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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. 

Devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19), o ano de 2020 foi marcado pelo distanciamento 

social e o predomínio das atividades remotas. Seguindo as determinações da área da saúde, neste ano o 

evento será online. 

O Seminário Anual dos Programas PIBIC/PROBIC/PIBITI da CNEN, sempre se caracterizou como 

uma oportunidade para que bolsistas dos vários institutos participantes do Programa viessem ao IPEN 

para participar do evento, vivenciando um dos aspectos mais importantes do mundo acadêmico. Essa 

participação tem se mostrado um diferencial para os estudantes que decidem prosseguir na carreira 

científica. 

O fato de não podermos fazer o evento presencialmente, por outro lado, traz a oportunidade de 

um número maior de bolsistas, que não tinham disponibilidade de vir ao IPEN, poderem participar do 

Seminário online. 

Agradeço aos Coordenadores e integrantes dos Comitês Locais PIBIC/PROBIC/PIBITI e à Comissão 

Organizadora, que contribuíram decisivamente para a realização deste evento, num novo formato, com 

muitos desafios e que deixará um aprendizado importante e que, eventualmente poderá ser incorporado 

em edições futuras. 

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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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

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 artístico-cultural.  

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

O Programa PIBIC no IPEN teve início em 1994 e, institucionalmente, como CNEN, a partir de 2003. Após 

todos esses anos de participação, pode-se observar a efetividade do Programa, pela concretização de vários dos 

objetivos expostos acima. Os alunos que passam pelos Programas de Iniciação Científica e ingressam em 

Programas de Pós-graduação, por exemplo, são alunos que se destacam tanto pelo desempenho nas atividades 

de laboratório quanto pela desenvoltura ao participar de eventos nos quais há apresentações orais e de pôsteres, 

contribuindo para o bom êxito na conclusão dos trabalhos de mestrado e doutorado. 

O Programa PROBIC – Programa de Bolsas de Iniciação Científica da CNEN representa a contrapartida da 

instituição e foi implantado em agosto de 2013, com uma quota inicial de 30 bolsas, e que hoje contempla 60 

bolsistas. 

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

PROBIC, no período agosto de 2018 a julho de 2019 é mostrada na tabela a seguir. 

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

PROBIC, no período agosto de 2018 a julho de 2019 é mostrada na tabela a seguir. 

 

IInnttrroodduuççããoo  
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Unidade 
Bolsas 

CNPq/PIBIC + CNEN/PROBIC 

CDTN 43 

CRCN-CO 4 

CRCN-NE 23 

IEN 28 

IPEN 67 

IRD 27 

LAPOC 5 

 

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 de agosto de 2019 a julho de 2020 a CNEN foi 

contemplada com 9 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.  

Neste ano, que teve todas as atividades modificadas por conta da pandemia do Coronavírus (COVID-19), 

as atividades de laboratório e a convivência com os orientadores ficaram bastante prejudicadas. O ensino remoto 

se tornou um desafio pra professores e alunos, para minimamente manter as atividades acadêmicas. Tratando 

desse novo modelo de ensino, a palestra de abertura "Ensino híbrido é o futuro?” será proferida pelo Prof. Dr. 

Hélio Dias, Professor Associado do IFUSP e presidente do Instituto de Valorização da Educação e da Pesquisa no 

Estado de São Paulo (IVEPESP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê Institucional 

PIBIC – PROBIC – PIBITI 
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Controle de qualidade da imagem em sistemas de tomografia computadorizada de feixe 

CÔNICO - CBCT 

 
Ester Maria Rodrigues de Andrade e Thêssa Cristina Alonso 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear  - CDTN 

A tomografia computadorizada (TC) é uma 
modalidade de exame diagnóstico que faz 
uso de radiação ionizante e baseia-se em 
um processo matemático que calcula a 
diferença de atenuação dos raios X entre 
diferentes tecidos e objetos. A TC permite 
uma reformatação tridimensional da 
extensão anatômica varrida, delimita as 
estruturas adjacentes com boa resolução 
espacial, sendo assim, superior a outras 
técnicas de exames radiológicos para 
determinadas patologias.  
 
Os sistemas CBCT surgiram no final da 
década de 90 em que Mozzo e seus 
colaboradores publicaram seus trabalhos 
que deram início aos sistemas de 
tomografia computadorizada aplicadas à 
radiologia odontológica. O equipamento foi 
chamado de NewTom-9000[1]. 
Diferentemente do feixe em leque da 
tomografia convencional, o CBCT emite um 
feixe de radiação que assume o formato de 
um cone entre a fonte emissora e o 
detector. Seu sistema de detecção é do tipo 
tela plana ou FPD (do inglês, Flat Panel 
Detector) e possui uma aquisição isotrópica 
dos dados[2,3].  
 
Desde sua criação a tecnologia foi 
aprimorada e tem se tornado uma aliada 
essencial aos serviços profissionais de 
odontologistas, otorrinolaringologistas e 
traumatologistas no auxílio ao diagnóstico 
de patologias de cabeça e pescoço[2]. Suas 
principais aplicações estão na 
demonstração de componentes ósseos da 
articulação temporomandibular, 
visualização de dentes retidos, 
delineamento de processos patológicos, 
avaliação de seios paranasais, diagnóstico 
de traumas e localização de corpos 
estranhos. Uma das principais vantagens é 

que a mesma permite a detecção do 
conteúdo de lesões de forma não 
invasiva[4].  
Em geral, os sistemas de CBCT 
odontológicos fornecem imagens 
apropriadas ao diagnóstico, com resoluções 
espaciais adequadas em estruturas de alto 
contraste. Porém, não são adequados para 
produzir imagens de estruturas de baixo 
contraste[5].  
Para garantir a eficácia dos laudos 
diagnósticos a partir dos exames em CBCT, 
é necessário garantir a qualidade da 
imagem. Considera-se uma imagem 
diagnóstica de boa qualidade a que garante 
um baixo nível de ruído, alta resolução 
espacial e de contraste e com a menor 
quantidade de artefatos possíveis, 
utilizando uma baixa dose aplicando o 
princípio da otimização relacionado. 

 

OBJETIVO  

O objetivo principal deste estudo é 
comparar a legislação internacional e 
nacional disponíveis para determinar a 
melhor avaliação da qualidade da imagem 
em CBCT. 
  

METODOLOGIA  

Para a construção deste trabalho a 
metodologia utilizada foi uma revisão 
bibliográfica de estudos publicados até o 
presente ano. 

RESULTADOS  

O sistema CBCT surgiu na Itália em 
1998. Em 1999, pesquisadores japoneses e 
finlandeses anunciaram o Ortho-CT, um 
equipamento semelhante ao criado pelos 
italianos que consistia em um equipamento 
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convencional para radiografias extra orais 
com a substituição da película radiográfica 
por um intensificador de imagem[6].  
Em 2012 regulamentações de controle de 
qualidade dos equipamentos CBCT foram 
apresentados “Radiation Protection nº 172 – 
Cone beam CT for dental and maxillofacial 
radiology (Evidence-based guidelines, pela 
Comissão Europeia. Tais diretrizes foram 
criadas baseadas nos resultados obtidos 
pelas pesquisas do projeto SEDENTEXCT 
que durou entre os anos de 2008 e 2011 e 
publicou trabalhos de diversos 
pesquisadores com trabalhos em temas 
como justificação, otimização, dosimetria, 
acurácia diagnóstica, custo-efetividade, 
treinamento e valorização. Em 2017, 
publicado o protocolo Europeu, “Quality 
control in cone-beam computed tomography 
(CBCT): EFOMP-ESTRO-IAEA protocol”, 
documento este que regulamenta os 
protocolos de controle de qualidade em 
equipamentos CBCT e os simuladores a 
serem utilizados para testes. 
 
No Brasil recentemente publicou-se, por 
meio da RDC nº 330 de 2019, uma 
Instrução Normativa relativa a controle de 
qualidade em equipamentos odontológicos 
onde alguns testes são indicados ao cone 
beam.  

 

CONCLUSÕES  

Apesar dos equipamentos CBCT terem sido 
criados há mais de 20 anos, ainda há 
poucos estudos na área e poucos países 
que regulamentaram protocolos de 
qualidade e segurança relacionados a esse 
sistema. A maior concentração de 
pesquisas está na Europa. No Brasil 
existem poucos trabalhos em CBCT e há 
menos de um ano foi publicada uma 
regulamentação para estes sistemas de 
tomografia. Evidencia-se com este trabalho 
a necessidade de mais investimentos em 
pesquisas na área de radiologia 
odontológica garantindo uma melhor 
qualidade dos exames e de segurança 

radiológica relacionada a esses 
equipamentos. 
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Síntese e caracterização de diferentes morfologias de nanopartículas de 

ouro para bioaplicação 

Gabriel Silva do Carmo, Edésia Martins Barros de Sousa 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

 

INTRODUÇÃO  

As partículas de ouro exibem propriedades 
ópticas únicas quando em nanoescala e em 
diferentes morfologias. A ressonância 
plasmônica de superfície (Surface Plasmon 
Resonance - SPR) das nanopartículas de 
ouro permite absorver e dispersar a energia 
de luz incidente na forma de calor. Esse 
calor pode ser utilizado como fonte do 
aumento de temperatura em tratamento de 
células cancerígenas por processo de 
fotohipertermia [1]. A fotohipertermia é o 
aumento da temperatura de alguma parte 
região do corpo quando submetido à 
radiação laser. Temperaturas em torno de 
42 a 45 ° C podem causar danos às células 
cancerígenas com lesões mínimas nos 
tecidos normais [2]. Com relação às 
morfologias, a literatura mostra que as 
nanoflores e as nanoestrelas apresentam 
baixa toxicidade, são capazes de interagir 
com uma variedade de substâncias e 
apresentam uma grande variedade de 
bandas de SPR. Dependendo da morfologia 
e tamanho, as partículas absorvem a luz 
em diferentes comprimentos de onda, o que 
lhes confere aplicabilidades diferentes, 
tornando-as mais ou menos adequadas ao 
tratamento por fotohipertermia. Para um 
melhor tratamento fototérmico, a absorção 
da radiação laser deve compreender faixas 
de comprimento de onda que não 
danifiquem os tecidos saudáveis, como a 
primeira janela biológica, de 700 a 980 nm 
[3]. 

OBJETIVO 

Obter nanopartículas de ouro com 
diferentes morfologias, como nanoesferas, 

nanobastões, nanoestrelas e nanoflores, e 
avaliar sua aplicabilidade na geração de 
calor por fotohipertermia. 

METODOLOGIA 

A síntese das nanopartículas de ouro foi 
baseada nos experimentos descritos por 
Wozniak, et al., 2017 [4], onde são 
utilizadas misturas de soluções semente 
contendo HAuCl4 e NaBH4, e de 
crescimento contendo AgNO3 e HAuCl4, em 
condições específicas para a síntese de 
cada uma das morfologias. Os materiais 
foram caracterizados por técnicas de 
espectroscopia ultravioleta visível (UV-Vis), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
e potencial zeta. Foram realizados testes de 
hipertermia para avaliar o aumento de 
temperatura quando a nanopartícula é 
submetida à radiação laser. 

RESULTADOS 

 

Figura 1. Espectros UV-vis das 
nanopartículas de ouro: (a) esferas, (b) 
bastões, (c) estrelas (d) flores. 
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Figura 2. Imagens de MEV dos 
nanobastões (a), nanoestrelas (b), 
nanoflores (c) e nanoesferas (d) de ouro. 

 

 

 

Figura 3. Estabilidade de nanopartículas de 
ouro em solução aquosa para esfera (a), 
estrelas (b) e bastões (c). 
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Figura 4. Testes de fotohipertermia 
utilizando um laser de 808 nm e uma 
potência máxima de 200 mW. 

CONCLUSÕES 

Foram obtidas como sucesso as 
nanopartículas de ouro com morfologia de 
esferas, bastões e estrelas, como mostrada 
na caracterização por UV-vis. Observaram-
se as bandas de absorção SPR de acordo 
com a literatura [4], e as imagens por MEV 
indicaram claramente as morfologias 
formadas. Embora o espectro UV-Vis das 
nanopartículas de flores seja semelhante à 
encontrada na literatura [4], a imagem de 
MEV não indicou a formação de 
nanoestruturas de morfologia de flores. Em 
relação ao potencial zeta, as nanopartículas 
na morfologia de estrela indicou boa 
estabilidade em solução aquosa quando 
comparadas a outras morfologias devido à 
sua distribuição homogênea. Os testes de 
fotohipertermia em morfologias de 
nanobastões com concentração de ouro de 
4,5 mg/mL foram eficientes na geração de 
calor na faixa desejada, se mostrando uma 
aplicação promissora em tratamentos por 
processos de fotohipertermia. Os próximos 
passos deste trabalho serão a realização de 
testes biológicos para verificar a toxicidade 
dessas nanopartículas. 
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Atualizações e implementação da Ficha de Irradiação online para o Reator 
TRIGA IPR-R1 

Izabella Cristina de Paiva Machado e Daniel de Almeida Magalhães Campolina 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

INTRODUÇÃO 

O reator TRIGA IPR-R1 é o primeiro reator 
de Minas Gerais, localizado em Belo 
Horizonte. Os reatores TRIGA são 
desenvolvidos visando a formação de 
recursos humanos, pesquisas e produção 
de isótopos. Tal expectativa é observada 
em sua sigla (Training, Research, Isotopes, 
General Atomics)[1].  

Para que seja solicitado o uso do reator é 
necessário o preenchimento de uma ficha 
de descrição, chamada de Ficha de 
Irradiação. Nela é descrito todas as 
especificações que o solicitante deseja e as 
taxas de contagens para a liberação do 
material irradiado.  

A ficha de irradiação foi criada em 1960, 
desenvolvida em conjunto entre os 
colaboradores do reator e a radioproteção, 
e nunca sofreu alterações. 

 

Ainda usada de forma impressa, a ficha era 
preenchida a caneta, seguindo as 
instruções do documento PIO URT 08 Rev. 
03 [2], e as dúvidas eram sanados pelo 
supervisor de operação do reator ou pelos 
operadores. 

 

Contudo, com a modernização dos 
processos e a falta de atualização nos 
tópicos da ficha, ela se tornou 
desatualizada e ultrapassada. Dessa 
maneira, criou-se a necessidade de tornar a 
ficha mais dinâmica para atribuir mais 
segurança ao processo. 

 

OBJETIVO  

O objetivo deste estudo é o 
desenvolvimento de uma nova ficha de 
irradiação mais objetiva e implementar o 
serviço para a plataforma online. 

METODOLOGIA  

O desenvolvimento do trabalho foi realizado 
em duas partes centrais, a atualização e 
implementação da ficha no sistema online. 

A atualização da ficha ocorreu através de 
consultas com os envolvidos no reator, 
como chefe do URT, operadores, 
colaboradores da radioproteção e 
pesquisadores. Foi solicitado que os 
profissionais selecionados informassem 
falhas ou ambiguidade e sugerissem 
alterações, de modo a melhorar o 
entendimento da ficha. Para os 
pesquisadores, também foi solicitado que 
apontassem pontos que precisavam ser 
adicionados para especificar melhor o que 
era desejado.  

Com posse das informações, foram 
selecionados as sugestões que seriam 
utilizados para o maior número de 
pesquisadores e que facilitaria a ação para 
os operadores. A ficha atualizada passou 
pela aprovação do Supervisor do reator 
nuclear TRIGA IPR-R1. 

O segundo passo do projeto foi a 
implementação do processo em uma 
plataforma online. Para isso, entrou-se em 
contato com o Ministério da Economia, pela 
secretária de Governo Digital, e conseguiu 
o financiamento para colocar a ficha na 
plataforma online. A instituição selecionada 
foi uma empresa privada, já definida pelo 

9



Ministério da Economia para assuntos 
ligados a automatização de processos.  

A ficha ficou hospedada em uma plataforma 
do governo, no site 
https://servicos.nuvem.gov.br/ [3]. Na figura 
1 é possível visualizar a página inicial. 

 

 

 

 

 

 

Figu
ra 1 

– 
Visão inicial da página destinada a 
solicitação de irradiação. 

A plataforma permite que o solicitante 
acompanhe as solicitações e obtenha o 
preço automaticamente, que é gerado com 
base no gasto para manutenção do 
equipamento e insumos consumidos. 

Após a implementação, os colaboradores 
do serviço receberam o treinamento e um 
guia para auxiliar o uso da plataforma. 

RESULTADOS  

A demanda de irradiações chega via 
sistema, direcionado para o e-mail 
cadastrado, onde já mapeia a amostra em 
termos de radioproteção, gestão de rejeito 
radioativo e transporte necessário.  

O solicitante pode acompanhar as 
solicitações feitas e alterações solicitadas 
através da plataforma, pelo seu login.  

Cada colaborador relacionado com a ficha 
de irradiação possui um login próprio, que 

permite alterar apenas assuntos que são de 
sua competência.  

CONCLUSÕES  

O processo atual da ficha de irradiações 
tornou a requisição mais dinâmica, 
permitindo utilizar a ficha de irradiação 
física apenas para o controle de entrega do 
produto.  

Além disso, permitiu o acesso facilitado do 
público externo ao serviço de irradiação do 
reator TRIGA IPR-R1. Essa ação amplia a 
utilização do reator em pesquisas e 
desenvolvimento acadêmico.  
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MODELAGEM DE SISTEMAS HÍBRIDOS SUBCRÍTICOS DE FUSÃO-FISSÃO 

PARA A TRANSMUTAÇÃO DE TRANSURÂNICOS 

Keferson de Almeida Carvalho e Graiciany de Paula Barros 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

 

INTRODUÇÃO  

Neste trabalho o Sistema híbrido de Fusão-
fissão (Fusion-Fission System - FFS) foi 
estudado. Este sistema combina a atual 
tecnologia de fusão por confinamento por 
laser inercial com a tecnologia de reator de 
fissão [1]. Esse sistema utiliza câmaras de 
fusão central, cercadas por várias camadas 
que incluem refrigerantes, camada 
multiplicadora de berílio (Be), uma camada 
transmutadora (preenchida com 
combustível) e um refletor de grafite. O 
objetivo de ambos os conceitos é produzir 
alto fluxo de nêutrons rápidos, de modo que 
esses nêutrons possam ser usados para 
transmutação de resíduos radioativos e 
para a conversão de isótopos férteis em 
físseis de maneira intrinsecamente segura 
[2].  

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é investigar o 
comportamento neutrônico do FFS sob 
duas diferentes fontes de nêutrons e 
analisar a evolução do combustível em 
cada caso usando dois diferentes tipos de 
combustível reprocessado ao longo de dez 
anos de queima. Foram utilizadas duas 
fontes de nêutrons: a primeira corresponde 
a uma fonte de fusão baseada em 
confinamento inercial que emite nêutrons 
de 14.1 MeV, a outra fonte emite nêutrons 
com um espectro de energia similar ao 
emitido em reações de spallation. Dois tipos 
de combustível reprocessados utilizando a 
técnica GANEX foram simulados, um deles 
diluído com 79% de urânio empobrecido, e 
outro diluído em 75% de tório. Os 
percentuais de diluição foram escolhidos de 
forma que a criticalidade inicial fosse a 

mesma para os dois combustíveis para 
cada uma das fontes utilizadas. 

METODOLOGIA 

Os combustíveis usados nas simulações 
têm a composição equivalente ao 
combustível usado descarregado do PWR 
ANGRA-I brasileiro [3]. Os combustíveis 
foram teoricamente reprocessados 
utilizando a técnica GANEX [4,5] com 
posterior diluição em tório e urânio 
empobrecido. O FFS foi simulado a uma 
potência de 3000 MW. Todas as 
simulações foram realizadas utilizando o 
código de Monte Carlo SERPENT versão 
2.1.31 [6].  

RESULTADOS 

A Fig. 1 mostra a evolução do fator de 
multiplicação do sistema (keff) para os casos 
simulados. Com a fonte de fusão foram 
obtidos keff de ~0,95 enquanto para a fonte 
de spallation o valor foi ~0,87 para ambos 
os combustíveis.  
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Figura 1: Fator de multiplicação ao longo 
de dez anos de queima. 

A criticalidade diminuiu de maneira mais 
suave quando a fonte de fusão foi utilizada, 
especialmente com o combustível diluído 
em urânio empobrecido, que após todo o 
período de queima apresentou keff por volta 
de 0,77.  No entanto, a maior produção de 
233

U foi obtida quando a fonte de spallation 
foi utilizada juntamente com o combustível 
diluído em tório, como pode ser visto na 
Fig. 2. A Fig.2 ainda mostra que nuclídeo 
que alcançou maior taxa de transmutação 
foi o 

241
Pu, por volta de 12 toneladas para 

os combustíveis diluídos em tório e 10 
toneladas para os combustíveis diluídos em 
urânio. Outro nuclídeo importante que 
também alcançou alta transmutação é o 
242

Cm, o que contribuiu para a redução da 
radiotoxicidade no sistema. 

 

Figura 2: Produção (+) ou transmutação (-) 
de 

241
Pu, 

239
Pu, 

238
Pu, 

233
U e 

242
Cm. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados das simulações de FFS 
indicam que a utilização da fonte de fusão 
permite uma extensão da queima, devido a 
diminuição da criticidade consideravelmente 
menor e mais suave durante a queima 
quando a fonte de fusão foi usada. Por 
outro lado, as simulações da fonte de 

spallation pareceu ser a melhor opção para 
proporcionar maior regeneração de 
combustível, porque a produção de 

233
U

 
foi 

ligeiramente maior (15 kg) quando a fonte 
de spallation foi usada. A alta transmutação 
de 

241
Pu e 

242
Cm, especialmente para o 

combustível diluído em tório, torna possível 
a redução de radiotoxicidade do sistema em 
geral, e também reduz a necessidade de 
armazenamentos em repositórios 
geológicos. 
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EFEITO DA ADIÇÃO DE BeO, Gd2O3 E Cr2O3 NA CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR UO2. 

 
Márcia Cristina Ferreira e Denise Das Mercês Camarano 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN 

 

INTRODUÇÃO  

Um dos combustíveis nucleares mais 
utilizados em reatores a agua leve 
pressurizada (PWR) é o UO2. Este 
combustível apresenta seu desempenho 
limitado devido a sua baixa condutividade 
térmica que tende a criar fraturas devido ao 
gradiente radial de temperatura das laterais 
para o centro das pastilhas, alterando assim 
a distribuição de temperatura na pastilha 
combustível [1]. Diante deste cenário, há 
um grande interesse na área nuclear pela 
dopagem do combustível convencional de 
UO2 visando melhorar seu desempenho 
nos reatores PWR. Além disso, a dopagem 
é uma técnica simples, de fácil aplicação 
industrial e baixo custo de implementação, 
pois trata-se da mistura física dos pós de 
óxidos. Diferentes óxidos têm sido utilizados 
como aditivos sendo BeO, Cr2O3 e Gd2O3 
um dos principais e, portanto, objeto de 
estudo.  
 

OBJETIVO 

Este estudo teve como objetivo apresentar 
um quadro teórico sobre os efeitos dos 
aditivos BeO, Cr2O3 e Gd2O3 no 
combustível convencional de UO2 com 
ênfase no aumento da condutividade 
térmica. 
 

METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos deste trabalho foi 
utilizado o método de pesquisa teórico-
conceitual. Desta forma, foi realizado um 
levantamento bibliográfico com foco no 
efeito de aditivos ao combustível 
convencional de UO2. 
 

RESULTADOS 

Efeitos da adição de BeO, Cr2O3 e do 
Gd2O3 no combustível convencional de 
UO2: 

a) BeO - Os resultados obtidos por 
diferentes autores [2-5] mostraram que 
quando adicionado o óxido de BeO as 
pastilhas cerâmicas de UO2 ocorre o 
aumento do calor especifico, condutividade 
térmica e da difusividade térmica]. Garcia et 
al.[5], demonstraram que a condutividade 
térmica de UO2 na faixa de temperatura de 
298,15 K a 523,15 K foi melhorada em 
aproximadamente 10% para cada 1% em 
volume de BeO adicionado. Camarano et 
al. [6], mostrou que a adição de 2% e 3% 
em peso de BeO no UO2 pode levar a um 
aumento na condutividade térmica de 22% 
e 28% a 573 K, respectivamente. 

b) Cr2O3 - O sistema UO2-Cr2O3 é muito 
influenciado pelo tipo de UO2 utilizado, pelo 
teor de dopante adicionado e pelas 
condições de sinterização (atmosfera, 
temperatura e tempo) [7]. O Cr2O3 promove 
o crescimento de grãos nas pastilhas 
cerâmicas combustíveis de UO2 e 
estabilidade térmica, possibilitando assim 
sua aplicação em escala industrial. 
Contudo, a presença do cromo implica em 
uma forte distorção da rede cristalina do 
UO2 e em seu redor, aumentando a 
população de defeitos, implicando na 
diminuição da condutividade térmica com o 
aumento do conteúdo de Cr. O estudo 
realizado pelo grupo da AREVA NP indicou 
que um conteúdo de 0,16% em peso de 
crômia, obtêm-se uma densidade 
sinterizada de (96 a 97)%DT e um tamanho 
médio dos grãos de (50 a 60)μm [7].  

c) Gd2O3 - O Gd2O3 tem elevada secção de 
choque de absorção de nêutrons e se 
ajusta com bom desempenho à taxa de 
queima do combustível, quando 
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adequadamente projetado. Contudo, a 
adição da gadolínea tende a diminuir a 
densidade e a condutividade térmica [8]. 
Hirai e Ishimoto [9] investigaram o efeito da 
adição de Gd2O3 na difusividade térmica de 
amostras de UO2 e UO2 dopadas com 3%, 
5%, 7% e 10% em peso de Gd2O3 na faixa 
de temperatura de 298 K a 2.023 K 
utilizando o método de flash a laser. Neste 

trabalho, verificou-se que a condutividade 
térmica diminuiu com o aumento do 
conteúdo de Gd2O3 em baixas 
temperaturas, mas independente deste 
conteúdo em temperaturas mais altas. 

A tabela 1 apresenta um resumo das 
principais características observadas para 
cada aditivo estudado.

 

TABELA 1 – Principais Características dos Aditivos BeO, Cr2O3 e Gd2O3. 
Característica BeO Cr2O3 Gd2O3 

Teor ideal 2-3%p <0,16%p 6-10%p 
Densidade 
teórica (DT) 

94-96 %DT 96-97 %DT Diminui 

Condutividade 
térmica 

Aumenta Em concentrações (<0,2%p) 
seu efeito é negligenciado. 

Diminui significativamente. 

Facilidade de 
fabricação. 

 Altera. Pequena alteração. Pequena alteração. 

Outras  Tóxico. 

 Excelente 
compatibilidad
e química com 
o UO2. 

 Favorece a retenção de 
gases de fissão. 

 Influenciado pelo tipo de UO2 
e condições de sinterização. 

 Aumenta a concentração de 
vazios no UO2. 

 Aumenta o tamanho de grão. 

 Material absorvedor de 
nêutrons. 

 Boa distribuição de potência 

 Aumenta a concentração de 
vazios no UO2. 

 Diminui o tamanho de grão. 

 

CONCLUSÕES 

O levantamento bibliográfico indicou que a 
adição do óxido de berílio tende a 
aumentar a condutividade térmica, 
enquanto que a adição da crómia e da 
gadolínia tende a diminuí-la devido ao 
aumento na população de defeitos na rede 
cristalina do UO2. 
Neste trabalho foi apresentado o resultado 
do levantamento teórico-conceitual. O 
estudo realizado contribui para a base de 
dados referentes ao efeito de aditivos no 
combustível nuclear convencional de UO2.   
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Santos, G.R.T “Sinterização de 
pastilhas de UO2 em atmosfera de CO2”. 
Dissertação, IPEN, SP, 1992. 
[2] Ishimoto S. et al., J. Nuc. Sci. Tech. 
Vol.33, No .2, pp. 134-140, 1996. 

[3]  Mccoy K. et al. J. Nucl. Mat. 75, pp. 
157, 2008. 
[4]  Massih A. R. “Swedish Radiation Safety 
Authority. Report number: 2014:21” 
Uppsala, Sweden. 2014. 
[5] Garcia C. B. et al.”. Met. and Mat. 
Transactions E, Vol. 76, p. 70-76, 2017. 
[6] Camarano D. M et al.”. Int. J. 
Thermophys, Vol. 38, p.137, 2017a. 
[7] Costa, D. R. “Produção de Pastilhas 
Cer. Combustíveis de UO2 dopadas para 
aplicação nuclear”. Dissertação., COPPE, 
RJ, 2018. 
[8]  Wang Y. et al., Alloys Compounds 646, 
pp. 626-631, 2015. 
[9] Hirai M.; Ishimoto S., J. Nucl. Sc. And 
Tech. Vol. 28, No. 11, pp. 995-1000, 1991. 

 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO  
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq. 

14
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INTRODUÇÃO  

O ácido rosmarínico é um polifenol que já 
foi caracterizado como agente 
neuroprotetor em modelos de isquemia e 
reperfusão cerebral e em outros modelos 
neurodegenerativos [2, 3, 4]. Uma 
metodologia promissora na avaliação da 
eficácia terapêutica de potenciais 
tratamentos para o AVC é o uso da 
tomografia por emissão de pósitrons (PET) 
associada ao radiofármaco 
fluorodeoxiglicose 18F (FDG-18F), uma vez 
que essa técnica se baseia na monitoração 
e quantificação do metabolismo de glicose 
de forma não invasiva [5]. 
 

OBJETIVO 

Avaliar o potencial de neuroproteção do AR 
em um modelo de AVC isquêmico em 
camundongos C57BL/6. 

METODOLOGIA 

O projeto foi submetido à avaliação do 
Comitê de Ética de Uso de Animais do 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 
Nuclear – CDTN/CNEN e foi aprovado. O 
total de animais destinados ao estudo foi 
dividido em quatro grupos: sham veículo, 
sham AR, isquêmico veículo e isquêmico 
AR. Os grupos AR foram tratados, por 
gavagem, com AR dissolvido em solução 
salina (20mg/kg/dia, i.g). Os grupos veículo 
receberam apenas solução salina. Essas 
administrações foram feitas antes da 
cirurgia sham ou isquêmica, durante 7 dias. 
No sétimo dia as cirurgias foram realizadas. 
Na cirurgia isquêmica, foi feita uma incisão 
na linha média cervical para a oclusão 

bilateral da artéria carótida comum 
(OBACC) com subsequente reperfusão, 
após 25 min. Já na cirurgia sham, houve a 
incisão sem a oclusão. Varreduras 
cerebrais foram feitas com microPET, após 
administração intraperitoneal do 
radiofármaco FDG-18F, 24 horas antes da 
cirurgia (imagens basais) e 24 horas após a 
reperfusão. Após a aquisição dessas 
imagens, os animais foram eutanasiados e 
tiveram seus cérebros retirados para serem 
seccionados e corados com 
cloreto de trifeniltetrazólio (TTC) para 
estimar a porcentagem de área de infarto, 
dado que o TTC apenas cora regiões 
teciduais com atividade mitocondrial [6]. 
 

RESULTADOS 

A área de infarto nos animais do grupo 
isquêmico AR foi menor que a área de 
infarto nos animais do grupo isquêmico 
veículo (p = 0,0056) [Fig. 1]. 
 

 
 

Figura 1. Comparação da porcentagem de 
área de infarto cerebral. Os resultados 

estão apresentados como média ± desvio 
padrão (n = 11, 9 e 5 para, 
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respectivamente, sham veículo, isquêmico 
veículo e isquêmico AR). ** p < 0,01. 

 
Análises semiquantitativas das imagens do 
microPET mostraram uma captação 
reduzida de FDG-18F no estriado (p = 
0,0118), colículo superior  (p = 0,0254) e 
colículo inferior (p = 0,0086) nos animais do 
grupo isquêmico veículo, quando 
comparados aos animais saudáveis 
(imagens basais) e aos animais dos grupos 
sham. Porém, nos animais do grupo 
isquêmico AR, essas regiões não tiveram 
essa redução. Uma captação reduzida 
também foi observada no córtex (p = 
0,0068), hipocampo esquerdo (p = 0,0078) 
e tálamo, mas nos animais dos dois grupos 
isquêmico [Fig. 2]. 
 

