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PPPAAALLLAAAVVVRRRAAA   DDDAAA   
CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAADDDOOORRRAAA   

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), os Seminários dos anos de 2020 e 2021 foram realizados 

de forma remota. Neste ano, considerando que o Programa abrange bolsistas de sete diferentes instituições, 

vinculadas à CNEN, e a impossibilidade de todos virem ao IPEN para participar presencialmente, mantivemos o 

formato online, que possibilita a participação de um maior número de estudantes dos vários institutos.  

Nesta edição do Seminário Anual foram inscritos 95 trabalhos (resumos publicados) e 57 bolsistas 

participam do evento, com apresentação oral.  

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

Organizadora, que contribuíram decisivamente para a realização deste evento, neste novo formato adotado, 

usufruindo do aprendizado dos eventos anteriores. 

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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IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   
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 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.  

Neste ano, já houve uma retomada gradual das atividades presenciais, abrangendo as atividades de 

laboratório e a convivência com os orientadores, que foram bastante prejudicadas durante a pandemia.  

Neste momento, em o tema mudanças climáticas foi amplamente discutido na COP-27, refletindo uma 

preocupação mundial, a palestra de abertura será "O desafio das mudanças climáticas globais e o caminho para a 

sustentabilidade", proferida pelo Prof. Dr. Paulo Artaxo Netto, professor titular do Departamento de Física 

Aplicada do Instituto de Física da USP. 

Comitê Institucional 

PIBIC – PROBIC – PIBITI 

IInnttrroodduuççããoo  
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Separação de elementos terras raras pela técnica de extração por solventes 

Gabriel Santos Almeida e Carlos Antônio de Morais 
CDTN – Centro de Desenvolvimento de Energia Nuclear 

 

INTRODUÇÃO  

Os elementos terras raras (ETR) são um 

grupo de elementos químicos que inclui a família 

dos lantanídeos mais o ítrio e o escândio. Os  

terras raras (TR) têm várias aplicações 

industriais, podendo citar: catálise, indústria de 

vidro, ímãs permanentes, laser; fabricação de 

baterias recarregáveis, acessórios para carros 

elétricos e turbinas eólicas, indústrias 

petroquímica e bélica, fósforos usados em 

dispositivos eletrônicos, como televisores a 

cores, monitores de painel plano, tintas para 

absorção de sinais emitidos por radar (aviões 

invisíveis), dispositivos electro-ópticos, 

dispositivos médicos além das biológicas: 

imunologia (fluoroimunoensaios) e medicina: 

diagnóstico não invasivo (agentes de contraste) 

[1,2,3].  

Os elementos terras raras (ETR), devido à 

semelhança química entre eles, ocorrem juntos 

nas fontes minerais e comportam como único 

elemento químico devido a similaridade entre 

suas propriedades química e físicas, 

apresentando grande complexidade na obtenção 

dos elementos individuais de alta pureza. As TR 

têm pouca aplicação na forma mista. Suas 

aplicações mais nobres estão ligadas à pureza 

dos respectivos óxidos ou metais individuais [2]. 

Os processos de separação dos ETR, 

geralmente, iniciam-se pela separação do cério 

(Ce), seguida da separação dos demais elementos 

em grupos, onde se obtém os concentrados de 

TR leves (La, Pr, Nd), TR médias (Sm, Eu, Gd) 

e TR pesadas (Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Y, Sc). 

[3]. 

Para a realização deste trabalho, foi 

preparado uma solução a partir dos óxidos de 

lantânio (La), praseodímio (Pr) e neodímio (Nd), 

simulando o licor industrial obtido nos testes de 

lixiviação do resíduo gerado na neutralização da 

água ácida produzido na mina de urânio da INB-

Unidade Caldas-MG. 

Este trabalho contempla o estudo de 

extração por solventes dos elementos terras raras 

leves, visando a separação do La do par Pr-Nd. 

 

OBJETIVO 

Estudar a extração dos elementos terras 

raras leves (LETR) após a remoção do cério pela 

técnica de extração por solventes.   

Determinar o fator de separação entre os 

elementos Pr/La e Nd/Pr para os extratantes P-

507 e DEHPA. 

 

METODOLOGIA 

Os testes de extração por solventes foram 

realizados em bequer de 100 mL com agitação 

mecânica e em temperatura ambiente.  Após o 

contato entre as fases aquosa e orgânica, a 

mistura foi transferida para funil de separação, 

onde as fases foram separadas e fase aquosa 

encaminhadas para análise, realizada por ICP-

OES. 

As variáveis investigadas foram: 

concentração do agente extratante e pH da 

solução de alimentação. Os extratantes usados 

foram o P-507 (éster mono-2-etilhexil do ácido 

2-etilhexilfosfônico - HEH(EHP)) e o DEHPA 

(ácido di - 2-etilhexilfosfórico). Os extrattantes 

foram diluídos em Exxsol® D100, fornecido 

pela INB.  

 

RESULTADOS 

Tabela 1: Caracterização química do licor 

clorídrico  

Óxido La Pr Nd pH 

Teor (g/L) 37,5 7,72 30,6 2,4 

 

Extração 
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Os ensaios de extração variando o pH da 

solução clorídrica de ETRL foram realizados 

com os extratantes P-507 e DEHPA na 

concentração de 1,5 mol/L. 

O pH da fase aquosa foi investigado no intervalo 

de 0 a 2,4. Os resultados destes testes estão 

apresentados na Tabela 2.  

 
Tabela 2: influência do pH do licor na 

extração dos ETR  

pH Extração(%)-DEPHA Extração(%)-P-507 

La Pr Nd La Pr Nd 

0,0 2,0 12,5 13,5 0 1,9 2,5 

0,5 6,5 26,2 30,1 0,1 6,5 8,9 

1,0 6,8 29,8 32,9 0,15 9,5 15,1 

2,4 7,1 31,7 34,2 0,20 13,7 17,5 

 

Observa-se que a porcentagem de 

extração aumenta com o aumento do pH e é 

maior para o DEHPA. O fator de separação entre 

os metais em pH 2,4 para o P-507 foram: Pr/La 

9,3 e Nd/Pr 1,3 enquanto para o DEHPA foi 

obtido os fatores de separação foram 4,8 para 

Pr/La e 1,1 para o Nd/Pr. 

Após estes experimentos for realizado o 

carregamento dos orgânicos para a realização 

dos testes de reextração. A concentração dos 

orgânicos está apresentada na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Caracterização dos orgânicos 

carregados 
 

Orgânico Teor (g/L) 

La Pr Nd 

P 507 3,41 5,64 24,6 

DEHPA 4,92 6,50 20,4 
 

Reextração 
O estudo de reextração foi realizado com 

HCl e a influência de sua concentração na 

extração dos ETRL está apresentada na Tabela 4.  

Conforme apresentado na Tabela 4, a 

porcentagem de reextração a partir do P-507 

carregado é bem superior à obtida para o 

DEHPA carregado. Como a reextração é o 
inverso da extração, na etapa de reextração, a 

porcentagem de reextração a partir do P-507 foi 

superior a reextração a partir do DEHPA. A 

ordem de reextração também foi o inverso da 

extração, ou seja La > Pr > Nd.  

