetivo é a inserção de um 
material radioativo, pois se deve levar em 
conta o risco de contaminação e a 
exposição a dose. Nosso laboratório recebe 
o 111In(111Cd) em forma liquida do Centro de 
Radiofarmácia do IPEN. Já o 140La(140Ce), é 
obtido através da irradiação de 139La no 
reator de pesquisa IEA-R1 do IPEN. 

Para ambos os métodos de síntese, 
inicialmente foram utilizados La2O3, 
Ba(NO3)2 e Mn com pureza de 99,95%. No 
método de reação de estado sólido, os 
materiais de partida são misturados e 
macerados por 30 minutos. Em seguida é 
feita uma pastilha e é realizado um 
tratamento térmico à 550°C por 12 horas. 
Após, essa pastilha é macerados, 
novamente, por 30 minutos e uma nova 
pastilha é feita e aquecida em 850°C por 12 
horas. Finalmente, essa pastilha é 
macerado e outra pastilha é feita e 
aquecida à 1100°C por 48 horas. Para a 
formação das pastilhas, é colocado uma 
pressão de 5 toneladas por 5 minutos. 
Nesse método não foi possível incorporar o 
núcleo radioativo 111In(111Cd) durante a 
síntese, então optou-se por realizar a 
irradiação da pastilha resultante para ativar 
o elemento 139La presente na amostra, e 
assim, obter o 140La que decai para o 140Ce. 

Já na síntese por sol-gel, os materiais de 
partida La2O3 e Mn metálico foram 
dissolvido em ácido nítrico e o Ba(NO3)2 foi 
dissolvido em água. Após, misturou-se os 
três elementos por alguns minutos até a 
formação de um líquido transparente. 
Nessa mistura foi adicionado de 20 – 30 
µCi do material radioativo 111In(111Cd) e 10 
ml de hidróxido de amonio. Em seguida, 
adicionou-se ácido cítrico, que foi 
previamente dissolvido em 40 ml de etileno 
glicol. Essa solução resultante foi mantida 
em agitação magnética e aquecimento em 
1200C por aproximadamente 24 horas, até 
a formação do gel. O gel foi calcinado em 
550°C durante 12 horas. Com o pó 



resultante foi feito uma pastilha, nas 
mesmas condições anterior e, em seguida, 
um tratamento térmico à 1100°C por 48 
horas. Todo o procedimento foi realizado 
em ar atmosférico. 

RESULTADOS 

A figura 1 apresenta o difratograma de raios 
X para os dois métodos de síntese. Pela 
analise comparativa dos dados 
experimentais com os dados teóricos, pode-
se dizer que os dois métodos de síntese 
produziram amostras com deficiência de 
oxigênio. Para ambos os casos, a amostra 
formada foi La0,5Ba0,5MnO3 que possui um 
estrutura cristalina tetragonal e grupo 
espacial P4/mmm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Padrões de difração de raios-X 
para o composto La0.5Ba0.5MnO3. A linha 
preta é o dado experimental e as linhas azul 
e vermelha são dados teóricos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectros PAC em temperatura 
ambiente. Lado esquerdo medição 
realizada com o núcleo de prova 111Cd e 
lado direito com o núcleo de prova 140Ce. 

A figura 2 apresenta os espectros PAC com 
medições realizadas à temperatura 
ambiente. Ambas as medições, tanto com 
111Cd quanto com 140Ce, evidenciaram o 
comportamento magnético dessa amostra. 

CONCLUSÕES 

Ambos os métodos de síntese testados 
neste trabalho, apresentaram ser eficientes 
para a confecção da perovskita dupla 
La0,5Ba0,5MnO3.  
Pelos resultados de difração de raios-X, 
observa-se que as duas amostras 
apresentam uma fase cristalina majoritária 
correspondente ao grupo espacial P4/mmm 
e uma fase minoritária com um pico em 
torno de 2 = 310. 
Já para o caso da inserção do material 
radioativo, pode-se dizer que, a síntese por 
Sol-Gel é ideal para a inserção do núcleo 
de prova 111In(111Cd), pois este pode ser 
inserido durante a síntese, facilitando a 
difusão do material radioativo, como pode 
ser visto no trabalho de N. M. Nascimento 
[4]. Para o caso da inserção do 140La(140Ce) 
optou-se pela síntese da perovskita por 
reação de estado sólido, pois essa síntese 
é menos trabalhosa que a Sol-Gel. O 
desenvolvimento dessa ponta de prova foi 
apresentado por B. Bosch-Santos [6]. 
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Enxertia de N-Vinil Pirrolidona em celulose com uso de radiação ionizante 
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INTRODUÇÃO  

Enxertia é uma técnica útil na mudança de 
propriedades superficiais de materiais. 
Baseia-se no recobrimento da superfície do 
material com um polímero que dará as 
propriedades desejadas. A enxertia com 
uso de radiação ionizante se difere da 
enxeria química principalmente por não 
necessitar de iniciadores. Podendo ser 
realizada por 3 métodos distintos: pré-
irradiação, oxidação por peróxido e técnica 
de irradiação simultânea. Neste trabalho 
foram estudados os métodos de: 1) Pré-
irradiação que se caracteriza pelo 
tratamento com o monômero após o 
material ser irradiado; 2) Irradiação 
simultânea em que o monômero é irradiado 
com o material base. [1] 

OBJETIVO 

Estudar a possibilidade de enxertar o 
monômero N-Vinil Pirrolidona (NVP) em 
celulose pelos métodos de pré-irradiação 
utilizando o acelerador de elétrons e 
irradiação simultânea utilizando irradiador 
Co-60 Gammacell do Centro de Tecnologia 
das Radiações (CTR) do IPEN. O NVP é 
um monômero útil no seguimento médico 
devido ao seu polímero polivinilpirrolidona 
(PVP) ser inerte ao corpo humano. [2] 

METODOLOGIA 

Testou-se em papel filtro da marca 
QUANTY com teor de cinza 0,00009g a 
influência da: relação de H2O 
deionizada/Álcool Etílico 99,8% da marca 
ÊXODO e concentração de 1-Vinyl-2-
pyrrolidinone com 99% de pureza e inibido 
com 0,01% de NaOH da marca Aldrich 

Chemical Company em ambos os métodos, 
além das temperaturas de reação de 70°C 
e 80°C para o método de pré-irradiação que 
foi irradiado com 25kGy e a dose absorvida 
de 5kGy e 10kGy para o método de 
irradiação simultânea feito a temperatura 
ambiente. 

  

Figura 1. Mostra um conjunto de amostras de 
celulose sobre uma placa de gelo reciclável para 
irradiação com feixe de elétrons e o sistema de 
reação em banho-maria após a irradiação. 

A confirmação da porcentagem de enxertia 
foi obtida gravimétricamente por meio de 
pesagens das amostras na balança 
analítica METTLER modelo M5SA antes e 
após as reações por aquecimento 
controladas com um multímetro da marca 
ICEL modelo MD 5660C junto de um 
termopar. Para identificação de radicais 
livres formados após irradiação com feixe 
de elétrons foi utilizado o Espectrômetro de 
Ressonância Paramagnética de Elétrons 
(RPE) EMXplus da marca BRUKER do 
Centro de Metrologia das Radiações 
(CMR). E para identificação do produto 
resultante da interação de celulose com o 
NVP foi utilizado o Difrator de Raio X (XRD) 
D8 Advance da marca BRUKER do Centro 
do Combustível Nuclear (CNN). Já para 
caracterização de superfície foi utilizado o 
Microscópio Eletrônica de Varredura (MEV) 



TM3000 da marca HITACHI do Centro de 
Lasers e Aplicações (CLA). 

RESULTADOS 
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Figura 2. Espectros gerados pelo RPE de um papel 
filtro irradiado com 25 kGy, submerso em solvente e 
não aquecido. 

Na figura 2 é visível um decaimento dos 
radicais livres em função do tempo, com 
somente o espectro feito a 13h03min 
fugindo ao padrão.  

TABELA 1. Valores de grau de enxertia com o 
aumento da concentração de monômero NVP em 
solução: no método de pré-irradiação com as 
temperaturas de reação de 70°C e 80 °C e no 
método de irradiação simultânea com as doses 
absorvidas de radiação gama de 5kGy e 10kGy. 

70°C 80°C

NVP(%)Enxertia(%)DESVPADEnxertia(%)DESVPADEnxertia(%) DESVPAD Enxertia(%)DESVPAD

0 0,00 6,5E-05 0,00 8E-06 0,00 6,1E-05 0,00 6,1E-05

5 10,56 4,0E-05 7,28 6E-06

10 28,10 4,8E-05 18,02 1,0E-05 1,47 1,9E-05 1,55 5,0E-05

20 27,05 2,8E-05 20,64 4E-05 2,94 1,9E-05 4,57 2,6E-05

30 41,51 6,3E-05

40 8,90 3,1E-05 12,41 6,3E-05

IRRADIAÇÃO SIMULTÂNEA

5kGy 10kGy

25°C

PRÉ-IRRADIAÇÃO

25kGy

 

Observa-se na tabela 1, que para o método 
de pré-irradiação o aumento de temperatura 
resulta num melhor resultado de enxertia 
com maiores concentrações de NVP. 
Quase sem efeito com pequenas 
concentrações. Para o método de 

irradiação simultânea existe um visível e 
incomum aumento da porcentagem de 
enxertia com diminuição da dose absorvida. 

CONCLUSÕES 

Foi possível observar radicais livres de 
celulose por RPE. Esses radicais sofrem 
decaimento com o aumento de temperatura 
de reação. Em ambos os métodos 
observou-se melhores resultados com 
maior concentração de NVP na solução, no 
que diz respeito ao maior valor enxertado. 
Apresentando valores mais altos com o 
aumento da temperatura de reação nas 
amostras pré-irradiadas com 25kGy e 
grande variação com a mudança de 10kGy 
para 5kGy no método de irradiação 
simultânea,  que pode ser atribuído a um 
erro na lavagem. 

 Vale a pena destacar que a enxertia 
simultânea foi o método que se observou 
maior grau de enxertia, mas apresentou 
formação de homopolímero. 
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Influência de Fases Piezoelétricas na Tenacidade à Fratura da Alumina  
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INTRODUÇÃO  

Uma vez que os materiais cerâmicos 
possuem uma alta fragilidade, limitando seu 
uso em diversas aplicações, diferentes 
formas de aumentar a tenacidade à fratura 
são estudadas. Como exemplo desse 
esforço, cita-se a adição de uma segunda 
fase cerâmica que irá agir na propagação 
de tricas.  
 
Moraes et al.[1] introduziram pequenas 
quantidades de zircônia estabilizada com 
ítria (3% em mol), na matriz de alumina 
como aditivo de sinterização, verificando 
que a adição de zircônia, promoveu altos 
valores de densidade, resistência à flexão e 
resistência à fratura, García et al.[2] 

utilizaram Ti nanométrico e dispersão de 
TiC com 0,5, 1, 2 e 3% (em volume) em 
matriz de alumina. Com a adição de 3%, os 
autores obtiveram valores de 99,76% de 
densidade relativa e 5,2MPa.m-1/2 de 

tenacidade à fratura. Dessa forma, esse 
trabalho permite verificar a influência de 
fases de titanato de estrôncio e bário na 
densificação, microestrutura e propriedades 
mecânicas de alumina. 
 
OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo 
estudar a densificação, microestrutura e 
tenacidade à fratura em cerâmicas de 
matriz alumina com adições de Ba(x-

1)Sr(x)TiO3. 

METODOLOGIA 

Primeiramente, o óxido (Sr,Ba)TiO3 foi 
sintetizado pelo método do estado sólido, 
onde os reagentes SrCO3, BaCO3 e TiO2 
foram misturados seguindo a relação Ba(x-

1)Sr(x)TiO3, com x=0,4 e em seguida, 
calcinados a 1400°C.   

Após a síntese do Ba0,6Sr0,4TiO3 (BTS), tal 
óxido foi adicionado a Al2O3 nas 
porcentagens de 1, 3, 5% em massa 
(Tabela 1). 

Tabela 1. Composições Estudadas. 

Composição BTS (% em massa) 
TA.1 1 
TA.2 3 
TA.3 5 

 

As composições foram moídas, secas e 
desaglomeradas, sendo compactadas 
pastilhas por prensagem uniaxial (50MPa), 
e isostática à frio (200MPa). Posteriormente 
as amostras foram sinterizadas ao ar a 
1400°C por 2 horas, e caracterizadas 
quanto à densidade relativa e porosidade 
aparente, pelo método de Arquimedes. A 
dureza e a tenacidade à fratura foram 
caracterizadas pelo método da impressão 
Vickers.  

RESULTADOS 

A Tabela 2 mostra os resultados de 
densidade relativa e porosidade aparente 
para as amostras estudadas. 

 

 Com base nesses dados é possível 
observar que a adição de BTS favoreceu a 
densificação da alumina durante o processo 
de sinterização à 1400ºC por 2 horas, 
sendo o melhor resultado para a 
composição com 1% de aditivo. 



Tabela 2. Densidade Relativa e Porosidade 
Aparente 

 

Os dados da Tabela 3 demonstram que a 
amostra com 5% de BTS atingiu altos 
valores de dureza e a amostra com 3% de 
BTS atingiu altos valores de tenacidade à 
fratura, evidenciando que a presença do 
aditivo favoreceu a melhoria nas 
propriedades mecânicas em cerâmicas de 
alumina. 

Tabela 3. Dureza e Tenacidade à Fratura 

Composição Hv (GPa) Kic (MPa.m1/2) 
TA.1 12,34 ± 0,99 3,80 ± 0,94 
TA.2 12,69 ± 1,02 4,67 ± 1,05 
TA.3 14,68 ± 0,73 4,08 ± 0,80 

 

CONCLUSÕES 

As amostras apresentaram elevada 
densidade relativa e baixos valores de 
porosidade aparente. Onde os melhores 
resultados são apresentados na amostra 
com 1% de BTS. Altos valores de dureza e 
tenacidade à fratura foram alcançados, 
observando melhor resultado para a 
amostra com 5% de BTS. 

Portanto os resultados obtidos indicam que 
a adição de pequenos teores de BTS, 
favoreceu a densificação, promovendo a 
sinterização em baixas temperaturas, e a 
formação de materiais com elevados 
valores de dureza e tenacidade à fratura. 
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IRRADIAÇÃO DA BIOMASSA DE SEMENTES DE URUCUM (Bixa orellana L.) 
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Paula dos Santos Teixeira, Eduardo de Moura e Áurea Beatriz Cerqueira Geraldo 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares- IPEN- CNEN/SP 

INTRODUÇÃO  

O estudo dos compósitos poliméricos 
reforçados com fibras vegetais naturais 
tornou-se popular nas últimas décadas, pois 
esse tipo de material possibilita a redução 
de resíduos de biomassa e o custo do 
produto final [1].  

As fibras vegetais são abundantes, de baixo 
custo, proveniente de recursos renováveis e 
biodegradáveis. Além disso, os compósitos 
de celulose-polímero são mais resistentes 
ao impacto do que o material polimérico 
original [2,3]. Além disso as cadeias dos 
compostos celulósicos poliméricos podem 
ser modificadas sob o processo de 
irradiação por feixe de elétrons [5]. 

A celulose nas sementes de Urucum está 
presente na concentração de 40-45 %, o 
que torna este tipo de refugo importante 
para uso industrial [4]. 

OBJETIVO 

Obter compósitos poliméricos de PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade) a partir da 
biomassa de sementes de Urucum 
irradiadas e não irradiadas. 

METODOLOGIA 

As sementes de urucum foram adquiridas 
no comércio local já livre do ouriço. O 
corante destas sementes foi previamente 
extraído em várias etapas e aproveitado em 
um outro estudo em andamento no grupo 
de pesquisa. 

As sementes livres do corante foram 
lavadas com solução de hidróxido de sódio 
0,001M, sob agitação e aquecimento até 

atingir a temperatura de 50°C (cerca de 10 
minutos). Esse tratamento foi necessário 
para livrar o material de possíveis 
contaminantes sólidos e gorduras da 
superfície externa. Após esse procedimento 
as sementes foram lavadas em água 
corrente colocadas em estufa à 60°C 
durante 24 horas. Dando sequência, foram 
trituradas em moinho de ferro fundido 
(como os utilizados comumente em feiras 
livres para moer condimentos). Com uma 
parte do material limpo dessa maneira 
foram removidos os açúcares, deixando-se 
em agitação em água a 60 oC por 1 hora. A 
biomassa preparada (com e sem açúcar), 
foi processada por irradiação via feixe de 
elétrons nas doses de 10 kGy, 25 kGy, 50 
kGy e 75 kGy para verificar o efeito da 
radiação na estrutura de celulose e seu 
efeito subsequente após a incorporação na 
matriz polimérica. 

As sementes foram pesadas em massas 
correspondentes à concentração de 1 % e 
5% (p/p) do bagaço, em função do total de 
grânulos de PEAD. Foi utilizada uma 
extrusora dupla rosca para a obtenção dos 
compósitos. A baixa concentração da carga 
vegetal foi usada com objetivo de se 
verificar a compatibilidade entre a fibra e a 
matriz polimérica, já que não foi utilizado 
substância com efeito compatibilizante. 

Caracterização dos Materiais 

O material vegetal e os compósitos 
extrudados foram analisados por 
termogravimetria (TG), espectrometria no 
infravermelho (FTIR) e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). 

 



RESULTADOS 

Caracterização das sementes 

Até o presente momento foi verificado que 
não há diferenças significativas entre a 
composição do material vegetal pré-tratado 
e o não pré-tratado (com e sem açúcar); o 
FTIR destas amostras são compatíveis com 
estruturas de celulose, conforme 
apresentado na Figura 1.  

 

 

Figura 1. Espectros de FTIR da biomassa 
vegetal. 

Caracterização dos compósitos  

Os compósitos de sementes não irradiadas, 
(com e sem pré-tratamento) com o PEAD 
foram comparados com os respectivos 
compósitos com sementes irradiadas. Os 
compósitos de sementes não irradiadas e 
não pré-tratadas apresentaram coloração 
mais escura do que aqueles obtidos com 
sementes pré-tratadas, a mistura entre os 
componentes apresenta-se compatível 
macroscopicamente. O aumento da dose 
absorvida nas sementes promove o 
escurecimento dos compósitos irradiados. 
Outros resultados estão em análise. 

CONCLUSÕES 

Foi possível obter compósitos da biomassa 
das sementes de urucum com PEAD sem o 
uso de compatibilizante. Há diferenças 
entre o uso da biomassa irradiada e a não 
irradiada nesses compósitos. 
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Uso de nano compósitos para o revestimento do pericárdio bovino 
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INTRODUÇÃO  

O pericárdio é uma membrana que reveste 
o coração dos seres vivos. Hoje as 
membranas de pericárdio bovino, após 
tratamento com glutaraldeído é empregado 
na confecção de próteses valvulares 
cardíacas e enxertos (Fu, 1997)1  

 
As próteses valvulares cardíacas 
confeccionadas artesanalmente com 
membranas de pericárdio bovino possuem 
boa aceitação pelo organismo humano, 
mas tem o inconveniente de ter pequena 
durabilidade devido à calcificação dos 
folhetos das válvulas (Bernacca, 1992)2. 
Diante disso, o que se procura é uma 
alternativa de tratamentos para aumentar a 
vida útil deste tipo de válvula biológica.  
 
Acredita-se que revestimentos feitos com 
materiais biocompatíveis de carbono a base 
de grafeno podem melhorar a resposta 
imunológica e minimizar os problemas de 
calcificação preservando as características 
de uma prótese biológica. 
 
Uma dos modos de obtenção do grafeno se 
dá por meio da redução do óxido de 
grafeno. A redução parcial do óxido de 
grafeno leva ao óxido de grafeno reduzido 
que apresenta em sua superfície grupos 
funcionais hidroxila, carbonila em pequena 
quantidade, mas o suficiente para a auxiliar 
na fixação ao biomaterial por ligações 
covalentes ou por forças intermoleculares 
do tipo forças de hidrogênio. A presença 
desses grupos funcionais é também 
importante para a funcionalização do óxido 
de grafeno e assim diminuir a toxicidade 
deste nanomaterial. 

 
 

OBJETIVO  

O objetivo principal desse projeto foi o de 
revestir a superfície do pericárdio bovino 
com nanocompósitos de óxido grafeno. 
 