 
 

Figura 2. Comparação da captação de 
FDG-18F nas regiões do estriado, córtex, 

hipocampo, tálamo, colículo superior e 
colículo inferior. Os resultados estão 

apresentados como média ± desvio padrão 
(n = 24, 9, 7 e 4 para, respectivamente, 
saudáveis, sham, isquêmico veículo e 
isquêmico AR). ** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

CONCLUSÕES 

Existe evidências de que o AR tem ação 
neuroprotetora no modelo OBACC. Um 
acompanhamento a longo prazo (3-14 dias 
após a isquemia) provavelmente mostraria 
ação do AR em outras regiões cerebrais. 
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INTRODUÇÃO  

A mineração é um setor econômico de 
grande importância no Brasil, mas o 
acúmulo de resíduos da mineração, 
depositados em barragens, dão origem a 
grandes impactos ambientais [1]. No setor 
agrícola, a fertilidade do solo é muito 
importante, uma vez que é necessário repor 
os nutrientes retirados da terra pelas 
plantações. Porém, o uso excessivo de 
fertilizantes pode causar acidificação dos 
solos e poluição dos lençóis freáticos [2]. 
Uma alternativa é o uso de fertilizantes de 
liberação lenta [3]. Assim, a incorporação 
do rejeito em matrizes geopoliméricas torna 
uma alternativa à prática de disposição em 
barragem [4]. Os geopolímeros são 
materiais obtidos através da ativação 
alcalina, sendo uma reação química de 
hidratação de alumino-silicatos. 

OBJETIVO 

Obter materiais com porosidade controlada 
constituídos de ligante geopolimérico e de 
rejeito de flotação de minério de ferro. 

METODOLOGIA 

Os geopolímeros foram obtidos a partir da 
mistura da metacaulinita com NaOH 10M, 
silicato de sódio, rejeito e formador de 
poros. Obteve-se uma mistura homogênea 
que foi vazada em moldes de PVC. A 
metacaulinita foi obtida via calcinação do 
caulim técnico (Sulfal Química). O rejeito 
arenoso foi fornecido pela Samarco. Tanto 
a metacaulinita quanto o rejeito foram 
caracterizados quanto às fases cristalinas, 

distribuição granulométrica e composição 
química, sendo os resultados não 
apresentados aqui. Como agentes 
formadores de poros foram utilizados o pó 
de alumínio, o óleo de soja e o peróxido de 
hidrogênio 30% v/v. O pó de Al foi obtido a 
partir de pedaços de papel alumínio, com 
dimensões aproximadas de 25 cmx25 cm, 
que foram lixados (lixas granas 120 e 220) 
e peneirados (18 e 100 Mesh). 

Para a realização dos experimentos, foi 
utilizada a técnica de planejamento fatorial 
2

4
, empregando os fatores H2O2, pó de Al, 

óleo de soja e rejeito. Os níveis de cada 
fator estão mostrados na Tabela 1. A ordem 
de execução dos experimentos foi aleatória. 
 
Tabela 1. Matriz 2

4
. Fonte: Acervo pessoal 

(2020). 

Fatores 
Níveis 

(-) (C) (+) 

% H2O2 0 0,75 1,5 

% Pó Al 0 0,05 0,1 

% Óleo 0 1,5 3 

% Rejeito 0 20 40 

 

RESULTADOS 

Os geopolímeros foram obtidos conforme 
ilustrado na Figura 2. Nesta figura, os 
geopolímeros estão identificados conforme 
os fatores e níveis adotados. Assim, a 
identificação AOX1, 5AL0R40 representa 
1,5% de água oxigenada (AOX1,5), 0% de 
Al (AL0), 40% de rejeito (R40). Apenas um 
tipo de geopolímero foi obtido utilizando o 
óleo de soja e este foi identificado como 
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AOX1, 5AL0, 1R40OL3 que corresponde a 
1,5% de água oxigenada; 0,1% de pó de Al, 
40% de rejeito e 3% de óleo. Nos testes 
preliminares para o estabelecimento dos 
níveis, observou-se que: a) com teores de 
óleo acima de 3%, as amostras ficaram 
com óleo em excesso; b) a presença de 
H2O2 e ausência de Al mostrou um material 
menos viscoso que gerou poros grandes 
visualizados a olho nu e uma estrutura mais 
quebradiça; c) a presença só do rejeito 
gerou um material com poucos poros; d) o 
rejeito diminuiu a ruptura das bolhas 
grandes formadas pelo pó Al. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Geopolímeros obtidos. Fonte: 
Acervo pessoal (2020). 

CONCLUSÕES 

Os formadores de poros mostraram uma 
capacidade de geração de bolhas, sendo o 
pó de Al formador de poros maiores, com a 
ruptura de bolhas durante o endurecimento 
da amostra. Já o H2O2 levou ao inchamento 
da amostra com bolhas menores. A 
avaliação da influência de cada formador de 
poros na estrutura do geopolímero ainda 
depende de testes para avaliar a absorção 
e a liberação de fertilizantes. 
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INTRODUÇÃO  

Para a propagação de trincas por fadiga, 
foram propostas modelos que descrevem o 
seu comportamento, envolvendo constantes 
do material, taxa de carregamento e nível 
de tensão atuante. Dessa forma, para 
análise demonstrada a seguir, utilizou-se o 
Modelo de Paris e Erdogan

[1]
, o Modelo de 

Bergner e Zouhar
[2]

 e o Modelo de 
Collipriest

[3]
. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é a avaliação do 
crescimento de trinca por fadiga no aço 
ASTM A572 em metal base, assim obtendo 
as curvas de crescimento de trinca por 
fadiga incluindo o ∆KLIMIAR, usando como 
base a norma ASTM E647. 

Associado à avaliação do crescimento de 
trinca por fadiga, está a aplicação de 
modelos que descrevem o comportamento 
da propagação de trinca por fadiga. 

Além disso, foi possível avaliar o Tempo de 
Vida que o material possui de acordo com 
cada modelo matemático usado, podendo 
avaliar as vantagens de cada modelo. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, os ensaios de da/dN e os 
ensaios ∆KLIMIAR para corpos de prova 
foram realizados e os dados analisados. 
Assim, foi possível elaborar gráficos (da/dN 
x ∆K) para análise do ensaio de acordo com 
a norma padrão dos corpos de prova 
(ASTM E647). 

Utilizando os dados obtidos nos ensaios 
da/dN, foi possível a aplicação do Modelo 
de Paris e Erdogan

[1]
, sendo possível assim 

analisar os coeficientes C e m propostos 
para cada corpo de prova ensaiado. 

A partir dos coeficientes C e m, foi possível 
a aplicação do Modelo de Bergner e 
Zouhar

[2]
. Assim, um novo coeficiente de lei 

de potência (C0) estatisticamente 
independente do expoente de Paris (m) foi 
obtido para os corpos de prova ensaiados. 

Usando como base os dados obtidos pelo 
ensaio do corpo de prova MB1 e MB2, foi 
possível ajustar a curva de dados de forma 
não linear para as equações do Modelo de 
Collipriest

[3]
. Para o valor de KC utilizou-se a 

aproximação de que KC=0.7 x KMÁX, sendo 
KMÁX o último valor de ΔK registrado durante 
o ensaio da/dN MB1. 

Com os resultados obtidos pelos modelos, 
foi possível obter uma estimativa do Tempo 
de Vida do material, o qual é mensurado 
em ciclos.  

RESULTADOS 

A partir dos resultados obtidos pelos 
ensaios da/dN, os seguintes resultados 
para a constante log (C) e m foram obtidos: 

TABELA 1. Resultados Obtidos para as 
Constantes C e m. 

Corpo de Prova Log (C) m 

MB1 -9,03 3,47 

MB3 -8,53 3,20 

MB4 -8,69 3,21 

Média -8.75 3.29 
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A partir dos dados obtidos pelo ensaio 
∆KLIMIAR, foi possível determinar um ∆KLIMIAR 
de 6,05 MPa . m1/2. 

Aplicando o Modelo de Bergner e Zouhar, é 
possível obter os seguintes resultados para 
log (C0): 

TABELA 2. Resultados Obtidos para as 
Constantes C0. 

Corpo de Prova Log (C0) 

MB1 -3,47 

MB3 -3,40 

MB4 -3,55 

Média -3,47 

 

Pelos dados obtidos pelo ensaio MB1 e 
MB2, foi possível a obtenção das 
constantes C e m para o modelo de 
Collipriest

[3]
, utilizando os dados a seguir: 

TABELA 3: Dados do Ajuste Não Linear. 

Dados do Ajuste não linear para o modelo de 

Collipriest 

Ensaios utilizados MB1 (da/dN), MB2 

(∆KLIMIAR) 

∆KLIMIAR 6.05 

Kc 81.35 

R 0.1 

 

Utilizando os dados descritos, chegou-se ao 
seguinte valor para as constates C e m: 

TABELA 4: Valores Obtidos para as 
Constantes C e m pelo Ajuste Não Linear. 

C 1.50E-7 

m 1.98 

 

CONCLUSÕES 

Por meio de elaboração dos três modelos e 
com base no Tempo de Vida calculado com 
base nesses, podemos dizer que o Modelo 

de Bergner e Zouhar
[2]

 se torna um modelo 
de grande conservadorismo estrutural, pois 
limita bastante os ciclos que um material é 
capaz de suportar. De forma oposta, temos 
o Modelo de Collipriest

[3]
, que, por levar em 

conta toda a extensão da curva sigmoidal 
do crescimento de trinca por fadiga, se 
torna um modelo bastante fiel ao 
comportamento do material. Porém, cabe-
se destacar que não é um modelo seguro 
para se tomar como base para a avaliação 
real de estruturas, pois se aproxima 
demasiadamente do limiar de falha de um 
material. Assim, podemos tomar o Modelo 
de Paris e Erdogan

[1]
 como um modelo 

seguro a se utilizar, pois não é tão 
conservador como o de Bergner e Zouhar, 
mas também não é tão próximo de falha 
como o de Collipriest. 
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INTRODUÇÃO  

Os Elementos Terras Raras (ETRs) são 
cruciais para o desenvolvimento de 
tecnologias modernas (Moraes et al., 2020; 
Page et al., 2019). As inúmeras aplicações 
destes elementos justificam seu valor 
econômico e a crescente demanda de 
procura (Page et al., 2019).  
Na hidrometalurgia os ETRs são 
principalmente obtidos por extração por 
solvente, cristalização fracionada (Moore, 
2000) e a troca iônica (Kentish, 2001). 
A troca iônica tem vantagem em relação às 
outras, por promover a obtenção de 
produtos de alta pureza com baixo 
consumo operacional (Abrão, 2014).  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é concentrar e 
fracionar os ETR (La, Pr, Nd, Sm, Gd, Eu, 
Dy e Er) presentes em uma solução de 
laboratório similar a um efluente ácido de 
mina, pela técnica de troca iônica. 

METODOLOGIA 

Oito soluções estoque compostas por 
sulfatos de La, Nd, Sm, Gd; óxidos de Pr, 
Dy, Er e carbonato de Eu foram 
preparadas. Os óxidos e carbonato foram 
dissolvidos em H2SO4 concentrado, e os 
sulfatos em água deionizada. A solução de 
alimentação foi preparada utilizando 
alíquotas das soluções estoques. As 
concentrações dos elementos estiveram em 
torno de 0,36 a 0,44 mmol L

-1
. Os ensaios 

foram realizados utilizando resina 
LEWATIT® MDS 200H.  

Os ensaios de carregamento dos ETRs 
foram conduzidos em colunas de vidro, com 
11 mm de diâmetro interno. A massa da 
resina utilizada para cada coluna foi de 6,25 
g correspondendo a uma altura de leito de 
8,5 mL. As colunas foram alimentadas com 
a solução de laboratório contendo os ETRs, 
através de uma bomba de alimentação 
peristáltica de marca WATSON MARLOW, 
modelo QDOS 30, tempo de residência de 
10,4 minutos e temperatura de 25 ± 5 

o
C. 

Amostras das soluções que deixaram a 
coluna foram retiradas em períodos de 3 
horas, utilizando um fracionador de marca 
AMARSHAN, modelo FRAC 900 e enviadas 
para análise. Terminado o carregamento, 
lavou-se a resina com água deionizada e se 
manteve úmida até a eluição. 

A eluição foi realizada passando uma 
solução de NH4EDTA nos leitos das resinas 
carregadas de ETRs, em pH de 8,50 (QI, 
2018) e temperatura de 25 ± 5 

o
C. Variou-

se a concentração do eluente em 0,02, 0,05 
e 0,30 mol L

-1
. O efluente da coluna foi 

coletado em frações usando um fracionador 
coletor de marca AMARSHAN, modelo 
FRAC 900. A coleta foi realizada a cada 30 
minutos, correspondendo a um volume de 
19 mL. 

RESULTADOS 

O carregamento máximo (mmol g
-1

) para 
cada ETR foi: La = 0,19; Pr = 0,15; Nd = 
0,13; Sm = 0,11; Eu = 0,11; Gd = 0,10; Dy = 
0,08 e Er = 0,07. O carregamento da resina 
aumentou com o aumento raio iônico dos 
ETR, sendo o La o elemento mais 
adsorvido e o Er menos carregado. Isto 
demanda da maior afinidade que a resina 
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LEWATIT® MDS 200H tem pelos 
elementos de maior caráter básico (Felipe 
et al., 2020). 

Houve dessorção dos elementos médios e 
pesados, acentuando-se com aumento do 
número atômico e sua substituição pelos 
ETR mais leves, com maior destaque para 
o La. Este fenômeno confirma a afinidade 
da resina pelos ETRs, que reduz com 
aumento do número atômico.  

Na eluição, obteve-se uma recuperação dos 
ETRs previamente adsorvidos na resina em 
torno de 78 a 80 % para as diferentes 
concentrações, o que demonstra que a 
variação da concentração não afetou de 
forma significativa a remoção dos 
elementos. Com relação ao fracionamento, 
observou-se um efeito significativo em 
concentrações diluídas do eluente. Os 
perfis das curvas de eluição são 
apresentados na Fig. 1.

 

 

Figura 1 - Perfis de fracionamento dos ETRs. [NH4EDTA], A = 0,3; B = 0,05; C = 0,02 
mmol L

-1
 ; Tempo de residência 13,3 min; Temperatura 25± 5 °C. 

 
 
 

CONCLUSÕES 

O estudo mostrou que a resina LEWATIT ® 
MDS 200H é potencialmente favorável para 
recuperação de ETRs, com destaque para 
os leves. Obteve-se um concentrado de 
39,0 mmol L

-1
 de ETRs, correspondendo a 

83%. O melhor fracionamento na eluição foi 
obtido utilizando 0,02 mol L

-1
 de NH4EDTA. 
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INTRODUÇÃO  

A máquina de fadiga térmica do SEIMA é 
um dispositivo que foi projetado e que está 
sendo construído com o objetivo de testar a 
resistência a fadiga térmica de diferentes 
tipos de metais utilizados no reator nuclear 
do CDTN. O teste é feito aplicando a um 
corpo de prova um ciclo de temperatura 
juntamente com um carregamento 
mecânico, para simular as condições de 
serviço do metal[1]. Para que seja possível 
a aplicação dos ciclos de temperatura, a 
máquina é constituída por uma fonte de 
corrente elétrica controlável e por uma linha 
de ar comprimido, que por sua vez é 
constituído de um compressor e de uma 
válvula de controle de fluxo com atuador 
solenoide, sendo eletricamente controlada. 
A corrente elétrica percorre o corpo de 
prova e é responsável, por meio da indução 
(efeito Joule), pelo aumento de temperatura 
do corpo de prova. Já o ar comprimido é 
aplicado na superfície do corpo de prova e 
é responsável pela diminuição de 
temperatura do mesmo. Assim, é possível 
submeter o metal em teste a ciclos 
controlados de temperatura, com uma 
temperatura máxima e uma mínima fixadas 
[2]. Para a aplicação de cargas mecânicas, 
a máquina apresenta alavancas com pesos 
fixos que exercem no corpo de prova uma 
tensão baseada na massa dos pesos.  

OBJETIVO 

Para a confiabilidade do teste de fadiga é 
necessário que seja feito o controle de 
temperatura bem como a coleta e o 
armazenamento dos resultados para 
posteriormente serem tratados e 

analisados. Dessa forma, este projeto visa 
a criação de um aplicativo computacional 
utilizando a linguagem LabVIEW que faça o 
controle automático de fornecimento de 
corrente da fonte elétrica juntamente com a 
abertura da válvula de ar comprimido. O 
aplicativo deve controlar os componentes 
para que em conjunto, deem forma a curva 
desejada de ciclagem térmica. Os dados, 
por exemplo, o número de ciclos já 
executados, serão coletados e 
armazenados simultaneamente. 

METODOLOGIA 

Em primeiro momento foi realizado o 
treinamento de programação LabVIEW 
2017 utilizando o curso da própria National 
Instruments. Num período de 
aproximadamente dois meses, boa parte do 
conhecimento necessário para o início da 
implementação do aplicativo tinha sido 
adquirido.  

Na próxima etapa, além de dar andamento 
ao treinamento LabVIEW, já começando a 
trabalhar nos módulos de controle, sendo 
feita uma revisão bibliográfica. Foram 
consultados artigos científicos para 
entender como funciona o ensaio de fadiga 
térmica, como é realizado e as principais 
características a serem implementadas no 
programa.  

A revisão bibliográfica envolve também os 
manuais e documentos da fonte de corrente 
e da válvula de controle de fluxo. Esses 
foram estudados para desenvolver 
individualmente o módulo de controle da 
fonte de corrente elétrica e o módulo de 
controle da válvula.  
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Para comunicação entre os módulos e os 
componentes da máquina, foi utilizado um 
dos dispositivos de aquisição de dados da 
National Instruments, o DAQ, um hardware 
que associado ao software DAQmx do 
ambiente LabVIEW permite o controle e a 
aquisição de dados de equipamentos como 
os da máquina de fadiga.  

Para controle da válvula foi necessário, 
além do hardware de comunicação, um 
circuito auxiliar para adaptar o sinal de 
controle do módulo ao range de tensão 
necessário para a operação do solenoide 
de válvula.  

A comunicação da fonte de corrente é feita 
através de uma comunicação serial usando 
uma porta DB-25 com uma lista de 
comandos pré-estabelecidos pelo 
fabricante. 

A máquina de fadiga térmica será então 
controlada pela integração dos módulos, 
formando uma única aplicação, com 
interface intuitiva que dê ao operador a 
ampla visão do ensaio durante a sua 
realização, assim como a possibilidade de 
interrupção antes do rompimento do corpo 
de prova.  

RESULTADOS 

Foi definida e organizada a tela principal da 
aplicação, com a disposição dos visores 
como na Figura 1, e controles pensada na 
ordem das etapas do ensaio de fadiga.  

 

Figura 1: Parte da tela principal da aplicação 

O módulo de controle da válvula de fluxo foi 
desenvolvido e foi dado início ao projeto do 
circuito auxiliar necessário, para dessa 
forma, realizar testes do software na própria 
válvula. O módulo da fonte que é baseado 
na comunicação serial se encontra em 
estudos acerca do protocolo e dos 
comando que serão utilizados, passando 
por simulação do canal de comunicação 
serial para garantia de funcionalidade do 
transporte de informação entre software e 
fonte. 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de aplicações 
computacionais permite que seja realizado 
um ensaio de fadiga térmica com resultados 
confiáveis, tendo em vista que os 
componentes controlados por software 
oferecem precisão na atuação no sistema. 
Além de confiabilidade, a aplicação faz com 
que os dados resultantes sejam facilmente 
obtidos e armazenados, ficando disponíveis 
para análise posterior. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Brandim, A. S.; Sousa, R. R. M.; Alves 
Jr., C. Desenvolvimento de um 
equipamento para ensaio de fadiga térmica, 
Revista Matéria, v. 14, n. 1, pp. 749 – 758, 
2009. 

[2] Jones, W. B., Schmale, D. T., and 
Bourcier, R. J., A Test System for Computer 
Controlled Thermomechanical 
FatigueTesting, 1990. 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq. 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 
Nuclear – CDTN. 

 

24



Caracterização de bentonitas para uso como barreiras em repositório de 

superfície 

Thais Braga Teixeira; Clédola Cássia Oliveira de Tello 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear CDTN 

 

INTRODUÇÃO  

A energia nuclear possui vantagens, por 
exemplo, gera mais quantidade de energia 
com menos matéria-prima sem poluir o 
ambiente. Porém, conforme qualquer 
atividade antrópica, gera rejeitos que 
podem ser radioativos, sendo então 
imprescindível sua gerência. O repositório é 
o fechamento do ciclo desta gerência e o 
estudo de suas barreiras é importante para 
garantir sua eficiência [1]. Neste trabalho o 
foco foi caracterizar a bentonita cálcica, 
usando o Protocolo de Santos [2], 
comparando os resultados entre as duas 
argilas, para verificar se a argila estudada 
poderia ser utilizada como barreira natural 
no repositório. 

OBJETIVO 

Realizar os ensaios de caracterização de 
argilas propostos pelo Protocolo com a 
bentonita cálcica e comparar com os 
resultados da argila padrão, bentonita 
sódica, para verificar sua adequação como 
material para barreira natural no repositório 
brasileiro. 

METODOLOGIA 

A microestrutura foi identificada por DRX e 
espectroscopia no infravermelho com 
transformada de Fourier, sendo esta análise 
inserida no protocolo a fim de melhorar a 
caracterização das argilas. Da mesma 
forma, foram inseridos dois ensaios para a 
macroestrutura: determinação da superfície 
específica utilizando o método BET e 
densidade das partículas utilizando o 
ultrapicnômetro a hélio. Os demais ensaios 
foram: teor de umidade por determinação 

gravimétrica da perda de peso, 
determinação da granulometria pelo método 
de difração a laser e determinação da 
capacidade de troca catiônica (CTC) pelo 
método de adsorção de azul de metileno. 

RESULTADOS 

No difratograma da Fig. 1 identificou-se a 
presença de montmmorilonita, o que era 
esperado por se tratar de uma bentonita.  

Figura 1. Difratograma da bentonita cálcica 

 

Para a espectroscopia no infravermelho, o 
gráfico da Fig. 2, cujo eixo y refere-se à 
transmitância normalizada e o eixo x ao 
comprimento de onda, confirmou-se que o 
material estudado é uma bentonita cálcica. 
Para esse resultado, foram necessárias 
consulta e análise de espectros [3]. 

Figura 2. Espectro da região do 
infravermelho para a bentonita cálcica  

 

Os resultados de superfície específica, 
densidade, umidade, granulometria e CTC 
estão na Tab. 1.  

25



Tabela 1- Características das duas 
bentonitas 

Propriedade Bentoníta S. Bentonita C. 

Superfície 
específica  

(m²/g) 
548 82,741 

Densidade 
(g/cm

3
) 

2,2800 ± 0,0141 
 

2,5287 ±0,0057 
 

Umidade (%) 13,0 - 13,4 14 

Granulometria 
(µm) 

9,57 - 9,85 8,0 - 10,0 

CTC 
(mmol.kg

-1
) 

 
816 ± 9 

 

 
816 ± 9 

 

 

Para comparar os dois tipos de bentonitas,o 
valor da superfície específica para a sódica 
foi consultado da literatura [4]. Os valores 
de umidade e CTC foram calculados 
usando-se equações específicas [2]. A Fig. 
3 mostra a aparência da gota no final do 
processo de CTC.  

Figura 3. Aparência das gotas no processo 
de adsorção por azul de metileno 

 

 

Os resultados das duas argilas são 
semelhantes. A diferença entre os valores 
da superfície específica é porque o íon Na

+
 

possui maior capacidade de expanção que 
o Ca

2+
, então quanto maior a superfície 

específica maior a quantidade de água que 
se pode fixar à superfície disponível. 

 

CONCLUSÕES 

Caracterizou-se a bentonita cálcica de 
acordo com o Protocolo e os resultados 

foram próximos aos da sódica. Então o 
material possui propriedades compatíveis 
para uso como barreira de engenharia em 
repositório de superfície. A fim de melhorar 
a caracterização, foram acrescentados os 
ensaios de superfície específica por BET, 
densidade por ultrapicnômetro a hélio e 
espectroscopia por infravermelho. 
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INTRODUÇÃO  

A Tomografia por Emissão de Pósitrons 
(PET) é uma técnica de imagem funcional 
não invasiva que permite a visualização de 
processos biológicos no nível molecular e 
metabólico [1]. Radiotraçadores para PET 
são constituídos de uma molécula 
biologicamente ativa e um radionuclídeo 
emissor de pósitrons e são utilizados para 
fins de diagnóstico ou terapia [2].  

A fludesoxiglicose (
18

F) - 
18

FDG - é o 
radiofármaco para PET mais amplamente 
utilizado [3]. Apesar de apresentar alta 
sensibilidade e especificidade para muitos 
tipos de câncer e outras aplicações, 

18
FDG 

apresenta limitações [4]. É necessário a 
disponibilização de novos radiofármacos 
que apresentem desempenho ótimo nos 
casos em que o 

18
FDG tem demonstrado 

não ser tão efetivo.  
 
Os triazóis constituem uma importante 
classe de heterociclos sintéticos que tem 
sido alvo de investigação nos últimos anos 
devido à ampla gama de aplicações, 
propriedades farmacológicas e facilidade de 
obtenção por síntese orgânica [5]. Em uma 
publicação recente, uma série de 
compostos triazólicos com diferentes 
tamanhos de cadeia e grupos funcionais 
foram sintetizados e avaliados quanto à 
potencial atividade antitumoral [6]. Com 
base nesses achados, procedeu-se à 
radiossíntese destes compostos utilizando 
flúor-18 na Unidade de Pesquisa e 
Produção de Radiofármacos (UPPR) do 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 
Nuclear (CDTN). Derivados radiomarcados 
inéditos foram obtidos e caracterizados por 
métodos físico-químicos e radioquímicos.  

 
Os estudos pré-clínicos a partir de ensaios 
de biodistribuição ex vivo e de imagem PET 
utilizando pequenos animais tais como 
camundongos podem gerar dados acerca 
da segurança, eficácia e especificidade de 
um radiofármaco em desenvolvimento. A 
biodistribuição é um dos processos de 
visualização do funcionamento fisiológico e 
possui como forma de análise química 
radioativa desenvolvendo uma formação 
numérica dos valores de acordo com cada 
órgão/tecido coletado. Por meio dos 
estudos pré-clínicos o modelo de 
biodistribuição ex vivo irá contribuir com 
projetos baseados em investigação de 
novos radiofármacos e fármacos em 
desenvolvimento para aplicações 
oncológicas e posteriormente mais sobre  o 
comportamento após a administração in 
vivo, sua fisiologia e a distribuição 
fisiológica deste composto inédito 
radiomarcado.  
 

OBJETIVO 

Avaliar a biodistribuição em camundongos 
Balb/c sadios por meio de estudos ex vivo, 
com um novo composto triazólico marcado 
com flúor-18, o [

18
F]TZC9, um potencial 

agente diagnóstico na área de oncologia. 

METODOLOGIA 

O composto foi sintetizado e injetado em 
quatro grupos. Os animais (n=6 por grupo) 
foram anestesiados e sacrificados, por 
deslocamento cervical sob anestesia, 
previamente aprovados pelo CEUA/CDTN, 
em tempos de 10, 30, 60 e 120 minutos 
após injeção. Foram coletados e pesados: 
adrenal, baço, bexiga, cérebro, coração, 
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fígado, intestinos delgado e grosso, 
músculo, ossos, pâncreas, pulmões, rins, e 
alíquotas de sangue. A medida da 
radioatividade nas amostras foi realizada 
em contador Gama (Wizard

2
, Perkin Elmer). 

Os dados foram corrigidos e expressos 
como porcentagem de dose injetada por 
grama de tecido/órgão (% DI/g) ou por 
microlitro de sangue (% DI/mL) [7]. 

RESULTADOS 

Fígado e rins foram os órgãos com 
captação mais significativa, sendo 6,95 ± 
1,09 % DI/g e 5,74 ± 0,69 % DI/g no tempo 
de 10 minutos, chegando a 0,68 ± 0,08 % 
DI/g e 0,72 ± 0,11 % DI/g após 120 
minutos, respectivamente. O intestino 
delgado apresentou captação máxima de 
5,96 ± 2,27 % DI/g , no tempo de 30 
minutos. A captação mais significativa no 
músculo foi de 1,05 ± 0,19 % DI/g (30 
minutos). Para os ossos, observou-se 
valores de  1,27 ± 0,66 % DI/g 10 minutos 
após a injeção, chegando a 6,23 ± 0,96 % 
DI/g no tempo de 120 minutos. A 
quantificação do [

18
F]TZC9 no sangue 

indicou rápida eliminação, com apenas 0,03 
± 0,02 % DI/mL 120 minutos após injeção.  

CONCLUSÕES 

Os valores indicados no fígado e nos rins 
mostram o metabolismo hepático e 
eliminação renal do [

18
F]TZC9. Para o 

sangue e para a maioria dos órgãos 
observa-se a redução da captação ao longo 
do tempo, indicando rápida eliminação do 
composto. Essa característica favorece o 
uso do [

18
F]TZC9 como agente diagnóstico. 

Um acúmulo não esperado nos ossos foi 
observado e pode estar relacionado à 
captação de flúor-18 livre ou de produtos do 
metabolismo do composto. Estudos futuros 
de estabilidade in vitro e in vivo serão 
realizados para investigação de degradação 
e do metabolismo do composto. Além disso, 
será avaliada também a biodistribuição em 
modelos animais para confirmação de 
afinidade por células tumorais. 
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Estudo de Público no Centro Regional de Ciências Nucleares 
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INTRODUÇÃO  

Este projeto tem como objetivo realizar uma 
análise detalhada da pesquisa de público 
aplicada aos visitantes do Centro de 
Informações (CI) do Centro Regional de 
Ciências Nucleares do Centro Oeste 
(CRCN-CO), após sua participação na ação 
educativa proposta. Os resultados da 
pesquisa visam melhorar a ação proposta, 
através dos elogios e críticas recebidos.  

A ação do CI se configura na apresentação 
de palestras referentes aos temas de 
Energia Nuclear e Acidente Radiológico de 
Goiânia, causado pelo Césio-137 e, 
também, na exposição de longa-duração 
que aborda a mesma temática.  

OBJETIVO 

Conhecer e analisar o público que visita a 
instituição. Avaliar a ação educativa 
oferecida e a exposição de longa duração. 
Apresentar os resultados, e através desse, 
sugerir melhorias  

METODOLOGIA 

Desde 2015, esta pesquisa é realizada com 
o público que visita a instituição, por meio 
de questionários. No ano de 2019, foram 
analisados os dados coletados através 
desses. 

Os dados foram colhidos de forma aleatória, 
já que os questionários são colocados no 
balcão e os visitantes que escolhem se vão 
ou não respondê-lo. 

 

 

RESULTADOS 

Em 2019 tivemos o total de 5739 visitantes. 
Sendo que a maioria pertencia ao Ensino 
Fundamental. 

As críticas recebidas foram equivalentes às 
do relatório anterior, ou seja, o estudo 
apontou que não houve melhorias de um 
ano para outro. 

CONCLUSÕES 

Com os dados coletados e analisados, 
percebemos que o nosso público, 
majoritariamente, são de estudantes de 
diversos níveis. 

Ou seja, podemos dividir esses estudantes 
em grupos e oferecer uma ação educativa 
adequada para cada um. Visto que 
observamos que o uso da mesma 
linguagem e método não funcionaram de 
forma igualitária com as turmas, já que são 
de idades e séries diferentes. 

Também devemos pensar em novas ações 
educativas para que o público se mantenha 
interessado no tema. Além disso, devemos 
estudar o não público da instituição, e 
averiguar quais informações possuem do 
CRCN-CO. Objetivando atingir outros 
públicos que o habitual e aumentar a 
quantidade de visitação. 

Outra sugestão é a inserção na instituição 
nas redes sociais, visto que é um meio de 
comunicação essencial para captar novos 
visitantes e difundir a informação. 
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Monitoramento de determinados parâmetros físicos e químicos e radiologicos das águas 
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INTRODUÇÃO  

As águas subterrâneas podem ser definidas 
como aquelas que estão sob a superfície da 
Terra, entre fissuras, solos e rochas, 
preenchendo os espaços vazios existentes 
(BRASIL, 2008). São formadas pelo 
excedente das águas de chuvas que 
percorrem camadas abaixo da superfície do 
solo e preenchem os espaços vazios entre 
as rochas.  A obtenção de águas 
subterrâneas pode ser feita por poços 
profundos e artesianos.  Pelo baixo custo 
de captação, qualidade e relativa 
abundância, as águas subterrâneas vêm se 
mostrado um recurso hídrico essencial para 
as cidades de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, contribuindo essencialmente para 
a manutenção da demanda na região. 

  A contaminação das águas subterrâneas 
pode se dar pelo uso intensivo do solo 

como em plantações com uso excessivo de 
agrotóxicos, manuseio de forma 
inadequada de dejetos tanto animais quanto 
humanos, disposição inadequada de 
resíduos, dentre outras poluições ao solo. 
Tomando essa preocupação, estudos 
aprofundados sobre parâmetros físico-
químicos vêm sendo aplicados por 
questões de saúde publica e problemas 
ambientais.  