Tabela 4: Influência da concentração de HCl 

na reextração dos ETR 

HCl 

(mol/L) 

Reextração (%) 

DEPHA 

Reextração (%)      

P-507 

La Pr Nd La Pr Nd 

0,10 7,9 2,3 1,5 62,0 12,1 8,5 

0,25 39,5 13,3 12,6 98,9 42,3 31,9 

0,50 69,2 34,8 31,2 100 73,8 64,1 

1,00 82,1 70,2 69,8 100 93,0 90,0 

1,50 99,0 91,3 91,2 100 99,7 99,8 

2,00 99,0 99 99 100 100 100 

 

CONCLUSÕES 

A utilização da técnica de extração por 
solvente para a separação do La do par 
Pr-Nd após a remoção do cério foi 
demonstrada neste trabalho. O extratante 
P-507 mostrou-se mais eficiente para esta 
separação, visto que apresentou um melhor 
fator de separação na etapa de extração e 
uma reextração mais eficaz com HCl mais 
diluído se comparado com o DEHPA. O La 
extraído pode ser retornado para a fase 
aquosa mediante lavagem da fase orgânica 
com solução de HCl diluído, seguido da 
reextração do Pr e Nd com HCl em uma 
concentração mais elevada.  
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Estudo do efeito de tratamentos térmicos nas propriedades mecânicas e na 
resistência à corrosão  

Gustavo Aluízio Dorico Pinto e Wagner Reis da Costa Campos 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

 

INTRODUÇÃO  

Geralmente, o aço duplex é utilizado 
quando a alta resistência mecânica e alta 
resistência à corrosão são requeridas, como 
em tanques químicos, processos químicos 
de petróleo, entre outros. Sua elevada 
resistência mecânica permite a redução da 
espessura dos equipamentos metálicos 
impactando positivamente os projetos de 
engenharia devido à redução do peso [1, 2]. 

Os ensaios eletroquímicos são usados para 
os estudos fundamentais de corrosão, cuja 
finalidade é identificar processos corrosivos 
que podem interferir na integridade 
estrutural do metal, além de conceder 
fundamentos para realizar seu controle, 
apoiando obtenção rápida de taxas de 
corrosão de metais em meios específicos e 
para avaliar a eficiência de inibidores de 
corrosão [3]. 

OBJETIVO 

No presente trabalho propõe-se avaliar o 
efeito de tratamento térmico de recozimento 
na microestrutura e na resistência à 
corrosão por pites do aço inoxidável 
UNS32205 em meio salino, contendo 
190g/L de cloreto de sódio, em 
temperaturas de até 80°C. 

METODOLOGIA 

Amostras do aço inoxidável duplex 
UNS32205 de 15 mm de espessura, foram 
cortadas, mas dimensões de 15x15x15 mm. 
Foram separadas amostras sem tratamento 
térmico (STT) e tratadas a 800°C por 
tempos de 180 e 900 minutos, um fio 
condutor foi soldado à superfície, 
posteriormente foram embutidas com resina 
epóxi em moldes de Ø 30mm. 

Fez-se os lixamentos em politriz com lixas 
de #220 à #2000. Seguiu-se com o 
polimento com a pasta de diamante de 6μm 
à 1μm. Realizou-se o ataque das amostras 
com oxalato 10% por 30 segundos, e as 
amostras foram observadas em microscópio 
ótico. 

Os ensaios eletroquímicos foram 
executados a 60ºC em uma solução 19,0% 
v/v NaCl. Utilizando um potenciostato e uma 
célula eletrolítica de três eletrodos: o 
UNS32205 como eletrodo de trabalho, 
platina como contra-eletrodo e eletrodo de 
cloreto de prata como eletrodo de 
referência. 

O potencial de circuito aberto (OCP) foi 
monitorado por 90 minutos, depois foi 
realizada uma varredura contínua e 
ascendente de potencial, com uma 
velocidade de varredura de 0,167mV/s. 

A varredura iniciou-se a -0,02VAg/AgCl do 
OCP estabilizado e retornou quando a 
densidade de corrente atingiu 1mA/cm2, 
finalizando quando as curvas ascendentes e 
descendentes se interceptaram, momento o 
qual se define o potencial de proteção. 
Definiu-se potencial de pite como o valor de 
potencial no qual a densidade de corrente 
aumento bruscamente. 

RESULTADOS 

Observou-se as microestruturas obtidas em 
microscópico óptico com aumento de 500x, 
mostrando a evolução das fases austenita e 
ferrita com o tempo de recozimento a 
800ºC, ver Figura 1.  
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Figura 1. O próprio autor - Microestruturas 
das amostras STT (A), com tratamentos 
térmicos a 800°C por 180 minutos (B) e 900 
minutos (C). Aumento de 500x. 

Na amostra sem tratamento térmico (STT), 
observou-se a microestrutura do material 
composta de ferrita e austenita, orientadas 
em bandas paralelas à direção de 
laminação. A amostra recozida a 800ºC por 
180 minutos apresentou uma evidente 
alteração microestrutural da fase ferrítica, 
com provável presença de precipitados 
(fase sigma). A redução da fração 
volumétrica de ferrita, pode indicar a 
presença de fase sigma, uma vez que esta 
ocorre preferencialmente associada a 
ferrita. A microestrutura obtida com 900 
minutos de recozimento da amostra, notou-
se a possível intensificação da formação de 
precipitados, provável fase sigma, na matriz 
ferrítica. 

Após a execução dos testes eletroquímicos 
todas as amostras, notou-se 
macroscopicamente características distintas 
na corrosão por pite na superfície do 
UNS3220. 

Em alguns casos houve a formação 
ordenada de pites, gerando retas na 
diagonal, variando de profundidade de 
acordo com o tratamento térmico feito, onde 
as amostras com menor tempo de forno 
sofreram mais com as corrosões, Figura 2. 

 

 

Figura 2. O próprio autor – Corrosões por 
pite após ensaio eletroquímico (a) STT; (b) 
180 minutos e (c) 900 minutos de 
tratamento térmico. 
 

CONCLUSÕES 

A precipitação da fase deletéria sigma 
provavelmente ocorreu de forma mais 
intensa em 180 e 900 minutos de 
tratamento térmico de envelhecimento, 
sendo que a amostra recozida por 15 
minutos não apresentou significativa 
mudança microestrutural em relação à 
amostra não tratada termicamente. Em 
condição de tratamento isotérmico, notou-se 
o aumento percentual da fase sigma 
ocorreu de acordo com o tempo de 
recozimento. Dessa forma, averiguou-se 
alterações nas propriedades mecânicas do 
aço inoxidável duplex UNS32205 por meio 
da possível precipitação da fase deletéria 
sigma. 
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Desenvolvimento de Aplicação Web para Deconvolução de Espectros 
Neutrônicos  

 
Igor Andrade Machado e Marco Aurélio de Sousa Lacerda 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

 

INTRODUÇÃO  

A espectrometria neutrônica é importante 
para a completa caracterização do campo 
de radiação nos ambientes de trabalho com 
fontes neutrônicas. O sistema de 
espectrometria de multiesferas de Bonner, 
mais comumente conhecido como 
Espectrômetro de Bonner (EB), é 
largamente empregado na espectrometria 
neutrônica[1]. O espectro de nêutrons é 
obtido a partir de medidas de EB usando 
códigos computacionais com um algoritmo 
de desdobramento que resolve uma versão 
discretizada do problema descrito pela 
equação integral de Fredholm de primeiro 
tipo. Os principais algoritmos presentes 
nesses códigos computacionais são 
baseados no método dos mínimos 
quadrados (linear e não linear), máxima 
entropia, método Bayesiano, genético e 
redes neurais[2]. Em sua primeira versão, 
como prova de conceito, o Chameleon 
utiliza o algoritmo SPUNIT (utilizado no 
código BUNKI)[3]. São apresentadas as 
principais funcionalidades da Aplicação 
Web Progressiva (PWA) e alguns testes 
preliminares realizados para validar o 
código. 

OBJETIVO 

O objetivo é desenvolver/implementar um 
código aplicação Web para deconvolução 
de espectros neutrônicos. 

METODOLOGIA 

A linguagem de programação Python[4] foi 
utilizada para o desenvolvimento deste 
trabalho, com apoio do framework 
Streamlit[5] e suas respectivas bibliotecas, 
permitindo a visualização do programa na 

plataforma web. Os seguintes módulos 
python também foram usados: Pandas, 
NumPy, Math, MatPlotLib and Xlsxwriter. 