METODOLOGIA 

A síntese do óxido de grafeno foi feita a 
partir da reação do grafite pelo método de 
Hummers3 modificado (HUMMERS, 1958) 
que consiste na reação da oxidação deste 
material. O pericárdio bovino utilizado 
estava conservado em formaldeído e para 
início da incorporação do OG no mesmo, foi 
realizada a lavagem com soro fisiológico, 
conforme protocolo recomendado pelo 
Instituto de Coração (InCor) HC-FMUSP, 
São Paulo.  
 
O óxido de grafeno foi previamente 
esterilizado por radiação gama a uma dose 
de 25 kGy, utilizando o irradiador de Co-60 
do Centro de Tecnologia das Radiações 
(CTR). 
A incorporação foi realizada por dois 
métodos: por adsorção e por via química. 

 
RESULTADOS   

Após a síntese, o óxido de grafeno 
produzido foi caracterizado por meio de 
duas técnicas, a análise termogravimétrica 
(TA) que mostrou a oxidação do grafeno e 
por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), em que foi possível verificar uma 
aparência morfológica bastante homogênea 
do nanomaterial. 
 
Foi realizado o teste de citotoxicidade do 
óxido de grafeno, segundo norma 
internacional (ISO 10993-5). Em 



concentrações iguais ou inferiores a 20 
μg/ml não foi observado redução da 
viabilidade celular comparado ao controle. 
 
A caracterização do pericárdio bovino bruto 
e incorporado com o óxido de grafeno 
foram feito por meio da análise da estrutura 
do material através das imagens de   
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 
 
A priori as micrografias obtidas mostraram 
que a incorporação por via química foi mais 
efetiva, uma vez que há uma dispersão 
mais uniforme de pontos brancos por toda 
membrana do pericárdio. Porém, esses 
pontos brancos não necessariamente são 
óxido de grafeno, podendo ser resíduo de 
sais que ficaram após a lavagem do 
pericárdio bovino pós síntese. 
 
CONCLUSÕES 

A partir dos resultados descritos, é possível 
afirmar que se pode obter o óxido de 
grafeno a partir da esfoliação química da 
grafite. Os resultados apresentados 
também mostram que é exequível a 
incorporação do nanomaterial a base de 
carbono a uma matriz bio polimérica. 
Todavia, estudos mais aprofundados 
quanto a caracterização da estrutura e a 
citotoxicidade do biomaterial ainda precisa 
ser realizados. 
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INTRODUÇÃO  

O grupo de pesquisa sobre hormônios 
hipofisários do Centro de Biotecnologia do 
IPEN, possui vasta experiência na 
expressão de proteínas recombinantes em 
células de mamíferos e bactérias 
Escherichia coli [1-2]. Células derivadas de 
ovário de hamster chinês (CHO) e de rim de 
embrião humano (HEK293) são 
amplamente utilizadas para expressão de 
proteínas recombinantes, tanto em culturas 
aderentes como em suspensão, pela 
facilidade de serem cultivadas e 
apresentarem altos níveis de expressão [3]. 
Neste projeto foram utilizadas células 
HEK293 adaptadas para o crescimento em 
suspensão, chamadas de Expi293F™, para 
a expressão transiente da tireotrofina 
humana (hTSH). 

 A tireotrofina é um hormônio pituitário 
heterodimérico que possui duas 
subunidades unidas não covalentemente (α 
e β) que atua na regulação de funções da 
tireoide, como a captação de iodo, indução 
da produção de hormônios tireoidianos (T3 
e T4) e crescimento da glândula [4]. Esta 
pesquisa se justifica, pois após revisão da 
literatura constatamos que não há relatos 
sobre a expressão da tireotrofina em 
células humanas em suspensão, o que 
poderá contribuir para um produto muito 
similar ao hipofisário humano quanto aos 
padrões de glicosilação.  

Estas características nos impulsionaram a 
estudar essa metodologia quanto aos níveis 
de expressão e caracterização físico-
química. 

 

OBJETIVO 

O trabalho teve como objetivo a expressão 
da tireotrofina humana (hTSH) em células 
Expi293™ cultivadas em suspensão e sua 
caracterização físico-química. 

METODOLOGIA 

As subunidades α e β do hTSH foram 
inseridas no vetor pcDNA 3.4 TOPO® 
separadamente. Após amplificação na cepa 
DH5α, 15 µg de cada plasmídeo purificado 
foram utilizados para transfectar 75 × 106 
células Expi293F™ em 30 mL de meio em 
um erlenmeyer de 125 mL, usando 81 µL 
do agente transfectante Expifectamine™. 
Após 16 horas da transfecção, foram 
adicionados 150 µL do enhancer 1 e 1,5 mL 
do enhancer 2 no meio transfectado. A 
cultura foi mantida por dois dias em uma 
incubadora a 37 °C, 8% de CO2 sobre um 
agitador orbital ajustado para 125 rpm.  

O meio condicionado foi coletado no 
segundo dia após a transfecção e 
armazenado até o momento da purificação 
a -80 °C. As células, o agente transfectante, 
o vetor, os enhancers e o meio de cultura 
utilizados neste trabalho fazem parte do kit 
Expi293™ expression system® 
(ThermoFisher Scientific). Para a análise da 
expressão de hTSH foram realizados 
eletroforese em gel de poliacrilamida 15%  
em condição não reduzida (SDS-PAGE) e 
análise do meio condicionado em 
cromatografia líquida de alta eficiência em 
fase reversa (RP-HPLC) e de exclusão 
molecular (HPSEC), comparando com o 
produto comercial expresso em células 
CHO (Thyrogen, Genzyme). 



RESULTADOS 

A análise em SDS-PAGE confirmou a 
presença de hTSH (28 a 30 kDa) no meio 
condicionado coletado após dois dias da 
transfecção com os plasmídeos contendo o 
cDNA das subunidades α e β do hTSH 
(Figura 1A). A expressão foi quantificada 
por RP-HPLC (Figura 1B). A concentração 
no meio foi de 76,95 ± 16,05 μg hTSH/mL 
(n = 2) no segundo dia de produção. O pico 
coletado da RP-HPLC foi analisado por 
HPSEC e o tempo de retenção de 17,8 min 
foi o mesmo do padrão comercial 
Thyrogen® (Genzyme) produzido em 
células CHO (Figura 1C), confirmando a 
identidade do produto hTSH. 
 

 
 

Figura 1. (A) SDS-PAGE do meio condicionado de 
células Expi293™ transfectadas com pcDNA 3.4 
TOPO® hTSH α e pcDNA 3.4 TOPO® hTSH β. 1) 
Marcador de massa molecular; 2) meio condicionado 
contendo hTSH (1ª. Produção); 3) meio condicionado 
contendo hTSH (2ª. Produção); 4) padrão comercial 
de hTSH (Thyrogen®, Genzyme). (B) Cromatograma 
do meio condicionado analisado em RP-HPLC. (C) 
Cromatograma obtido em HPSEC do pico coletado 
da RP-HPLC. A seta em azul indica o tempo de 
retenção do padrão comercial de hTSH. 
 
Enquanto no sistema de cultivo em 
suspensão de células Expi293F™ 
utilizamos 120 mL de meio condicionado 
em dois dias, a produção correspondente 
para células HEK293T aderentes 
necessitaria de 3000 mL em cinco dias [5]. 
Além da redução do tempo de produção e 
da manipulação para obtenção da 

quantidade necessária e suficiente de hTSH 
para futuras análises in vivo e in vitro. 

CONCLUSÕES 

A expressão de hTSH em células humanas 
Expi293F™ em suspensão foi obtida com 
sucesso. As análises por técnicas físico-
químicas confirmaram o tamanho, os níveis 
de expressão e a identidade do produto. 
Estudos futuros serão conduzidos para a 
produção e purificação da proteína em 
maior escala visando a caracterização da 
cadeia de glicanos. 
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INTRODUÇÃO  

Novos nanomateriais condutores têm sido 
considerados como coletores de corrente e 
suportes de catalisadores em células a 
combustível, visando aumentar a atividade 
eletrocatalítica e a eficiência em conversão 
energética.  Recentemente, o uso de óxidos 
de grafeno reduzido (rGOs) tem sido 
reportado em função de propriedades 
excepcionais como área superficial e 
condutividade elétrica1. Contudo, a 
tendência de severa agregação destas 
variações de grafeno tem limitado a 
atividade eletrocatalítica das nanopartículas 
suportadas, em decorrência de aumentos 
na resistividade ao transporte de massa. A 
adição de óxidos de titânio nanométricos 
(TiO2, titânia)  tem sido investigada como 
estratégia na minimização da tendência de 
agregação e promoção da eletrocatálise2  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho consistiu na 
síntese de TiO2 com diferentes 
características físicas, sua incorporação à 
estrutura dos catalisadores suportados e 
avaliação de atividade eletrocatalítica na 
reação de oxidação metanol.  

METODOLOGIA 

As amostras de TiO2 foram preparadas por 
quatro metodologias distintas: (i) síntese 
hidrotérmica a 150 ºC na presença de 
NaOH 10 mol.L–1 por 4 h (amostra 
denominada TNS); (ii) síntese hidrotérmica 
a 150 ºC na presença de NaOH 10 mol.L–1 
e ureia (20% em massa) por 4 h 
(denominada NTNS); (iii) precipitação 

química seguida de tratamento hidrotérmico 
a 150 ºC por 16 h (denominada HTNP) e 
(iv) precipitação química seguida de 
destilação azeotrópica (denominada 
DTNP). 

Realizou-se mistura a úmido destas 
amostras com pós de rGO na proporção 
mássica 50/50. Os eletrocatalisadores de 
platina suportada, com teor metálico 
mássico de 20%, foram preparados pelo 
método da redução via rápida adição de 
borohidreto em condição ambiente 
(temperatura, pressão e atmosfera). Os 
produtos obtidos foram caracterizados por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
espectroscopia de energia dispersiva de 
raios X (EDX) e medidas eletroquímicas. 

RESULTADOS 

Em relação aos materiais sintetizados, 
observou-se a formação de estruturas com 
baixo grau de formação de poros conforme 
as imagens obtidas por MEV. Nos 
espectros obtidos por espectroscopia de 
energia dispersiva de raios X (EDX) para os 
eletrocatalisadores sintetizados, pode-se 
observar os picos relativos à platina e ao 
titânio, como apresentado na Figura 1.  

Em relação aos testes eletroquímicos, 
verificou-se, comparativamente ao material 
estado-da-arte (Pt/negro-de-fumo), maior 
resistência ao transporte de massa em 
todas amostras sintetizadas, a despeito de 
uma melhor tendência de geração de 
espécies oxigenadas nas superfícies dos 
eletrodos (Figura 2a). Esta pôde resultar em 
um deslocamento negativo do potencial de 
onset da oxidação do metanol no caso da 



amostra incorporada com DTNP (Figura 
2b). 

   (a) Pt/(rGO+DTNP) 

 
   (b) Pt/(rGO+NTNS) 

 
   (c) Pt/(rGO+HTNP) 

    (d) Pt/(rGO+TNS) 

Figura 1: Micrografias (MEV) dos 
eletrocatalisadores e os seus espectros de 
distribuição dos elementos. 
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Figura 2: Voltamogramas cíclicos dos 
eletrocatalisadores em solução de KOH 
1mol.L–1 a uma velocidade de varredura 
10mV.s–1 na ausência (direita Figura a) e 
presença (esquerda Figura b) de metanol 
1mol.L–1. 

A análise sob operação contínua a um 
potencial constante de –0,35 V (Figura 3) 
revelou, de forma geral, menores atividades 
catalíticas das amostras sintetizadas.  
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Figura 3: Curvas de correntes vs tempo 
para a oxidação eletroquímica do metanol 
em  –0,35 V. 

Estes resultados podem ser associados a 
uma série de fatores que incluem, mas não 
se limitam a: estruturas pouco porosas 
(resistividade ao transporte de massa), 
menor eficiência de pares redox das 
amostras de titânia (dificuldade em 
deslocamento de potencial de onset) e alta 
resistividade elétrica dos óxidos de titânio 
sintetizados (ineficiência na transferência 
de carga). 

CONCLUSÕES 

Os resultados indicaram que os pós de 
titânia sintetizados, associado ao rGO, 
apresentam menor eficiência na catálise da 
oxidação do metanol, comparativamente ao 
uso do negro de fumo. Estudos futuros de 
caracterização dos pós por difração de 
raios X poderão esclarecer esse 
comportamento. 
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INTRODUÇÃO  

O gerador de 99Mo/99mTc é para o 
radiodiagnóstico na medicina nuclear. Uma 
das peças que formam este artefato é uma 
coluna cromatográfica constituída de boro 
silicato, contendo alumina, responsável na 
separação do 99Mo nucleotídeo pai, que 
decai no 99mTc nucleotídeo filho, como este 
tem menor afinidade com a alumina, é 
eluido na solução de soro fisiológico, que 
posteriormente é injetada no paciente [1]. 
Estuda-se a viabilidade de se alterar a 
coluna de borosilicato, por uma coluna de 
policarbonato, do gerador de 99Mo/99mTc. O 
policarbonato (PC) é produzido a partir do 
seu monômero o bisfenol A (BPA). Esse 
monômero é um estrógenio ambiental, 
classificado como um xenobiótico 
responsável por ocasionar danos à saúde 
humana, causando um desequilíbrio 
hormonal no ser humano e em animais. 
Pequenas quantidades de bisfenol A podem 
estar aprisionadas na matriz polimérica do 
PC devido ao seu processamento [2]. Como 
o BPA é um composto danoso a saúde do 
ser humano é importante quantificar sua 
liberação e pode ser feito por HPLC. Esta 
técnica analítica permite a separação dos 
componentes orgânicos difundidos no meio 
liquido da solução homogênea por meio de 
uma coluna cromatográfica que apresenta 
fase estacionária com diferentes níveis de 
afinidade com os componentes da amostra 
[3]. Outro requisito para o PC está 
relacionado com a característica óticas para 
qualquer polímero produzido em escala 
industrial [4]. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é estudar o 
comportamento do policarbonato na 

presença da radiação simulando o 
funcionamento do gerador de 99Mo/99mTc. 
Para determinar se o BPA na presença da 
radiação gama, é estável, optou-se por 
analisar soluções padrão irradiadas e não 
irradiadas de BPA, por HPLC, e estudar o 
comportamento ótico do PC irradiado em 
diferentes doses de radiação gama. 

METODOLOGIA 

Foram pesadas amostras de BPA 99,9% 
em balança analítica Mettler M5SA foi 
adicionado 2mL de álcool etílico 99,5% 
ABS, para facilitar a solubilização do BPA. 
Preparou-se amostras de BPA em triplicata 
nas concentrações de 50ppb, 100ppb, 
200ppb. Em solução do soro fisiológico 
ADV 0,9%.  As amostras foram irradiadas 
nas doses de 0kGy como padrão, 25, 50 e 
100kGy no irradiador multpropósito 60Co no 
Centro de tecnologia das Radiações. A 
análise por HPLC foi realizada na 
Universidade Presbitriana Mackenzie no 
Laboratório de Materiais.  Utilizou-se coluna 
cromatográfica BDS, fase móvel mistura de 
solventes 50% água, e 50% etanol grau 
HPLC. Os testes de colorimetria foram 
efetuados utilizando-se Colorimetro 
KONICA MINOLTA. Em que placas de 
policarbonato irradiadas no Irradiador 
Multipropósito do CTR, IPEN nas doses de 
0kGy, 5kGy, 10kGy, 25kGy e 50kGy. Para 
proteger as placas de PC contra a luz 
externa, foram armazenadas em solução de 
soro fisiológico ADV 0,9% em frascos de 
vidro de 20mL com papel alumínio. 
 
RESULTADOS 

Na Figura 1 são apresentados os cromatogramas do 
padrão de BPA para a confecção da curva de 
calibração. 
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 Figura 1: Curvas cromatográficas do padrão de 
bisfenol A não irradiados. 

Na Figura 2 são apresentadas as curvas das 
soluções salinas das colunas de PC irradiadas 
acrescidas de padrão de BPA. 
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Figura 2: Curvas HPLC de soluções salinas de BPA 
irradiadas com radiação gama com doses de 0k, 25, 
50 e 100kGy. 

Observa-se nas curvas HPLC que o BPA apresenta 
um pico no tempo de retenção de 5,4 min 
representadas em B, curva de composto 
desconhecido em 3,8min representadas em A. 

A Figura 3 mostra a variação da cor amarela com o 
aumento da dose de radiação. 
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Figura 3: Variação da coloração amarela com o 
aumento da dose de radiação gama  nas placas de 
PC irradiadas com 0, 5, 10, 25 e 50 kGy. 

CONCLUSÕES 

Apenas as amostras não irradiadas 
apresentaram pico de BPA por HPLC. O 
pico desconhecido que aparece nas 
amostras irradiadas pode ser atribuído a um 
isômero do BPA, porém, para que se possa 
verificar é necessário a preparação de 
amostras padrão do isômero de BPA para a 
análise por HPLC nas mesmas condições 
do primeiro ensaio. Foi possível observar 
alteração de cor nas amostras irradiadas, 
porém, esse fator não impediria a 
substituição da coluna de borosilicato pela 
de PC. É necessário o estudo de outras 
propriedades para caracterizar o efeito da 
radiação na coluna de PC na presença de 
solução salina. 
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INTRODUÇÃO  

O carvão ativado é um material carbonáceo 
que vem sendo utilizado, desde muito 
tempo, por motivo de suas propriedades 
únicas, tais como: alto grau de dureza, 
elevada resistência térmica em atmosfera 
inerte, alta resistência à corrosão, elevada 
condutividade elétrica, presença de grupos 
funcionais na superfície, facilidade em 
adsorver íons e elevada área superficial 
específica1. 

Ele é também empregado na área de 
catálise, como catalisador e suporte 
catalítico, podendo ser utilizado no preparo 
de catalisadores híbridos (suporte que 
apresenta atividade catalítica intrínseca), 
melhorando as propriedades catalíticas e a 
porosidade desses sistemas2. 

OBJETIVO 

O trabalho proposto tem como objetivo 
principal a reforma a vapor do etanol para a 
produção de hidrogênio, utilizando 
catalisadores de Ni suportado com cério. 
Serão caracterizados por diferentes 
técnicas analíticas e também foram 
avaliados por meio de testes catalíticos. 

METODOLOGIA 

No tratamento hidrotermal assistido por 
micro-ondas (HMO) do carvão de coco 
usou-se forno micro-ondas da marca 
Panasonic HMO-100, 800 W, 2,45 GHz que 
possui autoclave com o copo de teflon 
inserido e acoplado no aparelho. Conforme 
descrito na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Processo de tratamento e 

adsorção de metais no carvão 

A figura 1 descreve sucintamente as etapas 
e rotas propostas no processo de 
tratamento e adsorção dos metais ao 
carvão. 

RESULTADOS 

Na figura 2, observa-se a formação de 
tuneis na estrutura do carvão. Nota-se que 
alterando as condições de tratamento há 
favorecimento da formação de tuneis na 
estrutura do carvão o que torna a adsorção 
mais eficiente. 



 

Figura 2. Micrografia Eletrônica de 

Varredura da amostra de carvão tratado 

pelo sistema hidrotermal assistido por 

micro-ondas (HMO) (a) matriz, (b) rota 

1,(c) rota 2,(d) rota 3 

Observa-se que pela rota 3 se obteve 
tuneis o que favorece a adsorção de metais 
aumentando sítios catalíticos. 

Os resultados de EDS, Tabela 1, 
mostraram mudanças na quantidade de 
carbono e oxigênio na estrutura do carbono. 

Tabela 1 – Análise de EDS e BET 

Amostra 
Mol (%)  

Carbono 

Mol (%) de 

Oxigênio 

Área 

esp.(m2/g) 

Matriz 87,98 12,02 539,3 

Rota 1 85,32 14,69  341,4 

Rota 2 84,78 15,22 622,7 

Rota 3 79,20 20,80 749,7 

 

Na análise feita por BET para determinação 
da área especifica mostra que o 
experimento realizado pela rota 3, mostra 
maior área especifica, o que se revelou 
mais eficaz.  

Na Figura 3, pode-se avaliar a perca de 
massa das amostras.  

 

Figura 3. Termogravimetria dos suportes 

de carvão ativado pelas três rotas 

Observa-se que pela Rota 2 o carvão 
apresenta maior estabilidade em 
temperaturas elevas, o que possibilita maior 
aplicação de reações de catalises em 
diferentes condições. 