Nas águas para consumo humano observa-
se a ocorrência de radionuclídeos naturais, 
estando estes associados principalmente a 
captações no subsolo, em locais com 
ocorrência de depósitos naturais de 
elementos radioativos. A dissolução dos 
radionuclídeos naturais dá-se lentamente, 
podendo ocorrer durante centenas ou 
milhares de anos, originando o aumento 

das suas concentrações nas águas 
subterrâneas (Carvalho et al. 2004). Porém 
o consumo de radionuclideos de forma 
continua pode gerar uma série de 
problemas ao ser humano. 

 

OBJETIVO 

 Este trabalho apresenta o monitoramento 
de alguns parâmetros físicos e químicos. 
Também deverão ser estudados 
parâmetros radiometricos da água 
subterrânea que abastece grande parte da 
população de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia. 

METODOLOGIA 

A campanha amostral foi realizada 
coletando amostras nos poços de maiores 
vazões das cidades estudadas. Os 
parâmetros foram analisados baseando-se 
nos critérios da Resolução do CONAMA 
396/2008 por espectrometria de absorção 
em chamas e química analítica tradicional. 
As analises radiometricas serão realizadas 
por meio de utiliza-se a técnica de 
espectrometria de cintilação em meio 
liquido (LSC). 
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 Imagem 1: Mapa da campanha amostral  
 

RESULTADOS 

A partir dos valores obtidos nas analises 
realizadas, buscou-se acompanhar a 
qualidade da água e possíveis influências 
que possam comprometer suas 
características em relação ao recomendado 
pela legislação brasileira. Os resultados 
obtidos podem ser observados na tabela 1: 
 
 
 

 
 

AD= abaixo do limite de detecção do 
equipamento  
GO1, GO2, G03, GO4= poços de estudo 
em Goiânia.  
AP1, AP2= poços de estudo em Aparecida 
de Goiânia. 

Os resultados para analises radiométricas 
ainda não puderam ser obtidos uma vez 
que a pandemia mundial do COVID-19 nos 
deixou longe dos laboratórios.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos até o presente 
momento a maioria dos parâmetros se 
encontram dentro da normalidade dentro da 
portaria Resolução do CONAMA 396/2008. 
Entretanto alguns extrapolam os valores da 
resolução brasileira, portanto recomendam-
se maiores estudos na região. Com maiores 
números de amostras para que tenhamos 
uma maior confiança estatística. 

Projetos futuros englobam não só a região 
de Goiânia e Aparecida de Goiânia, mas 
toda a região metropolitana de Goiânia. 
Fazendo assim um estudo mais 
aprofundado da região. 
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INTRODUÇÃO  

As águas subterrâneas podem ser definidas 
como aquelas que estão sob a superfície da 
Terra, entre fissuras, solos e rochas, 
preenchendo os espaços vazios existentes 
(BRASIL, 2008). São formadas pelo 
excedente das águas de chuvas que 
percorrem camadas abaixo da superfície do 
solo e preenchem os espaços vazios entre 
as rochas.  A obtenção de águas 
subterrâneas pode ser feita por poços 
profundos e artesianos.  Pelo baixo custo 
de captação, qualidade e relativa 
abundância, as águas subterrâneas vêm se 
mostrado um recurso hídrico essencial para 
as cidades de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, contribuindo essencialmente para 
a manutenção da demanda na região. 

  A contaminação das águas subterrâneas 
pode se dar pelo uso intensivo do solo 

como em plantações com uso excessivo de 
agrotóxicos, manuseio de forma 
inadequada de dejetos tanto animais 
quanto humanos, disposição inadequada de 
resíduos, dentre outras poluições ao solo. 
Tomando essa preocupação, estudos 
aprofundados sobre parâmetros físico-
químicos vêm sendo aplicados por 
questões de saúde publica e problemas 
ambientais.  

Nas águas para consumo humano observa-
se a ocorrência de radionuclídeos naturais, 
estando estes associados principalmente a 
captações no subsolo, em locais com 
ocorrência de depósitos naturais de 
elementos radioativos. A dissolução dos 
radionuclídeos naturais dá-se lentamente, 
podendo ocorrer durante centenas ou  

 

milhares de anos, originando o aumento 
das suas concentrações nas águas 
subterrâneas (Carvalho et al. 2004). Porém 
o consumo de radionuclideos de forma 
continua pode gerar uma série de 
problemas ao ser humano. 

 

OBJETIVO 

 Este trabalho apresenta o monitoramento 
de alguns parâmetros físicos e químicos. 
Também deverão ser estudados 
parâmetros radiometricos da água 
subterrânea que abastece grande parte da 
população de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia. 

 

METODOLOGIA 

A campanha amostral foi realizada 
coletando amostras nos poços de maiores 
vazões das cidades estudadas. Os 
parâmetros foram analisados baseando-se 
nos critérios da Resolução do CONAMA 
396/2008 por espectrometria de absorção 
em chamas e química analítica tradicional. 
As analises radiometricas serão realizadas 
por meio de utiliza-se a técnica de 
espectrometria de cintilação em meio 
liquido (LSC). 
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 Imagem 1: Mapa da campanha amostral  
 

RESULTADOS 

A partir dos valores obtidos nas analises 
realizadas, buscou-se acompanhar a 
qualidade da água e possíveis influências 
que possam comprometer suas 
características em relação ao recomendado 
pela legislação brasileira. Os resultados 
obtidos podem ser observados na tabela 1: 
 
 
 

 
 

AD= abaixo do limite de detecção do 
equipamento  
GO1, GO2, G03, GO4= poços de estudo 
em Goiânia.  
AP1, AP2= poços de estudo em Aparecida 
de Goiânia. 

Os resultados para analises radiométricas 
ainda não puderam ser obtidos uma vez 
que a pandemia mundial do COVID-19 nos 
deixou longe dos laboratórios.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos até o presente 
momento a maioria dos parâmetros se 
encontram dentro da normalidade dentro da 
portaria Resolução do CONAMA 396/2008. 
Entretanto alguns extrapolam os valores da 
resolução brasileira, portanto recomendam-
se maiores estudos na região. Com maiores 
números de amostras para que tenhamos 
uma maior confiança estatística. 

Projetos futuros englobam não só a região 
de Goiânia e Aparecida de Goiânia, mas 
toda a região metropolitana de Goiânia. 
Fazendo assim um estudo mais 
aprofundado da região. 
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Estudos de ensaios dosimétricos empregando fontes 

irradiadoras de Cs-137 e Sr-90/Y-90 e leitora de TLD’s para 

desenvolvimento da operação dos equipamentos do 

laboratório de radioproteção 
 

Rubens Vieira Teixeira Junior  e Rugles César Barbosa Centro Regional 

de Ciências Nucleares do Centro-Oeste  - CRCN-CO 

INTRODUÇÃO  

Em 1987 ocorreu o acidente radiológico com o Cs-137 
na cidade de Goiânia-GO. A descontaminação das 
áreas atingidas gerou cerca de seis mil toneladas de 
rejeitos. A Comissão Nacional de Energia Nuclear – 
CNEN, é a autoridade máxima no Brasil para 
estabelecer padrões e normas de segurança na área 
nuclear e em atividades que envolvem radiação 
ionizante. Visando preservar a saúde do homem e do 
meio ambiente, foi construído um repositório de rejeitos 
na cidade de Abadia de Goiás, onde hoje se encontra o 
Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-
Oeste. Foi associado a ele, um Programa de 
Monitoração Ambiental – PMA. Um dos objetivos desse 
programa é avaliar a dose real ou potencial dos grupos 
críticos e populações vizinhas do repositório [1]. A 
análise via dosimetria termoluminescente é feita até 
então pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 
Nuclear – CDTN. No ano de 2019 foram avaliados 
parâmetros intrínsecos da leitora de dosímetros 
termoluminescentes (TLDs), Harshaw 5500, o ruído e a 
luz de referência [2]. Ao garantir as melhores condições 
para realizar a leitura, os resultados ainda se tornaram 
distantes do ideal [3], com desvio com cerca de 33% a 
47% entre as leituras do CDTN e do CRCN-CO. A 
necessidade é tornar o CRCN-CO autossuficiente na 
realização dessas análises.  

OBJETIVO  

Este trabalho teve por objetivo principal o estudo de 
ensaios dosimétricos para a implantação de uma 
metodologia eficiente para a realização das medidas de 
taxa de kerma no ar utilizadas no Programa de 
Monitoração Ambiental, realizado Centro Regional de 
Ciências Nucleares do Centro-Oeste. 

Parâmetros a serem configurados para realizar cada 
leitura. O parâmetro TTP (Perfil de Tempo e 
Temperatura) foi analisado em específico devido a 
suspeita de haver incoerências na configuração deste 
parâmetro para fazer as leituras realizadas 

METODOLOGIA  

Com foco em diminuir o desvio entre as leituras 
realizadas, foi avaliado novamente as condições de 
leitura na leitora Harshaw 5500 pertencente ao CRCN-
CO. O procedimento de leitura dos detectores 
termoluminescentes de fluoreto de lítio dopados com 
magnésio e titânio (LiF:Mg,Ti), conhecidos como TLD-
100, foi padronizado no Centro ao longo dos anos e 
seguia os seguintes passos: 

1º) Realizar tratamento térmico para “zerar” os 
detectores (annealing) utilizando o forno PTW-TLD-
Ofen (fabricado pela PTW-Freiburg). 

2º) Irradiar os TLDs. Esse passo pode ser feito de 
várias formas, no CRCN-CO a irradiação dos TLDs no 
PMA é feita de maneira passiva, os dosímetros são 
espalhados por 10 pontos e são coletados depois de 
cerca de três meses. Outra forma é de maneira ativa, 
irradiando os detectores com uma fonte radioativa, 
quando há um lote de TLDs que necessitam ser 
calibrados, ou selecionados para outros trabalhos 
específicos e precisam ser irradiados seguindo 
protocolos de calibração específicos para cada 
objetivo de trabalho a ser realizado com estes 
detectores.  

3º) Realizar tratamento térmico pós-irradiação para 
eliminar os sinais residuais (fading correction) 

4º) Ajustar a leitora por meio do software WinREMS 
para selecionar os parâmetros corretos para a 
finalidade específica de cada leitura.  

5º) Ler os TLDs com a Leitora Harshaw 5500.  

Para realizar uma nova leitura dos dosímetros é 
necessário recomeçar os cinco passos. No software 
WinREMS da leitora Harshaw 5500 há 

diferença de 21,41%. Para o lote usado, as diferenças 
percentuais médias foram de 5,71% com 50 voltas e 
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anteriormente no CRNC-CO. Foram realizadas quatro 
leituras com dois lotes (lotes com TLDs novos e usados) 
cada lote continha detectores enumerados de 1 a 100, 
foram selecionados 10 TLDs de cada lote. Os dois tipos 
de TTP analisados (Tabela 1) foram o TTP com 260ºC 
(perfil usado para a calibração do lote de TLD 
anteriormente) e o TTP com 300ºC. A Tabela 2 mostra 
os detectores selecionados de cada lote, onde “usado” é 
o lote que havia sido usado para calibração 
anteriormente e “novo” é o lote de detectores recém 
adquiridos pelo CRCN-CO. Foi utilizado o irradiador 
beta de bancada Thermo Electron modelo 2210 para 
realizar as irradiações com as voltas específicas para 
cada lote de detectores. 

Tabela 1 – Configurações do TTP 

Função TTP 
(260) 

TTP 
(300) 

Pré aquecimento 50 °C 50 °C 

Tempo do pré 
aquecimento 

Zero Zero 

Taxa de aquecimento 
linear 

10 °C/s 15 °C/s 

Temperatura máxima 260 °C 300 °C 

Tempo de integração da 
leitura 

26 s 20 s 

Temperatura de 
tratamento térmico 

300 °C 300 °C 

Tempo de tratamento 
térmico 

Zero Zero 

 

Tabela 2 - Leitura dos TLDs 

Leitura Nº do 
TLD 

Voltas Lote TTP 

1ª 40 - 44 50 Usado (old) 260 °C 

2ª 40 - 44 50 Usado (old) 300 °C 

3ª 50 - 54 50 Novo (new) 260 °C 

4ª 50 - 54 50 Novo (new) 300 °C 

5ª 40 - 44 100 Usado (old) 260 °C 

6ª 40 - 44 100 Usado (old) 300 °C 

7ª 50 - 54 100 Novo (new) 260 °C 

8ª 50 - 54 100 Novo (new) 300 °C 

 
RESULTADOS 
Os resultados obtidos no Gráfico 1 mostraram que há 
uma diferença significativa nas leituras e influenciam na 
comparação com os dados do CDTN.O lote novo de 
detectores, com 50 voltas no irradiador, obteve uma 
diferença percentual média de 4,67% e com 100 voltas 
obeteve a   

5,69%. 

Gráfico 1 – Leituras obtidas dos TLDs 

 

     
 

CONCLUSÃO 
As diferenças percentuais médias obtidas é um bom 
indício que as leituras feitas pelo CRCN-CO podem 
estar ainda mais próximas das medidas do CDTN do 
que foi apresentado no ano anterior. A leitora do 
CRCN-CO passou por uma manutenção em agosto de  
2020, o ruído foi melhorado consideravelmente, assim 
podendo diminuir ainda mais a diferença entre as 
leituras dos dois Centros. Devido a pandemia, não foi 
possível realizar mais medidas com uma quantidade 
maior de detectores e refazer a calibração.  
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INTRODUÇÃO  

A Dosimetria Biológica, baseada no estudo de 
alterações cromossômicas, principalmente o 
ensaio de dicêntrico, tornou-se rotina na 
estimativa de dose absorvida em exposições 
acidentais. Com a aplicação em centenas de 
casos de suspeita ou superexposições 
verificadas, provou-se o valor deste método e 
também se definiu suas limitações. Vale 
enfatizar que a análise citogenética pode ser 
usada como um método dosimétrico e 
fornece uma entrada no compêndio de 
informações necessárias para a avaliação de 
um acidente radiológico (IAEA, 2001). 

As análises cromossômicas em linfócitos 
periféricos humanos fornecem um meio de 
estimativa de doses absorvidas de corpo 
inteiro após superexposição real ou suspeita 
às radiações ionizantes por meio do uso de 
curvas de calibração dose resposta pré-
estabelecidas a partir de experimentos 
padronizados in vitro (GAJENDIRAN et al., 
2001; GRUEL et al., 2013). No entanto, 50% 
dos dicêntricos podem ser perdidos durante a 
primeira divisão pós- irradiação, logo sua 
frequência pode ser subestimada em 
qualquer análise quantitativa que não utilize 
exclusivamente metáfases em seu ciclo de 
primeira divisão (IAEA, 2011). 

Em casos de acidentes radiológicos de 
grande escala, os indivíduos suspeitos de 
exposição precisam de uma rápida avaliação 
capaz de estimar a dose a que foram 
expostos para que seja feita a intervenção 
médica de imediato. Neste contexto, é 
necessário o uso de métodos de triagem para 
que os indivíduos expostos a doses mais 
elevadas tenham prioridade na intervenção 
médica devido ao alto risco de efeitos 

biológicos severos e de morte. Assim, o 
ensaio de micronúcleo por bloqueio da 
citocinese surgiu como alternativa, por ser 
uma técnica mais rápida e de fácil análise, o 
que a torna adequada para procedimentos de 
triagem em situações de emergência. Apesar 
disso, os micronúcleos não são específicos 
para a radiação ionizante. Desta forma, após 
a triagem, o ensaio de dicêntrico deve ser 
aplicado para uma estimativa de dose 
absorvida mais exata, tendo em vista a sua 
alta especificidade, tornando-o padrão-ouro 
para a dosimetria biológica (IAEA, 2011; 
TESTA et al., 2019). 

Diante disso, um ensaio combinado que 
englobe as técnicas de micronúcleo e 
dicêntrico e que ainda permita a distinção de 
diferentes fases do ciclo celular, se mostra 
altamente promissor para a avaliação de 
doses acidentais em emergências de larga 
escala. 

OBJETIVO 

Padronizar e implementar no Laboratório de  
Dosimetria Biológica do CRCN-NE/CNEN um 
ensaio combinado das técnicas de dicêntricos 
e micronúcleos para utilização em triagem e 
estimativa de dose absorvida nos casos de 
suspeita de superexposição à radiação 
ionizante. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de 
Dosimetria Biológica do Centro Regional de 
Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-NE 
e faz parte de um projeto aprovado para 
coleta de dados pelo Comitê de Ética 
envolvendo pesquisas com seres humanos da 
Universidade Federal de Pernambuco sob o 
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número de CAAE 09186813.7.0000.5208 e 
do parecer consubstanciado 269.483. 

Toda a parte de coleta e irradiação das 
amostras nas doses absorvidas de 0,5Gy e 
0,75Gy, cultivo dos linfócitos e preparação 
das lâminas já haviam sido realizados pela 
bolsista anterior quando assumi o plano de 
trabalho. Sob minha responsabilidade ficou a 
conclusão das análises microscópicas das 
lâminas. 

RESULTADOS 

Os valores encontrados com a técnica de 
dicêntrico e no protocolo combinado foram 
pertinentes, embora a quantidade de células 
analisadas não tenham sido suficiente para 
fazer a estimativa da dose e se ter uma 
melhor comparação com estudos previamente 
realizados. Já os valores de dose absorvida 
que foram estimados com a técnica de 
micronúcleo foram bem próximos ao 
encontrado, embora não se tenha conseguido 
identificar valores de u ˃ 1,96 que indicam 
sobredispersão com relação à distribuição de 
Poisson, conforme se esperava. 

Ao final do período do plano de trabalho 
(07.2020), por conta da pandemia; 
quarentena, não foi possível atingir a 
quantidade mínima necessária de células 
analisadas que é de 500 metáfases 
(dicêntricos) e 2000 células binucleadas 
(micronúcleos) para fazer a estimativa de 
dose, segundo os critérios estabelecidos pela 
International Atomic Energy Agency (IAEA, 
2011). Partindo desse princípio, esperamos 
dar continuidade ao trabalho e prosseguir 
com as análises, contabilizando um maior 
número de células como preconizado pela 
IAEA.  

CONCLUSÕES 

Faz-se necessário o avanço das análises para 
validação e implantação do protocolo 
combinado em serviços de dosimetria 
biológica. Não foi possível concluir as análises 

das amostras irradiadas à 0,5Gy e 0,75Gy 
após o treinamento por conta da pandemia. 
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INTRODUÇÃO  

O câncer é uma doença multifatorial, 
caracterizada pelo crescimento 
desordenado de células atípicas. Para 
tratamento desta doença utiliza-se em geral 
uma combinação de procedimentos 
cirúrgicos, radio e quimioterápicos [1]. No 
diagnóstico, o radionuclídeo flúor-18 (18F) é 
o emissor de pósitron de maior aplicação na 
Tomografia Computadorizada por Emissão 
de Pósitrons (PET) [2].  Com o surgimento 
da medicina teranóstica e a possibilidade 
de aliar em um só composto o diagnóstico e 
a terapia, novos compostos têm sido 
desenvolvidos e testados para esta 
finalidade. Recentemente, foram publicados 
resultados animadores sobre a utilização de 
derivados híbridos da piridina e tiazol como 
agentes antitumorais [3]. Segundo os 
autores, as moléculas desenvolvidas 
apresentaram perfil de toxicidade adequado 
para seu uso em humanos [3]. Além disso, 
um estudo realizado em 2015, considerou o 
cloro e nitro como bons grupos de saída, 
com possibilidade de ocorrer uma reação 
de eliminação competitiva para 
radiomarcação com o flúor 18 [4]. 

 

 

OBJETIVO 

Estabelecer rotas de síntese, obter e 
caracterizar novos derivados 2-piridil-1,3-
tiazol para futura utilização como 
radiofármacos marcados com 

18
F.  

METODOLOGIA 

Esquema de síntese dos compostos 2-
piridil-1,3-tiazol: 

 

Figura 1. Esquema de síntese dos derivados piridil 
inserindo a molécula 2-Bromo-4′-nitroacetophenone. 

 

Figura 2. Esquema de síntese dos derivados piridil 
inserindo a molécula 2-Bromo-4′-cloroacetophenone. 

RESULTADOS 

Foram sintetizados e caracterizados, quanto 
à massa molecular, rendimento e ponto de 
fusão, oito compostos da nova série 2-
piridil-1,3-tiazol. Após o retorno das 
atividades será realizada a caracterização 
dos compostos por análise de RMN de 1H e 
de 13C. 
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TABELA 1. Caracterização da nova série piridil-tiazol.  

 

 

CONCLUSÕES 

A síntese realizada para obtenção dos novos 2-
piridil-1,3-tiazol foi realizada segundo 
metodologias descritas ao longo deste 
trabalho. As condições reacionais adotadas 
proporcionaram reações com rendimentos de 
40% a 70%, sendo o composto LAM-Int-6.3 o 
que obteve maior rendimento. As estruturas 
dos compostos configuraram ponto de fusão 
com valores entre 120 e 130°C.  Dado à 
suspensão das atividades na UFPE devido ao 
COVID-19, não foi possível realizar a 
caracterização dos compostos por análise de 
RMN de 1H e de 13C. 
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Desenvolvimento de um modelo computacional de exposição para 
avaliações dosimétricas em situações de emergência radiológica.  

Gabriela Nery França e Cláudio José Mesquita Menezes. 
Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste - CRCN-NE 

A exposição a um campo de radiação pode 
ser de natureza médica, ambiental, 
ocupacional ou acidental, mas em todos os 
casos, o principal objetivo é a determinação 
da dose absorvida no corpo inteiro ou a 
distribuição da dose absorvida em órgãos e 
tecidos específicos [SANTOS, 2006]. 
Atualmente, as estimativas de dose 
absorvida no corpo humano estão mais 
precisas devido aos avanços da tecnologia 
moderna nas áreas de instrumentação e 
desenvolvimento de computadores, 
importantes para a utilização de Modelos 
Computacionais de Exposição (MCE) para 
o cálculo da dose absorvida em órgãos e 
tecidos. Para simular os processos de 
transporte da radiação no corpo humano, 
utiliza-se o método Monte Carlo (MC) 
acoplado a um fantoma antropomórfico de 
voxels, hoje considerado como a melhor 
representação da natureza do corpo 
humano para o propósito de determinação 
da dose absorvida.  

Neste trabalho, um modelo computacional 
de exposição será desenvolvido para um 
dispositivo de dispersão radiológica (RDD) 
no formato de uma meia casca esférica 
(iglu), para uma situação problema em que 
temos um material explosivo, junto com um 
material radioativo.  

OBJETIVO  

Realizar avaliações dosimétricas usando o 
código Monte Carlo EGSnrc [KAWRAKOW, 
2003] em MCE desenvolvidos para a 
aplicação em situações acidentais e/ou de 
emergência radiológica. Onde poderemos 
calcular a taxa de exposição para vários 
tipos de radionuclídeos, como o Césio-137, 
a distância segura para profissionais 
quando da necessidade de detonação 

seguida de explosão e dispersão do 
artefato, e a espessura para diversos 
materiais utilizados na construção de 
barreiras físicas, tipo iglu. 

METODOLOGIA  

As atividades deste trabalho foram 
desenvolvidas no Laboratório de Dosimetria 
Numérica (LDN) do IFPE, Campus Recife, 
com o uso de um computador com 
processador Intel® Core ™ i7-X990 @ 
3.47GHz, com memória RAM de 16,00 GB 
e sistema operacional Windows 10 
Professional de 64 Bits para criação do 
MCE e simulações. Foram utilizados ainda, 
softwares SIR disponível em 
http://dosimetrianumerica.org/software e o 
Visual Studio 2019 da Microsoft, para 
implementação da geometria tipo iglu para 
contenção de uma possível explosão de 
artefato contendo material radioativo e o 

desenvolvimento de um aplicativo 
direcionado a sua utilização para os 
Primeiros Respondedores a uma 
Emergência Radiológica, onde o documento 
técnico MANUAL FOR FIRST RESPONDERS 

TO A RADIOLOGICAL EMERGENCY da 
Agência Internacional de Energia Atômica 
(IAEA) foi traduzido e utilizado como base 
[3]. 

RESULTADOS  PRELIMINARES 

Os resultados preliminares obtidos foram o 
estudo da situação problema, onde com 
uma fonte radioativa conhecida e sua 
quantidade (Cs-137), calculamos a taxa de 
exposição limite, utilizando uma distância e 
atividade da fonte, ambas predeterminadas.  

A seguir descrevemos o passo a passo da 
situação problema: 
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1. Cálculo do coeficiente de atenuação 
linear (   do material do iglu. Para isso, 
contaremos com tabela fornecida pelo 
CEMBER [4], onde possui o fator de buildup 
para alguns tipos de absorvedores em 
função da energia e do comprimento de 
relaxação. Caso a energia não esteja 
presente na tabela, é necessário realizar a 
interpolação das energias existentes. 

2. Cálculo da taxa de exposição limite (  
     

para o raio gama, usando a equação: 

  
     

  

  
   (1) 

A constante de emissão gama ( ) presente 
na fórmula é o somatório de todas as 
energias (MeV) pelo número de fótons por 
desintegrações, calculada da seguinte 
maneira: 

                   (2) 

Após a sua substituição na fórmula (1), 
encontraremos a taxa de exposição limite. 
Então, poderemos encontrar a espessura 
(   para o iglu em condições de boa 
geometria: 

  
 

 
      

   

     
   (3) 

CONCLUSÕES 

A implementação de um iglu, para barrar a 
dispersão radioativa no software SIR, 
poderá fornecer um calculo para a 
blindagem e saber qual perímetro é seguro 
para os primeiros respondedores, para a 
população local e também para o meio 
ambiente. 
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Transferência de Elementos Químicos Tóxicos Presentes em Praças e 

Parques Públicos da RMR: Aplicação de Espécies Arbóreas Mais 

Empregadas no Paisagismo  

 
Italo Braz da Silva, Elvis Joacir De França 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-NE 

 

INTRODUÇÃO  

As praças e parques públicos urbanos são 
alguns dos espaços públicos de lazer 
disponíveis aos cidadãos de grandes 
cidades. Por estarem inseridos na 
paisagem urbana, o intenso tráfego de 
veículos nas rodovias e atividades de 
pequenas indústrias e empreendimento 
despejam um grande aporte de poluentes 
que se acumulam nos compartimentos 
ecológicos [1,2]. 

A presença de altas concentrações de 
elementos potencialmente tóxicos (Cd, As, 
Pb, Ni, Sb) no solo podem acarretar a 
transferência para as espécies arbóreas por 
absorção, aumentando o risco de 
contaminação de demais organismos e a 
população pela interação direta nestes 
espaços públicos [3]. 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar a transferência de elementos 
químicos potencialmente tóxicos As, Cd, Ni, 
Pb e Sb entre o solo e as folhas de 
espécies arbóreas mais representativas dos 
parques públicos da Região Metropolitana 
de Recife - RMR. 

METODOLOGIA 

As amostras de solo e folhas foram 
coletadas em 25 pontos distribuídos entre 6 
espaços públicos da RMR. O solo foi 
amostrado sob a projeção da copa das 
espécies arbóreas com o uso de sonda e as 
folhas utilizando tesoura de alto-poda. Em 
laboratório, as amostras foram secas em 

estufa à 60°C até peso constante e 
cominuídas, utilizando almofariz e pistilo de 
porcelana para o solo e moinho de bolas 
para as folhas. Por fim, garantiram-se 
partículas menores que 0,08 mm. 

Porções-teste de aproximadamente 0,1 g 
para amostras de solo e 0,5 g para folhas 
foram transferidas para tubos de Teflon

®
 

para o processo de digestão química 
USEPA 3051a em forno microondas. Os 
materiais de referência SRM-2709a, SRM-
2710a, SRM 1515 e SRM 1547 foram 
empregados para a avaliação da qualidade 
do procedimento analítico. Nos tubos 
contendo as amostras, foram adicionados 
12 mL HNO3 p.a. (~65%) destilado. As 
soluções de amostras e materiais de 
referência foram filtradas em tubos de 
centrífuga para completar o volume com 
água ultrapura até 50 mL. Brancos 
analíticos foram preparados nas mesmas 
condições das amostras e materiais de 
referência. 

O equipamento VARIAN AA240 Zeeman 
com forno GTA 120 foi aplicado para a 
determinação dos analitos As, Ni e Pb nas 
amostras. Os analitos Cd e Sb foram 
quantificados pelo equipamento ICP-MS 
NexION 300, da PerkinElmer SCIEX. Em 
ambas as técnicas, foram empregados 
soluções-padrão Merck para a obtenção 
das curvas analíticas de acordo com 
elemento químico a ser quantificado. A 
partir dos resultados, foram calculados os 
FT – fatores de transferência (concentração 
na folha dividida pela concentração no 
solo). 
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Foi aplicada a análise de grupamento 
(método de amalgamação = Ward; cálculo 
de distância = chebychev) para identificar o 
comportamento das espécies quanto à 
transferência dos elementos químicos.  

RESULTADOS 

A Figura 1 mostra o comportamento das 
espécies mais empregadas no paisagismo 
urbano de Recife quanto à transferência 
dos elementos químicos.  
 

  

 
 

Figura 1. Dendrogramas dos fatores de 
transferências para cada espécie, sendo Clitoria 
fairchildiana (à esquerda), Terminalia catappa (à 
direita) e Mangifera indica (abaixo). 

Os valores de transferência para As e Pb 
nas espécies Clitoria fairchildiana e 
Terminalia catappa mantiveram-se 
agrupados nos dendrogramas. Isto indica 
que ambas as espécies absorvem 
proporcionalmente estes elementos 
químicos nos seus tecidos foliares com 
relação ao solo. Sb e Ni apresentaram-se 
isolados dos demais em cada um dos 
dendrogramas dessas espécies vegetais, 
demonstrando que a diferença na 
transferência foi diferenciada para cada 
elemento químico. Já na Mangifera indica 
(Figura 1 - abaixo), os FTs formaram dois 
grupos com similaridade entre Pb, Ni e Cd e 
outro grupo entre As e Sb, não vistos nas 
espécies anteriores. De acordo com a 
filogenia botânica APG IV, as espécies 

T. catappa e M. indica são mais próximas 
evolutivamente por pertencerem ao mesmo 
clado, as Malvídeas. No entanto, os 
agrupamentos evidenciaram uma maior 
similaridade entre T. catappa e 
C. fairchildiana, pertencente às Fabídeas. 
Com isto, mesmo com uma possível 
variabilidade dentro das malvídeas, é 
possível que fontes locais de contaminação 
estejam contribuindo para a acumulação 
diferenciada dos elementos químicos nas 
folhas de C. fairchildiana e T. catappa. 

CONCLUSÕES 

Considerando os resultados de 
agrupamento dos fatores de transferência 
paras as três espécies arbóreas mais 
abundantes nas praças e parques da RMR, 
houve diferença significativa no 
comportamento das espécies quanto à 
acumulação de Cd, As, Pb, Ni e Sb. O 
comportamento diferenciado das três 
espécies indicou a clara necessidade de 
estudos futuros de monitoração ambiental.  
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Efeito da radiação ionizante na levedura Saccharomyces Cerevisiae 

 
Luana Caroline Domingos da Silva e Vivianne Lúcia Bormann de Souza 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN/NE 
 

INTRODUÇÃO 

 
A identificação de microrganismos entre 
diferentes tipos e espécies é de grande 
importância na área hospitalar, na indústria 
alimentícia e farmacêutica. Diferenças
 fenotípicas entre 
microrganismos se manifestam no nível de 
suas colônias [1]. A irradiação é capaz de 
causar danos ao DNA da célula, e 
alterações em seus produtos finais, que 
podem ser positivas no sentido de produzir 
substâncias biologicamente ativas, ou 
substâncias prejudiciais à saúde humana. 

 
A Saccharomyces cerevisiae é um 
microrganismo aeróbio facultativo, isto é, 
que tem a habilidade de se ajustar 
metabolicamente, tanto em condições de 
aerobiose como de anaerobiose. Os 
produtos finais do metabolismo do açúcar 
irão depender das condições ambientais em 
que a levedura se encontra. Para a 
Saccharomyces cerevisiae, os carboidratos 
considerados substratos para fermentação, 
tanto pode ser endógenos (constituintes da 
levedura, como glicogênio e trealose) como 
exógenos (sacarose, glicose, frutose e 
outros), estes últimos devem ser fornecidos 
à levedura [2]. 
 