O código está temporariamente 
disponibilizado em: 

https://share.streamlit.io/chameleoncdtn/ch/
main/Chameleon.py 

Neste trabalho são realizados testes para 
validação do código, utilizando os seguintes 
dados: 

(1) 241Dados de origem Am-Be da 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) e Laboratorio de Patrones 
Neutrónicos do Centro de 
Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas 
(LPN/CIEMAT)[6]; 

RESULTADOS 

Para iniciar o processo de desdobramento, 
o usuário deve selecionar a opção “Unfold” 
no Menu. Quando o usuário finaliza a 
inserção de todos os dados e seleciona a 
opção “Unfold”, o PWA prossegue com o 
processo de desdobramento e exibe na tela 
os resultados. Em seguida, o usuário pode 
verificar a consistência dos resultados e, se 
necessário, fazer alterações antes de baixar 
o arquivo (nos mesmos dois formatos).   

A Tabela 1 mostra resultados da 
deconvolução do espectro da fonte de 
241Am-Be, do UPM e LPN/CIEMAT 
(Spec_1 e Spec_2, respectivamente). As 
grandezas integrais mostradas na tabela 
são: taxa de fluência total (ɸtotal), taxa 
ambiente de dose equivalente (H*(10)) e a 
energia média de fluência (Eav). 
Comparando os espectros desdobrados 
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com o Chameleon e o ReBUNKI foi 
observada boa concordância. 

As grandezas integrais apresentaram 
concordância superior a 2,0%. Futuramente, 
e para verificar a propagação de possíveis 
diferenças em espectros de nêutrons  

termalizados, testes poderão ser feitos em 
instalações de irradiação de nêutrons 
térmicos. 

TABELA 1. Comparação das grandezas integrais calculadas com os códigos Chameleon e 
ReBUNKI. 

Espectro ɸTotal 

cm2 · s-1 
H*(10) 

pSv · s-1 
Eav 

MeV 

Chameleon 
   

Spec_1 5.22E+01 1.77E+04 3.21E+00 

Spec_2 1.03E+02 3.44E+04 3.08E+00 

ReBUNKI    

Spec_1 5.22E+01 1.77E+04 3.21E+00 

Spec_2 1.03E+02 3.44E+04 3.08E+00 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho mostra as principais 
funcionalidades do código de computação 
em nuvem Chameleon e alguns resultados 
de testes de validação. Chameleon resolve 
o problema de desdobramento do espectro 
de nêutrons e é amigável e intuitivo. Pode 
ser aplicado com sucesso em diversos 
locais de trabalho. 

Mais testes de validação estão em 
andamento. Implementações futuras 
incluem a inserção de outros algoritmos, 
como GRAVEL, MAXED e redes neurais. O 
código também será testado para corrigir 
espectros gama e raios-X. 
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APRIMORAMENTO DO MODELO COMPUTACIONAL DE CAMUNDONGO 
FÊMEA DESENVOLVIDO NO CDTN 

Joana D´Arc Souza Rodrigues, Bruno Melo Mendes 

 Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN 

 

INTRODUÇÃO  

Pequenos animais, como camundongos, têm 
sido usados para a realização de experimen-
tos envolvendo radiação ionizante. Novos 
métodos experimentais pré-clínicos frequen-
temente incluem a geração extensiva de i-
magens (Micro CT e/ou PET/SPECT) que 
podem resultar em valores consideráveis de 
dose absorvida nos animais de laboratório. 
Além disso, ensaios com radiofármacos para 
terapia em pequenos animais têm sido utili-
zados para determinar os principais efeitos 
colaterais potenciais e eficácia terapêutica. 
Em todos esses casos citados, a quantifica-
ção precisa das doses absorvidas e a de-
terminação dos padrões de deposição de 
energia são de fundamental importância pa-
ra qualificar ou excluir potenciais efeitos ra-
diobiológicos que podem interferir nos expe-
rimentos in vivo. Dessa forma, o desenvol-
vimento e aprimoramento de fantomas de 
camundongos se faz necessário para uma 
boa dosimetria. 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho foi realizar uma 
revisão na segmentação do modelo compu-
tacional de camundongo FM_BRA e identifi-
car e segmentar novos órgãospara a versão 
aprimorada do modelo. 

METODOLOGIA 

Dois pesquisadores diferentes segmentaram 
os diversos órgãos do modelo para fins de 
comparação. As massas dos órgãos seg-
mentados foram confrontadas com as da 
primeira versão do modelo. As imagens 
segmentadas manualmente foram gentil-
mente cedidas pelo Turku Center for Disea-
se Modeling e representam um camundongo 

fêmeo da linhagem C57BL pesando aproxi-
madamente 28g. GIMP®2.10 foi usado para 
selecionar e segmentar cada órgão/tecido. O 
software IMAGEJ® foi aplicado para montar 
as imagens segmentadas em uma pilha 3D e 
para converter as imagens segmentadas em 
arquivos binários. O volume dos órgãos 
segmentados foi medido com o software A-
MIDE®. 34 órgãos ou tecidos foram segmen-
tados sendo que 13 correspondem a novas 
segmentações. 

 

RESULTADOS 

Nesta versão FM_BRA, cada órgão foi seg-
mentado como uma região uniforme. Cortes 
coronal, sagital e transversal do modelo 
FM_BRA_02 (aprimorado) foram apresenta-
dos na Figura 1, assim com a. renderização 
do modelo com alguns órgãos em destaque 
e do esqueleto. Cores específicas foram a-
tribuídas para cada órgão segmentado. Ao 
todo, 34 órgãos/tecidos foram segmentados, 
em comparação com os 21 órgãos e tecidos 
segmentados no FM_BRA_01. Foram ob-
servadas diferenças consideráveis nas mas-
sas dos órgãos segmentados. A maior dis-
crepância em relação à primeira versão do 
modelo ocorreu na tireoide, com uma dife-
rença de +341% e no olho com uma diferen-
ça de -79 %. Em relação à comparação en-
tre as segmentações realizadas por diferen-
tes pesquisadores nesse trabalho as maio-
res variações de massa foram observadas 
para o intestino delgado (+42%) e no olho (-
19 %). A revisão do modelo FM_BRA foi rea-
lizada e um fantoma mais realístico e com 
mais órgãos segmentados foi obtido. Tam-
bém foi possível verificar que a identificação 
das fronteiras dos órgãos e tecidos e o resul-
tado da segmentação podem variar significa-
tivamente para diferentes segmentadores. 
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FIGURA 1 - Representações 
gráficas do modelo FM_BRA 
aprimorado obtidas através 
do software AMIDE®. Coronal 
(A) Sagital (B) e cortes trans-
versais (C). Renderização 3D 
do corpo inteiro do animal, 
com rim, supra renais útero e 
bexiga em destaque (D). 
Renderização 3D do esquele-
to (E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

O modelo voxelizado de camundongo 
FM_BRA_01foi revisado e aprimorado por 
dois segmentadores diferentes e dois no-
vos modelos foram gerados: FM_BRA_02 
e FM_BRA_03. Todos os órgãos do mo-
delo original foram ressegmentados. Foi 
possível diferenciar parede do órgão e 
conteúdo para bexiga, estômago, intestino 
grosso e intestino delgado. O modelo de 
camundongo fêmea, FM_BRA, continuará 
sendo aprimorado. Além resolução das 
dúvidas que sugiram sobre a segmenta-
ção de alguns órgãos já mencionados, 
novas melhorias devem ser realizadas em 
trabalhos futuros como: i) segmentação 
das regiões dos rins (córtex, medula e 
pélvis); ii) segmentação da gordura mar-
rom; iii) segmentação de osso cortical e 
trabecular; iv) segmentação dos grandes 
vasos visíveis; iv) segmentação das câ-

maras cardíacas; e segmentação do teci-
do adiposo. 
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Análise comparativa do ciclo de vida das matrizes cimento e geopolímero 
para solidificação de rejeitos radioativos 
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INTRODUÇÃO  

Uma das técnicas para o tratamento e 
acondicionamento de rejeitos radioativos é 
a solidificação. Para tal, diversos materiais 
podem ser usados, sendo cimento e betume 
os mais tradicionais, mas novas tecnologias 
estão surgindo para reduzir os impactos 
decorrentes da emissão de gases de efeito 
estufa e o aquecimento global [1], [2].  
O geopolímero faz parte do grupo dessas 
novas tecnologias, sendo alvo de estudo 
para uso na solidificação de rejeitos 
radioativos [1],[3],[4]. O material é citado como 
vantajoso devido à menor emissão CO2 
quando comparado ao cimento, além de 
suas boas propriedades mecânicas e 
resistência ao fogo e ácidos [1]

. 