CONCLUSÕES 

Observou-se que o carvão ativo possui 
características para ser utilizado como 
suporte para catalisadores pela adsorção do 
metal em sua superfície carbonácea onde 
este possui sítios ativos com cargas negativas 
carregadas para promover a fixação do metal. 
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INTRODUÇÃO  

As secas severas na Amazônia em 2005 e 
2010 causaram uma ampla perda de 
carbono da biosfera terrestre. Estudos 
preliminares estimaram que esta perda foi 
equivalente a quase o dobro das emissões 
anuais de CO₂ por queima de combustíveis 
fósseis na União Europeia e indicando uma 
grande sensibilidade no balanço de carbono 
da Amazônia quando exposto a um regime 
de seca mais intensa, como previsto para 
as próximas décadas. Contudo, não há um 
consenso científico sobre os métodos 
básicos de troca de carbono na Amazônia. 
Medidas de produção primária bruta (GPP) 
e sua resposta aos déficits de umidade no 
solo e na atmosfera em escala regional não 
estão disponíveis e possuem uma 
realização complexa. Assim, neste trabalho 
pretendemos apresentar a implementação 
da técnica de sublimação para extração de 
CO2 em amostras obtidas utilizando aviões 
de pequeno porte para o estudo de isótopos 
estáveis δ¹³C e Δ17O.   

OBJETIVO 

Realizar um estudo mais amplo da 
sensibilidade da floresta amazônica a secas 
severas, e uma melhor projeção do grau em 
que o balanço de carbono amazônico vai 
contribuir para o entendimento da taxa de 
emissão de CO2 para a atmosfera, 
tornando possível responder duas 
perguntas de grande importância para a 
ciência: 

- Qual é a magnitude do GPP na 
Amazônia?  

- E qual é sua variação sob diferentes 
intensidades de seca?]. 

METODOLOGIA 

As coletas de amostras de ar são 
realizadas em um sistema semiautomático 
que realiza amostragem em altitudes pré-
programadas, desenvolvido pelo NOAA. Os 
voos são realizados por aeronaves sem 
pressurização que voam até 6 km de 
altitude. A frequência dos voos é de duas 
vezes por mês em cada local de 
amostragem, quantidade suficiente para 
capturar as mudanças sazonais nos fluxos 
de carbono, e a transição da dinâmica de 
carbono nos períodos seco e úmido. 

No laboratório de Gases de Efeito Estufa 
(LaGEE/LaPBIO) localizado no Centro de 
Ciência do Sistema Terrestre do INPE de 
São José dos Campos as amostras de ar 
de cada frasco na PFP é regularmente 
analisada em um sistema de alta precisão 
para CO2, CH4, N2O, SF6, e frações 
molares CO em um sistema de análise em 
sequência, chamado MAGICC3/BRASIL, 
como apresentado na Figura 1.  

 

Após a análise de concentração dos gases 
no sistema MAGICC3, as PFPs são 
encaminhadas para a sublimação e 
extração das amostras de CO₂ puro, que 



são seladas com chama em frascos de 
vidro e em seguida são enviados para a 
Holanda para as análises de isótopos. O 
esquema de sublimação e extração para a 
preparação das amostras é mostrado na 
Figura 2. 

 

Figura 2: Esquema de montagem do 
sistema. 

RESULTADOS 

Os primeiros testes de certificação do 
sistema ocorreram em amostras que foram 
preparadas no laboratório de São José dos 
Campos, com o ar natural de São José dos 
Campos, localização 23,2°S 45,8°O, como 
pode ser observado na tabela abaixo: 

Identificação do 
teste 

Concentração de 
δ13C 

Amostra natural 2 -9.940 

Amostra natural 4 -10.020 

Amostra natural 6 -10.000 

Através de estudos destes primeiros 
resultados pode-se afirmar que os valores 
isotópicos médios de -9,987‰, representam 
a categoria de plantas C4 compostas por 4 
carbonos, que reduzem o CO2 a ácido 
aspártico ou málico, via enzima carboxilase 
fosfoenolpiruvato (PEP), apresentando 
aproximadamente o valor δ¹³C - PDB 
(Belemnitella Americana da Formação Pee 
Dee) -7 a -16‰, sendo vegetações de 
pastagens, savanas, pântanos e salinos e 
também por gramíneas e estas vegetações 
são responsáveis elas são responsáveis por 
20-30% da fotossíntese total do globo. 

No entanto o objetivo deste trabalho é o 
estudo na Amazônia, por tanto através 
destes resultados, pode-se apenas ter 
certificação que o sistema de extração esta 
corretamente montado e em pleno 
funcionamento, no entanto atualmente já foi 
enviado para análises o total de 683 
amostras extraídas e o resultado está 
sendo estudado pela equipe da 
Universidade de Groningen 

CONCLUSÕES 

Este estudo é de grande importância para a 
compreensão do balanço de carbono na 
Amazônia e este trabalho é fundamental 
para a sua realização, pois permitirá a 
análise adequada de aproximadamente 
5000 amostras que serão obtidas no 
decorrer dos cinco anos de estudo, e assim 
proporcionar uma interpretação quantitativa 
mais precisa. 
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INTRODUÇÃO  

O Brasil é o maior produtor mundial de 
Urucum, seguido pelo Quênia e Peru [2]. O 
fruto do urucuzeiro, o urucum, constitui-se 
por uma cápsula contendo externamente 
espinhos e internamente as sementes com 
coloração avermelhada.  
A bixina é um tipo de carotenóide que 
constitui a maior porcentagem do pigmento 
nessas sementes e tem a característica de 
ser lipossolúvel [3].Essa substância reage 
com soda cáustica em uma reação de 
saponificação e dá origem a norbixina que é 
hidrossolúvel. O corante extraído desse 
fruto é destinado à indústria, em específico 
a alimentícia. A cultura do promove o 
desenvolvimento de programas agrícolas 
junto aos médio e pequeno produtores, já 
que é capaz de utilizar áreas decadentes de 
outras culturas. Além da sua aplicação em 
alimentos,  a incorporação de novas formas 
de aplicação desse pigmento  incentiva a 
mão-de-obra familiar. O uso do pigmento 
natural tem se mostrado eficiente em 
diversos produtos, podendo substituir os 
pigmentos e corantes sintéticos [1]. 
 

OBJETIVO 

Os objetivos do trabalho são: 

 Extrair o pigmento bruto das 
sementes de urucum; 

 Analisar oxidação e outras 
propriedades do pigmento irradiado; 

 Aplicar o pigmento em resinas 
poliméricas. 

METODOLOGIA 

Metodologia de extração do corante: A 
extração do corante foi realizada a partir da 
imersão das sementes de Urucum em 
acetona sob agitação por duas horas. A 
proporção de sementes para o solvente foi 
de 1:2. Após esse período,  separou-se a 
fase sobrenadante da das sementes. O 
extrato assim obtido foi colocado em uma 
proveta para que se procedesse a 
decantação do corante por cerca de quatro 
horas. O sobrenadante é então descartado 
para restar somente o corante, que é seco 
em estufa por cerca de 48 horas. Esta 
metodologia de extração foi aplicada no 
mesmo material de maneira sucessiva.  
As amostras de pigmento foram submetidas 
a irradiação gama nas seguintes doses: 500 
Gy, 1 kGy, 5 kGy, 10 kGy, 20 kGy e 30 kGy. 
E submetidas a irradiação por feixe de 
elétrons nas doses de 20 kGy e 40 kGy. 
Caracterização das amostras: 
determinou-se a densidade pelo método 
gravimétrico e com deslocamento de fluído. 
A termogravimetria foi realizada em cadinho 
de alumina no intervalo de temperatura de 
40 ºC a 800 ºC, sob taxa de varredura de 
20 oC/min. Os espectros de FTIR foram 
obtidos em pastilhas de KBr contendo as 
amostras e aquisição dos dados foi 
realizada na faixa de frequência do 
infravermelho médio (4.000 a 400 cm-1) e 
com 16 varreduras.   
 

RESULTADOS 

As distintas extrações do corante tiveram 
rendimentos específicos, mostrados na 
tabela 1: 



Tabela 1: Rendimento de obtenção do corante de 
urucum a partir da extração por solvente orgânico 
(acetona). 

 
Número de 

Extrações de 
corante 

 
Rendimento  (%) 

1 5,04 

2 1,20 

3 0,21 

4 0,07 

 

Na determinação da densidade do corante  
obteve-se o valor de 1,36 g/cm3. O espectro 
de infravermelho do corante não irradiado 
mostrou que a primeira extração contém 
substâncias variadas e com distintas 
funções químicas, com o predomínio de 
características espectrais do composto 
bixina; a segunda extração mostra espectro 
semelhante ao da primeira extração, no 
entanto os espectros da terceira e quarta 
extrações, desaparecem muitas das bandas 
de absorção relativas aos grupos funcionais 
de compostos carboxilados como ácidos 
carboxílicos, cetonas e ésteres e também 
relativas às insaturações. Esses resultados 
concordam com o exame visual das 
amostras, onde na 1a. e 2a. extrações o 
aspecto do corante é ceroso e com 
coloração mais escura e a partir da 3a. 
extração o seu aspecto é mais floculado e 
claro. A análise espectral do material 
irradiado assim como os resultados de 
termogravimetria e dispersão do corante 
nas resinas (amostras irradiadas e não-
irradiadas) estão em discussão. 

 

CONCLUSÕES 

Como conclusões preliminares, observa-se 
que o método de extração por meio de 

solvente apresentou maiores rendimentos 
na 1a. e 2a. extrações, as quais apresentam 
características distintas (coloração mais 
intensa, escura e um produto mais ceroso) 
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INTRODUÇÃO  

As células a combustível são dispositivos 
que convertem a energia química de um 
combustível (hidrogênio, metanol, etanol, 
etileno glicol etc.) e um oxidante ( 2O ) em 
energia elétrica e calor. Dentre os principais 
tipos de células a combustível, as células 
AFC (células a combustível alcalinas) 
apresentam características versáteis, que 
tornam seu uso viável tanto para geração 
estacionária de energia elétrica, aplicações 
portáteis e aplicações móveis [1,3,4] 

As células a combustível alcalinas utilizam 
uma solução de hidróxido de potássio como 
eletrolíto e a sua operação ocorre em uma 
faixa de temperatura de 40-120 ºC, 
apresentando melhor desempenho no 
cátodo se comparado as células no meio 
acido,já que a redução do oxigênio é mais 
favorável cineticamente. 

As terras raras [5] têm se mostrado bons 
cocatalisadores para aplicação em células a 
combustível, confirmados em estudos 
anteriores [6] 

OBJETIVO 

Preparar eletrocatalisadores binários PtLa 
pelo método de redução por borohidreto 
suportado em carbono de alta área 
superficial, com diferentes composições 
atômicas, para aplicação na oxidação 
eletroquímica de etanol em célula a 
combustível alcalina. 

 

 

METODOLOGIA 

Os eletrocatalisadores foram obtidos pelo 
método de redução via borohidreto, 
sintetizados em diferentes proporções: Pt/C, 
La/C, PtLa/C 90:10, PtLa/C 70:30 e PtLa/C 
50:50. 

As caracterizações eletroquímicas foram  
realizadas em um   
potenciostato/galvanostato PGSTAT 30 da 
AUTOLAB utilizando uma célula 
eletroquímica com três eletrodos: (a) de 
trabalho, contendo o  eletrocatalisador em 
camada fina porosa, (b) auxiliar de placa de 
platina e (c) de referência de Ag/AgCl e 
solução KOH 1 mol.L-1. 

 

RESULTADOS 

Na figura 1 o eletrocatalisador PtLa/C 90:10 
apresentou melhor desempenho em relação 
às outras proporções atômicas para a 
reação de oxidação do etanol, pois ocorre 
em potenciais mais baixos que os demais.  

Na figura 2 tem-se a cronoamperometria 
utilizando os eletrocatalisadores preparados 
realizada em meio etanol 1 mol.L-1, 
verificando-se o melhor desempenho no 
eletrocatalisador  PtLa/C 90:10. 
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Figura 1 Voltamogramas cíclicos dos 
eletrocatalisadores PtLa/C (90:10) PtLa/C 
(70:30) PtLa/C (50:50) La/C e Pt em 
solução de etanol e KOH  1 mol L-1 
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Figura 2 Cronoamperometria em meio  
etanol e KOH 1 mol.L-1 em potencial de-0,35 
V dos eletrocatalisadores em diferentes 
proporções. 

CONCLUSÕES 

O catalisador La/C não mostrou qualquer 
atividade em relação aos experimentos de 
voltametria cíclica e cronoamperometria. No 
entanto quando o La é adicionado à Pt 
verifica-se uma melhora no desempenho 

dos eletrocatalisadores em relação ao 
eletrocatalisador Pt/C, principalmente nas 
proporções PtLa/C 50:50 e PtLa/C 90:10 
sendo que este último apresentou os 
melhores resultados em ambos os estudos. 
Desta forma conclui-se que o La se 
apresenta promissor com cocatalisador.  
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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). 



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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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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INTRODUÇÃO  

A braquiterapia é uma modalidade da 
radioterapia na qual são utilizadas fontes 
radioativas seladas em contato ou dentro 
do tumor. Dentre essas fontes temos as de 
Iodo-125 revestidas em tubo de titânio 
soldado. O Iodo-125 é produzido em reator 
nuclear, a partir do Xenônio-124 e emite 
fótons na média de 29 keV. Seus fótons 
possuem pouco poder de penetração, não 
afetando os tecido e órgãos adjacentes, 
como no caso da radioterapia externa, que 
possui esta desvantagem1. 

A fonte é constituída de um substrato de 
prata (3,0 mm de comprimento) adsorvido 
no Iodo-125, este, é revestido por um tubo 
de titânio (4,5 mm de comprimento), 
material que possui aceitação do corpo 
humano, soldado à laser. Possui uma 
atividade característica de 18,5 MBq (0,5 
mCi)1. 

 

 

Figura 1. Protótipo da semente de Iodo-125 
(dimensionada em milímetros) 

Atualmente estas sementes são importadas 
e devido ao alto custo o tratamento tem 
sido de difícil acesso. Porém, o Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 
está desenvolvendo um protótipo dessas 

fontes para produção nacional no próprio 
Instituto, podendo assim reduzir os custos e 
se tornar o tratamento mais acessível à 
população1. 

Os rejeitos radioativos gerados durante a 
produção de fontes para braquiterapia, 
devem ser segregados de outros materiais, 
para ser armazenado e ter sua atividade 
decaída. O gerenciamento dos rejeitos 
radioativos possuindo iodo-125 consiste no 
método reter e retardar (R&R) 2. 

Os rejeitos gerados na produção são: 
sólidos, líquidos e gasosos. Cada um 
requer uma forma diferente de tratamento 
para então ser liberado como um lixo 
comum. A norma CNEN NN 8.01 “Gerência 
de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio 
Níveis de Radiação” determina para cada 
tipo de rejeito uma atividade para dispensa 
e descarte4. De acordo com os princípios de 
proteção radiológica, o principal objetivo da 
gerencia de rejeitos radioativos é garantir a 
segurança do trabalhador para que tudo 
seja executado com segurança e o meio 
ambiente não seja afetado, minimizado 
possíveis malefícios para futuras gerações 
3. 

TABELA 1: Limites de concentração para dispensa 
de rejeitos líquidos e sólidos contendo Iodo-125 

(CNEN NN 8.01) 

 

Limite para dispensa 
de rejeitos líquidos* 

 

Limite de Atividade para 
Dispensa de Materiais  
(Quantidade ≤1000 kg) 

 
Bq/m3      Bq 

3,7.104  1.106 
* volume médio mensal. A soma das quantidades anuais não 

deve exceder 1x108Bq. 
 



 O presente trabalho tem por objetivo 
descrever uma proposta de gerenciamento 
de rejeitos líquidos e sólidos gerados na 
produção de fontes seladas de Iodo-125 
para braquiterapia para o laboratório de 
produção de fontes para radioterapia 
(LPFR). 

METODOLOGIA 

Com base nas normas da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN): 
Proteção Radiológica (CNEN NN 3.01), 
Gerência de rejeitos radioativos de baixo e 
médio níveis de radiação (CNEN NN 8.01), 
juntamente com a norma referente à Ensaio 
de Estanqueidade (ISO 9978) foi realizado 
um estudo como sugestão para o 
gerenciamento desses rejeitos por meio de 
cálculos de atividade gerada, volume e 
tempo para liberação. 

RESULTADOS 

Por meio dos dados de produção semanal 
das fontes foi possível estimar a atividade 
residual, volume e taxa de entrada de 
material no depósito provisório dos rejeitos 
que serão gerados durante sete anos de 
produção. Como base nisso, tanto para 
rejeitos líquidos como sólidos, foi possível 
estimar o tempo de armazenamento 
necessário para decaimento e posterior 
liberação em meio ambiente. 

 

 
Figura 2. Gráfico apresentando a taxa de entrada de 
rejeito líquido no depósito provisório x semanas de 

produção (7 anos). 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Gráfico apresentando a taxa de entrada de 

rejeito sólido no depósito provisório x semanas de 
produção (7 anos). 

 

CONCLUSÕES 

Sendo assim, com base nas normas da 
CNEN e ISO foi desenvolvido um método 
de gerenciamento por meio de cálculos, 
tabelas e gráficos que permite determinar o 
volume e atividade que o rejeito ocupará no 
depósito provisório, bem como estabelecer 
o tempo de manutenção para o depósito, o 
que permite ter o domínio sobre o 
gerenciamento de rejeitos radioativos na 
instalação.  
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INTRODUÇÃO  

Fontes de nêutrons possuem um variado 
número de aplicações na área nuclear, 
dessa forma, é necessário possuir um 
entendimento completo das diversas 
características que estas fontes 
apresentam[1]. Geralmente, os fabricantes 
constroem as fontes de nêutrons com o 
material radioativo distribuído e 
encapsulado em geometrias cilíndricas, que 
levam a diferenças na espessura do aço e 
na distribuição do material radioativo[2]. As 
variações na taxa de emissão de nêutrons 
em relação ao eixo axial de uma fonte de 
nêutrons, é denominada anisotropia. 

OBJETIVO 

Medir e calcular a anisotropia das fontes de 
nêutrons. 

METODOLOGIA 

Procedimento de determinação da 
anisotropia 

 

Figura 1. Sistema de coordenadas de uma 
fonte cilíndrica com emissão anisotrópica. 

 
As fontes de nêutrons possuem 
encapsulamento reforçado para conter o 
elemento radioativo com maior longevidade, 
nem sempre esse encapsulamento é igual 
em todos os ângulos, gerando assim uma 
perda na taxa de emissão da fonte em 
determinados ângulos[2]. 
 

 
Figura 2. Equação utilizada para 

determinação do fator de anisotropia de 
uma fonte de nêutrons. 

 
Sistema mecânico para 
movimentação de fontes 
 

 
Figura 3. Sistema mecânico de rotação de 

fontes. 
 

A fonte foi posicionada no sistema 
mecânico de rotação, o que permite que 
possa ser girada a partir do ângulo de 0° 
até 360° em intervalos de 5°. Nesse 
trabalho o intervalo ajustado foi de 10° (dois 



traços). O sistema é controlado 
eletronicamente através de um notebook, 
evitando a exposição a fonte toda vez que 
for trocar o ângulo. 

RESULTADO 

 

 

Figura 4. Curva de anisotropia para a fonte 
de 241AmBe. 

O fator de anisotropia para a fonte de 
241AmBe 592Bq foi de 8,65%, devido a 
variações na estrutura do material 
radioativo e maior razão entre a altura e o 
raio de seu encapsulamento cilíndrico. 

 

 

Figura 5. Curva de anisotropia para a fonte 
de 238PuBe. 

 

Na fonte de 238PuBe 1850Bq o fator de 
anisotropia encontrado foi 4,36%. Apesar 
de uma maior atividade, seu fator de 
anisotropia é menor devido à sua razão 
altura vs. raio ser mais próximo de 1, se 
comparada à fonte de 241AmBe 

CONCLUSÕES 

Considerando o amplo uso de fontes de 
nêutrons na área nuclear, este trabalho 
será usado como um fator de correção para 
calibração de instrumentos, tornando-os 
mais confiáveis e com menos incertezas. 
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INTRODUÇÃO  

Embora todos reconheçam a importância 
do controle da qualidade em radioterapia, a 
sua realização prática não é, de modo 
algum, uma tarefa simples, devido à 
complexidade das várias etapas envolvidas 
no processo radioterápico. O controle da 
qualidade do planejamento é uma das mais 
importantes etapas, principalmente se 
considerarmos as complexas técnicas mais 
recentes de entrega de dose ao paciente. O 
controle da qualidade do sistema de 
planejamento pode ser realizado através de 
medidas dosimétricas físicas em 
simuladores antropomórficos ou 
geométricos [1-4] e utilizando programas 
computacionais auxiliares [4]. Na dosimetria 
física são usados dosímetros 
termoluminescentes [3,4], matrizes de 
câmaras de ionização [2], filmes 
dosimétricos [1], entre outros sistemas 
dosimétricos. Uma opção das mais 
utilizadas é a matriz de diodos [2]. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é estudar o uso 
da matriz de diodo mapCHECK em 
diferentes técnicas de tratamento de 
radioterapia, e avaliar seu desempenho em 
comparação com os resultados gerados 
pelo sistema de planejamento de 
tratamento Eclipse. 