A Saccharomyces cerevisiae é o 
microrganismo mais utilizado no Brasil para 
a produção de etanol, convertendo 
satisfatoriamente glicose em etanol e CO2, 
apenas em condições de anaerobiose [3]. 
Normalmente, este microrganismo é incapaz 
de consumir xilose, porém se modificado 
geneticamente, este, poderá transformar a 
xilose em xilitol. Da mesma forma, a 
produção de β-galactosidase por uma 
estirpe recombinante de Saccharomyces 
cerevisiae a torna capaz de metabolizar e 
fermentar a lactose, sendo assim, soro de 
queijo tem sido utilizado 

para a produção de etanol [4]. Portanto, 
aplicações biotecnológicas têm sido 
possíveis quando o microrganismo é 
geneticamente modificado. 
A busca por potencializar atividades 
biológicas, com tecnologias diversas têm 
sido bastante aplicada, incluindo o uso de 
radiação gama, que de acordo com a dose 
empregada, influencia na propriedade 
antimicrobiana [5]. Resíduos produzidos por 
microrganismos podem apresentar altos 
níveis de sais minerais, fibras, vitaminas (C 
e D) e componentes químicos ativos  
(fenóis, carotenóides, vitaminas, entre 
outros), que são conhecidos como 
substâncias antioxidantes e que podem se 
tornar antagonistas naturais de patógenos. 
 
A caracterização dos produtos finais do 
metabolismo da S. cerevisiae, é uma 
inovação na ciência, visto que, a literatura 
não dispõe de dados suficientes sobre o 
assunto. Sendo o estudo químico dos 
produtos gerados importante. Por isso, o 
projeto maior visa averiguar produtos finais 
produzidos pela S. cerevisiae após 
irradiação. 

 

OBJETIVO 
 
Avaliar a ação da radiação X e gama na 

Saccharomyces cerevisiae. 
 

METODOLOGIA 
 
Foi realizado um cadastro para a obtenção 
da cepa da levedura no Departamento de 
Micologia da UFPE De posse da cepa, os 
materiais como: placas de petri e tubos de 
ensaio foram esterilizados em autoclave, 
além do caldo TSB (caldo de triptona de 
soja) que foi utilizado para ressuspensão da 
levedura, na

47



DIPRA (Divisão de Produção de 
Radiofármacos). As amostras foram irradiadas 
com 2,5 Gy, com raios-δ, no Departamento de 
Energia Nuclear, com o tempo de 0,564s para 
uma taxa de 1,772 kGy/h, e a leitura das 
densidades ópticas analisadas. O 
microrganismo cultivado foi transferido para 
tubos de ensaio contendo NaCl 0,9% e 
irradiados com Raios-X na divisão de 
metrologia do Centro Regional de Ciências 
Nucleares (CRCN), com doses de 1, 3, 5 Gy. O 
cultivo das amostras e a análise final dos 
metabólitos, após irradiação, para verificação 
de proteínas, lipídios e metais-traço ainda está 
sendo realizada. 

RESULTADOS 

De acordo com os resultados obtidos das 
amostras contendo TSB e irradiadas com 
radiação-gama, a radiação parece interferir no 
crescimento da levedura (Tabela 1). 

Tabela 1. Resultado obtido para as 
amostras com TSB irradiadas com cobalto-60. 

 

λ=635nm Média Valores de 

Referência 

F2 0,279± 0,2 0,278 – 0,284 

F3 0,539 ±0,01 0,532 – 0,542 

F4 0,976 ±0,05 0,966 – 0,986 

Não 
irradiada 

1,120±0,2  

Irradiada 1,047±0,1  

 
 

A Figura 1 mostra os resultados obtidos para as 
amostras irradiadas com raios-X. Nota-se que a 
radiação é capaz de reduzir a quantidade de 
leveduras com o aumento da dose e que este 
declínio é quadrático.  

  
 Figura 1. Resultado obtido para as amostras 
com NaCl irradiadas com raios-X. 

 

 

 

 CONCLUSÕES 

Tanto a radiação gama quanto a 
radiação-X interfere negativamente no 
crescimento da levedura, de modo 
que, a radiação pode ser um meio de 
eliminação caso haja contaminação 
indesejável por esta levedura. 
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Senescence and the Impact on Biodistribution of Different Nanosystems: the 

Discrepancy on Tissue Deposition of Graphene Quantum Dots, Polycaprolactone 

Nanoparticle and Magnetic Mesoporous Silica Nanoparticles in Young and Elder 

Animals 
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INTRODUÇÃO  

 

A senescência é um processo inevitável e 

irreversível, o que pode levar à perda de 

densidade muscular, óssea, declínio em 

volume cerebral, perda da depuração 

renal e um desequilíbrio tanto no sistema 

imunológico, quanto celular, favorecendo 

o aparecimento de distintas doenças, 

entre elas o câncer. Embora o 

envelhecimento seja um processo bem 

conhecido, poucos estudos foram 

realizados sobre o consumo de 

nanofármacos por idosos. Dessa forma, o 

presente estudo buscou avaliar diferentes 

nanosistemas e algumas características 

específicas em relação sua 

bioedgradação com o intuito de observar 

se há uma melhora em sua 

biodisponibilidade aumentando a 

eficiência desses nanofármacos, como foi 

o caso do Paclitaxel que teve sua 

solubilidade aumentada em sílica 

mesoporosa magnética (MSNs) e também 

aumentou a citotoxicidade em celular 

cancerígena do fígado.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Foi avaliado três nanossistemas, sendo 

eles: nanossitema baseado em carbono 

(Graphene Quantum Dot, GQD), 

nanoparticula polimerica e sílica 

mesoporosa com núcleo magnético. 

Nesses estudos, os nanoparticulas de 

grafeno foram caracterizado por técnicas 

como espalhamento de luz dinâmica, 

microscopia de força atômica, 

microscopia eletrônica de transmissão, 

difração de raio-x, análise Raman, 

fluorescencia e absorbância.Todos os 

nanossistemas foram radiomarcados com 

99 m-Tc. A avaliação da análise de 

biodistribuição / deposição de tecido in 

vivo foi feita usando camundongos idosos 

e jovens injetados com nanossistemas 

radioativos. 

 

 

RESULTADOS  

 

Os nanossistemas usados neste estudo 

estavam bem formados, pois os 

processos de radiomarcação foram 

estáveis. A análise de biodistribuição 

mostrou que existe um diminuição na 

captação das nanopartículas em 

camundongos mais velhos quando 

comparados aos jovens, mostrando que é 

necessário aumentar a dose inicial em 

idosos para atingir a mesma concentração 

quando comparados aos animais jovens. 
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Conclusão 

  

A discrepância na distribuição 

tecidual dos nanosistemas entre jovens e 

idosos deve ser monitorada, pois o efeito 

terapêutico será diferente nos grupos. 

Vale ressaltar que esse dado é um alerta 

de que algumas condições específicas 

devem ser avaliadas antes da 

comercialização de nanofármacos. 
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Migração do neptúnio em diferentes matrizes rochosas 

 
Ludimila Silva Salles de Sá e  Zelmo Rodrigues de Lima 
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No gerenciamento de rejeitos nucleares a 
tendência atual consiste em dispor os 
rejeitos 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. 
 
OBJETIVO  

O objetivo deste estudo é avaliar o 
comportamento da migração de 
radionuclídeos em diversos tipos de 
matrizes rochosas e na fratura, 
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. A teoria de balanço de massa e 
das considerações feitas para o problema 
conduz a um conjunto de equações 
diferenciais parciais que descrevem o 
movimento dos radionuclídeos na fratura e 
no poro (rocha matriz). Uma descrição mais 
detalhada da teoria pode ser encontrada em 
por [1]. 
 
RESULTADOS 
 
Para simular o modelo foi considerado 
quatro casos de rocha matriz: granito, 
basalto, riolito e tufo vulcânico e o Np237. Os 

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

dados listados na tabela 1 podem ser 
encontrados na referências [1] e [2]. Nas 
figuras 2, 3 e 4 são apresentados os 
gráficos do comportamento das 
concentrações do Np237 ao longo da fratura 
e nas figuras 5, 6 e 7 em função da 
distância a partir do meio da fratura para as 
diferentes rochas matriz após dez, cem e 
mil anos, respectivamente. 
 
CONCLUSÕES  
 
Com os resultados podemos concluir que o 
granito apresenta uma maior retenção do  
Np237 e o basalto a menor retenção, em 
qualquer dos três períodos, apresentando 
uma maior concentração de Np237 na 
fratura. Assim, a quantidade de Np237 que 
pode ser liberada para a biosfera, devido à 
presença de um lineamento geológico [3], 
deverá ser menor no caso do granito.  
 
Tabela 1  

Rocha 
Matriz   

   

          
   

   

        
Granito 0,01 0,01 1,0 2,7     
Riolito 0,05           18 2,4     

Basalto 0,059           442         

52



Tufo 0,10           206         
          ;          . 

 
Fig. 2 – Concentração do Np

237
 ao longo da fratura. 

 
Fig. 3 – Concentração do Np

237
 ao longo da fratura. 

 
Fig. 4 – Concentração do Np

237
 ao longo da fratura. 

 

Fig. 5 – Concentração do Np
237

 em função da 
distância do meio da fratura. 

 
Fig. 6 – Concentração do Np

237
 em função da 

distância do meio da fratura. 

 
Fig. 7 – Concentração do Np

237
 em função da 

distância do meio da fratura. 
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Estudo de diferentes revestimentos em nanopartícula aplicada ao 
tratamento de câncer 

 

Andreza Aparecida Del Carmen Castro Gonzalez e Maria Elisa Chuery Martins Rostelato 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN

O câncer é responsável por mais de 8 
milhões de mortes em todo o mundo, é 
caracterizado pelo crescimento 
descontrolado de células anômalas que 
prejudicam o funcionamento do organismo. 

Quando descoberta em estágios iniciais, 
permite o uso de tratamento menos 
invasivos, como a Braquiterapia. A 
braquiterapia, é uma modalidade da 
radioterapia em que a fonte radioativa é 
colocada próxima ou em contato com a 
região a ser tratada, tratamento direciona a 
radiação apenas para o alvo, poupando os 
tecidos saudáveis e reduzindo a quantidade 
de efeitos colaterais 1,2 . 

A nanotecnologia, ciência que estuda as 
propriedades dos materiais nanométricos 
com o objetivo de criar novos materiais, 
produtos, entre outros, através da 
manipulação de átomos e molécula 3 .  
Como a maioria dos processos biológicos é 
dada pela escala nanométrica, na área 
médica mais especificamente na 
quimioterapia e radioterapia, o uso desses 
tratamentos pode focar apenas no alvo e, 
consequentemente, diminuir os efeitos 
colaterais. Partindo disto, uma vertente 
inexplorada é a nano braquiterapia que une 
as vantagens da braquiterapia,com o 
pequeno tamanho da nanopartícula, 
resultando em um tratamento ainda menos 
invasivo.  

Um papel fundamental é feito pelos 
revestimentos, pois como as nanopartículas 
“nuas” possuem um potencial elevado, 
quando em contato com ambientes 
fisiológicos tendem a se agregar, além 

disso, os revestimentos também estabilizam 
e controlam suas propriedades funcionais3. 
Outro fator importante é a possibilidade de 
poder adicionar moléculas de interesse, 
como antibióticos e antiinflamatórios que 
trariam uma vantagem a mais no 
tratamento. Entre a gama de revestimentos, 
os mais destacados são o polietilenoglicol 
(PEG). O PEG melhora as propriedades 
superficiais das nanopartículas e apresenta 
alta estabilidade sob condições biomédicas. 
As nanopartículas têm seu tamanho 
controlado, o que facilita sua penetração na 
vasculatura. 

OBJETIVO 

O projeto baseia-se no desenvolvimento e 
validação de uma nova nanopartícula 
radioativa, que será utilizada para o 
tratamento de câncer.  
O objetivo do trabalho é estudar mais 
profundamente o revestimento largamente 
utilizado em nano braquiterapia: o 
Polietileno glicol, pois não há nenhum 
trabalho que estude o revestimento e a 
estabilidade da partícula. 

 

METODOLOGIA 

Para a síntese das Nanopartículas de Ouro 
(AuNPs) prepara-se 50 mL de HAuCl4 (0,1 
mM) contendo 100 μL de NaOH (1 M) em 
um balão de três saídas de 100 ml 
equipado com um condensador de refluxo. 
A solução deve ser levada a ebulição (80-
90 °C). Em seguida, adiciona-se 
rapidamente 5 mL de Na3Ctr (34 mM). A 
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reação passa de amarelo claro a preto 
claro, preto e escuro até a solução atingir a 
cor vermelha do vinho. 

TABELA 1:  

HAuCl4       +   NaOH   +      Nacit           AuNps 

0.1mM 1 M 0.034M  

50mL 100µL 5mL 

0.0195g 0.004g 0.05g 

 

Proporção de reagentes 

Após a síntese da nanopartícula, o 
procedimento clássico para o revestimento, 
mistura-se 1mL da solução de 
nanopartículas com 1 mL do agente de 
revestimento (0,1 mM). A reação é mantida 
sob agitação em um tubo eppendorf por 24 
horas. Após as 24 horas o excesso de 
agente é suspenso por diálise. A 
caracterização é feita em Dinamic light 
scattering (DLS) para avaliar o tamanho da 
partícula. A incorporação do agente de 
revestimento é confirmado por DLS, 
Espectrofotometria Infravermelho (FT-IR) e 
Microscopia Eletrônica de Transmissão 
(TEM). 

 

RESULTADOS 

O fim da reação de síntese  resultou em cor 
final vinho-vermelho indicando  que todos 
os íons de ouro em solução foram 
consumidos pela reação.  
A análise em DLS da amostra, apresentou 
resultados semelhantes nos três testes, em 
tamanho de partícula, foram encontrados 
resultados de 10,2 e 16,4 nm enquanto a 
execução 3 resultou em 10,8 e 17,1 nm.  
O revestimento de PEG produziu partículas 
dentro do tamanho desejável (30-50 nm) e 
teve boa polidispersão e distribuição. O 
FTIR foi realizado, foi comparado o citrato 
de sódio e as nanopartículas com o 
espectrómetro. Comparou-se o AuNP 
revestido com PEG  com o reagente de 
PEG. Os picos se coincidiram com 

indicação clara de uma reação de 
revestimento bem-sucedida representado 
pela figura 1.  

 

Figura 1. PEG e PEG-AuNP FTIR. 

CONCLUSÕES 

A Reação de síntese das nanopartículas de 
ouro foram positivas, houve mudança de 
coloração. A análise em DLS, que mostrou 
que as nanopartículas produzidas estavam 
dentro do tamanho esperado. A reação de 
revestimento com PEG apresentou 
resultados positivos, mostrando a variação 
de tamanho ainda dentro dos padrões 
esperados e os picos de ligação similares 
como mostram as análises em DLS e FTIR 
respectivamente. 
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Determinação de elementos traço em perfil de sedimentos da Laguna de 
Penã, Parque Nacional Santa Teresa, Uruguai 
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INTRODUÇÃO 

Sistemas lacustres são os ambientes 
continentais mais suscetíveis à ação 
climática e antrópica, cujas alterações 
físicas, químicas e biológicas que possam 
ter ocorrido ficam gravadas em seus 
sedimentos e podem ser detectadas, por 
exemplo, por análises geoquímicas de suas 
fácies sedimentares. O resultado da 
interação de todos os processos que podem 
ocorrer em um sistema lacustre é o 
sedimento. [1] 

 

Sedimento pode ser definido como o 
material inconsolidado originado de 
partículas minerais ou rochas preexistentes, 
formado na superfície terrestre, susceptível 
de ser transportado e depositado. Através 
da formação dos sedimentos pode-se obter 
uma visão histórica da evolução que os 
sistemas aquáticos têm sofrido no tempo. 
Os sedimentos de lagos  constituem 
também um ecossistema potencial para o 
acúmulo de elementos traço podendo ser 
utilizados no estudo de poluição, como 
indicadores da presença e dos níveis  
destes elementos. [2] [3] [4] [5] 

 

O estudo de perfis de concentração de 
diferentes metais é de grande importância, 
pois quando os mesmos permanecem 
inalterados permitem a reconstrução 
histórica da deposição de metais em um 
dado ambiente permitindo assim inferências 
sobre as práticas de uso e da ocupação de 
terra ao longo do tempo. [6] 

 

A Laguna de Penã é uma pequena lagoa de 
água doce localizada no litoral do Uruguai 

em uma estreita orla(franja) sedimentária 
da planície costeira chamada “La 
Angostura”. Os arredores da região foram 
modificados drasticamente depois da 
criação do Parque Nacional Santa Teresa. 
[7] 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi determinar a 
composição química inorgânica do 
sedimento da Laguna de Penã e comparar 
os valores obtidos com os valores 
referência da Crosta Continental Superior – 
CCS. 

 

METODOLOGIA 

Em 2016, coletou-se um testemunho de 
sedimento no centro da lagoa com um 
amostrador de sedimento manual; o 
testemunho foi seccionado a cada 2 cm, as 
amostras foram pesadas e secas em estufa 
a 60ºC e peneiradas em malha 0,0063 mm 
com água super pura. 

 

Foram analisados os elementos As, Ba, Br, 
Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, K, La, Lu, Na, 
Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb, Th, U, Yb e 
Zn pela técnica de Análise por Ativação  
com Nêutrons Instrumental - INAA. As 
amostras e materiais de referência foram 
irradiados por um período de 6h, sob um 
fluxo de nêutrons térmicos de 1012 n cm-2 s-

1 no Reator de Pesquisa IEA-R1 do IPEN. 
 

Aproximadamente 100-150 mg de amostra 
de solo e sedimento e material de  
referência foram pesados separadamente, 
em sacos de polietileno previamente 
limpos. Foram utilizados como material de
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referência certificado o padrão Soil 1 da 
Agência  Internacional   de   Energia Atômica - 
IAEA (Soil 1) e Montana I – MRS (NIST). [8] 

 

A determinação dos elementos As, Br, La, Nd, 
Sb, Sm, Tb, U e Yb foi realizada após 7 dias 
da irradiação das amostras e os demais 
elementos após 15 dias. Utilizou-se um 
detector germânio hiperpuro (HPGe) com 
janela de berílio modelo GMX 25190 da marca 
ORTEC com eletrônica associada e um 
computador com programa emulador de 
multicanal Maestro da ORTEC e programa de 
análise de espectros InterWinner-
WinnerGamma 6.0 da ORTEC. 

 

RESULTADOS 

Na Tabela 1 são apresentados os valores 
médios, mínimo e máximo de concentração 
em mg kg-1, dos elementos determinados e 
também os valores de referência da CCS. 

 

TABELA 1. Valores Médios, Mínimos e 
Máximos de Concentração dos elementos 
determinados. 

 
 

CONCLUSÕES 

Os elementos As, Br, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Lu, 
Na, Sb, Sc, Se, Sm, Tb, U, Yb e Zn 
apresentaram valores superiores aos da CSS 
em até uma vez e meia, indicando um 
provável enriquecimento desses elementos 
no ambiente estudados. 
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INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é o tipo mais comum de 
câncer entre as mulheres do país e do 
mundo, após o câncer de pele não 
melanoma. As estatísticas também indicam 
o aumento da incidência de câncer de 
mama, tanto nos países desenvolvidos 
quanto nos subdesenvolvidos. 

 A principal forma de avaliação é o estudo in 
vivo e in vitro de linhas celulares de câncer 
de mama que têm sido amplamente 
utilizadas para modelagem de câncer de 
mama. Apesar de se saber que as linhas 
celulares de câncer de mama adquirem 
mutações durante a formação inicial e após 
uma série de cultivos, as linhas celulares 
contribuem com materiais homogêneos para 
estudos de tumores e são bastante simples 
de cultivar. Portanto, é necessário procurar 
um tratamento mais preciso e sofisticado, 
baseado na análise de linhas celulares de 
câncer de mama. Um método promissor é a 
espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR), que é uma 
técnica que mostrou grande potencial como 
complemento aos métodos atuais. 

 
OBJETIVO 

 
Como a técnica de FTIR fornece uma 
grande diversidade de dados, esta parte do 
projeto do Laboratório de Biofotônica tem 
como objetivo aplicar métodos estatísticos 
multivariados para facilitar o tratamento dos 
dados obtidos. Foram  criados scripts/rotinas 
em liguagens de programação de código 
aberto na aplicação e otimização de 
métodos como a Análise  de Componentes 
Principais (PCA) e Análise Discriminante 
Linear (LDA), que serão pontos de partida 
para a implementação de ferramentas mais 
complexas na análise de dados.]. 

 

METODOLOGIA 

As técnicas PCA e LDA foram 
implementadas computacionalmente com a 
linguagem de programação Python, para 
que toda a análise tenha maior liberdade e 
independência em relação a softwares 
estatísticos privados. A implementação da 
codificação foi baseada em bibliotecas, 
como scikit-learn e seaborn , que são 
bibliotecas de aprendizado de máquina de 
código aberto na linguagem Python.Os 
dados trabalhos foram obtidos a partir da 
análises realizadas pelo espectrômetro 
Cary 660. 

 
RESULTADOS 
 
A codificação implementada alcançou 

os resultados esperados. Com eles, 
conseguimos encontrar padrões para cada 
linha celular utilizada em nossa pesquisa 
inicial e, ao mesmo tempo, diferenciá- 
las.Como essas análises visam reduzir o 
espaço amostral, elas servem como uma 
etapa inicial que simplifica o conjunto de 
dados obtido pelo espectrômetro para 
estudos adicionais usando a técnica de 
FTIR.Conseguimos visualizar a separação 
das amostras e estabelecer um ponto de 
partida para prosseguir com todas as 
pesquisas promovidas pela técnica de FTIR 
e uma rotina para processar qualquer 
conjunto de dados adquiridos de amostras. 

 
CONCLUSÕES 

Nossos resultados mostraram que esses 
métodos são eficazes, uma vez que houve 
perdas mínimas nas informações contidas 
nos grupos de dados originais fornecidos 
pelo espectrômetro. Ambos os 
procedimentos refinam nosso 
processamento de dados e têm ações 
quase complementares. Enquanto o PCA 
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encontrará os principais eixos de variação 
para uma grande quantidade de 
informações, o LDA considerará a 
existência de classes para os dados, 
destacando uma separação linear 
daqueles.Contudo, verificou-se, também, a 
necessidade de uma gama muito maior de 
dados para uma maior qualidade nos 
resultados obtidos pelo programa do LDA. 
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INTRODUÇÃO  

Atualmente existem diversos protocolos 
para síntese de nanopartículas de ouro. 
Neste sentido, Katesh V. Katti [1] 
desenvolveu um protocolo que não utiliza 
compostos tóxicos, cujas nanopartículas 
são estabilizadas por epigalocatequina-3-
galato (EGCG). Outro exemplo de síntese 
de baixa toxicidade é a síntese por radiólise 
de solvente, a qual dispensa agentes 
redutores [2]. Neste estudo, as proteínas 
utilizadas para recobrimento foram papaína 
e albumina, as quais podem aumentar a 
permeação do medicamento e facilitar a 
entrada no tecido. No caso de 
nanopartículas, a radiação pode ser 
utilizada, como mencionado anteriormente, 
para a síntese dos nanomateriais, mas 
também para acoplar agentes de 
recobrimento, conforme dados publicados 
anteriormente em nosso grupo [3].  

OBJETIVO 

Estudo da estabilidade de nanopartículas 
de ouro sintetizadas por via radiolítica ou 
por redução por EGCG, em diferentes 
concentrações de cloreto de sódio (NaCl, 
visando à administração a pacientes em 
soluções fisiológicas. 

METODOLOGIA 

Síntese das nanopartículas utilizando 
agente redutor fitoquímico: Foi adicionado 
tetracloroaurato de sódio (NaAuCl4)  1,6 
mmol L

-1
 a uma solução de EGCG 0,8 

mmol L
-1

, em tampão fosfato com pH 7,0. A 
solução foi deixada em agitação por 24 
horas em temperatura ambiente, e 
armazenada até o momento de uso [1]. 

Síntese das nanopartículas por radiólise: 
Foram misturados tetracloroaurato de sódio 
2 x 10

-3
 mol L

-1
; papaína ou albumina de 

soro bovino 1 mg mL
-1

; propan-2-ol 0,2 mol 
L

-1
; acetona 6 x 10

-2
 mol L

-1
; e AgNO3 6 x 

10
-5

 mol L
-1

 e irradiadas com radiação gama 
(dose absorvida de 10 kGy). Após a 
síntese, os produtos formados foram 
caracterizados e submetidos aos testes de 
estabilidade [4]. 

Espectro de absorção UV-VIS: 100 uL das 
suspensões de nanoparticulas foram 
pipetadas em placas de 96 poços, com 
soluções de NaCl variando de 0,1% a 14% 
em triplicata, e seus espectros de absorção 
foram analizados por espectrofotômetro 
modelo SpectraMax I3.  

RESULTADOS 

O pico de ressonância plasmônica das 
nanopartículas de ouro com papaína 
sintetizadas por via radiolítica é visto em 
520 nm, conforme é observado na Figura 1. 
Por até 48 horas não houve alteração, mas 
após esse período há tendência a 
aglomeração dessas nanopartículas. 
Nas nanopartículas reduzidas via EGCG, o 
pico de ressonância é encontrado em 525 
nm. Na presença de NaCl é observado 
estabilidade até 24 horas, mas após esse 
período sugere-se que houve aglomeração 
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dessas nanopartículas, como é visto na 
Figura 2. 
 

 

Figura 1. Estabilidade de nanopartículas de ouro 

sintetizadas por via radiolítica e recobertas por papaína, 

em diferentes concentrações de NaCl. 

  

 

Figura 2. Estabilidade de nanopartículas de ouro 

sintetizadas por redução por EGCG e recobertas por 

papaína, em diferentes concentrações de NaCl. 

 
 

Nas nanopartículas de ouro com BSA por 
via radiolitica, o pico de ressonância 
plasmônica é observado em 530 nm. A 
Figura 3 mostra que essas nanopartículas 
se mantêm estáveis com a adição de NaCl 
por um período de até 72 horas.  

 

Figura 3. Estabilidade de nanopartículas de ouro 

sintetizadas por via radiolítica e recobertas por albumina, 

em diferentes concentrações de NaCl. 

Com a síntese dessas nanopartículas por 
EGCG observamos que não há grandes 

mudanças em seu comportamento, mas 
observamos que houve um aumento em 
seu pico de ressonância plasmônica que 
sugere uma pequena agregação dessas 
nanopartículas. 

CONCLUSÕES 

Através dos experimentos, concluiu-se que 
as nanopartículas estudadas possuem 
grande capacidade de serem administradas 
a pacientes em soluções fisiológicas, em 
concentrações de cloreto de sódio de 0,9%, 
com pH 7,4 por um período de até 48 
horas. 
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Emprego da técnica de fluorescência de raios -x por dispersão de energia 
para avaliação bioquímica de sangue total de pacientes com insuficiência 

renal crônica (irc) 

Catarina da Silva Souza e  Cibele Bugno Zamboni 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é um 
problema de saúde pública Brasil [1]. 
Caracteriza-se pela deterioração 
progressiva na função renal na qual os 
mecanismos homeostáticos do organismo 
entram em falência a menos que seja feito 
um tratamento dialítico ou um transplante 
de rim. À medida que a função renal se 
deteriora, os produtos do metabolismo 
proteico (que formam os componentes da 
urina) acumulam-se no sangue gerando 
desequilíbrios na bioquímica do organismo 
bem como nos sistemas cardiovascular, 
hematológico, gastrointestinal, neurológico 
e esquelético [2].  

A hemodiálise no Brasil é o método dialítico 
mais frequente atendendo da ordem de 
90% dos pacientes (CENSO 2016, SBN) 
[1].  Atualmente, da ordem de 850 unidades 
atendem pacientes com problemas renais. 
A frequência com que esses pacientes 
precisam ser submetidos à diálise, em 
média, é da ordem de 2 a 4 vezes por 
semana, o que requer testes laboratoriais 
(dosagem de íons em sangue) antes e 
depois da diálise [3].  

Nos últimos, o emprego de um sistema 
compacto de Fluorescência de Raios-X 
(FRX) para análise de íons em fluidos 
corpóreos tornou-se uma ferramenta 
bastante promissora para realização de 
análises bioquímica [4].  Esse procedimento 
alternativo apresenta simplificações e 
vantagens quando comparado aos 
procedimentos convencionais [5]. 

O bom desempenho do uso clínico deste 
equipamento de FRX motivou sua aplicação 
para dosagem de íons de sangue total de 
pacientes com IRC. Em médio prazo 

espera-se disponibilizar atendimento a 
saúde, com ações no âmbito regional de 
disfunções renais, de populações carentes 
contribuindo para prevenção e 
monitoramento. 
 

OBJETIVO  

Otimizar o uso de equipamento portátil e 
compacto, baseado na tecnologia de FRX, 
para execução de análises clínicas 
(dosagem de íons) em amostras de sangue 

total de pacientes com IRC. 
 

METODOLOGIA  

A técnica de FRX-DE é baseada na 
excitação de uma amostra por raios X 
provenientes de um tubo de RX: a interação 
do feixe com a amostra faz com que o 
material seja excitado e no processo de 
desexcitação raios X característicos do 
material são emitidos e utilizados para as 
realização das análises quantitativas [6]. 
 
A coleta de sangue (CAAE 
69992117.7.0000.0081) é realizada por 
punção digital. Deposita-se uma gota de 
sangue total em papel de filtro (Whatman – 
nº 41). A aquisição e análise de dados são 
realizadas utilizando os softwares 
dedicados [7,8].  
 
As medidas são realizadas no 
espectrômetro compacto de FRX (modelo 
X-123 SDD Complete X-Ray Spectrometer - 
Amptek) constituído de um tubo de RX com 
alvo de prata e detector de Silício do tipo “Si 
Drift” (25 mm2 x 500 μm), com janela de 
Berílio de 12,5 μm. Foram analisadas 44 
amostras (em duplicata): 24 do grupo 
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controle (GC) e 20 do grupo com  disfunção 
renal (IRC). Cada amostra foi submetida a 
300s de contagem utilizando corrente de 5 
µA e tensão de 30KV. Os resultados foram 
obtidos considerando a média de duas 
repetições.  
 

RESULTADOS  

Os resultados para a concentração de Ca e 
Fe em sangue total são apresentados na 
Tabela 1 e expressos pelo Valor Médio 
(VM); Desvio Padrão (DP); menor 
concentração medida (min); maior 
concentração medida (max). O valor de 
normalidade (range) foi incluído para 
comparação entre os grupos (controle & 
dialisados). 
  
Tabela 1. Concentração de Ca e Fe em 
amostras de sangue total utilizando a 
técnica de FRX-DE. 

Elementos 

 
mg/l 

 
Ca 

 
Fe 

VM 111 431 

±1DP 61 80 

min 55  310  

max 234 593 

Range * 57 - 311 291 - 551 

*considerando o intervalo de normalidade 
de 95% adotado na prática clínico 
 

CONCLUSÕES  

Os resultados apresentados para Ca e Fe 
encontram-se dentro do range de 
normalidade, o que era esperado, pois as 
amostras do grupo de pacientes com IRC 
foram colhidas após o tratamento dialítico. 
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Validação do uso de um aptâmero de DNA específico para HER2 como               
radiofármaco para imagem de tumores 

 
Dino Seigo Gushiken Junior e Emerson Soares Bernardes 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/IPEN 

 
 

INTRODUÇÃO 

O câncer de mama acomete cerca de 1.7 
milhões de mulheres no mundo. Cerca de 
25% de todos os cânceres de mama 
superexpressam um receptor de membrana 
denominado HER2 que se encontra 
associado com um fenótipo altamente 
agressivo, aumento do potencial metastático 
e reduzida taxa de sobrevida em 
comparação com outros subtipos de câncer 
de mama [1]. Dessa forma, através do uso 
de imagem molecular com radionuclídeos 
pretendemos melhorar o diagnóstico de 
tumores positivos para  HER2 de forma a 
prever o nível de progressão da doença e 
ajudar no planejamento e monitoramento da 
resposta ao tratamento. 

 

OBJETIVO 

Radiomarcação de um aptâmero de DNA 
com 99mTc, avaliar a ligação específica do 
aptâmero radiomarcado em células tumorais 
que expressam HER2, através de estudos de 
internalização e retenção celular e estudos 
de afinidade. Realizar estudos de 
estabilidade em salina e soro do aptâmero 
rádio conjugado. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente proceder-se-á à conjugação do 
aptâmero de DNA com o quelante HYNIC 
para posterior adição do radioisótopo 99mTc, 
após a conjugação química do aptâmero-
HYNIC com 99mTc a partir do gerador 
Molibdênio/Tecnécio (99Mo/99mTc) o 
rendimento e a marcação 

do produto serão confirmados por 
cromatografia líquida  de  alta  eficiência. 
Em seguida, foram testadas as melhores 
condições de radiomarcação do aptâmero- 
HYNIC com Tecnécio-99. Para isso foram 
testadas várias concentrações de co- 
ligantes Tricina e/ou EDDA, cloreto de 
estanho (SnCl2) e avaliada a presença de 
Tecnécio livre após segunda etapa de 
purificação. 