Uma metodologia que permite o estudo de 
aspectos ambientais e potenciais impactos 
na vida de um produto é a Metodologia de 
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) [5]. Essa 
metodologia de pesquisa combina softwares 
e bancos de dados para calcular diferentes 
indicadores de impacto ambiental. Existem 
estudos de ACV no Brasil que comparam 
concreto geopolimérico e cimentício, porém 
no âmbito da engenharia civil [6]. 
 

OBJETIVO 

Comparar os resultados da análise de ciclo 
de vida de cimento e geopolímero, de 
matérias primas brasileiras, tendo em vista 
a utilização para solidificação/imobilização 
de rejeitos radioativos. 

METODOLOGIA 

A ACV se deu por meio do software 
OpenLCA, utilizando como bases de dados 

o IDEMAT a Agribalyse® e 5 metodologias 
de análise, como o AWARE.  

A unidade funcional de estudo utilizada foi 
de 1kg de rejeitos radioativos (supondo 
bentonita contaminada) a serem 
imobilizados. O sistema de estudo envolveu 
desde a extração de matéria-prima até sua 
entrega ao CDTN (Centro de 
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear), 
em Minas Gerais. As informações para 
modelagem no OpenLCA foram obtidas em 
artigos científicos publicados pelo grupo de 
pesquisa do CDTN [1], [7]. 

RESULTADOS 

A modelagem analisou três níveis 
tecnológicos para a produção de 
metacaulinita, a matéria-prima do 
geopolímero - piloto, industrial e Best 
Available Technology (BAT). Assim, foi 
possível comparar o geopolímero ao 
cimento Portland sobre a ótica de quatro 
indicadores ambientais: mudança climática, 
depleção da camada de ozônio, consumo 
de água e uso de recursos fósseis.  
Os resultados obtidos (Figura 1) mostram 
que há redução da emissão de CO2

 quando 
opta-se pelo geopolímero em detrimento ao 
cimento, porém o mesmo não foi verificado 
para os demais indicadores analisados.  
A modelagem e dados obtidos no estudo 
são inovadores no âmbito da análise de 
geopolímeros e cimento, uma vez que 
trouxeram estudos de ACV para matrizes de 
aglomerantes no âmbito da gestão de 
resíduos radioativos - na literatura, apenas 
foram observadas extensas pesquisas para 
esses materiais com uso na engenharia 
civil. 
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Figura 1 - Representações gráficas dos resultados para quatro indicadores ambientais 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos geopolímeros analisados, é 
possível inferir que apenas em casos de 
planta produtiva com alta tecnologia e bem 
dimensionada para produção de 
metacaulim, o geopolímero se apresenta 
mais ‘verde’ que o cimento. Além disso, o 
apelo de menos agressivo ao meio 
ambiente para o geopolímero na área de 
gerenciamento de rejeitos radioativos só foi 
verificado para o indicador de redução da 
emissão de CO2, tendo como base de 
comparação determinada formulação de 
matriz geopolimérica e cimentícia utilizada 
no CDTN. 
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Estudo de Materiais Avançados por Técnicas Especiais 
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INTRODUÇÃO  

A espectroscopia de fotoelétrons excitados 
por raios-X (XPS) é uma técnica 
experimental de análise de superfícies de 
materiais sólidos. Ela consiste na excitação 
de átomos através de um feixe de fótons de 
raios-x, fazendo com que os mesmos 
emitam fotoelétrons que são analisados 
pelo XPS. 

Os espectros resultantes dessa técnica 
possibilitam a identificação quantitativa dos 
elementos presentes na superfície da 
amostra, assim como suas concentrações 
relativas, o número de coordenação e as 
ligações químicas presentes no material, 
tudo isso a partir da análise dos picos de 
fotoemissão detectados pelo equipamento.  

OBJETIVO 

Desenvolver e utilizar a técnica de XPS a 
fim de caracterizar as propriedades e 
entender mudanças químicas e estruturais 
de elementos presentes na superfície de um 
material. 

METODOLOGIA 

A amostra a ser estudada é inserida no 
equipamento de XPS e primeiro é analisada 
em um espectro amplo, que possui 
varredura em uma ampla faixa de energia, a 
fim de estabelecer uma noção inicial de 
quais elementos serão de interesse.  

Depois de estabelecidos quais serão os 
elementos analisados, prossegue-se para a 
realização da varredura dos espectros 
específicos, com uma varredura em menor 
energia de passagem e passo. 

Com os espectros em mãos, os dados são 
transferidos para o software CasaXPS, 
onde realizam-se ajustes necessários. 

RESULTADOS 

Ao longo de desenvolvimento desse 
trabalho, diversas análises foram 
realizadas. Dentre algumas, podemos citar 
alguns casos como: 

1) Estudo do Sistema Ternário Baseado 
em Polianilina, Grafeno e uma Matriz 
Acrílica Aplicado em Sistemas 
Condutores; 

2) Funcionalização de nanopartículas de 
hidroxiapatita com MDP e complexação 
com Cu; 

3) Avaliação da reutilização de subprodutos 
da fabricação de ímãs: determinação da 
composição de ligas fabricadas a partir 
de materiais reciclados; 

4) Síntese de nanopartículas de Pd 
estabilizadas em hidrochar 
funcionalizado com grupo triazol; 

5) Estudo de amostras de grafeno e óxidos 
de grafeno em forma de filme a fim de 
determinar a composição química da 
superfície, incluindo determinação de 
contaminantes e a o grau de oxidação 
do grafeno antes e depois da realização 
de processos de redução.  

Exemplificando os espectros obtidos em 
alguns desses trabalhos, podemos mostrar:
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Figura 1 – Espectro amplo referente ao trabalho 
“Síntese de nanopartículas de Pd estabilizadas 
em hidrochar funcionalizado com grupo triazol”. 
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Figura 2 – Espectro Amplo referente ao trabalho 
“Estudo de amostras de grafeno e óxidos de 
grafeno em forma de filme” antes de processo 
de redução 
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Figura 3 - Espectro Amplo referente ao trabalho 
“Estudo de amostras de grafeno e óxidos de 
grafeno em forma de filme” depois de processo 
de redução 

No exemplo do trabalho acima, a partir dos 
espectros amplos, foi possível determinar 
que a amostra continha só oxigênio e 
carbono, sem contaminantes aparentes na 
superfície, e suas quantidades relativas, 
sendo 30% de carbono e 70% de oxigênio. 
Pode-se observar, a partir do espectro 
amplo, que após a amostra sofrer 
processos de redução tem-se a introdução 
de novos compostos, assim como uma 
mudança nas quantidades relativas dos 
elementos presentes e nas ligações 
químicas formadas. 
Tabela 1 – Quantidades relativas dos 
elementos presentes na amostra de grafeno 
após 

processos de redução.  
Assim, a análise nos picos possibilita a 
identificação de mudanças na amostra. 

CONCLUSÕES 

A análise através de XPS é extremamente 
útil na caracterização química da superfície 
da amostra em estudo. A partir do espectros 
foi possível determinar os principais picos e 
quais os respectivos elementos, 
correspondentes a esses picos, presentes 
em cada amostra, além de compreender as 
mudanças químicas que ocorreram e como 
elas afetaram o material. 
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Caracterização tecnológica de minério de grafite 
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INTRODUÇÃO  

O mineral grafita (ou grafite) pode figurar 
em uma lista de substâncias de grande 
importância estratégica, tanto para a 
indústria quanto para a segurança nacional. 
É um mineral não metálico cujas principais 
características são alta condutividade 
elétrica e térmica, inércia química (alta 
resistência à corrosão), excelente 
lubrificante natural e altamente refratário, 
com alto ponto de fusão [1]. 