METODOLOGIA 

Para a realização das irradiações foi 
utilizado um acelerador linear do fabricante 
Varian Medical Systems, modelo Clinac iX 

(Figura 1) instalado nas dependências do 
Setor de Radioterapia do Hospital Quinta 
D’Or, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro. O sistema de planejamento 
utilizado foi o Eclipse versão 13.5, de 
fabricação da Varian Medical Systems. O 
algoritmo empregado nos planejamentos foi 
o Analytical Anisotropic Algorithm (AAA) 
versão 13.535. Foi utilizada a matriz de 
diodo mapCHECK. 

 

Figura 1. Acelerador Linear Varian Clinac 
iX. 

 

Foram selecionados 80 planejamentos de 
tratamentos de câncer de diversas regiões: 
do Sistema Nervoso Central (SNC), de 
cabeça e pescoço, da região torácica, da 
região abdominal e da região pélvica. 

A matriz de diodo mapCHECK posicionada 
entre placas de água sólida com 5,0 cm de 
espessura foi tomografada e a tomografia 
obtida utilizada pelo sistema Eclipse para 
calcular a distribuição de dose em um plano 
sob 5,0 cm de água exposto ao tratamento 
escolhido. 

O sistema mapCHECK é então exposto ao 
tratamento em questão e as distribuições 
de dose medidas são comparadas às 
obtidas pelo sistema de planejamento, 
utilizando o índice gama como parâmetro. 
Considera-se um planejamento 



concordante com a resposta do 
mapCHECK se mais de 90% dos pontos 
comparados apresentarem concordância 
espacial e de valor de dose igual ou melhor 
que 3,0 mm por 3%. 

1.  

Do total de planejamentos testados, 14 
foram referentes ao SNC, 8 à cabeça e 
pescoço, 8 à região torácica, 5 à região 
abdominal e 45 à região pélvica. Todos os 
planejamentos foram aprovados, sendo 
considerados semelhantes aos obtidos com 
o sistema mapCHECK, com aprovação 
superior a 90%.  Os índices de 
concordância médios obtidos variaram 
entre 96,0% (SNC) e 97,4% (Pelve) (Tabela 
1). A Tabela 1 apresenta, ainda, os 
intervalos dos índices de concordância 
obtidos para cada tratamento. 

 

TABELA 1. Índices de Concordância 
Obtidos Entre as Medidas de Distribuição 
de Dose Com a Matriz MapCHECK e as 
Distribuições de Dose Geradas Pelo 
Sistema de Planejamento Eclipse. 

 

 

CONCLUSÕES 

O sistema mapCHECK apresenta um 
desempenho bastante adequado para a 
verificação dos planejamentos dos 
tratamentos radioterapêuticos complexos, 
como os estudados no presente trabalho. 
Todos os planejamentos testados 
apresentaram um elevado índice de 
concordância com relação as medidas 
realizadas com a matriz mapCHECK. 
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INTRODUÇÃO 

A simulação computacional de fantomas 
para calibração e quantificação de imagens 
de SPECT/CT é de extrema importância, 
tendo em vista a redução de incertezas 
para avaliação e otimização de terapias em 
medicina nuclear [1]. Quando o objeto a ser 
simulado possui geometrias que podem ser 
descritas exatamente por funções 
analíticas, a representação virtual utilizando 
fantomas matemáticos se mostra mais 
precisa que os fantomas voxelizados.  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é implementar 
uma versão computacional do fantoma 
Jaszczak utlizando funções matemáticas no 
código de transporte de radiação GATE 
(GEANT4 Application for Tomographic 
Emission) [2] para ser empregado em 
simulações em SPECT. 

METODOLOGIA 

O código GATE [2, 3] é um código de 
distribuição livre baseado no Geant4 [4] e 
contém bibliotecas adaptadas à medicina 
nuclear. O usuário utiliza o GATE a partir de 
uma lista de comandos dedicados de 
scripts com funções específicas a serem 
executadas. 

Simulações de sistemas SPECT 
necessitam, em geral, de grande poder de  
processamento computacional. No entanto, 
estratégias de simulação e técnicas de 

redução de variância podem ser usadas 
para acelerar a simulação por um fator 
superior a 100. [5] Neste trabalho, técnicas 
de otimização do GATE como Angular 
Response Function (ARF) [6] e limitação da 
produção de partículas secundárias, em 
termos do alcance de parada da partícula 
primária, serão usadas em conjunto com o 
processamento em paralelo de uma CPU 
com 8 núcleos-processadores. Por 
exemplo, a modelagem de colimadores em 
um sistema SPECT faz com que uma 
grande carga computacional seja usada pra 
acompanhar interações no colimador e 
somente uma pequena fração dos fótons 
incidentes no detector sejam registrados. A 
técnica ARF reduz essa carga com o uso 
de tabelas pré-computadas da resposta do 
conjunto colimador/detector, representando 
a probabilidade de um fóton alcançar o 
colimador e ser detectado dentro de uma 
janela de energia. Uma vez que a tabela é 
gerada, a mesma pode ser usada para 
diversas simulações com a mesma 
configuração colimador/detector. 

Serão realizadas simulações de um 
SPECT/CT Siemens Symbia com o objeto 
simulador a ser acoplado: o fantoma 
Jaszczak em versão analítica. O processo 
de desenvolvimento do trabalho foi dividido 
em: realização de medidas do fantoma 
(imagens DICOM analisadas); configuração 
do código GATE para o fantoma Jaszczak; 
implementação do código GATE para o 
SPECT/CT; produção da geometria 
analítica individual do fantoma no código 
GATE; análise individual da simulação com 
o fantoma acoplado. 

 

RESULTADOS 

O código GATE permite ao usuário 
visualizar a geometria projetada, as cores 
apresentadas abaixo são meramente 
ilustrativas para diferenciar os grupamentos 
de cilindros de diferentes diâmetros. 



 

  
 

Figura 1. Geometria do Data Spectrum Deluxe Jaszczak. 
 
 

 

CONCLUSÕES 

Através da reconstrução de imagens com 
os dados de eventos singles registrados, 
incluindo energia e posição de cada 
eventos, que podem ser obtidos com o 
código GATE em arquivos de saída das 
projeções, será possível validar a utilização 
do fantoma Jaszczak em sua versão 
analítica no código GATE.  A utilização de 
métodos de redução de variância [5], 
possibilitará o aumento da estatística dos 
eventos registrados, e por conseguinte 
imagens similares às obtidas com um 
SPECT/CT Siemens Symbia. 
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INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento da procura por 
calibração de medidores de nêutrons, 
faz-se necessária a criação de novos 
campos padronizados para suprir a 
necessidade de caracterização destes 
instrumentos com a garantia do 
controle de seus parâmetros 
metrológicos. O método mais utilizado 
na detecção dos nêutrons é o processo 
indireto de detecção, que envolve 
converter a  energia liberada nas 
reações em sinais elétricos. Os 
detectores a gás são os mais 
utilizados na detecção de nêutrons, 
baseiam-se na coleta de íons formados 
quando a radiação atravessa o volume 
sensível do detector, ionizando o gás. 
Um detector de cintilação é um 
elemento sensível na forma de cristal 
capaz de detectar a radiação ionizante 
por meio da cintilação produzida no 
material pela mesma. [1] 

Neste trabalho foram realizados 
experimentos com dois tipos de 
detectores: Ludlum 2363 e Ludlum 12-
4. Os resultados obtidos foram 
comparados aos valores dos 
certificados de calibração. 

 
OBJETIVO 

Como objetivo principal, realizar 
medições experimentais com o intuito de 
caracterizar a taxa de equivalente de 
dose ambiente (H*) para os dois 
modelos de monitores de área para 

nêutrons, fazendo uso da Unidade de 
Fluxo Térmico, Figura 1, em diversos 
pontos com variação da taxa de 
equivalente de dose ambiente variando 
de maneira inversamente proporcional 
ao quadrado da distância.  

 

Figura 
1. 
Unidad
e de 
Fluxo 
Térmic
o 
perten
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METODOLOGIA 

Foram utilizados dois tipos de 
monitores de nêutrons. O modelo 12-4 
é um medidor de taxa de equivalente 
de dose ambiente de nêutrons muito 
utilizado na indústria. O detector é um 
tubo contendo gás de ³He com 
material moderador circundante de 
22,9 cm de diamêtro (9 in.). O monitor 
2363 também mede taxa de 
equivalente de dose ambiente, mas 
pode ser usado também em campos 
de radiação gama. Os monitores 
foram posicionados no campo térmico 
de modo a avaliar sua leitura em 
função da distância. A energia média 
do campo térmico do laboratório de 
40 keV e os valores de H*(10) 



avaliados variaram de 22 a 196 μSv.h-

1). [2] 

 
RESULTADOS 

Os gráficos abaixo apresentam as leituras 
de nove monitores de cada modelo 
estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dispersão das leituras médias de 
9 monitores do tipo Ludlum 2363 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dispersão das leituras médias de 
9 monitores do tipo Ludlum 12-4 

CONCLUSÕES 

Apesar das incertezas envolvidas neste 
processo de calibração, a correlação entre 
os valores de referência de leitura para os 
monitores de área para nêutrons testados 

neste trabalho foi boa. Novos estudos 
emedições com novos equipamentos 
devem ser realizados no futuro etambém 
a correção devido a função resposta para 
estes equipamentosdeve ser utilizada 
para a correção das leituras obtidas no 
fluxo térmicopadrão do LN. 
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INTRODUÇÃO  

A exposição à radiação ionizante 
através de tomografia computadorizada (TC) 
geralmente resulta em doses de radiação 
mais elevadas do que aquelas associadas a 
exames radiográficos convencionais. 
UNSCEAR, 2008 [1].          

Alguns trabalhos têm alertado para os 
riscos de indução de câncer potencialmente 
associados a esses procedimentos, 
principalmente em crianças e adolescentes, 
uma vez que são mais sensíveis aos efeitos 
da radiação ionizante e possuem uma longa 
expectativa de vida. Pearce et al, 2011, 
Brenner & Hall, 2007 [2,3]. 
      Recentemente Dovales et al [4] 
reportaram que a taxa de crescimento anual 
de TC no sistema universal de saúde pública 
do Brasil é maior do que a observada em 
países desenvolvidos como Estados Unidos, 
Alemanha, Israel e França. 
      Embora o uso de TC vem aumentando 
no Brasil, existem poucos estudos que 
avaliaram as doses decorrentes destes 
procedimentos. Desta forma, este trabalho 
tem como objetivo avaliar o padrão de uso e 
as doses decorrentes de exames de TC 
pediátricos em um hospital da rede pública 
da cidade do Rio de Janeiro. 
 

OBJETIVO 

Avaliar o padrão de uso e estimar as 
doses efetivas associados aos exames de 
tomografia computadorizados pediátrica em 
um hospital da rede pública da cidade do Rio 
de Janeiro. 

 

METODOLOGIA 

Foram utilizados neste trabalho dados dos 
exames de TC de pacientes com idade  
inferior a 20 anos que realizam exames de 
TC entre 2009 a 2011 em um hospital 
público do município do Rio de Janeiro. 
As informações dos pacientes, incluindo 
idade, sexo e os parâmetros técnicos de 
varredura foram obtidos a partir dos  
arquivos DICOM (Digital Imaging and 
Communications in Medicine). Durante a 
extração, todos os dados de imagem foram 
excluídos e a informação foi completamente 
anonimizada, preservando assim a 
identidade do paciente. 
      Os exames foram divididos em três 
regiões anatômicas: cabeça, tórax e 
abdômen e categorizados em quatro grupos 
etários 1-4, 5-9, 10-14 e 15-19. 

As doses efetivas foram estimadas 
usando o software NCICT desenvolvido pelo 
U.S. National Cancer Institute [5], com base 
nos valores de CTDIvol, sexo, faixa etária, 
parte do corpo escaneada, e comprimento 
da varredura (“scan lenght”).  
Todas as análises estatísticas foram feitas 
usando o software Stata, versão 11 
(StataCorp, College Station, TX, USA). 
 

No hospital de estudo, foram realizados 1507 
exames de TC em pacientes pediátricos (≤ 
20 anos) no período de 2009 a 2011. A 
tabela 1 apresenta a distribuição dos exames 
de TC por parte do corpo escaneada e por 
faixa etária. A TC de cabeça é o exame mais 



realizado em todas as faixas etárias, 
representando 77% do total de exames 
realizados no hospital de estudo, seguido da 

TC de tórax e abdômen. Pacientes na faixa 
etária de 15 a 19 anos são os que mais 
fizeram exames de TC no período de estudo.

 
TABELA 1: Distribuição de Exames de Tomografia Computadorizada por Tipo de Exame e Faixa 
Etária em um Hospital da Rede Pública da Cidade do Rio de Janeiro, 2009 a 2011. 

 
A dose efetiva foi estimada para 1507 

exames de TC com dados de CTDIvol. A 
Tabela 2 apresenta os valores estimados de 
dose efetiva (média, mínimo e máximo) por 
tipo de exame e faixa etária. As maiores 
doses efetivas foram observadas para os 
exames de TC de abdômen na faixa etária  

 

                                                           
de 10-14 anos, valor médio de 34.2 mSv 
(1.8-123.4 mSv). Observou-se uma grande 
variabilidade nas doses efetivas estimadas 
para pacientes da mesma faixa etária e 
mesma parte do corpo escaneada, 
principalmente nos exames de abdômen e 
tórax.  
 
 

TABELA 2: Estimativa das Doses Efetivas Médias por Faixa Etária e Tipo de Exame de TC        
em um Hospital da Rede Pública da Cidade do Rio de Janeiro, 2009 a 2011. Dose em mSv, Valor 
Mínimo e Máximo em Parêntesis.

                                Tipos de Exames  
Faixa etária  Cabeça Tórax Abdômen Total 

1-4 N(%) 22(100) - - 22(100) 
5-9 N(%) 166(88) 21(11) 2(1) 189(100) 

10-14 N(%) 386(79) 95(19) 8(2) 489(100) 
15-19 N(%) 579(72) 174(22) 54(7) 807(100) 
Total N(%) 1153 (77) 290(19) 64(4) 1507(100) 

                                                         Tipos de Exames 
Faixa Etária N Cabeça Tórax Abdômen 

 1-4  22 1.9(0.6-2.8) - - 
5-9 189 1.5(0.2-4.2) 9.7(3.0-48.9) 4.9(4.9-4.9) 

10-14 489 1.4(0.3-7.9) 11.9(2.9-90.8) 34.2(1.9-123.4) 
15-19 807 1.1(0.3-7.3) 17.7(4.9-75.1) 14.0(4.9-106.8) 



CONCLUSÕES 

A grande variabilidade de radiação nas 
doses efetivas entregues à pacientes na 
mesma faixa etária submetidos ao mesmo 
tipo de procedimento sugere que 
enquanto alguns TC os exames usaram 
radiação excedente, outros usaram 
radiação insuficiente o que 
comprometendo a qualidade de imagem e 
indo contra ao conceito de otimização de 
dose. 
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INTRODUÇÃO  

Embora todos reconheçam a importância do 
controle da qualidade em radioterapia, a 
sua realização prática não é, de modo 
algum, uma tarefa simples, devido à 
complexidade das várias etapas envolvidas 
no processo radioterápico. O controle da 
qualidade do planejamento é uma das mais 
importantes etapas, principalmente se 
considerarmos as complexas técnicas mais 
recentes de entrega de dose ao paciente. O 
controle da qualidade do sistema de 
planejamento pode ser realizado através de 
medidas dosimétricas físicas em 
simuladores antropomórficos ou 
geométricos [1-4] e utilizando programas 
computacionais auxiliares [4]. Na dosimetria 
física são usados dosímetros 
termoluminescentes [3,4], matrizes de 
câmaras de ionização [2], filmes 
dosimétricos [1], entre outros sistemas 
dosimétricos. Uma opção das mais 
utilizadas é a matriz de diodos [2]. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é estudar o uso da 
matriz de diodo mapCHECK em diferentes 
técnicas de tratamento de radioterapia, e 
avaliar seu desempenho em comparação 
com os resultados gerados pelo sistema de 
planejamento de tratamento Eclipse. 

METODOLOGIA 

Para a realização das irradiações foi 
utilizado um acelerador linear do fabricante 
Varian Medical Systems, modelo Clinac iX 
(Figura 1) instalado nas dependências do 
Setor de Radioterapia do Hospital Quinta 
D’Or, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro. O sistema de planejamento 

utilizado foi o Eclipse versão 13.5, de 
fabricação da Varian Medical Systems. O 
algoritmo empregado nos planejamentos foi 
o Analytical Anisotropic Algorithm (AAA) 
versão 13.535. Foi utilizada a matriz de 
diodo mapCHECK. 

 

Figura 1. Acelerador Linear Varian Clinac iX. 

 

Foram selecionados 80 planejamentos de 
tratamentos de câncer de diversas regiões: 
do Sistema Nervoso Central (SNC), de 
cabeça e pescoço, da região torácica, da 
região abdominal e da região pélvica. 

A matriz de diodo mapCHECK posicionada 
entre placas de água sólida com 5,0 cm de 
espessura foi tomografada e a tomografia 
obtida utilizada pelo sistema Eclipse para 
calcular a distribuição de dose em um plano 
sob 5,0 cm de água exposto ao tratamento 
escolhido. 

O sistema mapCHECK é então exposto ao 
tratamento em questão e as distribuições de 
dose medidas são comparadas às obtidas 
pelo sistema de planejamento, utilizando o 



índice gama como parâmetro. Considera-se 
um planejamento concordante com a 
resposta do mapCHECK se mais de 90% 
dos pontos comparados apresentarem 
concordância espacial e de valor de dose 
igual ou melhor que 3,0 mm por 3%. 

RESULTADOS 

Do total de planejamentos testados, 14 
foram referentes ao SNC, 8 à cabeça e 
pescoço, 8 à região torácica, 5 à região 
abdominal e 45 à região pélvica. Todos os 
planejamentos foram aprovados, sendo 
considerados semelhantes aos obtidos com 
o sistema mapCHECK, com aprovação 
superior a 90%.  Os índices de 
concordância médios obtidos variaram entre 
96,0% (SNC) e 97,4% (Pelve) (Tabela 1). A 
Tabela 1 apresenta, ainda, os intervalos dos 
índices de concordância obtidos para cada 
tratamento. 

 

TABELA 1. Índices de Concordância 
Obtidos Entre as Medidas de Distribuição 
de Dose Com a Matriz MapCHECK e as 
Distribuições de Dose Geradas Pelo 
Sistema de Planejamento Eclipse. 

 

 

CONCLUSÕES 

O sistema mapCHECK apresenta um 
desempenho bastante adequado para a 
verificação dos planejamentos dos 
tratamentos radioterapêuticos complexos, 
como os estudados no presente trabalho. 
Todos os planejamentos testados 
apresentaram um elevado índice de 

concordância com relação as medidas 
realizadas com a matriz mapCHECK. 
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INTRODUÇÃO 

A simulação computacional de fantomas 
para calibração e quantificação de imagens 
de SPECT/CT é de extrema importância, 
tendo em vista a redução de incertezas 
para avaliação e otimização de terapias em 
medicina nuclear [1]. Quando o objeto a ser 
simulado possui geometrias que podem ser 
descritas exatamente por funções 
analíticas, a representação virtual utilizando 
fantomas matemáticos se mostra mais 
precisa que os fantomas voxelizados.  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é implementar 
uma versão computacional do fantoma 
Jaszczak utlizando funções matemáticas no 
código de transporte de radiação GATE 
(GEANT4 Application for Tomographic 
Emission) [2] para ser empregado em 
simulações em SPECT. 

METODOLOGIA 

O código GATE [2, 3] é um código de 
distribuição livre baseado no Geant4 [4] e 
contém bibliotecas adaptadas à medicina 
nuclear. O usuário utiliza o GATE a partir de 
uma lista de comandos dedicados de scripts 
com funções específicas a serem 
executadas. 