 

Para avaliação da ligação do HER2 
conjugado com HYnic-99m-Tc a células 
tumorais, foram utilizadas células tumorais 
de mama positivas para HER2 (SKBR3 w 
BT474), células tumorais de ovario 
positivas para HER2 (SKOV3) e, células 
tumorais de mama negativas para HER2 
(MDA-MB- 231). 

 

Em seguida, os estudos prosseguiram no 
sentido de se avaliar a estabilidade do 
aptâmero radiomarcado em salina e soro á 
temperatura ambiente e a 37 ºC 
respectivamente. 

 

Nesta próxima etapa do projeto foi 
avaliado se o aptâmero manteve a 
afinidade por tumores positivos para HER2 
quando administrado em
 camundongos 
previamente inoculados com as células 
tumorais SKOV3 positivas para HER2 e 
MDA-MB-231. A execução desta etapa d  
                                        
                        (CEUA) do IPEN 
(Nº 202/17) no qual eu estou vinculado ao 
projeto descrito até o prevê momento
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RESULTADOS 
 

A 
HERaptamer – 

99m
Tc Scramble – 

99m
Tc 

 
  

SKOV3 MDA-MB-231 SKOV3 MDA-MB-231 
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Figura 5. Camundongos nude previamente
 inoculados 

subcutaneamente com 5x10
6 

células 
SKOV3 ou MDA-MB-231 foram 
administrados intratumoralmente com 37 
MBq/1 mCi de HERtarget radiomarcado 
com Tecnécio-99m. (A) 2 horas após a 
injeção os animais foram anestesiados 
com isoflurano por inalação (concentração 
inicial 0.5%- anestesia geral 1 a 1.87%), 
colocados na câmara de escaneamento e 
analisados no 
µSPECT/PET/CT (microPET Albira). As 
setas brancas apontam para o tumor. N=2 
por grupo. (B) Após o imageamento, o 
processamento da imagem foi  realizado 
como software pMOD (PMOD 
Technologies, Zurich) e a captação de 
aptâmero radiomarcado foi calculada. Os 
resultados foram expressos como 
percentagem de dose injetada por grama 
(%DI/g). N=3 por grupo 

 
 

CONCLUSÕES 

Pelos dados obtidos até ao momento 
podemos verificar que o aptâmero anti-HER2 

selecionado se ligou de forma eficiente a 
células tumorais positivas para HER2, 
discriminando-as de células tumorais 
negativas para o receptor HER2. In vivo, os 
dados apresentados também são 
promissores uma vez que o aptâmero é 
estável por até 6 horas em plasma, sendo 
que o período desde a injeção do 
radiofármaco no paciente até aquisição da 
imagem SPECT/CT é de cerca de 1-2 horas. 
Além disso, o aptâmero radiomarcado ligou 
no tumor positivo para HER2 por um período 
de até 2 horas quando injetado 
intratumoralmente, demonstrando que essa 
ligação é estável e específica. 
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DESENVOLVIMENTO DO PÓS-PROCESSADOR MATEMÁTICO PARA O 

SOFTWARE FREE-IAT. 

EMERSON LEÃO SOUSA E GAIANÊ SABUNDJIAN 

“IPEN-CNEN/SP” 

 

INTRODUÇÃO  

A neurociência estuda o sistema nervoso e 
suas ligações com a fisiologia de todo o 
organismo, abrangendo a relação entre 
cérebro e comportamento [1]. A 
mensuração de medidas implícitas de 
atitude, tais como o Teste de Associação 
Implícita (designado na literatura por IAT - 
Implicit Association Test) [2], permite a 
pesquisadores o acesso a respostas mais 
espontâneas relacionadas a um objeto de 
estudo, sem passar, portanto, pelo 
paradigma do julgamento social. O FreeIAT 
é uma ferramenta para medição da 
memória implícita, por meio do conceito de 
do TAI. Este teste, embora simples, é 
efetivo, está validado e foi realizado em 
várias nacionalidades. 

OBJETIVO 

Desenvolver pós-processador matemático 
para automatização do processo de entrada 
dos dados, processamento, interpretação e 
apresentação dos dados de usuários 
obtidos a partir do software FreeIAT. 

METODOLOGIA 

O presente estudo baseia-se na aplicação 
da metodologia científica, fundamentada 
em conceitos de neurociência cognitiva, 
presente no TAI para avaliação de memória 
implícita (não declarativa) aplicada ao 
Sistema de Apoio ao Diagnóstico Médico 
(SADM). Associado ao desenvolvimento de 
pós-processador matemático para o 
software Free-IAT, modelado a partir da 
Linguagem de Modelagem Unificada (UML), 
através da ferramenta de modelagem, 

Astah Community. O sistema operacional 
escolhido foi o Windows por atualmente 
apresentar maior abrangência e 
acessibilidade. A linguagem de 
programação utilizada foi o Python, em sua 
versão 3.8, amplamente difundida para a 
finalidade de ciência de dados, a partir do 
Ambiente de Desenvolvimento (IDE), 
PyCharm Community. Além disso, cabe 
ressaltar que, os módulos utilizados na 
aplicação foram tkinter (interface) e o 
matplotlib (plotagem de gráficos). 

RESULTADOS 

A análise dos dados obtidos do usuário 
acontece a partir do arquivo ‘ScoresOnly.txt’ 
fornecido pelo Free-IAT. 
Como representado na Figura 1, os valores 
presentes no ‘ScoresOnly.txt’ são dispostos 
em coluna e linha específica para cada 
participante. Os valores das colunas são 
separados pela aplicação e somente o GNB 
escore (resultado final) é utilizado para a 
confecção da representação visual. 
 

 

Figura 1. Saída de dados Free-IAT 
 
A tela inicial, apresentada logo após a 
execução do pós-processador, direciona o 
usuário para a importação do arquivo, 
Figura 2. 
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Figura 2. Tela inicial 
 
As etapas de processamento, da 
importação do arquivo à construção da 
representação gráfica, estão descritas no 
fluxograma apresentado na Figura 3. 
 

 
Figura 3. Etapas de processamento 

 
Ao término do processamento, em sua Tela 
Principal, o programa fornece a 
representação de um gráfico de barras, 
Figura 4. 

 
Figura 4. Exibição da representação gráfica 
 
Por fim, o módulo matplotlib proporciona 
algumas opções ao usuário, como a 
possibilidade de salvar sua figura, dentre 
outras, assim como indicado na Figura 5. 

 
Figura 5. Funcionalidades 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a finalidade do trabalho foi 
alcançada com sucesso, ou seja, foi 
elaborado um pós-processador gráfico para 
a saída do software Free-IAT, tornando 
esse programa mais amigável com o 
usuário. 
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Determinação da ecotoxicidade crônica de 

nanopartículas de ouro utilizando ceriodaphnia dubia 

Esther Miranda Fracaro da Silva, Sizue Ota Rogero e José Roberto Rogero 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN  

A Nanotecnologia compreende a 
investigação e o desenvolvimento 
de projetos e materiais em nível 
molecular e atômico, dentro da 
escala nanométrica de 1-100 nm 
(MILLER, SERRATO E KUNDAHL, 
2005). O crescente aumento das 
indústrias que utilizam 
nanopartículas, devido suas 
múltiplas atividades biológicas, têm 
levado a uma constante 
preocupação sobre a toxicidade dos 
rejeitos que podem ser lançados no 
ambiente aquático. Este fato tem 
direcionado os pesquisadores ao 
estudo da toxicidade em 
organismos de várias espécies de 
interesse biológico. Dentre essas 
nanopartículas, as nanopartículas 
de ouro (NPAu) tem sido altamente 
utilizada na detecção biomédica e 
como contrastante de imagem, 
devido sua biocompatibilidade, 
facilidade de bioconjugação, 
propriedades ópticas (GERALDES 
et al, 2015) e como marcadores 
radioativos in vivo desde a década 
de 50. Há muito a se estudar sobre 
a toxicidade das NPAu à saúde 
humana assim como os impactos ao 
ambiente aquático.  
A Ecotoxicologia é o ramo da 
Toxicologia que estuda a relação 
dos efeitos tóxicos de substâncias 
químicas presentes no ambiente, 
sobre os organismos vivos dos 
ecossistemas. São caracterizados 
pela exposição de organismos 
aquáticos a várias concentrações de 
um efluente ou de uma substância 
química em um determinado 
período de seu ciclo de vida 
(LAMEIRA, 2009). Podem ser 

realizados com organismos 
aquáticos vivos (organismos-teste), 
dulcícolas ou continentais, 
estuarinos e marinhos em 
condições laboratoriais e/ou de 
campo (BERTOLETTI, 1990). 
Testes de toxicidade são utilizados 
para avaliar os efeitos agudos, 
assim como os efeitos crônicos. Os 
testes de toxicidade aguda avaliam 
os efeitos sofridos pelos organismos 
aquáticos em um curto período de 
exposição ao agente tóxico ou à 
amostra ambiental. Normalmente o 
efeito observado é a letalidade ou 
outra manifestação que a anteceda, 
como o estado de imobilidade em 
alguns microcrustáceos. Os testes 
de toxicidade crônica, por sua vez, 
são caracterizados por uma maior 
duração, podendo abranger todo o 
ciclo de vida do organismo ou parte 
dele, envolvendo, geralmente os 
estágios de vida mais sensíveis. 
Pode-se observar a letalidade, 
como também os organismos 
podem sobreviver, porém 
frequentemente apresentam suas 
funções biológicas afetadas, como 
crescimento, reprodução, 
desenvolvimento de ovos e etc 
(ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006). 
Os Cladóceros são largamente 
utilizados como organismos-teste 
devido sua extrema sensibilidade 
aos tóxicos no ambiente, por serem 
de fácil manejo em laboratório e 
pela importância ecológica. Dentre 
os Cladóceros, a espécie  escolhida 
como organismo-teste foi 
Ceriodaphnia dubia, conhecida 
como pulga d'água. Estes 
microcrustáceos são consumidores 
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primários na cadeia alimentar 
aquática, e são animais filtradores. 
Medem 0,8 – 0,9 mm de 
comprimento e sua reprodução se 
dá por partenogênse (ESTEVES, 
2011). Neste trabalho serão 
realizados teste de ecotoxicidade 
crônica em Ceriodaphnia dubia.  
 
OBJETIVO 
 
Avaliar a ecotoxicidade crônica, de 
acordo com a norma ABNT NBR 
13373 (2010), utilizando como 
organismo-teste Ceriodaphnia 
dubia, para obtenção da CE50 
(concentração efetiva das NPAu 
que causa imobilidade em 50% dos 
organismos expostos). 
 
METODOLOGIA 
 
Para a realização dos ensaios 
crônicos, as NPAu são fornecidas 
pelo Laboratório Nanothera do 
Centro de Química e Meio Ambiente 
(CEQMA) do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares da CNEN 
(IPEN/CNEN-SP), e os organismos-
teste são cultivados e mantidos no 
Laboratório de Ecotoxicologia do 
CEQMA do IPEN/CNEN-SP, de 
acordo com a norma da ABNT NBR 
13373. 
Os organismos são cultivados em 
béqueres de 600 mL, em 
incubadora com temperatura 
controlada de 20 ± 2ºC, com 
fotoperíodo de 16 horas-luz e 
luminosidade difusa. A água 
utilizada tanto para os cultivos 
quanto para as diluições nos testes, 
foi a água deionizada reconstituída, 
com dureza ajustada entre 40 e 48 
mg L-1 de CaCO3 e pH na faixa de 
7,0 - 7,6. A alga utilizada como 
alimento é a Pseudokirchneriella 
subcapitata, uma alga clorofícea, 
unicelular, administrada diariamente 
na concentração de 1 a 5 x 106 

células por organismo. Para a 
alimentação complementar é 
utilizado uma solução à base de 
ração para peixe da marca 
Tetramin, fornecida 3 vezes por 
semana na concentração de 0,02 
mL de alimento por organismo. 
 
Ensaio de sensibilidade para 
obtenção da carta-controle 
Como solicita a norma ABNT NBR 
13373 (2010), para garantir que a 
sensibilidade dos organismos esteja 
adequada, e assim conceder maior 
confiabilidade aos ensaios crônicos 
com as NPAu, faz-se necessário a 
realização de ensaios de 
sensibilidade mensalmente com 
uma substância de referência. A 
substância de referência é um 
agente químico, denominado de 
controle positivo, que atua em 
testes de toxicidade detectando 
efeitos fora da variação normal, 
mediante a utilização de uma série 
de múltiplas concentrações. 
Representam assim, um meio de 
detectar mudanças do organismo-
teste e de avaliar a precisão destes 
testes. Os experimentos foram 
realizados no Laboratório de 
Ecotoxicologia do CEQMA, do 
IPEN/CNEN-SP. Neste trabalho, 
como substância de referência foi 
utilizado o cloreto de sódio (NaCl). 
As soluções-teste foram preparadas 
no momento da realização do 
ensaio, a partir da solução-estoque 
de 5 g L-1. Os organismos na fase 
neonatal (de 6 a 24 horas), foram 
expostos as seguintes 
concentrações de NaCl: 1; 2; 2,5; 3 
e 4 g L-1, além do controle com 
água deionizada reconstituída, por 
48 horas. A exposição ocorreu em 4 
réplicas para cada concentração, 
contendo 10 mL de solução, com 5 
organismos por réplica, totalizando 
20 organismos por concentração. 
Os organismos foram mantidos a 
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temperatura de 20 ± 2ºC, com 
luminosidade difusa e fotoperíodo 
de 16 horas de luz. O parâmetro pH 
foi verificado previamente e ao 
término dos ensaios. No final do 
período de exposição, com base no 
número de organismos imóveis em 
função da concentração do NaCl, foi 
calculada a CE50 usando o 
programa Trimmed Spearman-
Karber.  
Devido a pandemia do Covid-19, 
não foi possível ainda realizar os 
ensaios de ecotoxicidade crônica 
das NPAu em Ceriodapnhia dubia 
de acordo com a norma ABNT NBR 
13373 (2010).  
 
RESULTADOS 
As figuras abaixo representam os 
resultados dos ensaios de 
sensibilidade, com a substância de 
referência (NaCl), em 
microcrustáceos Ceriodapnhia 
dubia.  

 

 
 

 
 

 

 
A tabela 1 representa a CE50 dos 
ensaios de sensibilidade realizados.  
 
TAB 1. CE50 dos ensaios de 
sensibilidade com Ceriodapnhia 
dubia 

ENSAIOS CE50 

1 1,99 g L-1 

2 2,19 g L-1 

3 2,06 g L-1 

4 1,93 g L-1 

5 1,92 g L-1 
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CONCLUSÕES 
Foi verificado que os organismos da 
espécie Ceriodapnhia dubia 
estavam aptos para os ensaios de 
ecotoxicidade crônica, já que  os 
valores das CE50 obtidos em cada 
ensaio, que foram realizados 
mensalmente (a partir de agosto de 
2020), estão próximos, o que 
significa que a sensibilidade dos 
organismos se manteve constante.  
Devido a quarentena estabelecida 
pela pandemia do Covid-19 a rotina 
laboratorial foi interrompida, sendo 
assim, não foi possível realizar os 
testes definitivos de ecotoxicidade 
crônica das NPAu e chegar a uma 
conclusão. 
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INTRODUÇÃO  

Com os avanços da biotecnologia e o uso 
de células de mamífero como plataforma 
de síntese de proteínas terapêuticas 
recombinantes, algumas condições tem se 
tornado alvo para implementação de boas 
práticas de fabricação (BPF), sendo elas: 
as características da cultura, bem como o 
tipo de meio de cultura; são indicadores 
importantes na produção de biofármacos 
na indústria farmacêutica.  

Alguns desses parâmetros podem ser 
determinados em escala piloto laboratorial 
(frascos shakers e frascos spinner), ou 
seja, são sistemas que permitem a 
avaliação da cultura e da produção, 
possibilitando o escalonamento do cultivo 
e também estabelecendo indicadores 
(viabilidade e densidade celular) e bons 
parâmetros para a produção (temperatura, 
concentração de CO2 e rotação por minuto 
– rpm.)[1]  

 

 

Os meios de cultivo são de extrema 
importância, visto que oferecem nutrientes 
básicos e um ambiente ideal para a 
manutenção osmótica, da temperatura e 
troca gasosa. [2] Visando a qualidade do 
cultivo, o uso de meios quimicamente 
definidos tem auxiliado na padronização 
da expressão de proteínas recombinantes, 
já que a eliminação de suplementos 
decorrente da variação de lote para lote do 
SFB permite uma avaliação mais fina da 
produção e do perfil de glicosilação de 
certas proteínas recombinantes. 

OBJETIVO 

Adaptar e comparar a cultura de células 
CHO (IPEN-hPRL) adaptada à suspensão 
em diferentes meios de cultivo comerciais 
livres de soro fetal bovino e proteínas. 

METODOLOGIA  

Foi utilizada uma linhagem de células 
CHO (IPEN-hPRL) adaptada ao 
crescimento em suspensão em meio CHO-
S-SFM II (livre de soro e ATB). Em que 
primeiramente foi realizada uma expansão 
e criação de um seed bank de células 
CHO (IPEN-hPRL), conforme protocolos já 
utilizados pelo Centro de Biotecnologia. 
Estudos do crescimento foram realizados 
em frascos shakers e a adaptação ao meio 
ExpiCHOTM Expression Medium (Thermo) 
começou com 25% e prosseguiu para 50% 
em incubadora a 37°C com 8% CO2 e 
agitação de 140 rpm. 

Serão realizadas análises do meio 
condicionado e das frações resultantes 
das etapas de purificação da hPRL 
mediante eletroforese em gel de 
poliacrilamida 15% com 0,1% de dodecil 
sulfato de sódio (SDS-PAGE), Western 
Blotting (WB) e cromatografia líquida de 
alto eficiência (RP-HPLC). 

RESULTADOS  

Ao realizar a cultura celular em frascos 
spinner percebemos que a concentração 
de células e a viabilidade não estava 
progredindo como esperado, portanto 
iniciamos a cultura em frascos Shaker 
contendo 30 ml de meio e 
aproximadamente 300.000 cél./ml, este 
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por sua vez obteve um melhor 
crescimento,  visto isso iniciamos a 
adaptação com 25% e posteriormente 
50% de meio  ExpiCHOTM, percebemos 
que a quantidade de células aumentava e 
a viabilidade permanecia em cerca de 90% 
por mais tempo, quando comparada ao 
meio CHO SFM II. Alíquotas do meio 
condicionado foram coletadas para as  
análises em SDS-PAGE, WB e RP-HPLC. 

CONCLUSÕES  

Os resultados preliminares, ou seja, da 
adaptação das células CHO-hPRL até 
50% do meio ExpiCHOTM Expression 
Medium apresentaram-se promissores, 
porém os experimentos ficaram 
estagnados devido a pandemia e não foi 
possível obtê-los no tempo de vigência. 
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Verificação da pressão de punho através da técnica de OCT 
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INTRODUÇÃO  

O ato da escrita [1] é resultado de estímulos 
cerebrais, na qual independentemente de 
fatores como a idade ou o instrumento de 
escrita utilizado, características da caligrafia 
individual mantém-se presente durante toda 
a vida de cada pessoa. Dentre as 
características, há a pressão de punho, que 
se trata das variações da força do punho do 
escritor ao longo do traçado de um texto. 
Neste trabalho, será utilizada a técnica de 
tomografia por coerência óptica (OCT) para 
analisar a pressão de punho de cinco 
pessoas.  

OBJETIVO 

Este experimento teve por objetivo 
demonstrar que cada pessoa apresenta 
uma pressão de punho própria através da 
análise de uma mesma assinatura escrita 
por cinco voluntários, com a utilização da 
técnica de OCT. 

METODOLOGIA 

Foram convocados cinco voluntários, sendo 
um autor e quatro falsários, identificados 
como A, FA, FC, FM e FN, em quatro tipos 
de papel, que eram Verge 120 g/m², Verge 
80 g/m², Sulfite 90 g/m² e Color Plus 80 
g/m², utilizando uma mesma caneta. Cada 
voluntário copiou a assinatura três vezes 
em cada tipo de papel.  

Tendo as amostras, foram escolhidas três 
regiões de interesse (ROI) em cada uma 
das sílabas “do” e “de” (fig. 1) para serem 
submetidas ao tomógrafo óptico 
OCT930SR (Thorlabs inc.), responsável por 
fornecer imagens de seções transversais da 
amostra. Foram tomadas de cinco a dez 

imagens de cada assinatura, que foram 
analisadas através do software ImageJ, na 
qual é possível medir, em unidade microns, 
a profundidade da deformação causada 
pela pressão exercida pela caneta na folha 
de papel durante a escrita. Tendo três 
valores diferentes para cada ROI, foram 
tirados os valores médios das deformações 
causadas por cada voluntário, em cada tipo 
de papel, que foram comparados por meio 
de gráficos de barra, gerados através do 
software Origin.  

 

Figura 1: Foto da assinatura “Eduardo de” do voluntário 

autor (A), com as três regiões de interesse presentes nas 

sílabas “do” e “de” destacadas.  
 

RESULTADOS 

Os valores médios da deformação causada por 
cada voluntário, em cada tipo de papel 
encontram-se nos seis gráficos abaixo: 

Figura 2: Gráfico da deformação média de cada autor, em 

cada tipo de papel, na região 1, da sílaba “do”. 
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Figura 3: Gráfico da deformação média de cada 

autor, em cada tipo de papel, na região 2, da sílaba 

“do”. 

 

 

Figura 4: Gráfico da deformação média de cada 

autor, em cada tipo de papel, na região 3, da sílaba 

“do”. 

 

 

Figura 5: Gráfico da deformação média de cada 

autor, em cada tipo de papel, na região 1, da sílaba 

“de”. 

 

 

Figura 6: Gráfico da deformação média de cada autor, em 

cada tipo de papel, na região 2, da sílaba “de”. 

 

        

Figura 7: Gráfico da deformação média de cada autor, em 

cada tipo de papel, na região 3, da sílaba “de”. 

 

CONCLUSÕES 

A técnica de OCT mostrou-se eficaz em 
diferenciar a autoria de uma escrita. Por se 
tratar de um método não destrutivo, rápido 
e de alta confiabilidade, o OCT pode ser 
uma nova ferramenta na análise forense. 
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DESENVOLVIMENTO DA FOTODECOMPOSIÇÃO SOLAR/TIO2 PARA REMOÇÃO 
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INTRODUÇÃO  

Com o crescimento populacional o 
consumo de antibióticos tem aumentado, 
muitas vezes empregados de forma exage-
rada, e são descartados inadequadamente. 
A presença de esgoto doméstico e descarte 
inadequado de medicamentos têm colabo-
rado com a contaminação de meios aquáti-
cos. “Os antibióticos estão presentes no 
meio aquático, desde muito tempo, já na 
década de 70 estudos realizados mostra-
ram a presença destes compostos em á-
guas e despejos humanos e veterinários” 
(Ternes, 1998).  

As bactérias, por sua vez, tem se 
adaptado e apresentado crescente resis-
tência aos antibióticos, ou seja, em breve 
os antibióticos podem vir a não apresentar 
os efeitos desejados no controle das infec-
ções. De acordo com a OMS estima-se que 
pelo menos 700 mil pessoas morrem todo 
ano devido a doenças resistentes a medi-
camentos antimicrobianos e alerta que o 
número de mortes pode chegar a 10 mi-
lhões, a cada ano, até 2050, se for mantido 
o cenário atual. Tokarnia (2019) 

Visando o enfrentamento desta situ-
ação de saúde publica, vários estudos tem 
sido desenvolvidos para tratamento e remo-
ção de fármacos de águas contaminadas. 
Alguns deles dizem respeito a fotodecom-
posição por meio do TiO2 e biocarvão. 

OBJETIVO 

Estudar e desenvolver o processo de 
fotodecomposição solar/TiO2 seguido por 
adsorção com biocarvão da amoxicilina e 
do ácido penicilóico em teores semelhantes 
aos encontrados em água contaminada. 

Fornecer importantes informações sobre a 
utilização de fotodecomposição solar e TiO2 
empregando material abundante e de baixo 
custo no tratamento de águas contamina-
das por fármacos, como amoxicilina e o 
ácido penicilâmico. 

METODOLOGIA 

Amostras de TiO2 serão utilizadas nos 
processos de fotodecomposição solar e em 
tubos falcon com o biocarvão ocorrerá a 
adsorção da amoxicilina e do ácido penici-
lâmico restantes. Todo processo será de-
senvolvido em uma câmara de luz solar pa-
ra fotodecomposição com óxido de titânio 
para o desenvolvimento do processo de 
produção de radicais hidroxila seguido por 
adsorção e determinação da concentração 
de amoxicilina e de ácido penicilâmico re-
manescente em solução. 

Será realizada a otimização dos parâme-
tros de processo: tempo de agitação (min), 
massa de TiO2, massa de biocarvão e con-
centração inicial de amoxicilina e de ácido 
penicilâmico (mg L

-1
). Foram coletadas alí-

quotas a cada 20 min de agitação e a es-
pectrofotometria no UV-Vis foi empregada 
nas medidas de concentração em suspen-
são durante o desenvolvimento dos proces-
sos.  

Foram preparadas soluções de amoxici-
lina dissolvendo o 50 mg do sólido em 1 L 
de água destilada à 37ºC±0,5ºC, os valores 
de ácido penicilâmico serão obtidos a partir 
da decomposição da amoxicilina. A solução 
resultante foi agitada à velocidade de 100 
rpm por 2 h totais.  A curva de calibração 
devem foi obtida e em seguida empregada 
na obtenção das concentrações do antibió-

77



tico durante todo o processo a quantificação 
foi realizada por espectrofotometria UV à 
273 nm para a amoxicilina e em 350nm pa-
ra o ácido penicilâmico.  

RESULTADOS 

Após fazer vários ensaios da amoxicili-
na com luz e sem luz em concentrações 
diferentes, a melhor porcentagem de remo-
ção da amoxicilina foi de 94,39% com a 
irradiação de luz solar. O resultado foi obti-
do empregando uma série de experimentos 
usando a mesma quantidade de dióxido de 
titânio, alterando as concentrações amoxici-
lina e as quantidades de biocarvão. O sis-
tema demonstra concordância com a cinéti-
ca de primeira e segunda ordem com o coe-
ficiente de Pearson  igual a 0,90 e 096, ta-
bela 1.  

 Tabela 1. Amoxicilina ensaio no escuro 

 Fonte: autores 

 Tabela 2. Amoxicilina ensaio com luz solar 

 Fonte: autores 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos mostraram que pa-
ra termos decomposição do antibiótico e do 
ácido penicilóico é necessária a aplicação 
da luz solar e que a suspensão seja manti-
da a 40ºC. O uso do biocarvão reduziu de 
forma eficiente a formação do ácido penici-
lóico que também é muito poluente para o 
meio ambiente. Esta investigação confirmou 

a possibilidade do tratamento e recupera-
ção de esgotos e efluentes em processo 
acessível e de baixo custo para manuten-
ção da qualidade de água de superfície e 
reservatórios de recursos hídricos próximos 
as grandes cidades. 
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 Apoiador financeiro CNPq - PIBIC. 

 

Absorção 1ª 
or-

dem 

2ª 
or-

dem 

Interpartícula Remoção 

0,599 0,17 0,90 0,09 52,92% 

0,044 0,60 -0,23 0,17 54,55% 

Absorção 1ª 
or-

dem 

2ª 
or-

dem 

Interpartícula Remoção 

0,107 0,66 0,93 0,57 94,39% 

0,496 0,97 0,08 -0,32 83,47% 
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INTRODUÇÃO  

No Brasil, estima-se para o biênio 2018-
2019, a ocorrência de 600 mil casos novos 
de câncer, para cada ano. Excetuando-se o 
câncer de pele não melanoma (cerca de 
170 mil casos novos), ocorrerão 420 mil 
casos novos de câncer. O câncer de 
pulmão é o mais comum de todos os 
tumores malignos [5]. Em 90% dos casos 
diagnosticados o câncer de pulmão está 
associado ao consumo de derivados de 
tabaco. A radioterapia atua como forma de 
tratamento da qual provêm duas 
modalidades básicas para o tratamento do 
câncer: a teleterapia e a braquiterapia. Na 
teleterapia é utilizado um acelerador linear 
para fazer a aplicação e antes de começar 
o tratamento é realizado um planejamento 
que faz a aquisição de todas informações 
anatômicas do paciente e em seguida a 
classificação das áreas de interesse no 
paciente [9]. Todos os planejamentos antes 
de serem iniciados passam por uma 
dosimetria de controle de qualidade o que 
permite garantir que a dose prescrita no 
planejamento será entregue de maneira 
acurada no tratamento do paciente. 

OBJETIVO 

Na radioterapia a dosimetria é aplicada 
como uma forma de medição independente 
e esse trabalho tem como objetivo fazer a 
comparação do plano dosimétrico de 
câncer de pulmão em órgãos adjacentes - 
que neste caso tem o órgão de risco o 
coração - com os valores de dose 
calculados no sistema de planejamento 
(TPS) utilizando um phanton 
antropomórfico. 
 

 

METODOLOGIA 

Toda a dosimetria foi realizada com 
dosímetros termoluminescentes (Lif:Mg,Ti-
TLD-100). Foram selecionados 50 TLD´s 
que passaram por processo de calibração 
com as seguintes etapas: tratamento 
térmico, seguido de irradiação e leitura. No 
tratamento térmico foi utilizado um forno 
manufaturado da empresa Grion Fornos 
Industriais. Os TLDs escolhidos foram 
aqueles que obtiveram os coeficientes de 
variação menores do que 5%, para três 
ciclos de irradiações. 

RESULTADOS 

Todos os dosímetros passaram pela leitora 
a fim de quantificar sua leitura. Esta leitora 
possibilitou o pré-carregamento dos 
dosímetros um a um, o posicionamento do 
TLD no compartimento de leitura que foi 
realizado manualmente.  Os TLDs 
escolhidos foram aqueles que obtiveram os 
coeficientes de variação menores do que 
5%, para três ciclos de irradiações, afim de 
comprovar a metodologia utilizada para o 
tratamento térmico, leitura e calibração dos 
dosímetros. 

CONCLUSÕES 

A metodologia escolhida permitiu selecionar 
os TLDs que apresentavam coeficientes de 
variação inferior a 5% para os três estágios 
de irradiação. Provando que todas as 
etapas de calibração e de aquecimento 
térmico foram realizadas adequadamente. 
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Fotodecomposição solar da oxitetraciclina empregando TiO2 
microestruturado com biocarvão 

Marília Guerino Vieira e Nilce Ortiz 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

INTRODUÇÃO 

No cenário econômico atual, o Brasil está 
entre os países que mais produzem e 
exportam proteínas animais, sendo 
também, o terceiro maior usuário de 
antibióticos na pecuária, atrás apenas da 
China e dos Estados Unidos. Estudos 
indicam que os antibióticos não são 
completamente absorvidos pelo 
metabolismo animal e, entre 30 e 70% da 
dose ministrada sai inalterada por meio das 
excreções. Estes efluentes in natura têm 
como destino final a agricultura e os 
recursos hídricos de superfície favorecendo 
o aparecimento de genes de resistência em 
bactérias patogênicas. Estes compostos 
são hoje considerados uma importante 
fonte de contaminação dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos [1].  

OBJETIVO  

A radiação solar representa uma fonte de 
energia abundante e ainda pouco 
aproveitada em processos de tratamento e 
remoção de poluentes. Este projeto foi 
desenvolvido visando à utilização da 
fotodecomposição solar para tratamento de 
efluentes e a remoção da oxitetraciclina, 
antibiótico tipicamente veterinário, presente 
em efluentes líquidos, por meio do 
desenvolvimento de um semicondutor que 
associa o dióxido de titânio (TiO2) com o 
biocarvão.  

METODOLOGIA  

O TiO2 foi sintetizado a partir da hidrólise de 
isopropóxido de titânio seguido pela adição 
do 0,05 g de biocarvão e 5 ml de ácido 
acético. Após agitação, a suspensão foi  
 

 
decantada, filtrada e o corpo de fundo foi 
seco em estufa a 100ºC para a obtenção de 
TiO2-biocarvão microestruturado. 
 
O processo de fotodecomposição foi 
realizado em um béquer com 200 ml de 
solução cujas concentrações de 
oxitetraciclina variaram de 0,25 a 1 g.L-1, em 
seguida, adicionou-se 0,6 g de TiO2-
biocarvão. A suspensão foi colocada em 
banho ultrassônico por 5 min e direcionada 
à câmara de radiação artificial (lâmpada 
solar) com controle de temperatura (40°C), 
sob agitação por 5 h totais, sendo que a 
cada 30 min foram coletadas amostras da 
suspensão.  
 
O acompanhamento do desenvolvimento do 
processo foi realizado a partir da medida de 
absorbância das diversas alíquotas 
coletadas, sendo analisadas por 
espectrofotometria UV-visível e com o 
auxílio de uma curva de calibração, obteve-
se a concentração de oxitetraciclina nas 
diferentes fases do processo. 
 