Existem três formas naturais de grafite, 
podendo ser amorfa, flake ou lump. O 
mineral tem sido objeto de interesse da 
indústria mineral, favorecendo o 
desenvolvimento de programas exploração 
mineral e tecnologias de processamento [2]. 
A caracterização tecnológica de minérios é 
parte fundamental para a compreensão do 
recurso mineral para o seu máximo 
aproveitamento. 

OBJETIVO 

Realizar a caracterização tecnológica de um 
minério de grafite. 

METODOLOGIA 

Inicialmente a amostra foi classificada em 
peneira de 6 malhas tipo Tyler (3,36 mm), 
sendo o passante armazenado para 
homogeneização e a fração retida britada 
circuito de britadores primário e secundário 
em circuito com a peneira, até que todo o 
material estivesse com granulometria 
abaixo de 3,36 mm. Foi realizada 
amostragem do material em pilha longa, 
sendo coletadas amostras menores para 
análise granulométrica, química e 
mineralógica. Determinou-se o teor de 
carbono nas diferentes frações 

granulométricas. A metodologia de 
preparação da amostra é apresentada no 
fluxograma da Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma da metodologia de 
preparação da amostra para caracterização 

RESULTADOS 

Caracterização química: Os resultados 
obtidos na análise química da amostra 
recebida estão apresentados na Tabela 1.  

 

TABELA 1. Composição química dos 
principais compostos/elementos da amostra 
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Caracterização granulométrica: Os 
resultados da distribuição granulométrica e 
análise granuloquímica referentes a 
amostra original após preparação, estão 
apresentados na Figura 2 e na Tabela 2 
respectivamente. 

 

 

Figura 2. Distribuição granulométrica 

 

TABELA 2. Análise granuloquímica 

 

 

Caracterização mineralógica: Para a 
identificação das fases minerais presentes 
na amostra recebida foi empregada a 
técnica de difratometria de raios-X, 
utilizando difratômetro de raios-X, marca 
Rigaku, modelo Geigerflex semi-automático, 
com monocromador de cristal curvo de 
grafita e tubo de cobre. De acordo com essa 

análise, a amostra contém majoritariamente 
minerais de grafite e quartzo. 

CONCLUSÕES 

O trabalho envolveu a preparação da 
amostra em circuito de britagem e 
peneiramento, homogeneização em pilha, 
análises química, granulométrica e 
mineralógica por difração de raios-X. A 
amostra contém majoritariamente minerais 
de grafite (minério) e quartzo (ganga). 
Verifica-se que 89,2% do carbono contido 
concentra-se nas frações acima de 325 
malhas (44 µm). A próxima etapa da 
pesquisa se concentrará em testes de 
flotação em laboratório  
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Utilização da técnica de troca iônica na recuperação e separação de ETR 
presentes em baixas concentrações em efluentes ácidos 

Pedro Augusto Possa Vicente Sacramento Ferreira, Ana Cláudia Queiroz Ladeira  
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN 

 

INTRODUÇÃO  

Elementos terras raras (ETR) compreendem 

os 15 elementos da família dos lantanídios 

mais o ítrio e o escândio, apesar de seu 

nome os ETR não são extremamente 

incomuns na crosta terrestre, essa 

designação vem do fato desses metais 

terem sido primeiramente extraídos de 

metais raros como o ouro e a platina [1].  

As extrações dos ETR são feitas a partir de 

fontes classificadas como primárias ou 

secundárias. As fontes primárias tratam-se 

dos minérios contendo terras raras. Já as 

fontes secundárias são resíduos provindos 

de outros processos de produção humana, 

como a mineração [2]. 

O presente trabalho teve como foco as 

fontes secundárias de obtenção de ETR, 

extraindo os elementos de terras raras da 

água residual (DAM) proveniente de uma 

mina de Urânio localizada no município de 

Caldas, MG, desativada no ano de 1995, 

mas que ainda produz água residual 

disponível para tratamento em laboratório. A 

utilização da DAM proveniente da mina em 

Caldas é de grande interesse científico, já 

que o local de extração apresenta alto grau 

de concentração de ETR [3], além disso o 

processo realizado é um exemplo de uma 

alternativa de extração mais sustentável  e 

menos agressiva ao meio ambiente quando 

comparada aos métodos de obtenção 

primários. 

 

OBJETIVO 

O trabalho realizado foi feito com o objetivo 

de analisar a viabilidade da técnica de troca 

iônica para obtenção e separação de ETR a 

partir de DAM, avaliando a viabilidade da 

utilização do NH4EDTA como agente de 

eluição, bem como a capacidade de 

separação dos elementos terras raras. 

 

METODOLOGIA 

O ensaio de carregamento foi realizado em 

colunas de vidro com 11 mm de diâmetro, 

foi utilizado um leito de resina LEWATTIT® 

MDS 200H de 8 mL. A coluna foi alimentada 

com água ácida de mina com uma bomba 

de alimentação peristáltica da marca 

WATSON MARLOW, modelo QDOS 30, 

com vazão igual a 0,77±0,04 mL min-1. A 

eluição foi realizada na coluna carregada 

com os ETR provindos da água de mina, o 

NH4EDTA 0,1 mol L-1 foi utilizado como 

agente de eluição. Com o objetivo de se 

obter melhores resultados de separação 

dos metais, foram adicionadas duas colunas 
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com 15 mL de leito, que foram ativadas com 

uma solução de NH4OH. As amostras de 

eluição foram coletadas em intervalos de 45 

minutos com o auxílio de um coletor de 

amostras AMARSHAN, modelo FRAC 900, 

com vazão de 0,35±0,02 mL min -1. 

 

RESULTADOS 

Depois de coletadas as amostras de 

eluição, foram medidas as quantidades de 

ETR em uma determinada faixa. Esses 

valores foram dispostos em um gráfico que 

mostra as curvas de eluição dos ETR 

presentes na coluna carregada. O gráfico 

obtido está mostrado na Figura 1 . 

 

 

Figura 1- Curvas de eluição dos ETR analisados.  

 

Analisando as curvas de eluição para todos 

os metais é possível observar que o número 

de BV não foi o suficiente para a eluição 

completa do lantânio, indicando a 

necessidade de uma maior quantidade de 

amostras a serem coletadas. Os demais 

metais foram bem eluídos, obtendo-se 

resultados satisfatórios após a análise. O 

alto valor de eluição pode ser explicado pela 

maior concentração de EDTA utilizada 

durante a realização do experimento, o que 

proporciona um melhor desprendimento dos 

ETR carregados. Houve uma separação 

dos metais analisados, mas ainda 

insuficiente. 

 

CONCLUSÕES 

Após a análise dos resultados, é possível 

concluir que a utilização de NH4EDTA 0,1 

mol L-1 e duas colunas carregadas com 

NH4OH na eluição de uma coluna saturada 

de ETR é favorável para a recuperação 

desses ETR, É possível que uma menor 

concentração do agente de eluição melhore 

o fracionamento. 
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Análise de ciclo de vida para duas opções de tratamento para rejeito NORM 
de petróleo 
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INTRODUÇÃO  

Atividades de exploração e beneficiamento 
de recursos naturais podem gerar o material 
conhecido como NORM (naturally occurring 
radioactive material), uma vez que 
elementos radioativos são comumente 
encontrados na natureza. A extração e 
refino do petróleo, mineração e outras 
atividades estão associadas com o aumento 
da concentração destes radionuclídeos e 
podem gerar diferentes quantidades de 
rejeitos NORM [1]. 

O setor de gás e petróleo brasileiro contribui 
de maneira relevante para o 
desenvolvimento econômico do país. Uma 
pesquisa levantada pelo IBGE mostra que o 
setor de gás e óleo é a segunda maior 
atividade industrial no Brasil, contribuindo, 
em 2015, com R$185,22 bilhões no PIB 
brasileiro e representando 20% da atividade 
econômica industrial [2].  