Simulações de sistemas SPECT 
necessitam, em geral, de grande poder de  
processamento computacional. No entanto, 
estratégias de simulação e técnicas de 
redução de variância podem ser usadas 
para acelerar a simulação por um fator 
superior a 100. [5] Neste trabalho, técnicas 
de otimização do GATE como Angular 
Response Function (ARF) [6] e limitação da 

produção de partículas secundárias, em 
termos do alcance de parada da partícula 
primária, serão usadas em conjunto com o 
processamento em paralelo de uma CPU 
com 8 núcleos-processadores. Por 
exemplo, a modelagem de colimadores em 
um sistema SPECT faz com que uma 
grande carga computacional seja usada pra 
acompanhar interações no colimador e 
somente uma pequena fração dos fótons 
incidentes no detector sejam registrados. A 
técnica ARF reduz essa carga com o uso de 
tabelas pré-computadas da resposta do 
conjunto colimador/detector, representando 
a probabilidade de um fóton alcançar o 
colimador e ser detectado dentro de uma 
janela de energia. Uma vez que a tabela é 
gerada, a mesma pode ser usada para 
diversas simulações com a mesma 
configuração colimador/detector. 

Serão realizadas simulações de um 
SPECT/CT Siemens Symbia com o objeto 
simulador a ser acoplado: o fantoma 
Jaszczak em versão analítica. O processo 
de desenvolvimento do trabalho foi dividido 
em: realização de medidas do fantoma 
(imagens DICOM analisadas); configuração 
do código GATE para o fantoma Jaszczak; 
implementação do código GATE para o 
SPECT/CT; produção da geometria 
analítica individual do fantoma no código 
GATE; análise individual da simulação com 
o fantoma acoplado. 

 

RESULTADOS 

O código GATE permite ao usuário 
visualizar a geometria projetada, as cores 
apresentadas abaixo são meramente 



ilustrativas para diferenciar os grupamentos 
de cilindros de diferentes diâmetros. 

 

  
 

Figura 1. Geometria do Data Spectrum Deluxe Jaszczak. 
 
 

 

CONCLUSÕES 

Através da reconstrução de imagens com 
os dados de eventos singles registrados, 
incluindo energia e posição de cada 
eventos, que podem ser obtidos com o 
código GATE em arquivos de saída das 
projeções, será possível validar a utilização 
do fantoma Jaszczak em sua versão 
analítica no código GATE.  A utilização de 
métodos de redução de variância [5], 
possibilitará o aumento da estatística dos 
eventos registrados, e por conseguinte 
imagens similares às obtidas com um 
SPECT/CT Siemens Symbia. 
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INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento da procura por 
calibração de medidores de 
nêutrons, faz-se necessária a 
criação de novos campos 
padronizados para suprir a 
necessidade de caracterização 
destes instrumentos com a garantia 
do controle de seus parâmetros 
metrológicos. O método mais 
utilizado na detecção dos nêutrons 
é o processo indireto de detecção, 
que envolve converter a  energia 
liberada nas reações em sinais 
elétricos. Os detectores a gás são 
os mais utilizados na detecção de 
nêutrons, baseiam-se na coleta de 
íons formados quando a radiação 
atravessa o volume sensível do 
detector, ionizando o gás. Um 
detector de cintilação é um 
elemento sensível na forma de 
cristal capaz de detectar a radiação 
ionizante por meio da cintilação 
produzida no material pela mesma. 
[1] 

Neste trabalho foram realizados 
experimentos com dois tipos de 
detectores: Ludlum 2363 e Ludlum 
12-4. Os resultados obtidos foram 
comparados aos valores dos 
certificados de calibração. 

 
OBJETIVO 

Como objetivo principal, realizar 
medições experimentais com o intuito 
de caracterizar a taxa de 
equivalente de dose ambiente (H*) 

para os dois modelos de monitores 
de área para nêutrons, fazendo uso 
da Unidade de Fluxo Térmico, 
Figura 1, em diversos pontos com 
variação da taxa de equivalente de 
dose ambiente variando de maneira 
inversamente proporcional ao 
quadrado da distância.  
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METODOLOGIA 

Foram utilizados dois tipos de 
monitores de nêutrons. O modelo 
12-4 é um medidor de taxa de 
equivalente de dose ambiente de 
nêutrons muito utilizado na 
indústria. O detector é um tubo 
contendo gás de ³He com material 
moderador circundante de 22,9 cm 
de diamêtro (9 in.). O monitor 2363 
também mede taxa de equivalente 
de dose ambiente, mas pode ser 
usado também em campos de 
radiação gama. Os monitores 
foram posicionados no campo 
térmico de modo a avaliar sua 
leitura em função da distância. A 



energia média do campo térmico 
do laboratório de 40 keV e os 
valores de H*(10) avaliados 
variaram de 22 a 196 μSv.h-1). [2] 

 
RESULTADOS 

Os gráficos abaixo apresentam as 
leituras de nove monitores de cada 

modelo estudado. 

 

Figura 2. Dispersão das leituras médias 
de 9 monitores do tipo Ludlum 2363 

 

Figura 3. Dispersão das leituras médias 
de 9 monitores do tipo Ludlum 12-4 

CONCLUSÕES 

Apesar das incertezas envolvidas neste 
processo de calibração, a correlação 
entre os valores de referência de leitura 
para os monitores de área para 
nêutrons testados neste trabalho foi 
boa. Novos estudos emedições com 
novos equipamentos devem ser 
realizados no futuro etambém a 
correção devido a função resposta para 
estes equipamentosdeve ser utilizada 
para a correção das leituras obtidas no 
fluxo térmicopadrão do LN. 
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INTRODUÇÃO  

A exposição à radiação ionizante 
através de tomografia computadorizada (TC) 
geralmente resulta em doses de radiação 
mais elevadas do que aquelas associadas a 
exames radiográficos convencionais. 
UNSCEAR, 2008 [1].          

Alguns trabalhos têm alertado para os 
riscos de indução de câncer potencialmente 
associados a esses procedimentos, 
principalmente em crianças e adolescentes, 
uma vez que são mais sensíveis aos efeitos 
da radiação ionizante e possuem uma longa 
expectativa de vida. Pearce et al, 2011, 
Brenner & Hall, 2007 [2,3]. 
      Recentemente Dovales et al [4] 
reportaram que a taxa de crescimento anual 
de TC no sistema universal de saúde pública 
do Brasil é maior do que a observada em 
países desenvolvidos como Estados Unidos, 
Alemanha, Israel e França. 
      Embora o uso de TC vem aumentando 
no Brasil, existem poucos estudos que 
avaliaram as doses decorrentes destes 
procedimentos. Desta forma, este trabalho 
tem como objetivo avaliar o padrão de uso e 
as doses decorrentes de exames de TC 
pediátricos em um hospital da rede pública 
da cidade do Rio de Janeiro. 
 

OBJETIVO 

Avaliar o padrão de uso e estimar as 
doses efetivas associados aos exames de 
tomografia computadorizados pediátrica em 
um hospital da rede pública da cidade do Rio 
de Janeiro. 
 

METODOLOGIA 

Foram utilizados neste trabalho dados dos 
exames de TC de pacientes com idade  
inferior a 20 anos que realizam exames de 
TC entre 2009 a 2011 em um hospital público 
do município do Rio de Janeiro. 
As informações dos pacientes, incluindo 
idade, sexo e os parâmetros técnicos de 
varredura foram obtidos a partir dos  arquivos 
DICOM (Digital Imaging and Communications 
in Medicine). Durante a extração, todos os 
dados de imagem foram excluídos e a 
informação foi completamente anonimizada, 
preservando assim a identidade do paciente. 
      Os exames foram divididos em três 
regiões anatômicas: cabeça, tórax e 
abdômen e categorizados em quatro grupos 
etários 1-4, 5-9, 10-14 e 15-19. 

As doses efetivas foram estimadas 
usando o software NCICT desenvolvido pelo 
U.S. National Cancer Institute [5], com base 
nos valores de CTDIvol, sexo, faixa etária, 
parte do corpo escaneada, e comprimento da 
varredura (“scan lenght”).  
Todas as análises estatísticas foram feitas 
usando o software Stata, versão 11 
(StataCorp, College Station, TX, USA). 
 

RESULTADOS 

No hospital de estudo, foram realizados 
1507 exames de TC em pacientes 
pediátricos (≤ 20 anos) no período de 2009 a 
2011. A tabela 1 apresenta a distribuição dos 
exames de TC por parte do corpo escaneada 
e por faixa etária. A TC de cabeça é o exame 
mais realizado em todas as faixas etárias, 
representando 77% do total de exames 



realizados no hospital de estudo, seguido da 
TC de tórax e abdômen. Pacientes na faixa 

etária de 15 a 19 anos são os que mais 
fizeram exames de TC no período de estudo.

 
TABELA 1: Distribuição de Exames de Tomografia Computadorizada por Tipo de Exame e Faixa 
Etária em um Hospital da Rede Pública da Cidade do Rio de Janeiro, 2009 a 2011. 

 
A dose efetiva foi estimada para 1507 

exames de TC com dados de CTDIvol. A 
Tabela 2 apresenta os valores estimados de 
dose efetiva (média, mínimo e máximo) por 
tipo de exame e faixa etária. As maiores 
doses efetivas foram observadas para os 
exames de TC de abdômen na faixa etária  

 

                                                           
de 10-14 anos, valor médio de 34.2 mSv 
(1.8-123.4 mSv). Observou-se uma grande 
variabilidade nas doses efetivas estimadas 
para pacientes da mesma faixa etária e 
mesma parte do corpo escaneada, 
principalmente nos exames de abdômen e 
tórax.  
 
 

TABELA 2: Estimativa das Doses Efetivas Médias por Faixa Etária e Tipo de Exame de TC        
em um Hospital da Rede Pública da Cidade do Rio de Janeiro, 2009 a 2011. Dose em mSv, Valor 
Mínimo e Máximo em Parêntesis. 

 

CONCLUSÕES 

A grande variabilidade de radiação nas 
doses efetivas entregues à pacientes na 
mesma faixa etária submetidos ao mesmo 
tipo de procedimento sugere que 
enquanto alguns TC os exames usaram 
radiação excedente, outros usaram 
radiação insuficiente o que 
comprometendo a qualidade de imagem e 
indo contra ao conceito de otimização de 
dose. 
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                                Tipos de Exames  
Faixa etária  Cabeça Tórax Abdômen Total 

1-4 N(%) 22(100) - - 22(100) 
5-9 N(%) 166(88) 21(11) 2(1) 189(100) 

10-14 N(%) 386(79) 95(19) 8(2) 489(100) 
15-19 N(%) 579(72) 174(22) 54(7) 807(100) 
Total N(%) 1153 (77) 290(19) 64(4) 1507(100) 

                                                         Tipos de Exames 
Faixa Etária N Cabeça Tórax Abdômen 

 1-4  22 1.9(0.6-2.8) - - 
5-9 189 1.5(0.2-4.2) 9.7(3.0-48.9) 4.9(4.9-4.9) 

10-14 489 1.4(0.3-7.9) 11.9(2.9-90.8) 34.2(1.9-123.4) 
15-19 807 1.1(0.3-7.3) 17.7(4.9-75.1) 14.0(4.9-106.8) 
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INTRODUÇÃO 

Um dado ou informação geoespacial é 
aquele que se distingue essencialmente 
pela componente espacial, que associa a 
cada entidade ou fenômeno uma 
localização na Terra, traduzida por sistema 
geodésico de referência, em dado instante 
ou período de tempo, podendo ser 
derivado, entre outras fontes, das 
tecnologias de levantamento, inclusive as 
associadas a sistemas globais de 
posicionamento (GPS) apoiados por 
satélites, bem como de mapeamento ou de 
sensoriamento remoto.  

Os sistemas georreferenciados trabalham 
com dados espaciais, imagens de satélites, 
cartas topográficas ou fotos aéreas. Essas 
ferramentas permitem a identificação de 
áreas, a partir de coordenadas geográficas. 
Permite, também, projetar visualmente os 
objetos mapeados de interesse com suas 
respectivas indicações textuais fornecendo, 
rapidamente, a obtenção das informações 
necessárias para uma correta análise. 

BJETIVO 

Este projeto tem por objetivo estudar a 
viabilidade de desenvolvimento de um 
aplicativo móvel para coleta de amostras 
georreferenciados, dentre as tecnologias 
disponíveis e, a partir da escolha da mais 
viável em termos de custo/benefício, 
concretizar no desenvolvimento do mesmo, 
com apoio de um ambiente de 
armazenamento e classificação das 
referidas amostras. 

 

 

METODOLOGIA 

Neste trabalho, estudaremos diversas 
plataformas de desenvolvimento 
(framework) de aplicativos móvel. Dentre 
elas, serão feitas avaliações dos 
frameworks baseados em Javascript 
(Cordova, Phonegap, Ionic, React), 
baseados em C# (Visual Studio com plugin 
Xamarin) e Java (Android Studio).  

Esses frameworks desenvolvem aplicativos 
para os sistemas Android e Windows 
Phone. Foi descartado a avaliação dos 
baseados em iOS por ausência de 
computador com esse sistema operacional 
para avaliação do aplicativo. 

A escolha da ferramenta de 
desenvolvimento mais adequada se dará no 
quesito custo/benefício, onde será levado 
em conta o tempo de aprendizado, tempo 
de desenvolvimento, integração com os 
diversos recursos dos dispositivos móveis 
(seja smartphone seja tablets) e facilidade 
de manutenção do programa. 

Devido à própria experiência do bolsista, a 
tecnologia que poderá ser usada para 
desenvolvimento do protótipo será o 
framework Ionic, que usa as tecnologias 
Javascript, Typescript, Angular, HTML5 e 
CSS, para desenvolvimento dos aplicativos 
móveis, além de ser de código aberto e 
contar com uma base de apoio 
(Comunidade Desenvolvedora) muito 
ampla. 

O projeto contará com tela de login (para 
controle de acesso ao mesmo), captura de 
fotos e das coordenadas geográfica via 
GPS, inserção de texto explicativo, mapa de 
localização da amostra, e armazenamento 



dos dados capturados para posterior envio 
(via Internet) para base Web. 

A última parte do trabalho será o 
desenvolvimento de um ambiente de 
armazenamento na Web, onde as amostras 
coletadas pelo dispositivo móvel poderão 
ser visualizadas, analisadas e catalogadas 
por pessoal responsável. Esta parte deverá 
ser desenvolvida em PHP com banco de 
dados MySQL, pois já existe equipe de 
desenvolvimento especializada para apoio. 

RESULTADOS 

Após o desenvolvimento do aplicativo móvel 
e do ambiente Web, deverá ser feito um 
procedimento de teste e avaliação, primeiro 
pela equipe desenvolvedora, depois por 
membros da equipe que usará o aplicativo 
no futuro.  

A intensão é depois disponibilizar o 
aplicativo para instalação em dispositivos 
móveis, baseados em Android e Windows 
Phone, para os pesquisados interessados. 

Estes terão que ser credenciados 
primeiramente na base Web, para posterior 
uso do aplicativo. 

CONCLUSÕES 

Este projeto é interdisciplinar, pois envolve 
tecnologias de diversas áreas do 
conhecimento: linguagens de programação, 
Sistemas Georreferenciado, coleta e 
armazenamento de dados via Web, analise 
e classificação das amostras recolhidas, e 
controle radiológico ambiental. 

O bolsista, ao final do período da bolsa, terá 
uma visão ampla das tecnologias de 
desenvolvimento de aplicativo móvel, além 
de conhecer sobre sistemas 
georreferenciados e sua aplicação no 
controle radiológico ambiental. 
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INTRODUÇÃO  

A radiologia intervencionista é uma 
prática que vem sendo utilizada em 
inúmeros procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos, pelo fato de proporcionar ao 
profissional a possibilidade de obter 
imagens dinâmicas, além de ser um 
procedimento minimamente invasivo. 

Entretanto, devido ao elevado tempo de 
exposição e pela aquisição de inúmeras 
imagens com altas taxas de dose, tais 
procedimentos proporcionam elevadas 
doses, tanto para os profissionais quanto 
para os pacientes. 
Portanto, um periódico e rigoroso controle 
de qualidade é de suma importância para a 
avalição dos parâmetros técnicos e 
dosimétricos. Além disso, tais controles 
devem ser norteados por um protocolo 
específico para controle de qualidade em 
aparelhos de fluoroscopia intervencionista. 

METODOLOGIA 

1. Utilizando formulários para 
dosimetria em profissionais e pacientes 
submetidos a procedimentos 
intervencionistas, as grandezas 
dosimétricas e as informações técnicas dos 
procedimentos foram registradas in loco. 
Em seguida todas estas informações foram 
inseridas em um banco de dados. 

2. Para a dosimetria em profissionais 
foram utilizando dosímetros ativos de 
estado sólido Unfors RaySafe I2, sendo  
monitorada a dose e taxa de dose em 
tempo real.  

3. Para dosimetria em pacientes foi 
utilizado um medidor do produto kerma-
área. 

4. O controle de qualidade no aparelho 
de raios X fluoroscópico e a caracterização 
do mesmo foram realizados para verificar a 
constância dos parâmetros avaliados: 
rendimento do tubo de raios X, obtenção do 
fator de correção do medidor do produto 
kerma-área, reprodutibilidade e 
repetitibilidade dos parâmetros técnicos, 
levantamento radiométrico e testes de 
imagem utilizando os objetos de teste de 
Leeds. 

5. Um Memorial descritivo do Serviço 
de hemodinâmica foi elaborado e o mesmo 
foi disponibilizado ao serviço para fins de 
inspeção e licenciamento anual junto ao 
Ministério da Saúde e ao Laboratório de 
Ciências Radiológicas. 

6. O cálculo de blindagem foi realizado 
segundo as diretrizes da National Council 
on Radiation Protection and Measurements 
(NCRP) na Publicação n°147. O relatório 
sobre espessura e material a ser utilizado 
nas paredes, portas e janelas foi entregue 
ao Serviço. 

RESULTADOS 

Em relação a dosimetria em profissionais, 
as monitorações realizadas permitiram 
identificar os níveis de exposição dos 
profissionais que atuam dentro da sala de 
hemodinâmica durante a realização dos 
procedimentos, onde a maior exposição 
corresponde ao médico operador, uma vez 
que este é o profissional que se encontra 



mais próximo do tubo de raios X durante o 
procedimento (Tabela 1). 

Tabela 1. Relação De Dose Pessoal Entre Os 
Profissionais. Unidade [Μsv] (N=512). 

  MED1 MED2 TEC.ENF 

MEDIA 100,5 64,3 12,8 
MEDIANA 79,6 26,3 5,1 
3°QUARTIL 133,1 84,3 11,3 
MÁXIMO 682,6 514,8 433,9 
MÍNIMO 0,3 0,0 0,0 

Desv. Pad. 88,3 89 31,8 
 

O tempo de exposição em 
procedimentos de angioplastia (APT) são 
maiores em relação ao tempo de exposição 
das angiografias coronarianas (AC). A 
complexidade do procedimento é um dos 
principais fatores associados ao maior 
tempo de exposição (Figura 1). 

 
FIGURA 1. Boxplot Do Tempo De Exposição. 

 

 

Quanto ao controle de qualidade do 
aparelho de raios X, foi verificado que os 
modos de operação Low, Normal e High 
estão devidamente calibrados em relação 
às taxas de kerma medidas. Também foi 
constatado que há um comportamento 
coerente do aparelho quando se aumenta a 
espessura do paciente, parâmetro 

relacionado ao controle automático de 
exposição. 

Os valores do produto kerma-área 
(PKA), apresentados pela câmara de 
ionização de transmissão incorporado ao 
aparelho de raios X foram corrigidos, 
obtendo-se um fator de correção igual a 
0,91. 

 
CONCLUSÕES 

Conclui-se que o aparelho de 
fluoroscopia do Serviço de hemodinâmica 
estudado encontra-se em plenas condições 
de funcionamento, estando com todos os 
parâmetros avaliados dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação vigente.  

No entanto com respeito às doses 
ocupacionais, verificou-se que as mesmas 
foram altas. Tais valores podem ser 
explicados pelos fato dos longos tempos de 
exposição. Portanto, é imprescindível que 
seja realizado um periódico e rigoroso 
controle das doses recebidas pela equipe 
médica e pelos pacientes.  
O memorial descritivo e o cálculo de 
blindagem foram disponibilizados ao serviço 
para fins de inspeção e licenciamento. 
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INTRODUÇÃO  

O câncer de mama é o tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres. No Brasil, é a 
segunda causa mais comum de morte [1]. 
Embora o câncer de mama tenha um bom 
prognóstico caso diagnosticado 
precocemente, as taxas de morbidade e 
mortalidade permanecem altas. 
Provavelmente porque a doença continua 
sendo diagnosticada em estágios 
avançados, pois nenhuma política de 
triagem populacional foi estabelecida [2]. 