RESULTADOS  

Os resultados mostraram uma redução 
gradual da concentração da oxitetraciclina 
conforme o aumento do tempo de 
exposição à radiação solar. Na tabela 1 são 
apresentadas as quatro melhores 
porcentagens de remoção da oxitetraciclina 
sob diferentes concentrações iniciais, pH 
variando de 4,0 a 4,5, temperatura de 40°C 
e 0,6 g de TiO2-biocarvão.  
 
Os cálculos cinéticos de pseudo-primeira 
ordem, pseudo-segunda ordem e 
intrapartícula foram realizados e por meio 
da regressão linear foi possível determinar 
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o modelo cinético que melhor corresponde 
aos dados experimentais. A cinética de 
pseudo-segunda ordem apresentou a 
melhor correspondência com os maiores 
valores de Coeficiente de Pearson (R2), 
tabela 2 e figura 1.  
 
TABELA 1. Ensaios de fotodecomposição 
solar da oxitetraciclina em relação à 
concentração inicial, pH e remoção.  

Ensaio 
Concentração 
oxitetraciclina 

(g.L-1) 

 
pH 

Remoção 

1 0,25 4,0 96,97% 

2 0,50 4,5 97,16% 

3 0,75 4,0 96,20% 

4 1,00 4,5 91,74% 
 

TABELA 2. Valores dos parâmetros 
cinéticos e seus respectivos R2. 
   1ª ordem  2ª ordem Intrapartícula 

E
n
s
a
i
o 

K1  

(min
-1

) 
R2 

K2 (g. 

mg
-1

. 

min
-1

) 

R2 
Kid 

(mg.min
-

1/2
.g

-1
) 

R2 

1 11,91 0,69 1,65 0,97 1,61 0,66 

2 2,97. 10-4 -0,25 9,43 0,96 1,57 0,09 

3 9,94 0,94 3,45 1,00 0,66 0,93 

4 0,02 0,47 0,87 0,99 3,74 0,91 
 

Figura 1. Cinética de pseudo-segunda 
ordem para a fotodecomposição solar da 
oxitetraciclina. 

Os resultados obtidos experimentalmente 
apresentaram concordância com um estudo 
publicado para a remoção de oxitetraciclina 
de soluções aquosas com hidróxido de 
cobre, CuFe2O4 e NiMgAl [2], ambos foram 
favoráveis a cinética de pseudo-segunda 
ordem e com valores de K2, isto é, com 
velocidade de adsorção cinética favorável: 
3,95.10-3 g. mg-1. min-1 (R2=0,97) e 1,50.10-3 

g. mg-1. min-1 (R2=0,99), valores, estes, 
importantes visto que a etapa de adsorção 
superficial é a limitante do desenvolvimento 
do processo de fotodecomposição. Os 
valores reportados foram próximos aos 
obtidos nos ensaios realizados no presente 
projeto. 
 

CONCLUSÕES  

A utilização de TiO2-biocarvão preparado 
sinteticamente a partir da hidrólise do 
isopropóxido de titânio e biocarvão resultou 
em um semicondutor com excelentes 
propriedades para ser empregado na 
fotodecomposição solar. Os ensaios 
apresentaram remoções superiores a 91% 
da oxitetraciclina em cinética de pseudo-
segunda ordem, configurando um sistema 
de tratamento de efluentes natural, 
sustentável e eficiente para tratar e reduzir 
a contaminação por antibióticos nos solos e 
recursos hídricos de superfície. 
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INTRODUÇÃO 

Pouco se conhece sobre a identidade das 
proteases secretadas por cepas patogênicas 
de Leptospira. Há indicações de que essas 
proteases representem um potencial alvo 
para o desenvolvimento de novas terapias 
para tratar a leptospirose [1]. Contudo, 
limitações na obtenção proteases nativas a 
partir de cepas patogênicas de Leptospira 
[2]. O estabelecimento de um processo de 
enovelamento adequado é uma alternativa 
importante para sua obtenção. É neste 
contexto que  a tecnologia de alta pressão 
(TAP) é uma alternativa para superar a 
dificuldade de obtenção das 
metaloproteases bioativas. Esta tecnologia 
utiliza a alta pressão para solubilizar 
proteínas na forma de corpos de inclusão 
(CI) em condições brandas (não 
desnaturantes), elevando o rendimento de 
obtenção de proteínas corretamente 
enoveladas em relação aos métodos 
tradicionais de renaturação [3, 4]. 

 
OBJETIVO 

Otimizar um processo eficiente de 
renaturação de proteases de leptospira a 
partir de CI produzidos em E. Coli, aplicando 
a técnica de alta pressão (TAP). 

 

METODOLOGIA 

A expressão e isolamento da protease 
termolisina na forma de CI foi realizada 
seguindo o protocolo estabelecido pelo 
grupo [3]. Suspensões de CI-TL preparadas 
em tampões com diferentes  pHs ( 7,0 -
12,0) foram submetidas a 2,4 kbar por 90 
minutos. Após descompressão as amostras 

foram centrifugadas e dialisadas contra 
tampão apropriado. Para a avaliação do 
tempo mínimo de incubação em alta 
pressão, suspensões de CI-TL foram 
incubadas em três intervalos de tempo: 30, 
60 e 90 minutos e logo tratadas como 
descrito acima. A análise dos resultados foi 
realizada por SDS-PAGE e a obtenção de 
micrografias dos CI-TL antes e após a 
aplicação de 2,4 kbar de pressão foram 
obtidas por MEV (CCTM). 

 
RESULTADOS 

 
Na figura 1 podemos observar que quanto 
mais alcalino o pH a solubilização dos CI-
TL é alcançada, sendo os pHs 10,0 e 11,0 
os que tiveram o melhor resultado. 

 
 

Figura 1. Análise por SDS-PAGE das amostras de TL em 
diferentes valores de pH submetidos a 2,4 kbar por 90 min.
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Um ensaio comparativo entre CI-TL 
submetidos à alta pressão (2,4 kbar) e CI- TL 
mantidos em pressão atmosférica (1 bar) são 
mostrados na figura 2A, os resultados 
confirmam que a solubilização de CI-TL só 
pode ser obtida em alta pressão é o mesmo 
não acontece em pressão atmosférica. 
Também foi confirmado que o tempo de 
incubação em alta pressão é relevante para a 
solubilização dos CI-TL, sendo 30 minutos o 
tempo mínimo para obter uma solubilização 
eficiente (Fig.2B). 

 

 

 
Figura 2. A: Comparação das frações solúveis de CI-TL submetidos 
a 1bar e 2,4 kbar. B: Comparação das frações solúveis de TL em 
30,60 e 90 minutos e Controle (CI). 

 
 

 

A análise dos CI-TL por MEV pode ser 
conferida na figura 3. CI-TL mantidos em 
pressão atmosférica (1bar) não apresentam 
grande quantidade de proteínas agregadas, 
no entanto CI-TL submetidos a alta pressão 
(2,4 kbar) tem uma ausência quase total de 
agregados proteicos o que demonstra a 
solubilização quase completa dos CI-TL pela 
ação da pressão. 

 

 

 
Figura 3. A. CI-TL não solubilizados (1 bar); B. CI-TL solubilizados após 

tratamento com 2,4 kbar. 

CONCLUSÕES 

Fomos capazes de estabelecer um 
processo de renaturação em alta pressão 
da protease de Leptospira TL. Verificamos 
que pHs alcalinos (10,0-11,0) associados 
à alta pressão favorecem sua 
solubilização. Também, verificamos que o 
tempo de incubação em alta pressão 
mostrou ser um fator relevante para a 
solubilização, sendo 
30 minutos o tempo mínimo necessário  
para a solubilização dos CI-TLem alta 
pressão. 
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INTRODUÇÃO  

A tecnologia dos “random lasers” (lasers 
aleatórios) consiste na amplificação da luz 
em um meio que proporciona múltiplos 
espalhamentos em seu interior, ao contrário 
dos espelhos altamente refletores usados 
em lasers tradicionais [1][4]. 

 

Figura 1: Ilustração de um fóton emitido 

espontaneamente e amplificado devido aos 

múltiplos espalhamentos sofridos 

 

Quando comparado aos lasers comuns, os 

random lasers apresentam vantagens por 

apresentarem um baixo custo de produção, 

possuírem uma tecnologia relativamente 

simples de desenvolvimento e ainda terem 

possibilidades de produção com diversos 

materias: nanopartículas semicondutoras, 

pós cerâmicos, polímeros e materiais 

orgânicos. 

O desenvolvimento de pastilhas de cristais 

em pó com diferentes granulometrias é 

interessante, uma vez que na mistura de 

partículas grandes com pequenas criam-se 

regiões de concentração da luz (pockets) 

governados pelas partículas menores onde 

há grande taxa de ganho e absorção, 

sofrendo bombardeamento de todos os 

lados devido a difusão governada pelas 

partículas maiores [2].   

OBJETIVO 

Fabricar pastilhas de cristais em pó para 

bombeamento e caracterização de sua 

ação random laser.  

METODOLOGIA 

Para fabricação das pastilhas de pós 

polidispersos, cristas de  

e  foram 

inicialmente moídos utilizando-se ágata e 

pilão, em seguida peneirados através de 

diferentes peneiras com grade cada vez 

menor para se obter pastilhas com 

diferentes faixas granulométricas [3].  

 

 
Figura 2: Ágata e peneiras utilizadas na 

moagem do cristal e seleção 

granulométrica. 

 

Os pós então  foram prensados e 

futuramente serão bombeado à fim de se 

observar sua ação random laser e a 

dependência da sua energia de saída com 

as diversas granulometrias [3]. Tal 
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experimento foi feito pelo nosso grupo com 

pastilhas de  usando o 

seguinte arranjo experimental: 

 

 
Figura 3: Esquema ilustrativo do aparato 

instrumental usado para medir a potencia 

de saída e eficiencia das pastilhas. As 

lentes cilíndricas apresentam distância 

focal de -13mm e -25mm. BS é um beam 

spliter e a lente esférica convergente 

focalizadora tem distância focal  de 

20mm. 

RESULTADOS 

Para o experimento da determinação da 

potência de saída, obteve-se a seguinte 

realção entre esta e a energia de 

bombeio: 

 

 
Figura 4: Energia de bombeio x Energia 

de saída para uma das amostras de 

. 

CONCLUSÕES 

Na Figura 4 podemos observar um claro 

limiar de emissão laser a partir de ~0.6mJ 

de bombeio, o que nos diz que a ação 

random laser efetivamente ocorre nas 

pastilhas e apresenta alta eficiência. Ao 

longo do processo experimental notou-se a 

importancia da precisão do comprimento de 

onda de bombeio para que o limiar laser 

seja atingido, o que implica na necessidade 

de diodos de qualidade e controle da 

temperatura ambiente. O experimento é 

ideal a ser repetido com as amostras de 

 e 

, objetivando 

comparações com trabalhos anteriores do 

nosso grupo [3]. 
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INTRODUÇÃO  

A prolactina humana (hPRL) é um hormônio 

proteico da família das citocinas, que possui 

massa molecular de 23 kDa, além de 199 

aminoácidos e três pontes dissulfeto entre 

as cisteínas 4-11, 58-114 e 191-199 [1]. É 

secretada pela adenohipófise e sua 

principal função é estimular a produção de 

leite nas glândulas mamárias no período 

gestacional [2]. Distúrbios em sua 

concentração sérica estão associados ao 

desenvolvimento de cânceres de mama e 

de próstata, além de artrite reumatóide, 

fibrose cística, entre outros. Alguns órgãos 

podem produzir esse hormônio localmente, 

e essa produção local, quando aumentada, 

resulta no desencadeamento de processos 

patológicos anteriormente citados. 

Resultados anteriores (período de 

julho/2018 a julho/2019) comprovaram que 

a temperatura de 35 °C favoreceu a 

expressão do antagonista de prolactina 

utilizando a cepa BL21 e o vetor pET25b(+) 

delta 1-9 G129R-hPRL. Porém a 

produtividade específica de 0,05 

μg/ml/A600 pode ser melhorada alterando-

se a composição do meio de cultura. 

 

OBJETIVO 

Este projeto tem como objetivo comparar 
diferentes composições de meio de cultura 
para Escherichia coli de expressão na 
produção da molécula delta 1-9 G129R-
hPRL. 

METODOLOGIA 

As bactérias E.coli da cepa BL21(DE), 

foram transformadas com o plasmídeo 

pET25b(+)  delta 1-9 G129R-hPRL, assim 

como a cepa W3110 foi transformada com 

o plasmídeo λPL delta 1-9 G129R-hPRL, 

através do método de choque térmico. O 

inóculo das cepas transformadas foi feito 

em 3 meios de cultura: meio Luria Bertani 

(LB), LB 2X, e Terrific Broth (TB) chamado 

de “meio rico”, com crescimento a 30 °C 

overnight, e com a temperatura de 

expressão de  35 ºC. O IPTG  foi 

adicionado na concentração de 0,8 mM. A 

obtenção da proteína antagonista produzida 

em periplasma foi feita através do choque 

osmótico com solução de Tris-HCl sacarose 

20% - pH de 7,5 (solução hipertônica), 

solução de EDTA 0,5 M – pH de 8,8 e 

tampão Tris-HCl -  pH de 7,5 (solução 

hipotônica). Como métodos de 

caracterização da proteína, foi feito  

eletroforese em gel de poliacrilamida 15% 

com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), 

além da caracterização por Western blotting 

com a técnica de transferência semi-seca 

para a membrana de nitrocelulose. A 

cromatografia líquida de alto desempenho 

na fase reversa foi realizada com a 

utilização de uma coluna C4 Vydac 

214TP54 (25 cm x 4,6 mm) com poros de 

diâmetro de 300 Å e partículas de diâmetro 

de 5 μm. O tampão utilizado foi Tris 0,05 M 

pH 7,5 e 28% N-propanol, fluxo de 0,5 
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ml/min, leitura em 220 nm, temperatura da 

coluna 45 °C.  

 

RESULTADOS.  

As amostras do fluido periplásmico em 

diferentes meios de cultivo obtidas por 

choque osmótico, foram analisadas em 

SDS-PAGE e Western blotting para 

identificar o antagonista (Figura 1 e 2). O 

meio de cultura LB 2X foi o que apresentou 

melhor desempenho. 

 
Figura 1 – SDS-PAGE com amostras do fluído 

periplásmico da proteína antagonista Δ1-9 G129-

hPRL obtidas através de diferentes meios. O SDS-

PAGE da esquerda indicando a cepa utilizada 

(W3110) enquanto o da direita foi obtido da cepa 

BL21(DE)  

 

Figura 2 - Western Blotting com amostras do fluído 

periplásmico da proteína antagonista Δ1-9 G129-

hPRL obtidas através de diferentes meios na cepa 

W3110. 

 

Figura 3 - Western Blotting com amostras do fluído 

periplásmico da proteína antagonista Δ1-9 G129-

hPRL obtidas através de diferentes meios na cepa 

BL21(DE) 

As amostras de fluido periplásmico foram 

analisadas em RP-HPLC, e quantificadas, 

os resultados estão apresentados no 

gráfico abaixo, com os respectivos meios 

de cultura das respectivas cepas. 

 
 

CONCLUSÕES 

O estudo avaliou e comparou três meios de 

cultura diferentes para a expressão da 

proteína. Em suma, o meio LB 2X, 

(duplamente concentrado, em relação ao 

LB) foi o que obteve melhores resultados 

para expressão da proteína antagonista. 
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Biossorção de urânio por meio de hidroxiapatita e farinha de osso 
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INTRODUÇÃO  

O tratamento de soluções aquosas 
contendo radionuclídeos sempre foi uma 
grande preocupação, uma vez que os 
processos disponíveis são geralmente 
caros e inviáveis para o baixo volume de 
resíduo recuperado. As possíveis fontes de 
contaminação do urânio são numerosas e 
incluem mineração e pesquisa nuclear [1].  
Nesse contexto, o processo de biossorção 
tem sido estudado como alternativa de 
baixo custo na remoção de radionuclídeos e 
metais pesados de soluções aquosas, 
incluindo biomassas como macrófitas [2], 
fibra de coco [3], casca de café e arroz [4] e 
microrganismos como Penicillium piscarium 
[5]. No entanto, a utilização de 
hidroxiapatita e pó de osso não foram 
previamente investigados como alternativa 
aos processos convencionais de adsorção. 
A aplicação desses materiais é atrativa e 
vantajosa visto que são economicamente 
viáveis em comparação com outros 
adsorventes. Além disso, consistem em 
substâncias naturais e abundantes que 
contém uma grande quantidade de fosfato 
de cálcio na forma de hidroxiapatita. 

 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a 
capacidade da hidroxiapatita e da farinha 
de osso em remover urânio de soluções 
aquosas por meio do processo de 
biossorção, uma vez que este radionuclídeo 
pode causar sérios danos ao meio 
ambiente e ao ser humano, caso não 
disposto corretamente. 

METODOLOGIA 

A farinha de osso foi comprada em 
comércio local e a hidroxiapatita foi 
produzida no CCTM/IPEN. Ambos os 
biossorventes foram moídos e peneirados a 
fim de obter partículas entre 0,297 mm e 
0,125 mm. Posteriormente, foram 
armazenados em frascos de polietileno. A 
solução sintética de urânio foi preparada 
adicionando 0,165 g de nitrato de uranila 
(UO2(NO3)2.6H2O) em 100 mL de água 
destilada. O pH foi ajustado para 4 
utilizando ácido nítrico (Merck, Brasil) e 
hidróxido de sódio (Merck, Brasil). O pH 
inicial foi ajustado para 4 uma vez que este 
é o pH do rejeito armazenado na Gerência 
de Rejeitos Radioativos (IPEN-CNEN/SP). 
Além disso, projeções de softwares indicam 
que o pH 4 favorece a adsorção de diversas 
espécies do urânio. Cada adsorvente (0,1 
g) foi introduzido em 5 mL da solução 
aquosa durante os seguintes tempos: 5, 15, 
30, 60, 120 e 180 min. As amostras foram 
agitadas a 130 rpm a temperatura ambiente 
(25ºC). A solução foi filtrada por meio de 
um sistema à vácuo e a espectrometria de 
emissão óptica com plasma indutivamente 
acoplado (ICP-OES) foi utilizada para 
determinar a concentração de urânio. 

RESULTADOS 

A capacidade de adsorção foi calculada por 
meio da fórmula: 

                  q = (C0 - C) V m
-1

                    (1) 

Onde q é a capacidade de adsorção (em 
mmol g

-1
); Co é a concentração inicial da 

solução (em mmol L
-1

); C é a concentração 
final da solução (em mmol L

-1
); V é o 

volume de solução (em L) e m é a massa 

89



de adsorvente utilizada (em g). Para 
identificar mudanças na superfície dos 
biomateriais após o processo de adsorção 
foram realizadas análises no Microscópio 
Eletrônico de Varredura (MEV) combinado 
com a Espectroscopia de raios X por 
dispersão em energia (EDS), mostradas na 
Figura 1. 

 

Figura 1. Análises morfológicas: (A) MEV farinha de osso 
in natura; (B) MEV hidroxiapatita in natura; (C) MEV 
farinha de osso após 30 min em contato com a solução; 
(D) MEV hidroxiapatita após 30 min em contato com a 
solução; (E) EDS da farinha de osso após o processo de 
biossorção; (F) EDS da hidroxiapatita após o processo de 
biossorção. 

 

Figura 2. Efeitos da condição experimental no pH e na 
capacidade de adsorção de urânio. 

 

Embora a maioria dos íons uranil tenha sido 
removida após 15 min, um mínimo de 30 
min foi necessário para atingir o pH e o 
equilíbrio de adsorção, no qual as 
capacidades de adsorção foram de 34 mg 
g

-1
 para ambos os biossorventes. 

CONCLUSÕES 

A capacidade da hidroxiapatita e da farinha 
de osso em remover urânio de soluções 
aquosas foi avaliada neste trabalho. Os 
resultados dos ensaios de adsorção 
mostram-se satisfatórios (>98% de 
remoção) e indicam que ambos os 
adsorventes podem ser utilizados como 
alternativas de baixo custo no tratamento 
de rejeitos radioativos.  
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Análise in vitro dos efeitos da radiação ionizante sobre o esmalte dental, 

cimento resinoso e facetas laminadas de porcelana 
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INTRODUÇÃO  

A odontologia contemporânea é 
caracterizada pela busca por perfeição 
estética do sorriso. Por isso, a procura por 
laminados cerâmicos para tratamentos 
odontológicos é frequente entre a 
população leiga, que almeja alcançar 
perfeição estética do sorriso. As facetas e 
lentes de contato dental de porcelana, 
quando bem indicados, podem trazer 
inúmeros benefícios psicossociais ao 
paciente. Entretanto, a procura por tais 
procedimentos entre os mais jovens, por 
motivos exclusivamente estéticos, é 
preocupante. Uma vez que os materiais 
restauradores não são vitalícios e estes 
pacientes estão suscetíveis a enfrentarem 
problemas de saúde, como o câncer de 
cabeça e pescoço, cujo tratamento 
radioterápico pode comprometer a 
manutenção e troca de materiais 
restauradores indiretos. 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar in vitro o conjunto esmalte dental 
humano, fragmentos cerâmicos e cimentos 
resinosos após a irradiação gama 
simulando a radioterapia para tratamento 
de câncer de cabeça e pescoço. 

METODOLOGIA 

Após aprovação no CEP-FOUSP (CAEE 
02717618.8.0000.0075), utilizou-se 20 

amostras de esmalte dental humano, 
divididas em dois grupos (n=10): grupo GL 
(gama + laser) e grupo L (laser). No grupo 
GL, aplicou-se 0,07 kGy de radiação gama, 
que é a dose cumulativa de radiação 
ionizante no tratamento de câncer de 
cabeça e pescoço. Após, as facetas foram 
cimentadas ao esmalte com cimento 
Variolink ® N. Posteriormente, removeu-se 
à laser as facetas, conforme o protocolo 
(3,5 W, 20 Hz). Realizou-se MEV, EDS, 
FTIR e teste mecânico de cisalhamento. 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos com base nas 
análises estatísticas mostraram que as 
amostras no grupo L pré-irradiação 
(controle) e pós-irradiação laser, não 
mostraram significância estatística. Não foi 
detectada diferença significativa na relação 
Ca / P entre os grupos controle (pré-
irradiação laser e gama + laser) e irradiados 
(GL e L finais).  

CONCLUSÕES 

O laser Er,Cr:YSGG é uma alternativa 
eficaz para a remoção de facetas 
cimentadas do esmalte dental humano, 
mesmo quando submetido à radiação 
gama, desde que estabelecido o protocolo 
de remoção à laser para pacientes 
normorreativos e para pacientes 
submetidos à radiação ionizantes em 
tratamentos radioterápicos. 
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INTRODUÇÃO  

A avaliação de enxofre (S) no organismo 
embora não seja usual na clínica 
convencional, é de grande relevância na 
área de nutrição bem como na medicina 
esportiva. O enxofre (S) é componente de 
aminoácidos vitais usados para criar 
proteínas para células, tecidos, hormônios, 
enzimas e anticorpos. Em nosso organismo 
está presente em todas as células e atua no 
crescimento e nos processos de 
metabolismo, defesa e desintoxicação. 
Além disso, está presente na cartilagem e é 
essencial para síntese de colágeno [1-4]. 

O bom desempenho do espectrômetro de 
FRX para dosagem de íons e metais em 
fluidos corpóreos, em estudos envolvendo 
problemas de saúde pública no Brasil [5], 
motivou a continuidade dessas aplicações 
em prática clínica, focando na avaliação do 
enxofre em sangue total. 

OBJETIVO 

Obter os valores de normalidade de S em 
sangue total, em função da faixa etária para 
população Brasileira, utilizando a 
Fluorescência de Raios X por Dispersão de 
Energia (FRX-DE). 

 

METODOLOGIA 

A técnica de FRX-DE é baseada na 
excitação de uma amostra por raios X 
provenientes de um tubo de RX: a interação 
do feixe com a amostra faz com que o 
material seja excitado e no processo de 
desexcitação raios X característicos do 
material são emitidos utilizando detectores 
do tipo “silicon drift” (SDD) [6]. 

 

 
A coleta de sangue é realizada por punção 
digital. O procedimento reduz-se a 
depositar uma gota de sangue total em 
papel de filtro (Whatman – nº 41). O estudo 
utiliza amostras do banco de amostras 
biológicas do Laboratório de 
Espectroscopia e Espectrometria das 
Radiações (LEER) do CERPq (CAAE 
69992117.7.0000.0081). A aquisição e 
análise de dados são realizadas utilizando 
os softwares dedicados [7,8]. 
 
As medidas são realizadas utilizando o 
espectrômetro compacto de FRX (modelo 
X-123 SDD Complete X-Ray Spectrometer - 
Amptek)  constituído de um tubo de RX com 
alvo de Ag, com tensões variáveis de 10 a 
50 KV e corrente de 5-200 μA e um 
detector semicondutor de Silício do tipo “Si 
Drift” (25 mm2 x 500 μm) com janela de 
Berílio de 12,5 μm o qual é acoplado a um 
sistema de refrigeração.  
 
Nesta etapa do trabalho a concentracão de 
enxofre em sangue total foi ralizada para a 
faixa etária de 18 a 29 anos.  Cada amostra   
foi submitida a 600s de contagem utilizando 
corrente de 5 µA e 30KV. Os resultados 
para 20 amostras analisadas foram obtidos 
considerando a média de duas repeticões. 
Além disso, cada amostra foi analisada em 
duplicada. 
 

RESULTADOS 

Os resultados para a concentração de S em 
sangue total são apresentados na Tabela 1 
e expressos pelo Valor Médio (VM); Desvio 
Padrão (DP); menor concentração medida 
(min); maior concentração medida (max) e 
Range (intervalo de normalidade). 
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Tabela 1. Concentração de enxofre (S) em 
sangue total utilizando FRX-DE 

 

 

 

 

*intervalo de confiabilidade de 95% adotado 
na prática clínica. 

CONCLUSÕES 

Os resultados do presente estudo (0,41± 
0,09 g/l) estão em bom acordo com 
estimativas para o enxofre obtidos por 
outros estudos (0,49 ± 0,14g/l [9], 0,45 ± 
0,20 g/l [10] e 0,67± 0,33 g/l [11]), 
mostrando o bom desempenho do 
espectrômetro para esta finalidade clínica. 
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   S, g/l  

Range      [0,23 – 0,59]* 

MV 0,41 
±1DP 0,09 
min 0,30 
max 0,64 
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Caracterização e comportamento de corrosão da liga 2098-T351 Al-Cu-Li 

após diferentes pré-tratamentos de anodização 
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INTRODUÇÃO  

As ligas Al-Cu-Li foram desenvolvidas como 
substitutas das ligas Al convencionais na 
indústria aeronáutica devido à sua 
excelente resistência mecânica e à fadiga e 
menor densidade, o que permite a redução 
do peso da aeronave e, consequentemente, 
a redução do combustível consumo [1]. 

A liga 2098 pertence terceira geração das 
liga Al-Li, sendo considerada uma liga 
avançada para a indústria aeronáutica 
devido às suas propriedades mecânicas. 
Entretanto, de acordo com Milagre et al. [1] 
esta liga apresenta suscetibilidade à 
corrosão intragranular, relacionada à alta 
densidade do T1 precipitado no interior dos 
grãos. Por esses motivos, tratamentos 
contra a corrosão como, por exemplo, a 
anodização é importante para garantir o alto 
desempenho de serviço deste material. 

O processo de anodização é precedido de 
um estágio de pré-tratamento Em geral, o 
pré-tratamento compreende: (1) uma etapa 
de desengraxe, a fim de remover resíduos 
da superfície como óleos e graxas; (2) uma 
etapa de decapagem, em que a superfície 
de Al é imersa em uma solução alcalina que 
promove a homogeneização da superfície 
e; (3) uma etapa de neutralização em uma 
solução ácida, que remove os resíduos da 
etapa anterior. Entre cada etapa, a 
superfície da liga também é lavada com 
água deionizada. Apesar de alguns 
trabalhos reportarem o efeito no 
acabamento da superfície sobre o 
comportamento de corrosão da liga 2098-
T351 Al-Cu-Li [2], não foram encontradas 
informações sobre o efeito do pré-
tratamento de anodização na superfície e 
resistência à corrosão desta liga. 

OBJETIVO 

Este trabalho visa à caracterização e 
comportamento de corrosão da liga 2098-
T351 Al-Cu-Li após diferentes pré-
tratamentos de superfície para anodização.  

METODOLOGIA 

A liga 2098-T351 foi recebida na forma de 
placa com uma espessura de 3 mm. A 
composição da liga em %massa, obtida por 
espectrometria de emissão óptica com 
plasma (ICP-OES), é descrita a seguir: 3,4 
% de Cu, 1,0 % de Li, 0,3 % de Mg, 0,3 % 
de Ag, 0,4 de Zr, 0,04 % de Fe, 0,05 % de 
Si, 0,02 % de Zn e 0,003 % de Mn. As 
amostras foram analisadas nas seguintes 
condições: como recebida pelo fabricante 

(CR), a amostra foi limpa em banho 
ultrassônico com acetona por 10 min; após 

tratamento químico (Etching), a amostra foi 
limpa em banho ultrassônico por 10 min, 
seguido de lavagem em água deionizada, 
decapagem com uma solução de NaOH a 
40% a 40 

o
C por 30 s, lavagem em água 

deionizada por 3 min; neutralização em 
ácido comercial Turco® smuttgo por 15 s, 
lavagem em água deionizada por 3 min e 
secagem com fonte de ar quente; polida 
mecanicamente, segundo técnicas 
metalográficas até a lixa de #4000 

(Abrading) e; polida mecanicamente, 
segundo técnicas metalográficas até o pano 

de 1 mm (Polished). As amostras foram 
observadas antes e após ensaio de 
corrosão por imersão em 0,01 mol L

-1
 de 

NaCl, utilizando um microscópio ótico 
acoplado a uma câmera LEICA DMLM. 
 

RESULTADOS 
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A amostra CR apresentou bandas (regiões 
escuras), alinhadas a direção de laminação 
da amostra, Figura 1(a). Essas bandas são 
reportadas na literatura como sendo regiões 
de óxidos enriquecidas em Mg. Além disso, 
regiões de defeitos oriundos, região 
tracejada, também foram observados. Na 
amostra Etching, bandas associadas ao 
ataque dos grãos e a formação de óxidos 
sobre os mesmos são observados na 
Figura 1(b).  Para a amostra Abrading, 
observou-se que o processo favorece a 
revelação dos grãos, como evidenciados 
pela região tracejada vermelha, Figura 1(c). 
Já a amostra Polished, apresentou uma 
superfície mais uniforme, com pontos 
escurecidos, associados às partículas 
micrométricas, conforme apontado pelas 
setas vermelhas, Figura 1(d). 
  

 
Figura 1. Microscopia ótica da liga 2098-T351 após 
diferentes pré-tratamentos. (a) CR) (b) Etching (c) 
Abrading; (d) Polished. 
 

A Figura 2 mostra o resultado do 
monitoramento da liga 2098-T351 após 
diferentes pré-tratamentos imersa em 
0,01mol L

-1
 de NaCl até 2 h de imersão.  

Para a liga CR o ataque iniciou-se nas 
regiões associadas às bandas de óxidos 
ricas em Mg. Os grão mais susceptíveis ao 
ataque químico foram locais preferenciais 
para o inicio do ataque localizado na 
amostra Etching. Já as amostras Abrading 
e Polished tiveram o seu ataque inicial 
associado às partículas micrométricas. 
Além, disso as amostras CR e Etching 
mostraram maior atividade que as 
condições Abrading e Polished, sendo a CR 
a condição mais ativa. Após 2 h de imersão 

a condição CR mostrou uma área maior 
coberta por produtos de corrosão em 
relação às demais condições. 
 

Figura 2. Monitoramento da superfície da liga 2098-T351 
após diferentes pré-tratamentos durante imersão por 2 h 
em 0,01 mol L

-1
 de NaCl.  

CONCLUSÃO 

A liga 2098-T351 mostrou-se altamente 
susceptível à corrosão localizada em meio 
contendo cloreto O pré-tratamento 
influencia a atividade eletroquímica da 
superfície da liga.   
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]  M.X. Milagre, U. Donatus, C.S.C. 
Machado, J.V.S. Araujo, R.M.P. da Silva, 
B.V.G. de Viveiros, A. Astarita, I. Costa. 
Corros. Eng. Sci. Technol. 0 (2019) 1–11. 