Rejeitos NORM oriundos da indústria de 
petróleo estão majoritariamente na forma de 
sólidos incrustados (scales) ou de borra 
(sludges). Estes rejeitos também contam 
com diversos compostos orgânicos 
instáveis e perigosos em sua composição e, 
por consequência, é desejável sua 
degradação antes da solidificação. Dentre 
as técnicas economicamente viáveis 
empregadas para o tratamento, a 
incineração e a destilação a vácuo geram 
rejeitos concentrados semelhantes para a 
solidificação e deposição final. 

OBJETIVO 

Este projeto tem como objetivo avaliar e 
comparar duas alternativas de tratamento 
de rejeito NORM — incineração e destilação 

a vácuo — que geram rejeitos concentrados 
semelhantes, com enfoque em aspectos de 
sustentabilidade. 

METODOLOGIA 

O trabalho da Avaliação do Ciclo de Vida 
(ACV) começou com a definição do rejeito 
que seria aplicado como entrada tanto no 
método de incineração, quanto no método 
de destilação a vácuo. O rejeito contou com 
características obtidas em estudos da 
literatura. 

Para prosseguimento da metodologia ACV, 
procurou-se informações na literatura que 
poderiam se relacionar ao processo de 
incineração e destilação a vácuo a serem 
modelados. O método de incineração 
utilizado neste trabalho foi baseado também 
em estudos da literatura. O método de 
destilação, por sua vez, foi baseado na 
princípios da tecnologia VacuDry®, 
modelado a partir de informações obtidas 
com o contato com a empresa consultas no 
website da mesma. 

Para obtenção dos resultados da Avaliação 
do Ciclo de Vida, devem ser utilizados 
métodos de avaliação de impacto. No 
trabalho, foram avaliadas as emissões de 
CO2 (indicador Climate Change), danos à 
camada de ozônio (indicador Ozone 
Depletion), uso de recursos fósseis 
(indicador Resource use, fossils) e uso de 
água (indicador Water Use). O método de 
Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida 
(AICV) utilizado no trabalho foi o “EF 3.0 
Method (adapated)”. Foi utilizado o software 
OpenLCA durando toda a modelagem. 
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RESULTADOS 

O método de destilação a vácuo mostrou 
ser, em geral, mais agressivo ao meio 
ambiente em grande parte dos indicadores, 
quando comparado ao método de 
incineração, assumindo que ambos os 
métodos reduzem igualmente volume de 
rejeito NORM tratado. 

O método de incineração se mostrou melhor 
em relação à destilação a vácuo, quando 
avaliada em quantidades relativas de 
emissões de CO2 (kq CO2 eq), com 
emissões 34% menores de dióxido de 
Carbono. 

Quando se trata de danos à camada de 
ozônio, o método de incineração se mostrou 
melhor em relação à destilação a vácuo, 
quando avaliada em quantidades relativas 
de emissões de gases CFC (kq CFC11 eq), 
com emissões 24% menores. 

O método de incineração se mostrou melhor 
em relação à destilação a vácuo, quando 
avaliada em quantidades relativas de uso 
de energia fóssil (MJ), com redução de 56% 
de emissões de dióxido de Carbono. Este 
valor é duvidoso, visto que a incineração 
tem como combustível grandes quantidades 
óleo diesel. 

Exclusivamente no indicador de consumo 
de água, o método de incineração se 
mostrou pior em relação à destilação a 
vácuo, quando avaliada em quantidades 
relativas de uso de água (m³ depriv.), com 
redução de 20%. 

Estes valores inesperados ocorreram 
devido a uma modelagem não apropriada 
do processo. Ao analisar os resultados 
obtidos, percebeu-se que grande parte dos 
impactos estavam associados à quantidade 
de energia elétrica utilizada em uma 
proporção desbalanceada, o que 
comprometeu os resultados finais da 
pesquisa.  

CONCLUSÕES 

O método de incineração se mostrou mais 
adequado, quando comparado com a 
destilação a vácuo, mesmo a última 
contando com um procedimento livre de 
combustão, com uma baixa emissão de 
poeira e gases poluentes. Esta maior 
adequação acontece devido ao menor 
consumo de energia elétrica associado ao 
método de incineração. 

Contudo, estes resultados obtidos não 
estão devidamente avaliados e confiáveis, 
devido ao modelo proposto. Para maior 
confiabilidade os autores sugerem que, para 
futuros trabalhos, seja feita uma pesquisa 
da matriz energética utilizada para alimentar 
os processos estudados no trabalho, bem 
como uma busca de dados práticos e 
confiáveis relacionados aos processos 
industriais de incineração e destilação de 
rejeitos radioativos oleosos, a fim de 
simplificar a modelagem. 

Ainda assim, com o trabalho, é possível 
perceber a complexidade do rejeito NORM 
de petróleo, onde sua composição é 
extensa e variada, consequentemente, 
consumindo diferentes quantidades de 
energia consumida e gerando rejeitos 
diferentes, de acordo com sua composição, 
evidenciando a dificuldade na modelagem. 
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INTRODUÇÃO  

Os nêutrons produzidos durante a operação 
do cíclotron contribuem para exposição 
direta ou indireta dos Indivíduos 
Ocupacionalmente Expostos (IOEs). O 
sistema de espectrometria de multiesferas 
de Bonner (EB) é largamente empregado 
para obter informações do espectro de 
nêutrons dentro de um ambiente fechado, 
como uma casamata de concreto do 
cíclotron. Para uso dos sistemas EB é 
fundamental o conhecimento da resposta de 
cada combinação detector - esfera em 
função da energia. Como a resposta de 
cada detector não é uma função 
analiticamente conhecida, devido ao 
número finito de medidas, a função resposta 
do detector deve ser substituída por uma 
matriz de resposta, normalmente obtida 
utilizando códigos computacionais 
baseados no método de Monte Carlo. Neste 
trabalho foi utilizado o código de Monte 
Carlo PHITS para a obtenção de respostas 
para um espectrômetro de Bonner com o 
detector de 6LiI(Eu)1,2. Os resultados 
obtidos foram comparados aos resultados 
obtidos com código MCNPX, de trabalhos 
anteriores do grupo. 

OBJETIVO 

Estudo da resposta de espectrômetros EB, 
utilizando o código de Monte Carlo PHITS, 
para realização do mapeamento completo 
do campo de radiação neutrônico ao redor 
do cíclotron GE PETtrace e linha externa do 
CDTN, em diferentes condições de 
operação e/ou produção. 

METODOLOGIA 

Foi utilizado o código PHITS, versão 3.26, 
para a modelagem do sistema EB com um 
detector de 6LiI(Eu) e esferas de polietileno 
de alta densidade (PEAD), da fabricante 
LUDLUM, modelo 42-5. O sistema foi 
modelado considerando o detector, bem 
como a estrutura do tubo fotomultiplicador, 
de acordo com as especificações do 
fabricante. As densidades e composições 
dos materiais utilizados foram tomados do 
Compendium of Material Composition Data 
for Radiation Transport Modeling³. Com a 
geometria modelada, posicionou-se uma 
fonte em formato de disco, com um raio 
correspondente ao raio da esfera de 
polietileno, lateralmente a uma distância de 
50,18 cm da esfera. Inicialmente, foram 
realizadas simulações para nêutrons 
monoenergéticos com as seguintes 
energias: 1,000E-07, 1,000E-03, 1,000E-01, 
1,000E+00, 1,995E+01, 7,943E+01 MeV. As 
respostas (R) do espectrômetro foram 
obtidas utilizando a seguinte equação: 

𝑅 = 𝜙 ⋅ 𝑎𝐹 ⋅ 𝑛𝐿ⅈ𝐼 ⋅ 𝑉𝑑𝑒𝑡 ⋅  𝜎 𝑛, 𝑝 + 𝜎 𝑛, 𝑑 +

𝜎 𝑛, 𝑡 + 𝜎 𝑛,𝛼                                         (1) 

RESULTADOS 

As Figuras 1 e 2 mostram a distribuição das 
razões entre as respostas obtidas no 
presente estudo e aquelas obtidas por 
Mendes (2021)4. Na Figura 1, que 
apresenta a distribuição para todas energias 
até 20 MeV, é possível notar uma pequena 
variação nas respostas obtidas com ambos 
os códigos. Já na Figura 2 é possível 
perceber claramente uma grande 
discrepância na distribuição das razões 
para energias superioras a 20 MeV. 
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Figura 1. Distribuição das razões entre as 
respostas obtidas no presente estudo e 
aquelas obtidas por Mendes4 para energias 
menores de 20 MeV. 