Visando a qualidade dos exames 
mamográficos para a detecção precoce do 
câncer e a dose recebida pelos pacientes, 
foram criados dois programas com objetivo 
de avaliar tais aspectos. O INCa 
desenvolveu, em parceria com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o 
Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), um 
Programa de Qualidade em Mamografia 
com a finalidade de assessorar os estados 
e municípios na implantação de ações de 
controle de qualidade. A partir de então, foi 
criado o Programa Nacional de Qualidade 
em Mamografia (PNQM), gerenciado pelo 
Ministério da Saúde e executado pelas 
Vigilâncias Sanitárias locais, Anvisa, INCa e 
CBR. [3] 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é avaliar os dados 
dos sistemas mamográficos realizados no 
Brasil no período de 2011 a 2016 no âmbito 
destes programas, estimando as doses 
glandulares médias de radiação utilizadas 
em mamografia no Brasil. 

. 

METODOLOGIA 

Neste estudo, foram calculadas as médias 
da dose glandular média (DGM) para 
espessuras equivalentes as de mamas 
comprimidas de 45 mm e 53 mm em 1088 
avaliações realizadas em 825 sistemas 
mamográficos pelo PNQM e pelo Programa 
de Qualidade em Mamografia do CBR no 
período entre 2011 e 2016.  

Dados sobre o número de sistemas 
mamográficos existentes no Brasil por 
região geográfica para o período de estudo 
foram obtidas através do Sistema de 
Informações de Saúde, do Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS/SUS), que disponibiliza na 
internet todos os dados sobre o número de 
mamógrafos existentes e a distribuição do 
mesmo pelas redes assistenciais públicas e 
privadas no território brasileiro. 

O software Stata foi utilizado para análise 
estatística dos dados. 

RESULTADOS 

Das 1088 avaliações realizadas, em 44% a 
dose foi medida utilizando a espessura de 
45 mm e em 56% utilizando a de 53 mm. 

Pode ser observado no Gráfico 1, que em 
72% das avaliações realizadas na 
espessura de 45 mm e em 83% das 
avaliações realizadas na espessura de 53 
mm os valores de DGM estiveram dentro 
dos níveis de referencia estabelecidos pelo 
protocolo da Agência Internacional de 
Energia Atómica (AIEA), que determina 
DGM  máxima  aceitável  de  2,0  mGy  e  



2,5  mGy  para  mamas  de 45 mm e 53 mm 
respectivamente. 

GRÁFICO 1.  Porcentagem De Avaliações 
Feitas Nas Espessuras De 45 mm e 53 mm 
Por Faixa De Dose Glandular Média. 

 

A tabela 1 mostra o número de mamógrafos 
existentes no Brasil, avaliados pelo 
programa do CBR e PNQM e a sua 
proporção em relação aos existentes. Foi 
possível observar que 17% dos 
mamógrafos existentes estão inscritos nos 
programas. Na região Centro Oeste, mais 
da metade dos sistemas já foram avaliados, 
por outro lado, nas regiões Norte e 
Nordeste este valor não passou de 10%. 

TABELA 1. Número de mamógrafos 
existentes no Brasil, nos programas da CBR 
e do PNQM e a relação entre eles. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Protocolo da AIEA, em 21,5% das 
avaliações realizadas, os valores da DGM 
apresentaram não conformidade. 
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Número de 

mamógrafos 
no Brasil 

Número de 
mamógrafos 

avaliados pelos 
programas 

Relação entre os mamógrafos 
avaliados e os existentes no 

Brasil 
(%) 

Norte 250 22 9 

Sul 702 140 20 

Centro Oeste 414 224 54 

Nordeste 1050 81 8 

Sudeste 2465 358 15 

Brasil 4937 825 17 

 



Ensino à Distância de Georreferenciamento 
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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 
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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Especiação e toxicidade aguda do urânio em experimento com Daphnia 
magna 

Amanda Zavanin Trevisan; Heliana de Azevedo Franco do Nascimento e Carla Rolim 
Ferrari  

Laboratório de Poços de Caldas - LAPOC 
 

INTRODUÇÃO   

Frente aos riscos de contaminação 
das águas por urânio, a atual abordagem 
para a proteção radiológica ambiental de 
espécies não humanas, prevê a 
determinação dos efeitos de taxas de 
doses e de concentrações de metais e 
radionuclídeos para plantas e animais [1,2]. 
Dentro desse enfoque, uma ferramenta de 
análise aplicável são os testes de 
toxicidade, os quais são utilizados para 
detectar e avaliar a capacidade inerente ao 
agente tóxico de causar possíveis efeitos 
deletérios em organismos vivos.  

Em sistemas aquáticos e em estudos 
de toxicidade aguda, a biodisponibilidade 
do urânio para os organismos depende de 
sua especiação, a qual é controlada 
principalmente por variáveis como o pH, 
Eh, alcalinidade, dureza e matéria orgânica 
dissolvida [3].  

Neste contexto, o estudo ora proposto 
incluiu a modelagem da especiação do 
urânio em bioensaios laboratoriais de 
toxicidade aguda, utilizando o bioindicador 
Daphnia magna. 

 
OBJETIVO  

O objetivo do presente estudo foi 
avaliar se a especiação do urânio em pH 7 e 
pH 8 poderia influenciar a toxicidade aguda 
para D. magna em bioensaios laboratoriais. 

 
METODOLOGIA   

Manutenção de culturas e testes de 
sensibilidade 
     Para exposição das culturas de D. 
magna a testes com urânio as culturas 

foram mantidas em reprodução 
partenogênica com temperatura de 20 ± 2 
C, fotoperíodo de claro/escuro 16/8 h em 
meio de cultura M4 [4,5]. As culturas foram 
alimentadas com suspensões da alga 
Raphidocelis subcapitata com 
concentrações variando de 1x106 

células/organismo e complemento alimentar 
para peixe Tetramin® (5x10-3 g mL-1). 
Testes de sensibilidade 48h foram 
realizados com a substância de referência 
K2Cr2O7 (dicromato de potássio), com o 
intuito de avaliar se as culturas estavam na 
faixa de sensibilidade adequada para 
realização dos testes de toxicidade aguda 
[6,7].  
 
Teste de toxicidade aguda 
Os testes de toxicidade aguda utilizados 
para determinar a concentração de inibição 
efetiva (EC50 de urânio em 48h) seguiram 
as metodologias de acordo [6] e [7]. As 
concentrações de urânio testadas variaram 
de 0,1 a 1,2 mg L-1 em pH 7 e 1 a 10 mg L-1 
em pH 8. 
 

Especiação do Urânio 
Para o cálculo das principais espécies 
formadas nos testes de toxicidade aguda 
com D. magna em pH 7 e pH 8, foi utilizado 
o programa PHREEQC Interactive 3.3.10-
12220, com o banco de dados 
termodinâmico lln.dat, que inclui todas as 
espécies químicas de urânio relevantes nas 
águas superficiais, conforme descrito por 
[8]. 
 
 
 
 



RESULTADOS  
 
Os resultados dos testes de sensibilidade 
mostraram-se dentro dos valores 
estabelecidos pelas normas, possuindo um 
valor médio de 1,44 mg L-1 de K2Cr2O7 para 
EC50 em 48h. 
Os resultados para EC50 de urânio em 48h 
foram de 0,58 mg L-1 de U em pH 7 e 2,36 
mg L-1 de U em pH 8 e as principais 
espécies de urânio em pH 7 foram 
UO2(OH)2 (1,60 x 10-1 mg L-1), UO2OH+ (16,6 

x 10-1 µg L-1), UO2
2+ (467 x 10-1 ng L-1) e em 

pH 8 foram (UO2)2(OH)3CO3
- (7,18 x 10-1 mg 

L-1), UO2OH+ (3,38 x 10-1 µg L-1), UO2
2+ (9,55 

x 10-1 ng L-1). 

Analisando-se os parâmetros utilizados, 
pode-se perceber que a dureza permaneceu 
constante (210 mg L-1 CaCO3) no 
experimento para os diferentes valores de 
pH testados, enquanto a alcalinidade variou 
apenas de 27 a 37 mg L-1 CaCO3. Sendo 
assim, inferiu-se que a variável pH, foi o 
parâmetro mais relevante na especiação do 
urânio.  

CONCLUSÕES  

Para os testes de toxicidade aguda 
utilizando urânio como metal de referência, 
observou-se que a variável pH influenciou a 
especiação do urânio e, portanto, a 
biodisponibilidade e toxicidade das espécies 
químicas existentes no meio. 
Concluiu-se que com o aumento do pH 
houve diminuição das concentrações de 
íons UO2OH+ e UO2

2+ livres, acompanhado 
por aumento no valor de EC50 para D. 
magna. Os resultados de EC50 obtidos 
indicaram uma maior sensibilidade ao urânio 
em pH 7, provavelmente devido às espécies 
de urânio dominantes. 
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INTRODUÇÃO  

No planalto de Poços de Caldas foi 
implantado o primeiro empreendimento de 
mineração e beneficiamento de urânio do 
Brasil, que operou de 1982 a 1995 e 
produziu cerca de 1200 toneladas de 
concentrado de urânio. Os objetos mais 
relevantes no sentido da remediação 
ambiental consistem na cava a céu aberto e 
suas áreas de bota-fora, plataforma de 
beneficiamento físico de minério, unidades 
de beneficiamento químico e bacia de 
rejeitos [1]. 

A cava da mina e as pilhas de bota-fora 
números 4 e 8, com volumes de 12,4 x 106 
m³ e 15 x 106 m³, respectivamente, 
apresentam drenagem ácida devido à 
presença de pirita (FeS2), que reage com 
água e oxigênio gerando ácido sulfúrico 
(H2SO4). Em meio aquoso, o ácido sulfúrico 
solubiliza outros elementos presentes na 
matriz rochosa, como manganês, alumínio, 
ferro, flúor e urânio. As drenagens ácidas 
são contidas e bombeadas para a estação 
de tratamento de águas ácidas, onde ocorre 
a neutralização pela adição de cal 
hidratada. O resíduo (gesso rico em metais 
e urânio) gerado no tratamento é, desde 
1998, bombeado para a cava da mina [1]. 

Desde o encerramento das operações, em 
1995, nada de concreto a respeito da 
remediação ambiental foi realizado, apesar 
de várias pesquisas terem sido conduzidas 
no local. Em 2012, a INB (Indústrias 
Nucleares do Brasil, operadora do 
empreendimento) entregou ao IBAMA 
(órgão regulador ambiental) e à CNEN 
(órgão regulador nuclear) o PRAD (Plano 

de Recuperação de Áreas Degradadas). 
Este documento consiste em uma enorme 
compilação de dados, complementados por 
mais estudos, culminando na proposição de 
possíveis cenários ou opções para a 
remediação ambiental do empreendimento. 
Entretanto, infelizmente nenhuma ação de 
remediação ambiental foi executada desde 
2012. 

Frente ao exposto, é natural que se faça a 
pergunta: por que a remediação ambiental 
do empreendimento não avançou? 

Nesse contexto, o relatório da fase 1 do 
projeto CIDER (Constraints to Implementing 
Decommissioning and Environmental 
Remediation Programmes) da Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA), 
publicado em 2016 [2] pode trazer luz à 
questão e ajudar a responder as perguntas. 
O documento apresenta barreiras ou 
entraves que podem impedir ou retardar a 
execução de projetos de remediação 
ambiental e descomissionamento, ao 
mesmo tempo identificando possíveis 
soluções para que tais barreiras sejam 
superadas. 

OBJETIVO 

Apontar as possíveis barreiras que estejam 
impedindo o avanço da remediação 
ambiental do empreendimento de 
mineração e beneficiamento de urânio 
discutido acima. 

METODOLOGIA 

Partindo da hipótese de que, ao menos por 
hora, não há barreiras técnicas ou 



financeiras impedindo o início da 
remediação ambiental, a metodologia 
utilizada consiste na aplicação da seção 3 
(política nacional e estrutura legal e 
regulatória) do documento do projeto 
CIDER [2] à questão da remediação 
ambiental de empreendimentos de 
mineração e beneficiamento de urânio no 
Brasil, identificando as prováveis barreiras e 
apresentando as possíveis soluções. 

RESULTADOS 

Política Nacional 

A seção 3.1 [2] afirma que uma política 
nacional para descomissionamento e 
remediação ambiental deve: (i) definir as 
principais responsabilidades para 
implementação; (ii) estabelecer mecanis-
mos para acumulação e desembolso de 
fundos; e (iii) proporcionar a participação 
das partes interessadas. Tudo isso 
mantendo em mente os objetivos de 
promover (a) a proteção dos seres 
humanos e do meio ambiente, (b) um 
compromisso de longo prazo para o 
gerenciamento das áreas e dos resíduos, 
(c) continuidade no uso de recursos 
humanos e financeiros e (d) interação 
aberta e transparente com as partes 
interessadas. 

Mais adiante, o texto aponta que quando a 
política nacional é ausente, a autoridade 
reguladora pode não ter um mandato claro 
e que além disso pode faltar motivação 
entre os proprietários para iniciar a 
remediação ambiental. 

Estrutura Legal e Regulatória 

A seção 3.2 [2] afirma que a estrutura legal 
para a remediação ambiental e 
descomissionamento pode ser 
acrescentada à legislação nuclear 
existente, (i) sendo um conjunto de 
dispositivos legais que estabelecem e 
sustentam o processo regulatório, 
(ii) definindo que um ou mais órgãos 

reguladores desenvolvam normas 
adequadas, e que naturalmente regulem as 
atividades de acordo com suas normas. 
Ainda na mesma seção, o texto afirma que 
a estrutura regulatória pode ser 
(i) detalhada e específica (prescritiva) ou 
(ii) genérica e baseada em metas. 

Mais adiante, o texto informa que caso não 
existam estruturas legais e regulatórias 
adequadas, pode haver conflito entre 
diferentes órgãos reguladores. Além disso, 
a ausência de normas específicas pode 
suscitar projetos mal planejados ou mal 
gerenciados, frente a uma abordagem 
regulatória inconsistente. 

CONCLUSÕES 

A partir da análise conclui-se que o Brasil 
não dispõe de uma política nacional, nem 
tampouco de uma base legal adequada 
para guiar a remediação ambiental de 
empreendimentos de mineração e 
beneficiamento de urânio. 

Portanto, a sugestão é que o Brasil 
estabeleça uma política nacional para esta 
finalidade, passando pela concepção da 
base legal necessária, culminando na 
publicação de normas específicas que 
promovam clareza e transparência ao longo 
de todo o ciclo de vida dos projetos de 
remediação. 
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INTRODUÇÃO  

O Planalto de Poços de Caldas 
possui uma estrutura muito individualizada 
destacada pela sua diversidade e geologia. 
Cerca de 70% da área total do Planalto é 
ocupado pela bacia do Ribeirão das Antas, 
que possui uma área de cerca 455 km2, 
nasce na borda sul a 1.640m de altitude e 
num percurso de 62 km, transpõe na borda 
norte, na cachoeira das Antas, a 1.180m de 
altitude [1]. 

Além da elevada radioatividade 
natural desta região devido a formação 
geológica, a bacia hidrográfica do Ribeirão 
das Antas possui influência da primeira 
mineração de urânio do país (Indústrias 
Nucleares do Brasil – INB/Caldas), 
atualmente em fase de 
descomissionamento, que pode ter 
influência direta na qualidade dos recursos 
hídricos [1].  
 

Neste contexto o trabalho foi 
desenvolvido sob a concepção de um 
modelo de estudo da radioatividade dos 
recursos hídricos da bacia do Ribeirão das 
Antas. 
 

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é fazer o 
estudo da radioatividade nas águas 
superficiais, do Ribeirão das Antas e 
Córrego Pião 

METODOLOGIA 

Foram coletadas 2 amostras de água 
no Ribeirão das Antas (montante e jusante 
do LAPOC) e mais 2 amostras (montante e 
jusante do LAPOC) no córrego do Pião 

(afluente) como referência. Desta forma, os 
valores de concentração do Ribeirão das 
Antas puderam ser comparados com os 
valores de referência da legislação 
ambiental e com um de seus afluentes não 
impactados pela mineração de uranio. 

Os resultados foram comparados 
com legislação brasileira (Ministério da 
Saúde 2914/2011) que fixou um limite para 
a radioatividade natural para o consumo 
humano, este que, de acordo com o artigo 
38, corresponde a alfa = 0,5 bq/L e beta 
=1,0bq/L [2].  

As amostras foram filtradas em 0,45 
μm e preservadas em ácido nítrico. U e Th 
foram analisados utilizando um ICPMs e os 
radionuclídeos (226Ra 228Ra e 210Pb) foram 
determinadas por separação Radioquímica, 
no LAPOC/CNEN. 

 
 
 

RESULTADOS 

O Gráfico 1 e 2 correspondem aos 
valores de concentração dos radioativos 
dissolvidos no Ribeirão das Antas, a 
montante e a jusante do LAPOC, 
respectivamente. Assim como os Gráficos 3 
e 4 correspondem as concentrações dos 
radioativos no córrego do Pião.  



Gráfico 1: Concentração de radioativos em Bq/L, nas águas 
superficiais do Ribeirão das Antas montante de 2009 a 2017. 

 

 
Gráfico 2: Concentração de radioativos em Bq/L, nas águas 
superficiais do Ribeirão das Antas jusante, de 2009 a 2017. 

 

Gráfico 3: Concentração de radioativos em Bq/L, nas águas 
superficiais do córrego Pião a montante, de 2009 a 2017. 

Gráfico 4: Concentração de radioativos em Bq/L, nas águas 
superficiais do córrego Pião a jusante, de 2009 a 2017. 

Analisando os gráficos, conclui-se 
que alguns elementos apresentam 
pequenas variações de concentração, 
contudo a maioria dos eventos permaneceu 

próximos ao limite de detecção. Nota-se 
que, o urânio apresentou picos no ano de 
2012 em todos os gráficos apresentados. 
Já o tório, no gráfico 2 e 4, apresenta 
pequenas variações de concentração e um 
leve aumento em 2011. 

Apesar das concentrações de 
radionuclídeos estarem abaixo dos valores 
alfa e beta recomentados pela portaria MS 
é necessário avaliar a radioatividade total 
dos filhos destes elementos de meia vida 
longa. 
 

CONCLUSÕES 

De acordo com os dados 
apresentados, não há grandes variações 
para as análises do Ribeirão das Antas e 
Córrego Pião, em relação a concentração 
de radioativos dissolvidos. O elemento 
urânio apresentou maior concentração que 
os demais radionuclídeos, os quais tiveram 
concentrações próximas ao limite de 
detecção.   
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INTRODUÇÃO 

Urânio é um elemento primordial na crosta 
terrestre e é encontrado em todos os 
componentes do ambiente, portanto, é 
possível identifica-lo em alimentos, na água 
e no ar, sendo que a exposição humana 
mais elevada advém dos dois primeiros. Por 
outro lado, indivíduos ocupacionalmente 
expostos (IOEs) estão sujeitos a inalação 
ou ingestão de compostos de urânio 
estando assim expostos a uma dose mais 
elevada de Urânio que podem resultar em 
danos a saúde [1]. 
Sabe-se que o urânio das fontes citadas 
acima não é bem absorvido pelo aparelho 
digestivo e é eliminado em sua maioria em 
um curto espaço de tempo. Uma parte 
deste urânio é eliminado através da urina, 
logo, a análise de urânio em urina é o 
melhor método indireto para verificar a 
contaminação interna [2]. 
A análise da contaminação por urânio na 
monitoração de IOEs é essencial, pois 
acima dos limites estabelecidos este 
radionuclídeo pode causar graves efeitos 
aos rins e efeitos menos graves ao fígado, 
pulmão e sistema nervoso. Existem 22 
isótos de Urânio conhecidos, no entanto, 
apenas três deles ocorrem naturalmente e 
estes são o 234U, 235U e 238U, os mesmos 
fazem parte de duas cadeias de decaimento 
e serão analisados ao longo do trabalho [1, 
2]. 
 
OBJETIVO 

Determinação dos isótopos  234U, 235U e 
238U em urina de IOEs e indivíduos do 
público. 