[2]  R.M.P. Silva, M.X. Milagre, L.A. Oliveira, 
U. Donatus, R.A. Antunes, I. Costa, Surf. 
Interface Anal. (2019) 1–11. 
doi:10.1002/sia.6682 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

Agradeço ao CNPq/ PIBIC pelo 
financiamento da bolsa, e ao IPEN pela 
disponibilização dos laboratórios. 

 

96



PIBIC/PROBIC/PIBITI - 2020 

 

IIRRDD  

IInnssttiittuuttoo  ddee  RRaaddiioopprrootteeççããoo  ee  
DDoossiimmeettrriiaa  

97



Determinação de coeficientes de conversão para o cálculo de dose 

glandular em mamografia de mulheres com prótese mamária 

Alexander Camargo Firmino da Silva e João Emilio Peixoto 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 

 

INTRODUÇÃO  

Tendo em vista que o exame radiográfico 
das mamas de mulheres portadoras de 
implantes mamários inclui um maior número 
de imagens, elas recebem doses maiores 
em relação às que não possuem

1
. Assim, 

torna-se relevante a estimativa da DG nas 
oito incidências do exame, principalmente 
nas quatro com a presença dos implantes 
mamários e a consequente avalição do 
risco para estas mulheres.  
 

 
Figura 1. Mamografias com: (a) presença 

dos implantes mamários; (b) deslocamento 
posterior do gel de silicone por meio da 

manobra de Eklund (b). 
 
 
 
 

Os protocolos internacionais de garantia 
de qualidade

2,3
 adotam o modelo de cálculo 

da DG a partir do kerma no ar incidente (Ki) 
e dos coeficientes de conversão 
estabelecidos por Dance e colaboradores

4-

6
, determinados por simulações 

matemáticas usando o método Monte 
Carlo. Este modelo de Dance não inclui 
implantes nas mamas simuladas nos 
cálculos dos coeficientes de conversão. 

OBJETIVO 

Calcular, através do método Monte Carlo, 
os coeficientes de conversão da grandeza 
mensurável, kerma no ar incidente na 
superfície da mama, para a grandeza 
associada ao risco carcinogênico, dose 
glandular média da mamografia de 
mulheres com implantes mamários. 

METODOLOGIA 

Método Monte Carlo e parâmetros 

de exposição  

O feixe de raios X foi simulado de forma 
cônica, com o ponto focal situado no centro 
da geometria e à 60 cm da mama (Figura 
2). Parâmetros de definição de limites do 
campo de radiação foram utilizados para 
tornar retangular a área do feixe de fótons 
incidentes na mama, tal como nas 
simulações de Dance (1990)

5,6
. 

 
Figura 2 – Geometria do feixe de raios X e 
da mama com implante simulados para uso 
pelo MCNPX. 

As distribuições de probabilidade de 
emissão de fótons foram estimadas por 
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meio de espectros de raios X de 
mamografia gerados pelo software 
MASMICS, segundo o modelo desenvolvido 
por Hernandez et al (2017)

7
. 

RESULTADOS 

Coeficientes de conversão para 

mamas com implantes 

Os coeficientes de conversão DgN foram 
calculados para as mamas de espessuras 
de 5 cm a 10 cm, com intervalos de 1 cm, 
quando inseridos implantes mamários de 
raios de 3,5 cm a 6,5 cm, com intervalos de 
0,5 cm. Após as simulações, foram obtidos 
os resultados mostrados na Figura 3.  
 

 
Figura 3. Comparação da dose glandular 

normalizada (DgN) em função da espessura 
da mama e do raio do implante para o 

modelo de cálculo deste trabalho 
 
A presença dos implantes mamários 
resultou em aumentos da DgN variando de 
4% para mama de 5 cm de espessura com 
implante de 3,5 cm de raio até 75% para a 
mama de 10 cm de espessura com 
implante de 6,5 cm de raio. 

CONCLUSÕES 

Os resultados deste trabalho indicam que, 
para estimativas realísticas de DG em 
mamografia de mulheres com implantes, 
DgN específicos para esta prática 
radiográfica devem ser disponibilizados. 
Com base nestas estimativas mais 
realísticas das doses glandulares, poderão 

ser realizados estudos de otimização das 
técnicas radiográficas tanto pelo ponto de 
vista da dose para a redução do risco 
associado ao exame, como da qualidade de 
imagem para o diagnóstico mais preciso, 
aumentando o benefício para as mulheres 
portadoras de implantes mamários. 
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Estudo teórico dos detectores aplicados à Tomografia Computadorizada 

Beatriz Silva de Assis; José Guilherme Pereira Peixoto
 

Universidade Federal Fluminense (UFF); Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) 

 

INTRODUÇÃO  

A tomografia computadorizada (TC), criada 
em 1972, revolucionou a medicina 
diagnóstica devido à capacidade de 
desenvolver imagens de alta qualidade. 
Nesse contexto, por causa das grandes 
vantagens que esse exame oferece, a TC 
passou a ser altamente utilizada, expondo 
cada vez mais a população às radiações 
ionizantes.  
Esse projeto de iniciação científica busca 
compreender a física por trás dos 
detectores em tomografia computadorizada 
(TC), além das condições de qualidade de 
radiação para o bom desempenho do 
exame.  A TC é um exame amplamente 
utilizado em hospitais e clínicas, desse 
modo, a necessidade do estudo das doses 
recebidas pelos pacientes foi cada vez 
maior, de forma que essas doses sejam 
mais baixas possíveis, porém mantendo a 
qualidade do diagnóstico, que é o princípio 
ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable).  
Nesse projeto, foi abordado um estudo mais 
aprofundado em detectores à gás (câmaras 
de ionização tipo lápis) e sólidos 
(semicondutores e cintiladores) usados em 
TC, bem como a importância de suas 
devidas calibrações, além da qualidade de 
radiação, que envolve os conceitos de 
Tensão de Pico Prático, filtragem adicional 
e Primeira Camada Semi Redutora de 
acordo com a Technical Reports Series 
no.457 (TRS 457).  
 

OBJETIVO 

O trabalho construído foi pautado no estudo 
de detectores em tomografia 
computadorizada e condições de qualidade 
de radiação tem TC. Dessa forma, foi 
explorada a revisão bibliográfica acerca dos 

aspectos teóricos em TC a fim de, 
posteriormente, iniciar um projeto sobre as 
viabilidades de sensores inteligentes. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi pautada em uma revisão 
bibliográfica, possuindo como ponto de 
partida o livro JOSÉ GUILHERME P. 
PEIXOTO, Ionizing Radiation Metrology. 
2016. Visando obter informações sobre 
cavidades dosimétricas e sobre a física das 
radiações. Ademais, deu-se continuidade 
ao estudo teórico com a participação do 
curso de Fundamentos de Radioproteção e 
Metrologia no IRD, onde foi abordado a 
parte conceitual de dosimetria, 
probabilidade de efeitos biológicos e a parte 
prática em situações emergenciais. O 
estudo de diversos artigos na área do 
conteúdo abordado fez com que houvesse 
uma solidificação conceitual do 
funcionamento de detectores, o que 
culminou num melhor e maior 
aprofundamento do estudo, e com isso, a 
submissão desse trabalho. 

RESULTADOS 

Um grande fator a ser colocado em pauta 
foi o entendimento da predominância do 
efeito fotoelétrico e compton de acordo com 
o número atômico do material e a energia 
do feixe incidente, além da revisão 
bibliográfica dos detectores de radiação em 
TC, onde os detectores à gás mais 
utilizados são a câmara de ionização tipo 
lápis não selada, com volume sensível de 3 
cm³ e comprimento entre 10cm e 15cm, 
apresentando resposta uniforme a 
radiações incidentes em todos os ângulos 
ao redor do seu eixo. Os detectores sólidos 
usados em TC possuem maior eficiência na 
absorção de raios X, devido a seu número 
atômico e grande densidade eletrônica, uns 
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dos detectores sólidos estudados, foram os 
semicondutores, foi visto que o que faz 
esses materiais serem o que são é o 
fenômeno chamado 'buraco', que é um 
desequilíbrio na banda de valência do 
átomo, devido à retirada de um elétron; foi 
visto também,  que para alterar as 
propriedades elétricas dos semicondutores, 
basta adicionar átomos de impureza, que 
irá formar o chamado 'material extrínseco 
tipo n e tipo p; e dentro dos 
semicondutores, foi estudado os fotodiodos, 
que são dispositivos que convertem luz em 
corrente e muitas das vezes são utilizadas 
uma junção PIN par aumentar a sua 
velocidade de resposta, dessa maneira, foi 
abordado o fotodiodo PIN BPW34. Já nos 
detectores cintiladores, foi abordado que o 
meio de detecção de um cintilador é mais 
denso, fazendo com que sejam mais 
eficientes e, com isso, muito usados como 
detectores de partículas nucleares. 
Ademais, foi abordado a necessidade de 
calibração de cada um desses detectores 
de acordo com a sua fabricação e de forma 
que siga as normas estabelecidas pelo 
INMETRO. Dessa forma, foi estudado que a 
garantia de exames com qualidade em TC, 
além de ser uma necessidade operacional, 
é prevista e exigida pela Resolução da 
Diretoria Colegiada de 20 de dezembro de 
2019, qualidade essa que é caracterizada 
pelo cálculo da primeira camada 
semirredutora (CSR), filtração adicional 
composta de alumínio e cobre (mm Al + 
mm Cu) e tensão de pico prático, todas elas 
pré-estabelecidas pela norma IEC 61267. 

CONCLUSÕES 

Foi concluído que a calibração dos 
detectores deve ser uma atividade 
periódica, visto que confere a esses 
dosímetros qualidade e confiança para um 
bom exame. Sob esse viés, concluiu-se que 
os estudo de detectores é uma vertente 
importante, já que eles podem se adaptar 
para a necessidade e situação que lhes 
conferem. Ademais, as qualidades de 
radiação RQT estabelecidas pela norma 

IEC 61267 conferem ao tomógrafo 
confiança e estabilidade, de modo que 
obedeça ao princípio ALARA. Foi concluído 
também, que fotodiodos podem ser 
vantajosos se utilizados como detectores 
em TC, e por isso é viável o início de um 
estudo de sensores inteligentes na área da 
IoT (Internet of Things) para observar suas 
viabilidades e aplicabilidades dentro da 
Metrologia 4.0. 
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Efeitos Biológicos de equipamentos Body Scanner  

Caroline de Oliveira Bastos & José Guilherme Pereira Peixoto Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) & Instituto de Radioproteção e  Dosimetria 

(IRD)  

INTRODUÇÃO   

Os efeitos biológicos das radiações  

ionizantes podem ser classificados em  

somáticos (efeitos em indivíduos irradiados)  

ou germinativos (na prole dos indivíduos  

irradiados), sendo que as biomoléculas  

podem ser lesadas por dois mecanismos:  

direto e indireto (Freitas et al., 1998). Os  

mecanismos diretos são provenientes da  

interação das radiações com as moléculas  

de DNA e RNA resultando em mutações,  

morte celular, carcinomas e anormalidades  

genéticas. Os mecanismos indiretos  

ocorrem devido à interação das radiações  

com a água ou as moléculas de oxigênio  

resultando na formação de íons pares,  

metabólitos do oxigênio reativo, como  

peróxido de hidrogênio e radicais hidroxilas  

(Smith, 1988 apud Abbott, 2000; Whitmyer  

et al., 1997; Freitas et al., 1998).  

 

OBJETIVO  

O objetivo desse trabalho foi a análise dos  
efeitos biológicos provenientes de  
equipamentos Body Scanner, utilizando  
como base estudos voltados para área de  
efeitos biológicos de equipamentos de  
baixas doses tais como radiossensibilidade  
celular, tecidual e fetal.   

 
METODOLOGIA  

 
O trabalho utilizou como fundamentação  
revisões bibliográficas de caráter biológico e  
que foram correlacionados posteriormente  
as características físicas por trás desse  
equipamento, através do estudo de  
espectrometria, correlacionando as  
possíveis doses com o padrão do espectro  
obtido.   

RESULTADOS  

Como resultado foi denotado que cada  
tecido e célula conta com sua própria  
sensibilidade, sendo células totipotentes e  
multipotentes que são encontradas ainda no  
estado fetal mais sensíveis as radiações  
ionizantes devido suas baixas  
especializações. Quanto ao caráter tecidual, 
tecidos como hematopoiéticos,  células 
reprodutivas e osso jovem tem  maior 
sensibilidade que os demais. Quando  
relacionado aos efeitos fetais, o trabalho  
utilizou como base o artigo Effects of small  
doses of ionising radiation de Doll, R., que  
não evidenciou efeitos fetais com doses  
abaixo de 0,5Gy. Outro ponto crucial foram  
as doses de equipamentos Body Scanner  
que são de 0,2 µSv até 4 µSv nos  
equipamentos encontrados no mercado  

equivalem a 2 x 10
-7 

Gy e 4 x 10 
-6 

G, sendo  
doses extremamente baixas, não  
apresentando riscos significativos.  

CONCLUSÕES  

Denota-se que apesar da  radiossensibilidade 
tecidual, celular e fetal o  body scanner não 
apresenta riscos  significativos devido a baixa 
dose de sua  radiação que é inferior a 0,00001 
Gy ( = 100  µSv). Além disso, quanto maior a 
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filtração  adicional, maior é a atenuação de 
fótons de  
baixa energia que traria ao usuário maior  dose 
sem que houvesse qualquer benefício  para a 
produção de imagem.  
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INTRODUÇÃO 

Dosimetria Interna Individualizada chega na 
medicina nuclear como uma necessidade de 
entregar um tratamento mais eficaz,  visto 
que hoje o procedimento padrão é usar uma 
dose na qual não se leva em consideração 
as variações entre os pacientes. A atividade 
administrada é fixa e considera uma 
quantidade segura pra toda a população 
onde apenas uma pequena fração pode ter 
eficácia no tratamento, o que pode levar a 
superdosagem de um lado e subdosagem 
do outro. A medicina individualizada é uma 
crescente área de conhecimento, e na 
dosimetria interna há estudos em 
andamento para implementação de 
protocolos [STA2017]. 

 

A dosimetria de pacientes de Lu-177 pode 
ser realizada através da estimativa da 
atividade acumulada que permite a 
estimativa da dose absorvida no órgão de 
interesse. 
A atividade acumulada pode ser obtida com 
a quantificação das imagens de aquisição 
obtidas em tempos diferentes após a 
administração do radiofármaco, tipicamente, 
4h, 24h, 72h e  semana. Tais atividades  
são obtidas através da seleção de volumes 
de interesse (VOI) nas imagens, onde se 
relaciona a contagem nesta região com a 
atividade. 
A seleção do VOI é realizada criando-se 
máscaras das imagens de paciente. O 
processo de obtenção das máscaras é 
trabalhoso e demanda tempo, o que pode 
se tornar um impedimento na rotina clínica 
uma vez que são necessários diferentes 
órgãos e todos os tempos de aquisição. 

Uma solução promissora para este 
problema é criar máscaras em uma única 
imagem e realizar o co-registro destas para 
todos os outros tempos de aquisição 
[LJU2016]. 
Isto pode ser realizado com o auxílio do 
software de código aberto 3DSlicer que 
permite manuseio e visualização fácil de 
imagens médicas [SLI2020]. O processo 
pode ser ainda otimizado com o uso de 
scripts em Python, uma linguagem de 
programação de código aberto, clara, 
concisa e de fácil compreensão, e muito 
utilizada como linguagem em script em 
vários softwares por permitir a 
automatização de tarefas [BOR2014]. 
Desta forma, a quantificação de todos os 
tempos de aquisição pode ser obtida em 
curto espaço de tempo. Uma vez obtidas, 
as atividades podem ser utilizadas na 
estimativa da dose absorvida na plataforma 
IRDose [COS2019]. 

 

OBJETIVO 

Objetivo desse trabalho é estudar a 
quantificação na terapia com Lu-177 para 
dosimetria interna personalizada através do 
co-registro de imagens de TC (Tomografia 
Computadorizada). E, além disso, observar 
a atividade do VOI em função do tempo 
usando uma mesma máscara de base. 

 
 

METODOLOGIA 

Este trabalho adotará ferramentas 
computacionais com foco na criação de 
máscaras com software 3D Slicer e o 
desenvolvimento de códigos em Python,
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que posteriormente serão utilizados no co- 
registro das diferentes aquisições. 
- Máscaras: 
Criação de mascaras em imagens de CT 
com o programa 3D Slicer. Um código em 
python realizará a correção dos valores dos 
pixels garantindo que haja somente valores 
1(um) do VOI e 0(zero) do restante 
juntamente com a conversão para o formato 
binário raw/mhd. 

 
- Co-registro: 
O co-registro da máscara é realizado a 
importando para o 3D Slicer sobreposta com 
a imagem de um tempo posterior. A 
máscara deve ser alinhada com o respectivo 
órgão que a representa na imagem através 
de ajustes de rotação e translação. 

 
- Estimativa de Dose Absorvida: 
A estimativa de dose absorvida será feita 
através da plataforma web IRDose que 
incorpora o método de Monte Carlo, para 
estimativa da dose absorvida no VOI. 

 

RESULTADOS 

Foram feitas máscaras dos rins e fígado. Foi 
observado que o tamanho do arquive de 
imagem pode sobrecarregar os recursos 
computacionais. Logo, a escolha das 
imagens, assim como da plataforma de 
trabalho são essenciais para o sucesso do 
trabalho. Depois da máscara pronta, foi 
notado que os valores dos pixels no VOI 
não correspondiam ao esperado (somente 
zero e um). A solução encontrada foi 
converter a imagem de CT de DICOM para 
o formato binário através de scripts em 
Python, o que também pode permitir a futura 
automatização de certas tarefas. 

 

CONCLUSÃO 

O 3DSlicer é um software de fácil acesso 
com código aberto que possui as 
ferramentas necessárias para a 
visualização, quantificação de imagens e 
criação de máscaras. Além disso, os scripts 

em Python compensam as deficiências 
do programa o que permite concluir que 
tais ferramentas são apropriadas para o 
sucesso do trabalho. 
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Conversão de dados de emissões de radionuclídeos da icrp 107 para uso na 
dosimetria personalizada 
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Bonifácio 
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A medicina nuclear é uma área da física 
médica onde se usa radioisótopos para 
diagnóstico e terapia. O cálculo de 
dosimetria interna é complexo devido à 
necessidade de conhecer a biodistribuição 
do radiofármaco. A  dosimetria pode ser 
feita usando um simulador de homem de 
referência padrão, o que produz uma 
incerteza na dose quando o  paciente foge 
a esse padrão. Podendo ocasionar a 
subdosagem ou superdosagem em tecidos 
alvos e sadios, dificultando a eficácia do 
tratamento. Para que isso não ocorra, é 
necessário um cálculo de dose 
personalizado [1]. 

A ICRP (International Commission on 
Radiological Protection) publicação 107 
fornece em formato eletrônico uma base de 
dados de decaimento nuclear de 1252 
radionuclídeos de 97 elementos, contém a 
meia-vida física, tipo de emissão, energias 
e rendimentos da radiação emitida na 
transformação nuclear [2] divididos em 
cinco arquivos, cada um de acordo com o 
tipo de emissão do radionuclídeo. 

Utilizando o método de Monte Carlo a partir 
da ferramenta GATE, podemos converter o 
formato da ICRP 107 em um código capaz 
de fazer cálculo de dose absorvida, 
utilizando a mesma plataforma para simular 
terapias e aquisições de imagens. 

 

OBJETIVO  

O objetivo deste trabalho é desenvolver um 
código de conversão de dados de emissões 
de radionuclídeos da ICRP 107 para uso na 
ferramenta GATE em dosimetria 

personalizada de tratamentos terapêuticos 
por radionuclídeos [3]. 

METODOLOGIA  

O trabalho adotou ferramentas 
computacionais que compreendem 
simulações utilizando o método de Monte 
Carlo e o tratamento dos resultados. O 
código foi desenvolvido em Python 3.7, 
orientado a objetos. A orientação de objetos 
é a forma que se executa e programa o 
software, que se baseia na utilização de 
componentes individuais que colaboram 
para construir sistemas mais complexos, a 
ideia é tornar os códigos reutilizáveis, os 
objetos se comunicam entre si . Esse 
código converte os dados de decaimento da 
ICRP 107 para o formato compreendido 
pelo GATE, uma ferramenta computacional 
de código aberto modulada pelo Geant4 
para simulações em Monte Carlo  de 
sistemas de imagens médicas e na 
dosimetria pode ser utilizado para o cálculo 
de distribuição de dose e deposição de 
energia em órgãos e tecidos , para isso se 
fez necessário o estudo e a revisão 
bibliográfica tanto da linguagem de 
programação escolhida quanto do manual 
do usuário do aplicativo GATE. O G4 
General Particle Source (GPS) faz parte do 
kit de ferramentas do Geant4 para o 
transporte de partículas de alta energia 
usando o método de Monte Carlo, através 
de comandos de macros podemos ver os 
espectros de emissão de partículas a partir 
dos histogramas simulados com os dados 
fornecidos pelo Geant4. Com os códigos 
feitos em Python, obtemos os espectros dos 
nuclídeos com dados da ICRP 107 e 
fizemos a comparação. 
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RESULTADOS  

Foram comparados os espectros de 
emissão da ICRP 107 e do Geant4, através 
de simulações. Os nuclídeos que foram 
simulados com 108 eventos são os mais 
utilizados na medicina nuclear: Iodo-131, 
Samário-153, Lutécio-177, Tecnécio-99m, 
Flúor-18, Ítrio-90, Cobre-64, Rádio-223 e 
Actínio-225. Foram analisadas as imagens 
dessa comparação (Figura 1). 

 

Figura 1. Espectro de emissão beta do 
Lutécio 177 

 

CONCLUSÕES  

Foi desenvolvido um código para conversão 
de do formato de dados de decaimento de 
radionuclídeos da ICRP 107 para ser lido 
pelo GATE. 

Também  foi feita uma comparação entre 
espectros de emissão de radionuclídeos 
utilizando a base de dados da ICRP 107 e o 
Geant4. As discrepâncias entre os picos 
precisam ser melhor compreendidas. 
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Estudo da viabilidade de uso de GPU em cálculos de dose com o GATE 
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INTRODUÇÃO  

O estudo foi desenvolvido para anavaliar a 
viabilidade do uso de GPU (unidade de 
processamento gráfico) em cálculos de 
dose com a plataforma de simulação de 
Monte Carlo do GATE (Geant4 Application 
for Emission Tomography). Entretanto, essa 
prática ainda tem como obstáculo o tempo 
de execução da simulação, que a torna 
inviavel para atuação em um ambiente 
clínico. Dessa forma, alguns estudos (Bert 
et al, 2012; Bert et al, 2013; Pratx, 2011; 
Lemaréchal et al, 2015; Ranou et al, 2013) 
mostraram que a implementação da GPU 
nas simulações com Método Monte Carlo, 
devido a sua arquitetura, obtive bons 
resultados no que diz respeito ao aumento 
da velocidade de simulação. 

OBJETIVO 

Tendo em vista a necessidade e 
importância do cálculo de dose durante o 
planejamento de tratamento em 
radioaterapia, o trabalho foi desenvolvido 
com o objetivo de verificar a possibilidade 
do uso de GPU, com o código de transporte 
de radiação GATE para tornar exequível a 
dosimetria no meio clínico em termos de 
energia, dose absorvida e tempo de 
processamento.]. 

METODOLOGIA 

Os programas computacionais foram 
desenvolvidos e implementados em 
computadores disponibilizados pelo IRD, 
com sistema operacional Linux. Fez-se uso 
de um script para imagens de SPECT 
(Single Photon Emission Computed 
Tomography) com colimador e cristal 
semicondutor de Cadmio Zinco Telúrio 

(CZT) em forma de caixa que realiza 
autorotação. Definiu-se uma fonte isotrópica 
de Tecnécio 99m com atividade de 
1.000.000 Bq, emitindo radiação gama 
monoenergética de 140,5 keV. O modelo de 
processos físicos eletromagnéticos usado 
foi o Standard, que é eficaz na faixa de 
energia entre 1 keV e 100 TeV. 
Determinou-se o Mersenne Twister para 
gerar eventos pseudo-aleatórios. Ademais, 
para acelerar os processos, utilizou-se uma 
unidade de processamento gráfico NVIDIA 
e ferramentas CUDA. 
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RESULTADOS 

Foram obtidos dados de saída satisfatórios 
da simulação feita com a CPU, a qual tem 
duração de 19 minutos. O propósito agora é 
realizar a simulação com a GPU para 
reduzir esse tempo. A macro de GPU ainda 
está sendo revisada para correção de erros 
de execução dos scripts que interrompem a 
conclusão da simulação. Ainda não foi 
possível fazer o comparativo entre as 
simulações realizadas com a CPU e com a 
GPU, pois houveram contratempos com os 
scripts por serem obsoletos e possuírem 
comandos não mais reconhecidos pelo 
Gate. Além disto, a nova versão do Gate 
retirou várias funcionalidades da GPU 

CONCLUSÕES 

O cronograma do Plano de Trabalho de 
Iniciação Científica está sendo seguido e 
avançando quanto aos resultados 
esperados. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Agostinelli, S., Allison, J., Amako, K. A., 
Apostolakis, J., Araujo, H., Arce, P., ... 
&amp; Behner, F. (2003). GEANT4—a 
simulation toolkit. Nuclear instruments and 
methods in physics research section A: 
Accelerators, Spectrometers, Detectors and 
Associated Equipment, 506(3), 250-303. 

[2] Assié K, Gardin I, Véra P, and Buvat I. 
Validation of the monte carlo simulator gate 
for indium-111 imaging. Physics in Medicine 
and Biology, 50(13):3113, 2005. 

[3] Bert, J., Perez-Ponce, H., El Bitar, Z., 
Jan, S., Boursier, Y., Vintache, D., 
Bonissent, A., Morel, C., Brasse, D. and 
Visvikis, D., 2013. Geant4-based Monte 
Carlo simulations on GPU for medical 
applications. Physics in Medicine &amp; 
Biology, 58(16), p.5593. 

[4] Bert, J., Perez-Ponce, H., Jan, S., El 
Bitar, Z., Gueth, P., Cuplov, V., Chekatt, H., 

Benoit, D., Sarrut, D., Boursier, Y. and 
Brasse, D., 2012, October. Hybrid GATE: A 
GPU/CPU implementation for imaging and 
therapy applications. In 2012 IEEE Nuclear 
Science Symposium and Medical Imaging 
Conference Record (NSS/MIC) (pp. 2247-
2250). IEEE. 

[5] Costa, G. C. A. Costa. IRDose: 
ferramenta web de dosimetria 
individualizada baseada no método de 
monte carlo para pacientes em terapia com 
lutécio-177. Tese de Doutorado, IRD, 2019. 

[6] Cuplov, V., Buvat, I., Pain, F. and Jan, S., 
2014. Extension of the GATE Monte-Carlo 
simulation package to model 
bioluminescence and fluorescence imaging. 
Journal of Biomedical Optics, 19(2), 
p.026004. 

[7] Garcia, M.P., Bert, J., Benoit, D., Bardiès, 
M. and Visvikis, D., 2016. Accelerated gpu 
based spect monte carlo simulations. 
Physics in Medicine &amp; Biology, 61(11), 
p.4001. 

[8] Lemaréchal, Y., Bert, J., Falconnet, C., 
Després, P., Valeri, A., Schick, U., Pradier, 
O.,Garcia, M.P., Boussion, N. and Visvikis, 
D., 2015. GGEMS-Brachy: GPU GEant4-
based Monte Carlo simulation for 
brachytherapy applications. Physics in 
Medicine &amp; Biology,60(13), p.4987. 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

109



Medições com folhas de ativação no fluxo térmico do laboratório de 
neutrons (ln) 

Larissa Paizante Santos da Silva e Karla Cristina de Souza Patrão  
Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 

INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento da procura por 
calibração de medidores de nêutrons, faz-
se necessária a criação de novos campos 
padronizado 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.  

 

OBJETIVO  

Neste trabalho foram realizadas simulações 
feitas com o programa MCNPx das Folhas 
de ativação no Fluxo Térmico do 
Laboratório de Nêutrons,no interior do canal 
de radiação 10x10x60cm, nas distâncias a 
partir do centro: 10, 20, 30, 40, 50 e 60. e 
seus resultados usados para o cálculo da 
taxa de densidade de fluência e Razão de 
Cádmio.  

 

 

Figura 1 Unidade de Fluxo Térmico 

pertencente ao Laboratório de Metrologia e 

Nêutrons 

METODOLOGIA  

Foram realizadas medições de fluência 
internamente no canal do fluxo térmico com 
a utilização de folhas de ouro. E simulações 
no Monte Carlo (Mcnpx) para encontrar os 
resultados ideais. Na simulação, usamos o 
Tally 4 para descobrir o fluxo de nêutrons 
em uma determinada área. Os resultados 
foram dados em contagem por segundo.  

 

Figura 2 Vista da Simulação da Unidade de 
Fluxo Térmico 

 

Figura 3 Vista da simulação das folhas de 
ouro nos planos XZ- esquerda e no XY- 
direita. Visualização obtida com VISED2 

 

RESULTADOS  

A taxa de fluência foi multiplicada pela taxa 

de emissão (1,55E+08) e assim encontrada 

a taxa equivalente de dose ambiente. Uma 
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tabela foi montada com os resultados e feito 

um gráfico de dispersão com suas 

respectivas curvas exponenciais. Em 

seguida, a razão entre a densidade de 

Fluxo Total e de Fluxo Térmico foi 

calculada, encontrando a Razão de 

Cádmio, com suas respectivas incertezas. 

 

  

Figura 4 Gráfico da Taxa de Fluência x 
Distância 

  

Figura 5 Gráfico da Razão de Cádmio x 
Distância  

 

CONCLUSÕES  

Os valores apresentados nos gráficos 

anteriores são os valores previstos pelas 

folhas de ouro na parte experimental. Esses 

valores permitem uma contextualização em 

virtude do que será feito em seguida.Há 

uma pequena diferença entre as distâncias, 

com uma melhor captura entre 40 e 50 cm, 

apresentando uma ligeira queda em relação 

ao centro da fonte. 

Novos experimentos e comparações serão 

feitos com o Fluxo Térmico e novos estudos 

e medições com novos equipamentos 

devem ser realizados futuramente, além da 

correção devido à função resposta para 

estes equipamentos que deve ser utilizada 

para ajustes nas leituras obtidas no fluxo 

térmico padrão do LN. 
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INTRODUÇÃO  

A espectrometria de raios X é uma 

ferramenta experimental com diversas 

aplicações. No âmbito metrológico é de 

extrema importância para caracterizar e 

assegurar o controle de qualidade do feixe 

de radiação. Entretanto essa técnica bem 

difundida e estabelecida possui 

peculiaridades intrínsecas a sua 

instrumentação, que dependendo do 

material de seu detector se torna 

expressivo e distorce o feixe medido 

consideravelmente (Thomal et al, 2015). 

OBJETIVO 

Visando demonstrar o impacto desses 

problemas nos espectros medidos será feita 

uma análise quantitativa dos espectros de 

raios X na qualidade N20, N25, N30, N60, 

N80 e N100 descritos na ISO 4037-1 (ISO, 

1996).  

METODOLOGIA 

O procedimento experimental se inicia com 
a aquisição do espectro de uma fonte 
selada de Am-241, posicionada 
imediatamente após a janela de Be do 
detector, por um período de 4 min. Esta 
etapa sempre se faz necessária para 
calibrar a escala em canais com uma 
escala em energia no espectrômetro. Após 
isto e diante da calibração da escala, foi 
dado prosseguimento a irradiação do 
espectrômetro por um tubo de raios X 
SEIFERT X-ray Tubehousing 160 M2/0.4-
1.5 da GE com filtração intrínseca de 1 mm 

de Be. Neste caso, devido a uma fluência 
de partículas elevada, em comparação com 
o Am-241, foi necessário o uso de um 
colimador de espessura de 1 mm de 
tungstênio com abertura de 400 µm para 
evitar distorções pelo empilhamento de 
sinais. Cabe ressaltar que todos os 
espectros foram obtidos utilizando um 
espectrômetro XR-100T de CdTe acoplado 
a uma PX5, ambos da Amptek. 

RESULTADOS 

Na tabela 1 estão dispostas as energias 
médias calculadas experimentalmente em 
comparação com o valor teórico previsto na 
norma ISO 4037-1, de acordo com a tensão 
elétrica do tubo.  

 

TABELA 1: Tensão do Tubo de Raios X e 
Valores de Energia Média. 
Tensão 

(kV) 

Experimental 

(keV) 

ISO 4037-1 

(keV) 

Erro (%) 

20 16,3 16 2 

25 20,3 20 2 

30 23,5 24 -2 

60 42,7 48 -11 

80 59,0 65 -9 

100 77,8 83 -6 

 

Nesse sentido, pode ser observado que as 
qualidades de 20 kV, 25 kV e 30 kV 
concordaram com a ISO 4037-1, enquanto 
por outro prisma ao aumentar a energia do 
feixe observa-se uma dissonância com o 
padrão de referência. 