 

 

Figura 2. Distribuição das razões entre as 
respostas obtidas no presente estudo e 
aquelas obtidas por Mendes4 para energias 
maiores de 20 MeV. 

CONCLUSÕES 

As respostas de um espectrômetro EB com 
6LiI(Eu) foram obtidas utilizando o código 
de Monte Carlo PHITS para as esferas de 2, 
3, 4, 5 e 6 polegadas. Os resultados 
encontrados com o PHITS apresentaram 
uma boa concordância com os obtidos com 
o MCNPX (desvios menores que 10 %), 
para nêutrons com energias menores de 19 
MeV. Para energias entre 10 e 19 MeV, os 
desvios entre os valores foram menores que 
17 %, e, para energias maiores de 20 MeV, 
os desvios foram maiores que 85 %. Porém, 
como descrito em García-Fernández 
(2022)5, o PHITS e o MCNPX podem 
apresentar divergências entre si, devido ao 
uso de bibliotecas diferentes e modelos 
físicos, principalmente em energias maiores 
que 20 MeV. Os estudos para obtenção de 
melhores resultados para energias acima de 
20 MeV, ainda estão em progresso, porém 
as respostas obtidas podem ser usadas na 
espectrometria de nêutrons nos locais de 
trabalho. 
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ESTUDO DO EFEITO ANÓDICO EM UM TUBO DE RAIOS X UTILIZANDO O 
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INTRODUÇÃO  

Simulações Monte Carlo têm sido 
amplamente empregadas no estudo da 
evolução de sistemas a priori 
determinísticos, cuja modelagem 
matemática é demasiado complexa ou 
insuficiente. Apesar de ser um método 
dispendioso em termos de processamento 
computacional, devido à recursividade, com 
a rápida elevação no desempenho dos 
computadores, seu emprego é 
progressivamente ainda mais vantajoso.  
Mesmo no concernente ao transporte de 
partículas, uma grande vantagem com 
relação aos métodos determinísticos 
encontra-se na facilidade de adequação às 
geometrias, por mais variadas e complexas 
que sejam [1], de modo que diferentes 
Softwares e sistemas de códigos têm sido 
formulados e empregados para as mais 
variadas finalidades, com particular 
interesse na radiodosimetria, 
radiodiagnóstico e radioproteção. Um deles 
é o PHITS 

[2]
 (Photons and Heavy Ions 

Transport Code System), empregado nas 
simulações realizadas no presente trabalho. 

Caracterizado pela discrepância no fluxo de 
fótons entre as extremidades de uma 
superfície posicionada paralelamente ao 
lado catódico e anódico de um tubo de raios 
X, o Efeito Anódico ou Efeito Calcanhar (do 
inglês “Heel Effect”) ocorre devido à uma 
maior atenuação dos fótons emitidos da 
extremidade anódica do tubo de raios X. Ele 
é largamente empregado na radiologia para 
a otimização da relação dose versus 
diagnóstico, em razão da variação da 
espessura e densidade dos tecidos no 
corpo humano [3]. Uma variedade de fatores 
pode influenciar na magnitude do efeito 
anódico, como a distância foco-filme (DFF), 

ângulo e material do anodo, tensão e 
filtração do tubo. 

OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a 
influência dos parâmetros ângulo do anodo 
e DFF na magnitude do efeito anódico, 
utilizando o código de Monte Carlo PHITS. 

METODOLOGIA 

Um anodo rotatório foi modelado em 
proporções próximas as dos 
comercialmente disponíveis para fins de 
radiodiagnóstico.. Constituído de 
Tungstênio, encontra-se separado do meio 
por um cilindro oco de vidro de 0,1 cm de 
espessura, que encerra o vácuo. Fora do 
cilindro um paralelepípedo também oco com 
0,35 cm de espessura em chumbo atua 
como alojamento do tubo. Sua porção 
inferior apresenta uma janela ampla, além 
da qual uma folha de alumínio de 0,1 cm de 
espessura atua como filtro adicional. Nos 
espaços entre o tubo de raios X e a 
blindagem e além dela existe ar seco [4].  

Abaixo, a 1 m do foco, um filme de 30 x 24 
cm² e dividido em 100 retângulos com 7,2 
cm² de área atua como detector [3]. O tally t-
cross quantifica o fluxo de fótons através de 
cada um dos retângulos, decorrentes da 
interação entre um feixe de elétrons 
monoenergético com 120 keV e 0,2 cm de 
raio e o anodo. Para a quantificação referida 
somente foram utilizados os valores para os 
fluxos através da primeira coluna de 
retângulos em cada uma das margens do 
filme.  

Variando a DFF e o ângulo do anodo, a 
variação no fluxo de fótons provenientes 
das extremidades anódica e catódica pode 
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ser quantificada, através das simulações, 
com número de histórias da ordem de 109. 

RESULTADOS 

A Figura 1, obtida a partir da simulação com 
anodo rotatório de 16° deixa evidente a 
discrepância no fluxo de fótons entre os 

lados anódico e catódico. 

Figura 1. Distribuição do fluxo de fótons no 
campo de radiação.  

Os resultados preliminares atestam uma 
redução na magnitude do fluxo de fótons 
provenientes da extremidade anódica para 
aumentos no ângulo do anodo dentro do 
intervalo analisado (8°- 20°). Para aumentos 
na DFF, por vez, a redução é ainda mais 
expressiva. A 1 m do foco, para as 
dimensões consideradas, o fluxo total em 
cada um dos lados é praticamente uniforme. 

CONCLUSÕES 

No presente trabalho o código de Monte 
Carlo PHITS foi utilizado para avaliar a 
influência dos parâmetros ângulo do anodo 
e DFF na magnitude do efeito anódico. Os 
resultados preliminares obtidos mostraram a 
variação do fluxo de fótons entre as 
extremidades do detector, de acordo com a 

DFF e o ângulo do anodo, confirmando a 
influência desses parâmetros no efeito 
anódico. Simulações adicionais, variando os 
demais parâmetros estão em andamento.  
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OBJETIVO 

O Centro Regional de Ciências 
Nucleares do Centro-Oeste, CRCN-CO, 
tem como missão realizar o Programa de 
Monitoração Radiológica e Ambiental 
(PMA) das áreas do Parque Estadual 
Telma Ortegal (PETO), que abriga o 
Depósito Final dos rejeitos do acidente 
radiológico de Goiânia, com Césio-137, 
na cidade de Abadia de Goiás. 

 
O CRCN-CO busca realizar as 

análises dos TLD’s dos pontos de 
amostragem, coletados a cada trimestre. 

 

METODOLOGIA 

Foram desenvolvidas as seguintes 
etapas: 

 
A) Seleção visual para verificação de 

pastilhas de TLD’s quebradas, sujas de 
terra, devido às intempéries climáticas 
da exposição ao meio ambiente do 
PETO, compostos por LiF;Mg, Ti 
(TLD-100). [1] 

 
B) A metodologia de limpeza 

implantada foi colocar os TLD’s em um 
béquer com solução de álcool 
isopropílico, levados para secar na 
estufa, para logo após serem 
manuseados. 