METODOLOGIA 

Indivíduos ocupacionamente expostos do 
LAPOC coletaram amostras de urina 
durante um período de 24h corridas. 
Analisou-se nestas amostras os isótopos de 
234U, 235U e 238U, utilizando-se a técnica de 
coprecipitação de urânio com fosfatos, 
seguida da purificação por meio de resina 
cromatográfica e eletrodeposição. Realizou-
se a quantificação dos isótopos utilizando-
se espectrometria alfa com detectores de 
barreira de superfície. Para monitoração da 
recuperação química, utilizou-se o traçador 
232U, cujo rendimento varia entre 80% e 
95%. A concentração mínima detectável 
depende, dentre outros fatores, do tempo 
de contagem e do volume tomado para 
análise. Neste caso a concentração mínima 
detectável foi de 0,072 mBq/amostra. 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos para os IOEs 
encontram-se na Tabela 1. Para 
comparação dos resultados adotou-se os 
limites encontrados na ICRP – 78, 
considerando monitoração especial 
realizadas em condições reais ou suspeita 
de anormalidade. Após sete dias da 
inalação de urânio, adotou-se a classe F, a 
mais restritiva de acordo com sua taxa de 
eliminação, esta considera materiais 
depositados facilmente absorvidos nos 
fluidos corporais do trato respiratório [3]. 
 
TABELA 1: Resultados obtidos para as 
amostras de IOEs e limites encontrado  no 
ICRP -78. 
 



Amostra

A 1,653 ± 0,218 0,186 ± 0,071 1,296 ± 0,233
B 0,798 ± 0,158 0,213 ± 0,081 0,333 ± 0,168
C 1,876 ± 0,256 < 0,087 1,511 ± 0,264

Limite 4,6 4,6 4,6

Atividade do nuclídeo (mBq/amostra) ± 
Incerteza

234U 235U 238U

 
Observa-se que os valores obtidos se 
encontram consideravelmente abaixo dos 
limites estabelecidos na ICRP-78. Ressalta-
se que o valor para 235U do indivíduo C não 
consta na Tabela 1 pois estava abaixo do 
limite de detecção. 
 
CONCLUSÕES 

Comparando-se os valores encontrados 
com os limites apresentados  pela ICRP – 
78, portanto, conclui-se que não há 
contaminação dentre os IOEs do LAPOC 
que foram monitorados, uma vez que todos 
apresentam valores muito abaixo dos 
limites utilizados. Entende-se que o serviço 
de radioproteção bem como o treinamento 
individual estão sendo eficazes. 
Para as próximas etapas do trabalho serão 
analisados indivíduos públicos e seus 
resultados serão comparados aos dos 
indivíduos ocupacionalmente expostos para 
verificar se há uma taxa de urânio maior 
nos IOEs do que a já esperada advinda de 
fontes naturais. 
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Recuperação de Urânio do Resíduo de Tratamento da Drenagem Ácida de 
Mina por meio de Lixiviação Alcalina 

Mariana Martins Dias e  Henrique Takuji Fukuma 
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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 234U, 235U e 238U.  
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] = 0,75 + [Na2CO3] = 0,25; 
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. 
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 maior, 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 0,25 mol/L e 
bicarbonato de sódio 0,75 mol/L (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 superior a 
80%. 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. 
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Avaliação de soluções em Visual Basic for Applications para cálculo 
automatizado de incertezas de ensaios químicos 

Pedro Augusto Custódio, Rodrigo Leandro Bonifácio e Jéssica Braga Ambrogi 
Comissão Nacional de Energia Nuclear– Laboratório de Poços de Caldas (CNEN/LAPOC) 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto realizado tem a finalidade 
de desenvolver planilhas 
automatizadas para o cálculo de 
incertezas de ensaios químicos com 
o auxílio da ferramenta VBA (Visual 
Basic for Applications). 

A linguagem de programação VBA 
está contida na aplicação MS-
Excel® e tem como objetivo originar 
macros ou códigos de execução de 
ações. Esta linguagem permite 
manipular as planilhas, viabilizando 
a oportunidade de criação de rotinas 
de cálculo automatizadas. 

Por incerteza de medição entende-
se o parâmetro não negativo que 
caracteriza a dispersão dos valores 
atribuídos a um mensurando, com 
base nas informações utilizadas. 
Com o propósito de calcular a 
incerteza total de um processo 
deve-se envolver as seguintes 
etapas [1]: Especificar o 
mensurando, identificar as fontes de 
incerteza, quantificar a incerteza 
associada às fontes identificadas. A 
incerteza associada ao resultado de 
um mensurando é fundamental para 
comparação de um resultado frente 
a padrões legais ou limites de 
especificação. 

O cálculo de incertezas já é 
realizado manualmente a partir do 
uso de planilhas eletrônicas que 
contemplam as informações 

necessárias para o cálculo [2], 
sendo calculadas resultado a 
resultado, a partir da inserção dos 
dados necessários nas planilhas de 
cálculo. Todavia, esta atividade é 
laboriosa e pode ser prejudicada por 
erros de digitação. Acredita-se que 
seja possível o uso de soluções em 
VBA para automatizar esta rotina, 
para que os resultados saiam em 
série.  

OBJETIVO 

Realizar estudos em VBA para 
desenvolver rotinas que permitam a 
automatização dos cálculos de 
incerteza de ensaios químicos, no 
laboratório de química analítica do 
LAPOC. 

METODOLOGIA 

Atualmente, para o cálculo da 
incerteza de cada sequência de 
amostras analisadas no laboratório, 
são processados os resultados no 
instrumento de medição. Estes são 
impressos e, a partir daí, são 
digitados individualmente na 
planilha de cálculo. Os resultados 
encontrados nessa planilha são 
registrados manualmente e, assim, 
são executados individualmente até 
o fim de todas as amostras 
analisadas. 

As planilhas automatizadas foram 
elaboradas a partir das planilhas 
manuais já existentes no 



laboratório. Nessa situação as 
amostras são analisadas e os seus 
resultados são processados no 
instrumento. Os dados das 
amostras são exportados, a macro 
captura os resultados e os transfere 
para a planilha manual, no qual a 
incerteza é calculada. O resultado é 
selecionado e transferido para a 
tabela com todos os resultados 
finais. Desta forma os resultados 
das incertezas são obtidos em série, 
com um cálculo ágil. 

RESULTADOS 

Para a criação das planilhas foram 
avaliadas as rotinas de exportação 
dos resultados analíticos de 5 
instrumentos diferentes. Sendo eles: 
Espectrômetro de absorção atômica 
Varian 220 FS; analisador de 
mercúrio milestone DMA-80; 
Espectrômetro de massa com 
plasma indutivamente acoplado 
(ICP-MS); espectrômetro de 
emissão atômica por plasma 
acoplado indutivamente (ICP-OES 
HORIBA última 2 e Varian Liberty 
||);. A partir das rotinas definidas, 
foram criadas macros em VBA para 
a captura dos dados exportados e 
transferência para a planilha-modelo 
de cálculo. Após esta etapa, os 
dados são replicados para um 
relatório que contém os resultados 
da sequência de amostras e as 
incertezas associadas. Caso estas 
sejam menores que o limite de 
quantificação do ensaio, esta 
condição é especificada no mesmo 
relatório. Foi elaborado para o uso 
das planilhas um procedimento 
normativo para cada instrumento, 
definindo a maneira que cada 
planilha deve ser utilizada pelos 
técnicos que executam os ensaios. 

Em setembro de 2017 foi realizada uma 
auditoria do INMETRO de manutenção da 
qualidade do laboratório [3], as planilhas 
foram utilizadas, auditadas e aprovadas 
pelo organismo acreditador. 

CONCLUSÕES 

A estimativa do cálculo de incerteza é um 
ponto essencial para garantir a qualidade 
dos resultados das análises realizadas no 
laboratório. Este cálculo mostra-se 
laborioso e com muitas etapas, e portanto o 
aprimoramento deve ser considerado. A 
utilização da solução em VBA proposta 
previne eventuais erros manuais que 
podem ser causados nas planilhas não 
automatizadas. Com essa linguagem de 
programação, o cálculo fica mais dinâmico 
e mais seguro. 
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Estudos para correção do efeito de auto-absorção e calibração de curvas de 
intensidade de Nb e Ta em amostras minerais por fluorescência de raios-X 

Ruanyto Willy Correia e Rodrigo Leandro Bonifácio 
Laboratório de Poços de Caldas (CNEN/LAPOC) 

INTRODUÇÃO 

A fluorescência de raios X (XRF – 
X-Ray Fluorescence) é uma técnica 
analítica multielementar e não 
destrutiva, usada para obter 
informações qualitativas e 
quantitativas da composição 
elementar das amostras. Esta 
metodologia está baseada na 
produção e detecção de raios-X 
característicos emitidos pelos 
elementos constituintes da amostra 
quando irradiada com elétrons, íons, 
raios-X ou gama com energias 
apropriadas [1]. 

Um empecilho da utilização da técnica 
por fluorescência está no fenômeno de 
auto-absorção inter-elementar, em que 
uma amostra pode ser irradiada e a 
fluorescência de um determinado 
átomo pode ser absorvida por um 
segundo átomo, que irá emitir sua 
radiação de fluorescência característica 
ocasionando alterações na curva de 
intensidade medida. Deste modo o 
resultado pode ser comprometido se 
não forem executadas as devidas 
correções matemáticas para este 
fenômeno. Para os átomos de tântalo 
(Ta) e nióbio (Nb), no caminho da 
radiação normal emitida pelo tubo de 
raios-X, o átomo de Tântalo é excitado 
e a radiação de fluorescência atinge o 
detector. Em um segundo caminho 
descrito como alfa, o átomo de Tântalo 
é excitado, mas agora sua radiação de 
fluorescência atinge um átomo de 
Nióbio presente na amostra antes de 

ser detectada. Este átomo, por sua vez, 
é excitado, e a radiação de 
fluorescência por ele emitida será 
captada pelo detector.  

OBJETIVO 

Corrigir o efeito de auto-absorção inter-
elementar, nas retas de calibração de 
Nb e Ta em amostras minerais 
utilizando o espectrômetro de raios-X 
ZSX Mini II Rigaku e seu software 
integrado. 

METODOLOGIA 

As amostras utilizadas como material 
de referência para a elaboração das 
retas de calibração foram columbita 
(minério de nióbio) e tantalita (minério 
de tântalo) oriundas de inspeções 
realizadas pela CNEN, por se tratar de 
material de interesse nuclear. Ao longo 
de um período essas amostras foram 
escolhidas em função de 
concentrações de nióbio e tântalo de tal 
forma a permitir a elaboração das retas 
de calibração. Os teores de nióbio e 
tântalo nessas amostras foram 
previamente obtidos pela técnica de 
espectrometria de emissão atômica por 
plasma indutivamente acoplado (ICP-
OES). Para leitura no espectrômetro de 
fluorescência de raios-X fez-se 
necessário o preparo da amostra pelo 
método de fusão. Misturou-se 6,6g de 
tetraborato de lítio com 0,11g dos 
materiais de referência de cada 
concentração. Amostra e fundente 
foram completamente misturados e 
transferidos para um cadinho de 



platina. A mistura foi então fundida a 
cerca de 1000 ºC na má
por um período de 6 minutos. Depois 
de fundida a mistura foi
molde de liga platina
resfriamento e formação 
vítreas para serem analisadas

RESULTADOS 

Depois de executada a l
materiais de referência
espectrômetro de fluorescência de 
raios-X, foi realizado um ajuste de 
parâmetros para o nióbio e para o 
tântalo (fig. 1 e 2), be
avaliação do background 
espectros (interferência de fundo)
de forma a otimizar a região
de detecção do instrumento. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ajuste de parâmetros por dois 
pontos (BG1 e BG2) para o Nióbio.

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ajuste de parâmetros por um 
ponto (BG1) para o Tântalo. 

A próxima etapa foi realizar
estudo de correção do efeito de 
auto-absorção inter-elementar.
software integrado da Rigaku
apresenta um algoritmo capaz de 
criar uma curva de calibração para 

então fundida a 
na máquina de fusão, 

por um período de 6 minutos. Depois 
foi despejada em 

molde de liga platina-ouro para 
resfriamento e formação das pastilhas 
vítreas para serem analisadas. 

a leitura dos 
materiais de referência no 
espectrômetro de fluorescência de 

um ajuste de 
para o nióbio e para o 

em como a 
avaliação do background de seus 

(interferência de fundo), 
a região limite 

instrumento.  

: Ajuste de parâmetros por dois 
(BG1 e BG2) para o Nióbio. 

Figura 2: Ajuste de parâmetros por um 
 

A próxima etapa foi realizar um 
do efeito de 

elementar. O 
software integrado da Rigaku [2] 
apresenta um algoritmo capaz de 
criar uma curva de calibração para 

correção destes efeitos, utilizando 
métodos de quantificação 
empíricos, tais como: regressão 
linear, subtração das interferências 
de fundo e método de correção por 
matrizes. As curvas corrigidas
representadas na figura 3

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3: Curvas corrigidas
para o Nb e Ta respectivamente; os pontos 
brancos são os componentes da 
curva sem correção. 

CONCLUSÕES 

As curvas corrigidas
implementadas no sistema 
espectrômetro e serão importantes 
para aumentar a 
método de análise, apresentando 
resultados mais confiáveis
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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[1,2], Carla Rolim Ferrari[1] e Heliana de Azevedo Franco Nascimento[1] 
[1]Laboratório de Radioecologia - Comissão Nacional de Energia Nuclear/ Laboratório de 

Poços de Caldas (CNEN/LAPOC) e [2]Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG) 

 
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 as 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 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 LC50 48 h, 
utilizando C. silvestrii e D. 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. 



 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 
LC50 48 h, para ambas as espécies. 

 Para C. silvestrii e D. magna os 
valores de LC50 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 LC50 
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 com Mn 
ainda estão em fase de andamento, o 
potencial de toxicidade do efluente da 
UTM/INB contendo Mn, continua em 
andamento. 
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INTRODUÇÃO 
 
A liga de prata-indio-cadmio (Ag-In-Cd) é 
utilizada como material absorvedor em 
elementos de controle de reatores nucleares 
devido à alta seção de choque para absorção 
de nêutrons de seus componentes. 
 
Em Reatores Refrigerados a Água 
Pressurizada (PWR), a liga Ag-In-Cd é 
utilizada na forma de barra contendo 
aproximadamente 80% de prata, 15% de 
índio e 5% de cádmio. A barra é encapsulada 
em tubos metálicos, os quais compõem o 
conjunto do elemento de controle. 
 
Para ser aplicada com este propósito, a 
barra de liga Ag-In-Cd deve apresentar uma 
composição homogênea ao longo de toda a 
sua extensão, a fim de assegurar seu 
comportamento adequado dentro do reator. 
 
A metodologia normatizada para determinar 
o teor de prata, índio e cádmio na liga de 
grau nuclear é a titulação potenciométrica. 
 
Procedimentos aplicados à área nuclear 
requerem após o seu desenvolvimento, 
uma etapa de qualificação realizada por 
órgão externo com competência para tal, 
como o Instituto Brasileiro da Qualidade 
Nuclear (IBQN). Com esse intuito, faz-se 
necessária a elaboração de documentação 
associada, incluindo práticas operacionais, 
folhas de registro etc. 

 
 
caracterização de liga Ag-In-Cd para ser 
usada em barras de controles em reatores 
do tipo PWR. 
 
METODOLOGIA 
 
A metodologia de titulação potenciométrica 
requer a calibração prévia dos materiais 
volumétricos, do titulador e a padronização 
das soluções a serem utilizadas na titulação. 
Os procedimentos para a realização dessas 
etapas foram definidos e realizados. 
 
A etapa inicial de elaboração da 
documentação pertinente constituiu-se na 
análise dos documentos necessários para a 
qualificação do processo e na definição de 
sua estrutura e de seu conteúdo. 
 
RESULTADOS 
 
A calibração do material volumétrico foi feita 
com base na norma referenciada em [1], 
considerando-se a temperatura, a pressão e 
o tipo da vidraria utilizada. A equação 
utilizada nos cálculos é descrita abaixo:  
 
 
 

VT = (IL – IE) Z + 0,00001 (IL – IE) Z (T-20) 
 
 
 
Onde: 
 
VT – Volume real da vidraria com base 
na temperatura de trabalho;  

OBJETIVO 
T – Temperatura de trabalho  

O objetivo do presente projeto é qualificar a  
metodologia de análise química aplicada à  



 
(IL – IE) – diferença, em gramas, das massas 
(frasco com água – frasco vazio) obtidas. 
 
Z – Fator de conversão; 
 
Com isso, determinou-se os volumes reais 
dos materiais volumétricos calibrados. 
 
O método de calibração do titulador 
potenciométrico deve ser realizado toda vez 
antes de realizar qualquer titulação, para 
garantir que não tenha nenhum erro ao ser 
medido pH ou mV. As soluções tampões 
utilizadas para a calibração são as de pH 
4,01; 6,86 e 9,18. 
 
Em relação à documentação, elaborou-se 
uma prática operacional (PO) referente à 
calibração do material volumétrico, para tal 
utilizou-se uma metodologia que consiste 
em uma estrutura base para ser seguida, 
contendo os seguintes itens: objetivos; 
campo de aplicação; referências; definições 
e siglas; responsabilidade; método; registro 
da qualidade, e anexos. Na capa constam o 
número da PO; o controle de revisão; o 
quadro de assinaturas, e o sumário. 
 
A PO de calibração do material volumétrico 
foi elaborada seguindo a estrutura base. O 
objetivo desta PO foi de estabelecer a 
metodologia de calibração de material 
volumétrico usado em laboratório para 
procedimentos analíticos, e ela é aplicável à 
Seção de Garantia da Qualidade, sendo de 
responsabilidade da garantia realizar a 
calibração e emitir o registro. O item 
método desta PO foi dividido em subitens 
da seguinte forma: Materiais e 
equipamentos, o qual descreve todos os 
itens utilizados para realizar a calibração; 
Limpeza do material volumétrico, o qual 
explica a maneira certa de limpar o material 
antes da calibração; e, Calibração do 
material volumétrico, o qual é dividido em, 
balão volumétrico, pipeta e bureta, estando 
descrito para cada um, detalhadamente, 
como se realiza a calibração. 

 

CONCLUSÕES 
 
A partir dos estudos realizados até aqui, 
concluiu-se que é indispensável a 
realização da calibração, tanto de aparelhos 
quanto de materiais volumétricos, para 
qualquer procedimento analítico. A prática 
para a caracterização da liga ternária de 
prata-índio-cadmio depende de uma 
precisão muito grande, por isso além da 
titulação potenciométrica que é um 
procedimento muito preciso, a calibração 
dos materiais volumétricos tem uma grande 
importância para que o resultado da 
titulação seja o mais exato possível.  

Além da prática realizada em 
laboratório, a documentação da qualidade 
também tem uma grande importância para o 
processo de qualificação, pois nela estarão 
registradas todas as instruções a serem 
realizadas, os procedimentos a serem 
seguidos e os resultados obtidos. 
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INTRODUÇÃO  

A bobina de Rogowski, que se baseia na lei de 
Ampere e na Lei de Faraday - Lenz, é conhecida há 
longo tempo. Porém, ainda possui pouca utilização 
em sistemas elétricos, pois a opção pelo 
transformador de corrente ainda é muito mais 
difundida, mesmo que o uso deste equipamento 
implique em maiores custos, por ser relativamente 
pesado e volumoso, além de gerar problemas de 
precisão devido à não linearidade de seu circuito 
magnético (HOMRICH, 2002). 

Neste trabalho será apresentado a simulação 
do condicionador de sinal, com circuitos e resultados 
para a faixa de frequência de até 3,06 kHz. 

 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é desenvolver, montar e 
testar um circuito de condicionamento de sinal para a 
bobina de Rogowski, a ser empregado em um 
medidor de energia. O condicionador deve permitir 
ao medidor avaliar não só a demanda de energia, 
mas também avaliar a qualidade de energia da rede 
de alimentação. 

METODOLOGIA 

O sistema é composto de bobina de Rogowski, 
condicionador de sinal, amplificador diferencial, 
integrador e filtro passa baixas, conforme 
apresentado na Figura 1. Estes componentes serão 
descritos a seguir.  