Nesse ínterim, é um questionamento 
natural o porquê temos concordâncias e 
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dissonâncias com a norma. Primeiramente, 
analisemos o efeito de escape de raios X 
característicos. Para que seja possível 
produzi-los são necessários fótons de 
energias superiores a 23 keV, energia do kα 
do Cd, ou superiores a 27 keV, energia do 
kα do Te. Ou seja, este efeito de escape 
não produz grandes distorções nas 
qualidades até 30 kV, sendo importante 
para as energias das outras qualidades 
mais energéticas (Thomal et al, 2015).  

Outro efeito negativo que contribui para as 
disparidades com a referência é a redução 
da seção de choque para efeito fotoelétrico 
com o aumento da energia. Nesse sentido, 
as qualidades acima de 60 kV, inclusive, 
são mais propicias a deposições parciais de 
energia pelo escape de elétrons e fótons 
que sofreram efeito Compton no volume 
sensível.  

Outra questão, talvez não muito evidente, é 
a redução da taxa de contagens pela queda 
da eficiência com o aumento da energia. 
Isto se torna mais evidente para energias 
acima de 60 keV, pois a eficiência inicia sua 
queda para valores abaixo de 99% 
chegando a 50% em 100 keV (Amptek, 
2019).  

Por fim, o último erro a ser destacado é o 
efeito de “trapping” de buraco que aumenta 
conforme temos um acréscimo da energia 
do feixe. Isto ocorre, pois o feixe passa a 
penetrar mais fundo no volume sensível se 
distanciando do eletrodo que coleta os 
buracos produzidos. Quanto mais baixa a 
energia da interação, até cerca de 14 keV, 
às interações são próximas ao catodo tendo 
um sinal de maior qualidade, porém quanto 
maior a energia, cerca de 59,5 keV para 
cima, as interações tendem a ser mais 
próximas ao anodo proporcionado maior 
“trapping”, pois os buracos terão que 
atravessar o detector o que aumenta a 
degradação do sinal (Redus et al, 2009).  

CONCLUSÕES 

Em suma, conforme observado na tabela 1, 
feixes com tensão até cerca de 30 kV 

medidos com CdTe não produzirão grandes 
distorções no seu perfil, pois essas 
energias não estão ou estão pouco 
suscetíveis aos problemas apresentados. 
Porém, ao elevar os valores de tensão do 
feixe as energias médias são subestimadas 
com relação a ISO 4037-1. Isto revela um 
amolecimento do feixe. 

Uma solução a estes problemas é realizar 
correções nos espectros medidos com o 
auxílio de simulações computacionais 
empregando método de Monte Carlo e 
métodos determinísticos para abordar 
correções de “trapping” de cargas e perdas 
por eficiência. 
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Teste de desempenho em fontes padrões no IBRAM 

 

Monaliza de Oliveira Almeida e Carlos Henrique Simões de Souza

   

Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD  

 

INTRODUÇÃO   

 

          A medicina nuclear é uma 

especialidade médica que utiliza isótopos 

radioativos sob a fora não selada para 

diagnósticos e terapias.  

Um paciente objeto de estudo, uma 

instrumentação específica e os 

radiofármacos ou radio traçadores 

(moléculas simples, macromoléculas e 

elementos que contém átomos radioativos) 

que se distribuem localizando-se a nível 

molecular, celular, tecidual ou orgânico 

após ser administrado em um paciente, 

são os três pilares nos quais se 

fundamenta a medicina nuclear. 

 

OBJETIVO  

 

Este projeto consiste na 

comparação dos resultados dos testes de 

desempenho de ativímetros com os 

resultados de medições realizadas com 

outro detector. Serão utilizadas fontes 

padrão-referência de cobalto-57, bário-133 

e césio-137 como amostras, e os testes 

serão fundamentados na dissertação de 

mestrado de Carlos Henrique Simões de 

Sousa, onde foram determinadas as 

incertezas associadas em função das 

medições realizadas, possibilitando 

melhores resultados. Tais testes foram 

realizados em uma instalação radiativa 

ativa e licenciada pela Comissão Nacional 

de Energia Nuclear.  

  

 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram realizados os seguintes testes de 

desempenho para ativímetros: 

 

a) teste da exatidão das medições 

b) teste da precisão das medições 

 

Foram utilizados dois tipos de 

detectores, sendo uma câmara de 

ionização tipo poço e um monitor portátil de 

radiação tipo capacitor. 

Foram de determinados os desvios 

em relação aos valores verdadeiros 

convencionais e suas incertezas. 

 

 

 ETAPAS DOS TESTES 

 

Foi realizada uma revisão 

bibliográfica da norma NEN NN 3.01 e 

NEN NN 3.05.  

Foram realizadas apresentações 

em reuniões científicas por 

videoconferência na plataforma do no 

IRD/NEN e testes com as fontes 

radioativas, sob a supervisão do físico 

Carlos Henrique S. de Sousa. 

 Participação no VI Congresso 

Brasileiro de Metrologia das Radiações 

Ionizantes em Florianópolis e participação 

em Workshop e cursos na área da 

radiologia.10 marcações para Césio 137 

através da câmara de ionização. 
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RESULTADOS 

 

       Resultado dos testes realizados dia 

02/12/2019. 

 

SMART GEIGER 
TX. EXP (mSv) 

MEDIÇÃO 57Co 133Ba 137Cs 

1 1,04 7,06 14,74 

2 1,43 4,94 15,39 

2 2,00 2,68 12,58 

MÉDIA 1,49 4,89 14,24 

DP 0,48 2,19 1,47 

TX. EXP. 1,49 4,89 14,24 
 

 

ATIVÍMETRO 
ATIVIDADE (mCi) 

MEDIÇÃO 57Co 133Ba 137Cs 

1 0,0031 0,115 0,189 

2 0,0031 0,115 0,190 

3 0,0031 0,116 0,189 

4 0,0031 0,115 0,189 

5 0,0031 0,116 0,187 

6 0,0031 0,115 0,190 

7 0,0031 0,116 0,189 

8 0,0031 0,114 0,189 

9 0,0031 0,115 0,190 

10 0,0031 0,115 0,189 

MÉDIA 0,0031 0,115 0,189 

DP 0,0000 0,0006 0,0009 

TX. EXP. 0,0011 0,0300 0,2496 

    

    
RESULTA

DO 57Co 133Ba 137Cs 

INCERTEZ
A 

1,12±0,0
22 

0,03±0,00
06 

0,25±0,00
09 

 

 
57Co 133Ba 137Cs 

TX. EXP. SG 1,49 4,89 14,24 

TX. EXP.Ativ. 0,00 0,03 0,25 

a/b 1354,55 163,11 57,04 

 Resultado dos testes realizados dia 

13/01/2020 

 

TESTES IBRAM CINTILAB - 
13/01 

    

ATIVÍMETRO 
ATIVIDADE (mCi) 

MEDIÇÃO 57Co 133Ba 137Cs 

1 0,0028 0,115 0,188 

2 0,0028 0,114 0,190 

3 0,0028 0,116 0,191 

4 0,0028 0,116 0,191 

5 0,0028 0,116 0,193 

6 0,0028 0,116 0,191 

7 0,0028 0,116 0,192 

8 0,0028 0,116 0,193 

9 0,0028 0,116 0,192 

10 0,0028 0,116 0,192 

MÉDIA 0,0028 0,12 0,19 

DP 0,0000 0,0007 0,0015 

TX. EXP. 0,0010 0,0301 0,2525 

    

RESULTADO 57Co 133Ba 137Cs 

INCERTEZA 1,01±0,0000 0,03±0,0007 0,25±0,015 
 

 

Não conseguimos ajustar o Smart 

Geiger para realizar as marcações das 

fontes padrões, devido a erros no 

aplicativo. 

 

CONCLUSÕES 

 

          Analisando os resultados obtidos, 

chegamos a conclusão que as medições 

feitas com Smart Geiger apresentaram  

valores de incerteza maiores do que as 

medições realizadas como Ativímetro, isto 

é, as medições feitas com Ativímetro 

apresentam maior confiança nos 

resultados. 

Concluindo assim que, o Smart 

Geiger tem um melhor funcionamento em 

RESULTADO 57Co 133Ba 137Cs 

INCERTEZA 1,49±0,48 4,89±2,19 14,24±1,47 
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energias altas e, de forma alguma, para 

energias baixas e médias. 
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INTRODUÇÃO 

 
 A hemartrose (hemorragia intra-articular) é a manifestação mais comum na 
hemofilia. A hemartrose aguda é caracterizada pelo rápido inchaço da articulação, 
seguido de dor.1 Se for devidamente tratada, a articulação poderá voltar ao 
normal. Porém, se uma mesma articulação sofrer repetidas hemartroses 
(hemartrose crônica), é possível que o paciente desenvolva sinovite crônica, 
artrite inflamatória e artropatia progressiva, principalmente em pacientes com 
hemofilia severa. [1-4]  
No caso de sinovite crônica, a radiossinovectomia (RS) é uma opção de 
tratamento disponível para reduzir a progressão da artropatia hemofílica e 
prevenir o comprometimento da superfície articular, cujo estágio final seria artrite 
severa com deformidade da articulação.[5]  
Diversos estudos foram realizados em relação à segurança radiológica do 
tratamento por RS [6-10]. Não há evidências sobre o aumento do risco de 
desenvolvimento de tumores pós-RS com ítrio-90 ou rênio-186, visto que as 
aberrações cromossômicas e o aumento da frequência de micronúcleos ocorrem 
em alguns pacientes, porém não são específicos e nem persistentes.[10]  
Contudo, a pesquisa tem sido direcionada principalmente para a radioproteção do 
paciente, existindo poucos estudos, como dos autores Liepe (2005) e Cremonesi 
(2006), apontando a escassez de informações sobre as doses recebidas pelos 
trabalhadores envolvidos em procedimentos com a manipulação de ítrio-90 em 
RS. Liepe (2005) fez um estudo da dose equivalente pessoal Hp(0,07) recebida 
nas mãos pelo médico nuclear após vários procedimentos de RS, tendo como 
resultado uma dose calculada maior do que a permitida anualmente de 500 mSv 
para as extremidades de um trabalhador exposto ocupacionalmente.[11] 
Cremonesi (2006) realizou um estudo sobre o uso de instrumentos, como pinças 
e luvas com blindagem, que pudessem reduzir os riscos de exposição à radiação 
emitida pelo ítrio-90.[12] O uso de equipamentos de proteção individual (EPI), 
podem reduzir em até 75% a dose recebida, mas ainda assim a dose absorvida 
calculada nas mãos é de 2,9 mGy e a dose efetiva é de 5,0 μSv/paciente nos 
trabalhadores, com uma taxa de kerma no ar de 3,5 μGy/h a 1 metro em torno do 
paciente.[12]  
Outros estudos foram realizados considerando a exposição ocupacional à 
radiação beta, como é o caso do ítrio-90 utilizado na RS. Nestes casos também 
foi observado que o limite de dose anual ocupacional para extremidades pode ser  
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excedido se os padrões de radioproteção do procedimento não forem 
adequados.[13,14] No entanto, nesses mesmos estudos, a dose calculada para o 
público composto por acompanhantes, cuidadores e familiares não ultrapassou o 
limite de dose anual de 1 mSv para o público. Em uma das publicações da 
International Commission on Radiological Protection, a ICRP 94, há 
recomendações de precauções para limitar as doses na equipe que manipula os 
radiofármacos e no público, no entanto o ítrio-90 está no grupo dos radionuclídeos 
que apresentam menores riscos para o público composto por acompanhantes e 
familiares, após a liberação do paciente. Esse documento afirma que se o 
paciente for tratado com até 200 MBq (5 mCi) não há necessidade de medidas 
especiais de precaução em relação à exposição do público.[15]  
No congresso da International Radiation Protection Association (IRPA), foi 
apresentado um trabalho sobre a exposição ocupacional à radiação beta em RS 
e, de acordo com os autores Mielcarek e Barth (2001), diversos problemas 
complexos deveriam ainda ser solucionados: o manuseio de atividades muito 
altas (vários GBq por dia), distância muito pequena entre a fonte e a pele, alto 
risco de contaminação e técnicas não eficazes de medição das atividades e 
doses.[16] Outra dificuldade encontrada na monitoração da radiação beta é o 
baixo rendimento de detecção quando usado um contador do tipo Geiger-
Muller.[10]  
As doses mais elevadas em Medicina Nuclear são medidas nos dedos das mãos, 
quando o radiofármaco é manipulado para o fracionamento das doses e para a 
injeção no paciente.[17] De acordo com Kubo e Maurício (2014), o bracelete 
dosimétrico não é considerado o meio mais adequado para o cálculo da dose nas 
extremidades, sendo sua dose subestimada por um fator de até 25. De acordo 
com esse estudo, o anel dosimétrico é o medidor mais eficaz para a estimativa da 
dose nas mãos.[17] É importante ressaltar que blindagem, equipamentos e 
treinamentos adequados são importantes parâmetros para a redução da dose 
recebida pelos trabalhadores.  
Um estudo realizado nos serviços de medicina nuclear do estado do Rio de 
Janeiro [18] concluiu que as doses efetivas anuais para os trabalhadores 
monitorados não ultrapassa o limite de 20 mSv determinado pelas normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Porém, apenas cerca de 10% 
dos trabalhadores utilizam também os dosímetros nas extremidades, em que as 
doses são 10 vezes mais elevadas que as doses no tórax. Há ainda a 
preocupação de se otimizar a proteção radiológica em todos os procedimentos de 
medicina nuclear, visto que as doses nas extremidades estão aumentando 
gradualmente.[18]  
A exposição à radiação nas extremidades (mãos) do IOE (indivíduo 
ocupacionalmente exposto) da medicina nuclear (MN) é uma preocupação real e 
precisa ser tratada com urgência, principalmente em procedimentos de terapia 
por radionuclídeos, onde as atividades manipuladas são consideradas elevadas.  
Ciente disso, a Comunidade Europeia desenvolveu o projeto designado ORAMED 
(Optimization of Radiation protection of medical staff) [19] que teve por objetivo 
desenvolver metodologias para melhor avaliar e reduzir a exposição à radiação 
de IOE em radiologia, cardiologia intervencionista e medicina nuclear.  
Uma das conclusões foi a de que um em cada cinco trabalhadores em MN recebe 
mais do que o limite de dose legal para a pele, de 500 mSv por ano.  
O emissor β- 90Y, utilizado na Radiossinovectomia, possui energia máxima de  
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emissão beta de 2,26 MeV, com consequente escape de partículas beta dos 
frascos ou seringas, resultando em alta dose na pele ao segurar um destes 
recipientes, cerca de 43,5 mSv/(MBq.h), o que representa uma dose maior do que 
a de outros radionuclídeos comumente usados em MN.  
Portanto, é necessária uma avaliação criteriosa de cada procedimento e 
radiofármaco utilizado, de modo que a proteção radiológica dos IOE seja 
garantida e otimizada.  
 
 
 

OBJETIVO 
 
Objetivo Geral  
O objetivo deste trabalho foi determinar as doses em extremidades dos 
trabalhadores ocupacionalmente expostos que desempenham suas funções nas 
radiofarmácias na manipulação de ítrio-90 utilizado em procedimentos 
radiossinoviortese.  
 
Objetivos específicos  
1. Determinar a mão (dominante/não-dominante) e o dedo mais exposto;  
2. Depois de determinar o dedo mais exposto, avaliar a área (cm²) de pele mais 
exposta (falanges);  
3. Depois de determinar o cm2 de pele mais exposto, construir e analisar o 
impacto de se utilizar um protetor do frasco (blindagem) que contém o 
radiofármaco HA-90Y, hidroxiapatita marcada com ítrio-90.  

 
 
METODOLOGIA 
 
Para determinar a mão e o dedo mais expostos, anéis dosimétricos TLD-100 foram colocados 
nos três primeiros dedos, por serem onde se espera maior dose devido à manipulação das 
fontes.  
Para determinar a área em cm2 de pele mais exposta, os dosímetros termoluminescentes fora 
colocados na forma de pacotes individuais em cada região contendo três TLD LiF 100, nas 
falanges distais e proximais no dedo mais exposto da mão mais exposta, com o propósito de 
determinar qual cm2 de pele seria mais exposto, e assim, aplicar um fator para multiplicar ao Hp 
(0,07) para que se tenha a dose equivalente mais próxima da realidade. 
De forma a avaliar o impacto do uso de um protetor de frasco, foi construído na oficina mecânica 
do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) um protetor de frasco de 
polimetilmetacrilato (PMMA), para avaliar o impacto do uso da proteção nas doses equivalentes 
de extremidades recebidas pelo trabalhador durante a manipulação e o fracionamento do 
radiofármaco emissor beta de alta energia.  
A calibração e as medidas de dose foram realizadas no Laboratório de Dosimetria TL do IRD, 
sendo desconsiderada dependência energética dos dosímetros TLD 100.  
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RESULTADOS 
 
Foram acompanhados nove procedimentos de radiossinoviortese realizados no HU/UFRJ. Na 
Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos na análise do Equivalente de Dose, em Hp(10) 
e Hp(0,07), para cada profissional envolvido no procedimento de radiosinoviortese. É possível 
observar a partir desses dados que as Doses de Extremidades mais altas foram todas 
identificadas na mão não dominante dos profissionais, independentemente de suas funções, e 
na falange distal dos seus 2o e 3o dedos. Já as doses mais baixas foram localizadas na falange 
proximal dos três primeiros dedos da mão dominante desses IOE.  
 
 
 
 

 
 
 

Na Tabela 2 são indicadas as estimativas de dose em 1 ano extrapolando os dados coletados, 
considerando-se a realização de dois procedimentos por mês e não levando em conta o contato 
com outros radionuclídeos, somente o 90Y. Na Tabela 3 pode-se ver o quanto as doses de 
extremidade são subestimadas quando comparadas às doses no cm2 mais exposto da mão, 
com as doses nos locais onde o anel dosimétrico é mais comumente colocado.  
Foi observado que que as doses de extremidades mais altas foram todas identificadas na mão 
não dominante dos profissionais, independente das suas funções, e na falange distal dos seus 
2º e 3 º dedos. Já as doses mais baixas foram localizadas na falange proximal dos três primeiros 
dedos da mão dominante desses IOEs.  
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A partir desses dados, foi construído então um protetor de frasco de acrílico e o estudo foi 
repetido com os profissionais com maiores doses (Tabela 3). Quando se compara a maior dose 
antes com a maior dose após o uso do protetor de frasco (IOE #9, Tabelas 2 e 3) percebe-se 
uma expressiva redução de 97,52 %.  
 

 
 

O uso do protetor de frasco confeccionado em acrílico, repetindo os ensaios de dosimetria para 
os profissionais que apresentaram maiores doses, observou-se uma expressiva redução de 
97,52% nas doses equivalentes de extremidade.  
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CONCLUSÕES 
 
As doses equivalentes nas extremidades dos trabalhadores envolvidos no procedimento de 
radiossinoviortese se mostraram elevadas, necessitando melhor ajuste de trabalho em escala e 
medidas de radioproteção em todas as etapas quando da realização desta terapia, de forma a 
garantir os limites de dose estabelecidos na legislação do país. O uso de blindagem adequada 
para partículas beta possibilitou uma redução de até 97,52% da dose recebida pelos 
trabalhadores. Redução esta que resultou em doses abaixo do nível de investigação, e, 
consequentemente, do limite de dose anual, mesmo considerando que a dose continua sendo 
subestimada entre o ponto medido e o cm2 mais exposto por um fator 8.  
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AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DA 

QUALIDADE EM MAMOGRAFIA 

Stella Vieira Mainoth e Claudio Domingues de Almeida 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 

 

INTRODUÇÃO  

A mamografia é um exame de diagnóstico 
que utiliza radiação ionizante para a 
formação da imagem e, atualmente, é o 
método indicado para a detecção precoce 
de um nódulo mamário, sendo a técnica 
escolhida para o rastreamento populacional 
do câncer de mama em mulheres 
assintomáticas, possibilitando a redução da 
mortalidade das pacientes, tendo em vista 
que o câncer de mama é a segunda causa 
mais comum de morte entre as mulheres. 

Para garantir que o exame seja feito de 
forma segura é essencial que sejam 
executados testes de controle de qualidade 
dos sistemas mamográficos, estabelecidos 
na Portaria no. 453 SVS/MS de 01/06/1998 
e na Portaria GM/MS no. 2898 de 
28/11/2013. A Portaria 453 determina que 
os titulares do serviço devem implementar 
um programa de garantia da qualidade 
incluindo assentamento dos testes de 
controle de qualidade, verificação dos 
procedimentos operacionais e tabelas de 
exposição. A Portaria 2898 atualiza o 
Programa Nacional de Qualidade em 
Mamografia (PNQM), que tem por objetivo 
avaliar o desempenho da prestação dos 
serviços de diagnóstico por imagem que 
realizam mamografia, baseado em critérios 
e parâmetros referentes à qualidade da 
estrutura, do processo, dos resultados, da 
imagem clínica e do laudo. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é avaliar e propor 
uma metodologia para contribuir com o 
Programa de Garantia de Qualidade em 
Mamografia. 

METODOLOGIA 

Estão sendo desenvolvidos modelos de 
procedimentos operacionais padrões (POP) 
para serem aplicados no serviço de 
mamografia de um hospital universitário no 
Rio de Janeiro. O POP descreve cada 
etapa dos testes que são executadas 
dentro do serviço. Estes testes, a nível 
técnico, estão estabelecidos na Portaria no. 
453 e no protocolo no. 17 da IAEA devem 
ser realizados periodicamente.  

As tarefas mais simples, cuja periodização 
é curta (testes diários e semanais), são 
realizadas durante a rotina do serviço pelas 
técnicas de mamografia que receberam 
treinamento para esta atividade. Estas 
tarefas foram: inspeção no monitor, limpeza 
e condições de visualização; checklist no 
sistema de mamografia digital; obtenção da 
imagem do phantom; inspeção visual para 
artefatos e qualidade da imagem do 
phantom mama. 

Os testes de controle de qualidade em todo 
o sistema de mamografia são realizados 
pelas técnicas do hospital, que anotam os 
resultados em formulários, para que o físico 
médico contratado avalia os resultados 
descritos pela técnica e elabora um 
parecer. São considerados os testes 
estabelecidos no anexo II da Portaria no. 
2898. 

RESULTADOS 

Foi observado que durante um período 
após o treinamento para aprimorar as 
técnicas na realização dos testes de 
controle de qualidade, a rotina estabelecida 
para os testes semanais e diários foi sendo 
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realizada no serviço. Porém, nos últimos 
meses, os formulários não foram 
preenchidos, o que indica que os testes não 
estão sendo realizados.  

O controle da qualidade da imagem do 
phantom mama busca avaliar alguns 
parâmetros que produzem imagens 
radiograficamente semelhantes à estruturas 
normais e anormais da mama. São esses: 
número de fibras, objeto de baixo contraste, 
massa tumoral, microcalcificação e grade. 
Os testes foram realizados com 28kV, 
combinação alvo/filtro Mo/Mo, com 
exposição semiautomática. Os valores de 
mAs variaram de 55 até 56 e todos os 
parâmetros obtiveram conformidade de 
acordo com o protocolo da IAEA. 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos e 
análises realizadas, foi concluído que os 
testes não estão sendo feitos na 
periodicidade recomendada devido à falta 
de motivação das técnicas e cobrança da 
chefia na sua realização. Isso confirma a 
necessidade de realizar treinamentos 
anuais em toda a equipe, uma vez que isso 
os incentiva a realizar o controle de 
qualidade do sistema de mamografia. 

Houve um grande período em que os testes 
não foram realizados. Uma explicação para 
isso é o tempo em que o serviço esteve 
parado por falta de manutenção na 
impressora. 
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Medição do espectro de 241AmB, 241AmLi e 241AmF 

Victor Rocha Carvalho e Walsan Wagner Pereira 
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O laboratório de nêutrons (LN), criado em 
1973, integrante do laboratório nacional de 
metrologia das radiações ionizantes 
(LNMRI) / IRD é responsável pela guarda e 
disseminação dos padrões primeiros 
nacionais de fluência de nêutrons e de 
grandezas relaciona a dose de campo de 
nêutrons [1].  

O LN é o laboratório de referência na área 
de metrologia de nêutrons, sendo 
responsável pela guarda e manutenção do 
Padrão Brasileiro de Fluência de Nêutrons e 
pela realização da grandeza de fluência de 
nêutrons. Recentes trabalhos demonstram 
dados sobre o elemento amerício (Am) e 
suas fontes de nêutrons. Com esses 
trabalhos é possível ter uma média da 
fluência energéticas dessas fontes. Além 
disso, como apresentado nos trabalhos, as 
fontes de 241AmB, 241AmLi e 241AmF são de 
baixa fluência em energia e por conta disso, 
cria-se uma estatística de como é o 
espectro dessas fontes de nêutrons.  Os 
espectros medidos no LN usaram a técnica 
das multiesferas de Bonner, as quais foram 
usadas seis esferas de polietileno com 
diâmetros distintos. 

 

 

OBJETIVO  

Caracterizar o espectro de nêutrons das 
fontes 241AmB, 241AmLi e 241AmF para 
derivar o coeficiente de conversão de 
fluência para equivalente de dose para que 
essas fontes possam ser usadas em 
equipamentos de calibragem. 

METODOLOGIA  

Medições experimentais [3]: 
 

● Levantamento de espectros com o 
detector de multiesferas de Bonner. 

● Levantamento de espectros com as 
fontes em seis cavidades esféricas 
em sete medidas por fonte. 

● Utilização dos programas de 
desdobramento de espectros de 
nêutrons NeuraLN. 

 

RESULTADOS  

Através do programa NeuraLN, que foi 
criado pelo próprio laboratório, foi calculado 
a fluência em energia das fontes estudadas. 
Com isso, foi formado os espectros das 
fontes de 241AmB, 241AmLi e 241AmF.  
 

 
  

Figura 1. Espectro da fonte 241AmB. 
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Figura 2. Espectro da fonte 241AmLi. 

 

 

 

Figura 3. Espectro da fonte 241AmF. 

 

Perante os resultados dos espectros e 
comparando os valores da obtidos, 
percebesse que 241AmLi e 241AmF são 
fontes com uma baixa energia média, 

porém a fonte 241AmB demonstrou-se com 
uma energia mais elevada do que esperado 
[2]. Na iso 8529, mostra que a taxa de 
energia do 241AmB é de 2,79 Mev. Além 
disso, os espectros das fontes 241AmLi e 
241AmF se demonstraram com apenas um 
pico de nêutrons, enquanto a fonte 241AmB 
teve dois picos. 

 

CONCLUSÕES  

Perante os resultados apresentados, é 
justificado a importância do estudo de 
espectro de fontes de nêutrons de baixa 
energia, pois através disso, esses dados 
poderão ser usados para auxiliar na 
calibração de equipamentos em ambientes 
nucleares e melhorar a radioproteção dos 
IOE (Individuo Ocupacionalmente Exposto). 
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sedimento em  bacia hidrográfica sob influência de mineração de urânio: 

métodos convencionais e nucleares 
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Laboratório Poços de Caldas - LAPOC 

 

INTRODUÇÃO  

Na região do Planalto de Poços de Caldas 
(Minas Gerais) está localizada a primeira 
mina de extração de minério de urânio a ter 
sua jazida explorada no Brasil (Mina de 
Urânio Osamu Utsumi). Esta área 
mineradora localiza-se nas dependências 
do Complexo Unidade de Tratamento de 
Minérios das Indústrias Nucleares do Brasil 
(UTM/INB). Na UTM/INB, efluentes 
radioativos são gerados por processos de 
drenagem ácida de mina (DAM). Diversos 
estudos realizados em sistemas aquáticos 
situados em regiões de mineração de 
urânio evidenciam que os resultados das 
análises ecotoxicológicas complementam 
os dados físicos, químicos e radiológicos. 
Neste contexto, foi desenvolvido o estudo 
com enfoque inicial no cultivo e 
manutenção de espécies fitoplanctônicas e 
zooplanctônicas visando a aplicação destas 
populações em testes ecotoxicológicos em 
amostras de efluentes radioativos da 
UTM/INB, bem como de suas bacias de 
drenagem. Para aplicação dos testes os 
cladóceros Ceriodaphnia silvestrii e 
Daphnia magna serão utilizados. 

 

 

OBJETIVO 

Realizar a manutenção das culturas dos 
organismos Ceriodaphnia silvestrii e 
Daphnia magna para posteriores ensaios 
de ecotoxicidade com amostras ambientais. 

METODOLOGIA 

Os organismos da espécie Ceriodaphnia 
silvestrii foram mantidos em béqueres com 
2000 mL de água de manutenção (água 
reconstituída, composta por água destilada 
e deionizada com valor de dureza ajustado 
para a faixa requerida de 40 a 48 mg L-1 de 
CaCO3, de pH para a faixa de 7,2 e 7,6 e 
condutividade elétrica próxima a 160 µS 
cm-1), mantidos em incubadora a 25°C ± 2, 
com fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 
horas de escuro, de acordo com a Norma 
ABNT 13373 (2017). Os organismos da 
espécie Daphnia magna foram mantidas em 
béqueres com 4000mL de água de 
manutenção (água reconstituída, composta 
por água destilada e deionizada com valor 
de dureza ajustado para a faixa requerida 
de 175 a 225mg L

-1
 de CaCO3, de pH para 

a faixa de 7,0 a 8,0), mantidos em 
incubadora a 20°C ± 2, com fotoperíodo de 
16 horas de luz e 8 horas de escuro, de 
acordo com a ABNT 12713 (2016).  

A alga Raphidocelis subcapitata foi 
cultivada em meio OECD:211 (2012), 
esterilizado, com temperatura média de 
25°C, luminosidade e aeração constante, 
para produzir-se inóculos de coleção e 
volumes que são centrifugados e diluídos 
para compor a alimentação das espécies 
utilizadas nos testes ecotoxicológicos: C. 
silvestrii e D. magna. 

Para a realização dos ensaios de 
sensibilidade iniciais, os quais são 
necessários para que os organismos 
possam ser utilizados com amostras 
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ambientais, os neonatas de C. silvestrii 
foram submetidos a diferentes diluições da 
substância de referência Cloreto de Sódio. 
Em cada concentração os experimentos 
foram realizados em quadruplicata, com 5 
organismos em cada recipiente com um 
volume de 10mL de água reconstituída. 

RESULTADOS 

A manutenção da cultura dos organismos-
teste Ceriodaphnia silvestrii e Daphnia 
magna utilizando a metodologia descrita 
nas normas ABNT 13373 (2017) e 12713 
(2016), condicionou os organismos a 
obterem crescimento e reprodução 
satisfatórios na maior parte do período de 
estudo. Por se tratar de bioindicadores, 
esses Cladocera são organismos 
extremamente sensíveis. Sendo assim, 
mesmo que o método tenha sido seguido 
meticulosamente, houveram momentos em 
que surgiram algumas adversidades, tais 
como número elevado de mortes em alguns 
cultivos. 
Um teste de sensibilidade primário foi 
realizado com a espécie Ceriodaphnia 
silvestrii, utilizando como substância de 
referência NaCl em concentrações entre 0,5 
e 1,8g/L. Os resultados obtidos se 
encontram na Tabela 1. 

Tabela 1: Resultado do ensaio primário de 
sensibilidade com a substância de referência Cloreto 
de Sódio (NaCl) para C. silvestrii. Na primeira coluna, 
têm-se as concentrações em g/L testadas. Na 
segunda coluna, a média dos indivíduos móveis em 
cada concentração. *: teste controle 

 

De acordo com os resultados apresentados 
na tabela acima, pode-se observar que 
houve uma elevada imobilidade  nos testes-
controle, o que não é aceito pela norma, 

sugerindo que as condições de cultivo 
necessitam ser revistas e melhoradas. 
Dessa forma, mais testes de sensibilidade 
precisam ser feitos, a fim de se construir a 
Carta Controle de Sensibilidade destes 
organismos do Laboratório de Poços de 
Caldas para, posteriormente, estas 
espécies serem usados em ensaios com 
amostras ambientais. 

CONCLUSÕES 

A adequação a metodologia no laboratório 
seguindo às atualizações das normas 
ABNT é de suma importância. Entretanto 
obter êxito com o método de cultivo vai 
além de reproduzir o que consta nas 
normas, sendo necessário muita atenção e 
observação em todos os detalhes na rotina 
laboratorial para garantir o bom andamento 
das pesquisas realizadas que dependem de 
organismos saudáveis e padronizados. O 
resultado obtido com o teste prévio indica 
que o cultivo destes organismos ainda 
precisa de ajustes, norteando possíveis 
melhorias.  
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