 

Figura 1 – Diagrama de blocos do condicionador 

de sinal 

Bobina de Rogowski 

A bobina de Rogowski é utilizada para a medições de 
corrente AC devido a características como a 
capacidade de medições de correntes em alta 
frequência, sinais pulsados com altas derivadas, alta 

linearidade, capacidade de medição de altos níveis 
de corrente com baixo peso e volume, dentre outras. 
Devido a estas características, aliado a 
características construtivas como flexibilidade, baixo 
peso e custo razoável quando comparado a seus 
concorrentes (transformadores de corrente e 
transdutores de corrente por efeito hall), seu uso tem 
se popularizado em aplicações como medições de 
circuitos chaveados, analisadores de qualidade de 
energia, medidores de energia dentre outros. 
(WARD, EXON, 1993) 

CONDICIONADOR DE SINAL 

Os condicionadores de sinais, em geral, são circuitos 
eletrônicos utilizados junto a sensores e transdutores 
de forma a conseguir utilizar os sinais de saída 
destes e conferir a estes sinais as características 
necessárias para posterior processamento. 
O sinal de entrada é proveniente da bobina de 
Rogowski e passa por um resistor de 10 kΩ, cuja 
função é servir de carga para a bobina 
transformando o sinal de corrente em tensão. A 
determinação do valor da resistência de carga foi 
definida em etapa anterior desta pesquisa através 
em testes experimentais. (PESS, 2016) 

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 
 
O amplificador diferencial é utilizado para eliminar os 
ruídos de modo comum, servir de pré-filtragem para 
sinais de alta frequência e para garantir um ganho 
mínimo necessário ao sinal adquirido. Desta forma 
melhora-se a relação sinal-ruído para o sinal de 
corrente adquirido 

INTEGRADOR 
 
O segundo bloco é o integrador, cuja função é 
apresentar um sinal de saída que seja a integral do 
sinal de entrada. A aplicação do integrador no 
condicionador do sinal faz-se necessária para corrigir 
a natureza do comportamento da bobina de 
Rogowski, que atua como um derivador, obtendo na 
saída do integrador um sinal com ganho constante 
em frequência dentro da faixa desejada. 



FILTRO PASSA BAIXAS 

O penúltimo estágio do condicionador de sinais é o 
filtro passa baixas. Neste projeto optou-se pela 
topologia de filtro Butterworth de segunda ordem não 
inversor, este filtro foi projetado para uma frequência 
de corte de 6 kHz. Esta frequência de corte garante 
uma faixa plana de passagem na faixa de interesse 
do projeto, 3,06 kHz, e que frequências acima da 
frequência de corte sejam atenuadas a uma taxa de 
40dB/dec. Desta forma, espera-se que o filtro não 
interfira nos valores medidos dentro da faixa de 
interesse, e que atenue os sinais de alta frequência 
oriundos da bobina de Rogowski.  
A frequência de corte de 6 kHz foi o critério adotado 
para dimensionar os resistores e capacitores; e a 
escolha do filtro de segunda ordem garante uma 
maior seletividade ao sistema que um filtro 
tradicional de primeira ordem. 

RESULTADOS 

Para demonstrar o correto funcionamento do 
integrador para com o circuito projetado, fez-se a 
simulação do mesmo através do simulador PSIM, 
versão 9.0.2. No primeiro momento aplica-se uma 
onda quadrada de frequência dentro da banda 
passante do filtro e verifica-se o sinal de saída para 
verificar se o comportamento desta está dentro do 
esperado. A Figura 2 representa esta etapa de 
funcionamento do condicionador de sinal.  

 
Figura 2: relação do sinal de entrada e saída do 

filtro integrador 
 

A Figura 3 demonstra a resposta para o circuito do 
filtro passa baixas simulado. Esta representa a 
resposta do circuito a uma onda quadrada de 
entrada. 

 
Figura 3: sinal de entrada e saída do filtro passa 

baixa não inversor de segunda ordem 
 
 

CONCLUSÕES 

O presente projeto está na fase de simulação, 
visualizando quais estruturas utilizar tendo em vista 
os resultados obtidos até o momento.  
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INTRODUÇÃO 

A fabricação de peças complexas vem se 
tornando um grande desafio nas indústrias 
devido à exigência, cada vez maior, por 
produtos desenvolvidos com pequenas 
tolerâncias e que desempenhem as mais 
variadas funções. 

Devido esse fato a indústria vem 
procurando formas alternativas no seu 
processo de fabricação, como p
a manufatura aditiva, conhecida 
popularmente como impressão 3D, com 
uma variedade de tecnologias de adição de 
materiais, entre elas a Polyjet 
fotopolímeros endurecíveis, vem 
despertando interesse pela agilidade na 
produção de protótipos. 

A qualidade do protótipo de geometria 
complexa é influenciada pelo tipo de 
fotopolímero utilizado, pois cada material 
deposita uma espessura de camada 
característica, influenciando na precisão 
dimensional. 

Neste trabalho será investigada a 
viabilidade de se utilizar a técnica 
impressão 3D de uma peça com geometria 
complexa com espessura de décimos de 
milímetros. Futuramente, pretende
estudar a fabricação desta peça em 
impressão 3D com material metálico, que 
está no estado da arte do desenvolvimento 
dos processos de fabricação por adição.

 

 

Desenvolvimento de peças com geometria complexa utilizando impressora 
3d 
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A fabricação de peças complexas vem se 
desafio nas indústrias 

devido à exigência, cada vez maior, por 
produtos desenvolvidos com pequenas 
tolerâncias e que desempenhem as mais 

Devido esse fato a indústria vem 
procurando formas alternativas no seu 
processo de fabricação, como por exemplo, 
a manufatura aditiva, conhecida 
popularmente como impressão 3D, com 
uma variedade de tecnologias de adição de 

Polyjet que utiliza 
fotopolímeros endurecíveis, vem 
despertando interesse pela agilidade na 

A qualidade do protótipo de geometria 
complexa é influenciada pelo tipo de 
fotopolímero utilizado, pois cada material 
deposita uma espessura de camada 
característica, influenciando na precisão 

Neste trabalho será investigada a 
e de se utilizar a técnica Polyjet na 

impressão 3D de uma peça com geometria 
complexa com espessura de décimos de 
milímetros. Futuramente, pretende-se  
estudar a fabricação desta peça em 
impressão 3D com material metálico, que 

desenvolvimento 
dos processos de fabricação por adição. 

OBJETIVO 

Desenvolvimento de uma peça de 
geometria complexa, com espessura 
próxima ao limite de resolução de adição de 
material polimérico da impressora 3D 
Objet30 Pro, marca Stratasys com 
tecnologia Polyjet. 
 
METODOLOGIA

Uma peça com geometria complexa foi 
modelada em um software CAD 3D, para o 
processo de manufatura aditiva figura 1. 
Nesse modelo podem ser eliminados 
detalhes necessários para se fabricar essa 
peça por processo de manufatura 
subtrativa, o que reduz a c

Figura 1 – Modelo 3D de peça com geometria 
complexa.

De posse do modelo CAD 3D, foram 
produzidas peças na impressora 3D 
Objet30 Pro, marca Stratasys com 
tecnologia Polyjet, do laboratório de 
otimização topológica da Poli

Na impressão das peças foram utilizados 2 
materiais diferentes, VeroBlack e VeroClear, 
com resolução de adição de 28 mm e 16  
mm, respectivamente.

Desenvolvimento de peças com geometria complexa utilizando impressora 

José Roberto Berretta 

CTMSP 

Desenvolvimento de uma peça de 
geometria complexa, com espessura 
próxima ao limite de resolução de adição de 
material polimérico da impressora 3D 
Objet30 Pro, marca Stratasys com 

 

METODOLOGIA  

Uma peça com geometria complexa foi 
modelada em um software CAD 3D, para o 
processo de manufatura aditiva figura 1. 
Nesse modelo podem ser eliminados 
detalhes necessários para se fabricar essa 
peça por processo de manufatura 
subtrativa, o que reduz a complexidade. 

 

Modelo 3D de peça com geometria 
complexa. 

De posse do modelo CAD 3D, foram 
produzidas peças na impressora 3D 
Objet30 Pro, marca Stratasys com 
tecnologia Polyjet, do laboratório de 
otimização topológica da Poli-USP. 

Na impressão das peças foram utilizados 2 
materiais diferentes, VeroBlack e VeroClear, 
com resolução de adição de 28 mm e 16  
mm, respectivamente. 



A peça quando retirada da impressão deve 
passar por um procedimento de limpeza 
para retirada do material de suporte 
necessário para sua fabricação. Foram 
investigados 4 métodos diferentes de 
limpeza, listados a seguir; 

1° Limpeza por jato de água (WaterJet
2° Limpeza por absorção de água e retirada 
manual com auxílio de uma ferramenta.
3° Limpeza em solução de soda cáustica 
com agitação. 
4° Limpeza em solução de soda cáustica 
em equipamento de ultrassom.
 
RESULTADOS  

A figura 2 apresenta peças impressas nos 2 
tipos de material VeroBlack e VeroClear 
respectivamente, antes do procedimento de 
limpeza. Pode-se observar o material de 
suporte, indicado pela seta, envolvendo 
todas as geometrias inclinadas da peça. 
Pois, na impressão 3D é necessário o uso 
de material de suporte para auxiliar na 
fabricação de geometrias inclinadas. O 
modelo estudado utilizou 7 gramas de 
resina fotossensível e 16 gramas de 

material de suporte. 

Figura 2 – Peça de geometria complexa com 
suporte. 

Os 3 primeiros métodos de limpeza não 
obtiveram êxito ocasionando rupturas na 
peça, como pode ser observado em 
vermelho na figura 3, já a limpeza em 
solução de soda cáustica em equipamento 
de ultrassom (quarto método) obteve 

A peça quando retirada da impressão deve 
passar por um procedimento de limpeza 
para retirada do material de suporte 
necessário para sua fabricação. Foram 
investigados 4 métodos diferentes de 

1° Limpeza por jato de água (WaterJet) 
2° Limpeza por absorção de água e retirada 
manual com auxílio de uma ferramenta. 
3° Limpeza em solução de soda cáustica 

4° Limpeza em solução de soda cáustica 
em equipamento de ultrassom. 

A figura 2 apresenta peças impressas nos 2 
e material VeroBlack e VeroClear 

respectivamente, antes do procedimento de 
se observar o material de 

suporte, indicado pela seta, envolvendo 
todas as geometrias inclinadas da peça. 
Pois, na impressão 3D é necessário o uso 

te para auxiliar na 
fabricação de geometrias inclinadas. O 

utilizou 7 gramas de 
resina fotossensível e 16 gramas de 

Peça de geometria complexa com 

Os 3 primeiros métodos de limpeza não 
to ocasionando rupturas na 

peça, como pode ser observado em 
vermelho na figura 3, já a limpeza em 
solução de soda cáustica em equipamento 
de ultrassom (quarto método) obteve 

sucesso, sem a ruptura de nenhum detalhe 
geométrico da peça.

Figura 3 – Peça de g
suporte.

CONCLUSÕES 

Peças com geometrias complexas e 
espessuras próximas ao limite de resolução 
de adição de material polimérico em 
impressão 3D, podem de ser fabricadas 
com  o material VeroClear por sua melhor 
resolução de deposição de camadas

Deve ser dada uma atenção especial ao 
processo de limpeza desse material, pois a 
espessura próxima ao limite de resolução 
de impressão gera peças muito frágeis. 
Assim, nenhum esforço mecânico pode ser 
feito durante a limpeza.
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sucesso, sem a ruptura de nenhum detalhe 
geométrico da peça. 

Peça de geometria complexa sem 
suporte. 

  

Peças com geometrias complexas e 
espessuras próximas ao limite de resolução 
de adição de material polimérico em 
impressão 3D, podem de ser fabricadas 
com  o material VeroClear por sua melhor 
resolução de deposição de camadas. 

Deve ser dada uma atenção especial ao 
processo de limpeza desse material, pois a 
espessura próxima ao limite de resolução 
de impressão gera peças muito frágeis. 
Assim, nenhum esforço mecânico pode ser 
feito durante a limpeza. 
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inoxidável AISI 347/348 
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INTRODUÇÃO 

O aço inoxidável AISI 347/348 vem 
sendo estudado para comprovar sua 
adequação à fabricação dos tubos e 
tampões da vareta combustível (VC) em 
reatores nucleares. No passado, os aços 
inoxidáveis já foram utilizados como 
revestimento de reatores à água 
pressurizada (PWR), porém, o material 
foi substituído pelas ligas de zircônio 
(zircalloy) na década de 60 [1]. 

Para aumentar a margem de segurança 
diminuindo acidentes em indústrias 
nucleares, o aço inoxidável a ser utilizado 
tem que atender a requisitos mecânicos, 
físicos e químicos pelo menos 
comparáveis às ligas de zircônio em 
condições normais de operação. Busca-
se então caracterizar o aço inoxidável 
AISI 347/348 por meio de estudos e 
análises de sua microestrutura e sua 
composição química, para averiguar seu 
comportamento diante ao ambiente de 
um PWR, quantificando a cinética da 
permeação do hidrogênio ao aço. 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo a 
caracterização química e microestrutural 
de tubos de aço inoxidável AISI 348 a 
serem empregados em varetas 
combustíveis de reatores nucleares 
PWR, visando o estudo da 
permeabilidade de hidrogênio nesse 
material.  

METODOLOGIA 

Inicialmente, analisou-se as características do 
aço inoxidável AISI 348 por meio de 

microscopia óptica, utilizando o microscópio 
óptico de modelo Axio Imager M2m (ZEISS); 
caracterização química por espectrometria de 
emissão óptica com fonte de plasma acoplado 
(ICP-OES), utilizando o equipamento de 
marca HORIBA, e combustão direta. Para a 
revelação dos contornos de grãos e 
microestrutura [2], realizou-se a preparação 
metalográfica de amostras antes do ataque 
eletroquímico, em que as amostras foram 
cortadas e embutidas em baquelite com uma 
pequena quantidade de resina para retenção 
de borda, o que auxiliou nos processos de 
lixamento de granulometrias #600 e #1200 e 
polimento com soluções adiamantadas de 15 
µm, 6 µm, 3 µm e 1 µm. Para os ataques 
eletroquímicos, foram utilizadas as soluções 
de ácido nítrico 50% e 60%; ácido oxálico 10% 
e glyceregia (50 mL de glicerina; 20 mL de 
ácido clorídrico e 10 mL de ácido nítrico). 
Acompanhou-se as mudanças ocorridas nas 
amostras devido ao ataque realizado pelo 
microscópio óptico em um intervalo de trinta 
segundos.  

O ensaio de permeabilidade do hidrogênio 
pode ser realizado conforme a norma ASTM 
G148 [3] utilizando uma célula de dois 
compartimentos (Devanathan-Starchurski), 
onde há geração eletroquímica de hidrogênio 
em um dos compartimentos e detecção 
amperométrica do hidrogênio difundido 
através da amostra no outro compartimento. 

RESULTADOS 

De acordo com os resultados obtidos pela 
análise química por ICP-OES e combustão 
direta (para detecção de carbono e enxofre), 
todos os elementos estão dentro dos valores 
estipulados pela norma ASTM 



A213/A213M [4], conforme a tabela 1. Os 
resultados foram expressos em % mássica, 
com seus respectivos desvios padrão.

Tabela 1 – Resultados da análise química para o aço AISI 
347/348, obtidos por ICP-OES e combustão 

 
*Valores obtidos da norma ASTM  A213 / A213M [4]

A micrografia obtida por ensaio metalográfico 
(figura 2) revelou tamanho de grão 8/9 (ASTM 
E-112 [5]), onde observouse a presença de 
carbonetos difusos na matriz (pontos pretos).

Figura 2 – Micrografia de AISI 348 obtida por 
microscopia óptica após ataque com ác. Oxálico 10% 
+ HNO3 60% 200X por 120 segundos  

CONCLUSÕES 

Através das análises por ICP
combustão direta, foi possível concluir que a 
composição química do material estudado 

A213/A213M [4], conforme a tabela 1. Os 
resultados foram expressos em % mássica, 
com seus respectivos desvios padrão. 

Resultados da análise química para o aço AISI 
OES e combustão direta. 

   
*Valores obtidos da norma ASTM  A213 / A213M [4] 

A micrografia obtida por ensaio metalográfico 
(figura 2) revelou tamanho de grão 8/9 (ASTM 

[5]), onde observouse a presença de 
carbonetos difusos na matriz (pontos pretos). 

Micrografia de AISI 348 obtida por 
microscopia óptica após ataque com ác. Oxálico 10% 

 

Através das análises por ICP-OES e 
combustão direta, foi possível concluir que a 
composição química do material estudado 

está dentro dos valores preestabelecidos pela 
norma [4]. O conhecimento microestrutural da 
amostra é importante para o estudo da 
permeabilidade de hidrogênio, pois 
influência sobre a difusidade desse elemento 
através do material. Através de ensaio 
metalográfico realizou
microestrutural da matriz, na qual foi possível 
observar a presença de grande quantidade de 
carbonetos difusos na amostra.
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INTRODUÇÃO 

A liga de INCONEL 718 é muito utilizada 
devido às suas excelentes propriedades, 
tais como: resistência à corrosão e alta 
resistência mecânica, inclusive em altas 
temperaturas. 

A caracterização metalográfica deste 
material possibilita ao usuário definir suas 
melhores condições de trabalho, uma vez 
que as propriedades já são conhecidas 
experimentalmente. 

Para esta pesquisa, foram levados em 
consideração amostras do material tratado 
termicamente para envelhecimento por 
diferentes períodos de tempo, a fim de 
estudar o seu comportamento mecânico em 
função do tempo de tratamento. 

OBJETIVO 

O presente trabalho objetivou o estudo da 
evolução microestrutural e mecânica da liga 
de INCONEL 718 submetida a diferentes 
tempos de tratamento térmico de 
envelhecimento à temperatura de 700ºC. 

METODOLOGIA 

As amostras, previamente usinadas 
conforme norma da ASTM E8/8M para 
dimensões reduzidas, passaram por 
tratamento térmico de solubilização a 1000 
ºC por 10 minutos e, posteriormente, por 
tratamento térmico de envelhecimento a 
700ºC por períodos de tempo diferentes 
com um intervalo de duas horas entre cada 
um. As amostras foram embutidas a quente 

e tiveram preparação metalográfica 
convencional, seguido de ataque químico 
com a solução ácida Kalling (composição: 5 
g de CuCl2 + 100 mM de HCl + 100 mL de 
H2O (destilada) + 100 mL de álcool etílico) 
para a revelação dos contornos de grão. 

Após a preparação das amostras, foram 
realizadas medições de tamanho médio de 
grão, utilizando o método dos interceptos e 
ensaio de microdureza, onde para cada 
amostra foram demarcadas três impressões 
e a carga utilizada foi de 4,903 N com o 
laboratório climatizado a 20 ºC, e a medida 
realizada em Vickers (HV). Por fim, foi 
realizado ensaio de tração com velocidade 
de 0,00025 mm²/s até 1,5 % de 
alongamento e após esse ponto, com 
velocidade de 78 mm²/s até a ruptura em 
sala climatizada também a 20 ºC. 

RESULTADOS 

A medição dos tamanhos de grão revelou 
alta dispersão, conforme mostra a Figura 1, 
onde foi possível concluir que a partir dos 
métodos utilizados, não há correlação direta 
do tamanho de grão obtido com o tempo de 
tratamento térmico de envelhecimento. 

O ensaio de microdureza apresentou maior 
dispersão entre os tempos de tratamento 
térmico de 10 e 20 h, resultando em 
tendência a aumento, conforme mostra a 
Figura 2, onde a linha tracejada representa 
as medições reais e a linha contínua, a 
tendência a aumento. 

 



 

Figura 1: Tamanhos médios de grão nas 
amostras de INCONEL 718 envelhecidas. 

 

 

Figura 2: Evolução da dureza em função do 
tempo de  tratamento térmico de envelhecimento 

para amostras de INCONEL 718 com linha de 
tendência. 

 
O ensaio de tração apresentou tendência 
ao aumento das tensões de escoamento e 
de ruptura em função do aumento do tempo 
de tratamento térmico de envelhecimento 
com a consequente diminuição do 
alongamento.  Os resultados apresentados 
na Figura 3 indicam que esses efeitos são 
atingidos com até 12 h de tempo de 
envelhecimento, após esse período verifica-
se uma tendência à flutuação de valores, 
sem ganho significativo nas propriedades 
mecânicas 

 

Figura 3: Resultados obtidos no ensaio de tração 
para amostras de INCONEL 718 submetidas por 

diferentes períodos a tratamento térmico de 
envelhecimento. 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados apresentados pelo 
INCONEL 718 e de pesquisas na literatura, 
pode-se concluir que este material pode ser 
utilizado em estruturas que exigem grandes 
esforços, sendo tratado no tempo 
necessário para as funções a serem 
designadas a ele.  
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