 
C) A etapa de tratamento térmico pré- 

leitura, para voltar os detectores TLD’s 
à sua condição inicial, é definida de 
Annealing que demora em torno de 4 
horas com temperatura de 400°C com o 
forno PTW-TLD-Ofen (fabricado pela 

PTW-Freiburg), conforme mostra a 
Figura 1. 

 
Figura 1: Forno utilizado para tratamento 

térmico. 
 

Fonte: CRCN-CO, 2022. 

 

D) É realizado o aquecimento a 100° 
C, antes da leitura, para retirada dos 
baixos sinais luminescentes. Os TLD’s 
selecionados e que já passaram pela 
inspeção visual e limpeza, são separados 
em lotes contendo 50 TLD’s cada. Todo 
o resfriamento das pastilhas TLD’s 
consiste em aguardar até que a 
temperatura dos detectores se torne 
baixa, em torno de 25 °C. [2] 
 

E) Em seguida, o modelo TLD- 
Irradiator 2210 serve para a calibração 
de chips TLD. Para isso é utilizada uma 
fonte de radiação Sr90/Y90 com 33MBq 
(0,9mCi) de atividade. [3] 

 

RESULTADOS 

Com a criação de 3 protocolos no 
software Winrems, cada um contendo 50 
TLD’S, que foram submetidos à 
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metodologia acima, em torno de 10 
leituras cada protocolo, os TLD’S mais 
estáveis, com dispersão de leitura 
menores foram escolhidos, conforme 
exemplo da obtenção da “Glow Curve” 
na Figura 2, abaixo. Os protocolos 
criados foram: A) lote1-sel-22-23, B) 
loteextra1-sel-22-23, C) lote2-sel-22-23 

 
Figura 2: Exemplo de leitura de TLD. 

 

Fonte: CRCN-CO, 2022. 

 
 

CONCLUSÕES 

Das 150 pastilhas TLD’S dos três 
lotes foram selecionadas 33 pastilhas 
para compor o protocolo loteA-P-22-23, 
e 34 pastilhas para compor o protocolo 
loteB-N-22-23, totalizando 67 TLD’S 
que realizaram a monitoração ambiental 
no segundo semestre de 2022. 

 
O PMA tem apresentado, nas 

imediações do repositório, taxa de dose 
efetiva anual em níveis inferiores ao 
estabelecido pela própria CNEN. Os 
valores de 0,01 µGy/h (micro-Gray por 
hora) a 0,05 µGy/h para taxa de kerma 
no ar em média no último PMA 
realizado (2018/2019), estão próximos 
aos valores encontrados no pré-
operacional, entre 0,07 µGy/h e 0,10 
µGy/h, indicando, portanto, que a 
instalação vem operando sem causar 
impacto radiológico para os indivíduos 
do público ou seu meio 

ambiente circunvizinho, conforme a 
Figura 3 demonstra. 

 
Figura 3 : Medida de taxa de kerma no ar entre 

2008 e 2019, com as médias das quatro leituras 

dos 10 TLD’s monitorados por ano. 
 

Fonte: CRCN-CO (2022). 
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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.  

Em casos de acidentes radiológicos de 
grande escala, é necessário o uso de 
métodos de triagem para que os indivíduos 
expostos a doses mais elevadas tenham 
prioridade na intervenção médica. 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 

1. Seleção de doadores e coleta de 
amostras 

Foram coletadas 5 amostras de sangue 
periférico (4 ml cada) de um voluntário 
saudável e não-fumante selecionado por 
meio de critérios (GAJENDIRAN et al., 
2001). 

2. Irradiação das amostras 

A irradiação foi realizada no Departamento 
de Energia Nuclear (DEN) em uma fonte de 
60Co (irradiador Gammacel 220) 
(temperatura da sala de ~22 ºC) a uma taxa 
de dose absorvida de 0,021 Gy/min com 
doses absorvidas de 0,5 Gy e 0,75 Gy  

3. Cultivo de células  

As preparações citológicas para as análises 
cromossômicas foram obtidas a partir de 
cultura de linfócitos. 

4. Preparação das lâminas  

As lâminas foram confeccionadas a partir 
do precipitado de células ressuspenso em 
solução fixadora. Para as lâminas de 
micronúcleo, as gotas foram despejadas 
sem altura. No caso de dicêntrico, foi 
respeitada a altura de aproximadamente um 
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metro da lâmina. Em seguida, as lâminas 
foram coradas com Giemsa.  

5. Análise Microscópica 

As análises das alterações cromossômicas 
foram realizadas no microscópio óptico 
(Leica DM500). As lâminas foram 
examinadas em busca de células 
binucleadas viáveis. Para o ensaio de 
dicêntrico foram analisadas metáfases 
viáveis, englobando amostras irradiadas e 
controle. Sendo contabilizados apenas os 
dicêntricos associados à presença de seus 
fragmentos acêntricos (IAEA, 2011). 

6. Análise dos dados 

Os dados obtidos a partir da leitura das 
lâminas serão submetidos a testes 
estatísticos para a avaliação quanto à 
conformidade ao modelo de Poisson, sendo 
utilizados o índice de dispersão e o teste u 
de Papworth (IAEA, 2011). As estimativas 
de dose absorvida serão feitas utilizando o 
coeficiente das curvas de dose-resposta de 
dicêntrico e micronúcleo para feixe gama do 
Laboratório de Dosimetria Biológica do 
CRCN-NE e com o auxílio do programa 
Dose Estimate. 

RESULTADOS 

No ensaio de dicêntrico, foram 
contabilizadas 533 metáfases, sendo 301 
para o controle (0 Gy), 113 para a dose de 
0,5 Gy e 119 para a dose de 0,75 Gy. 

Enquanto na técnica de micronúcleo foram 
analisadas 2000 células binucleadas para o 
controle (0 Gy), 1599 para a dose de 0,5 Gy 
e 1358 para a dose de 0,75 Gy. Ao total, 
foram contabilizadas 4957 células 
binucleadas e 101 micronúcleos. 

Já no protocolo combinado de DC + MN, 
foram analisados dois tempos diferentes de 
cultura: 48 e 72 horas. Para a cultura de 
48h foram analisadas um total de 577 
metáfases, todas em M1 (46 
cromossomos), sendo 95 para o controle, 

327 para a dose de 0,5 Gy e 155 para a 
dose de 0,75 Gy. Ao longo da contagem, 
foram contabilizadas 173 células 
binucleadas, sendo 34 para o controle, 58 
para a dose de 0,5 Gy e 81 para a de 0,75 
Gy.  

Na cultura de 72h, foram analisadas 321 
metáfases em M1 (98 para o controle, 140 
para a dose de 0,5 Gy e 83 para a dose de 
0,75 Gy), e foi possível encontrar um total 
de 6 células em M2 (92 cromossomos). Ao 
longo da contagem, foram contabilizadas 
295 células binucleadas (54 para o controle, 
146 para a dose de 0,5 Gy e 95 para a de 
0,75 Gy).  

CONCLUSÕES 

Faz-se necessário o avanço das análises 
para validação e implantação do protocolo 
combinado em serviços de dosimetria 
biológica.   
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Investigação da Frequência de Alterações Cromossômicas Instáveis na População 
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INTRODUÇÃO 

Elementos radioativos, como o Radônio 
(Rn222), produto do decaimento de 
moléculas do Rádio (Ra226), estão 
presentes naturalmente no solo e em 
rochas e são facilmente dissolvidos na água 
e no ar. Particularmente para pessoas 
morando ou trabalhando em áreas com 
concentração elevada de Rn222 no ar 
inalado, a dose absorvida pode ser 
substancial (J. Pohl-Ruling et al, 2000). 
No Nordeste do Brasil há uma extensa faixa 
de sedimentos rochosos uranofosfatados 
que abrange 150km da costa dos estados 
de PE e PB, conhecida como Região Urano 
Fosfática. Estudos de monitoramento em 
cidades dessa região realizados por Ramos 
(2020) demonstraram concentrações de 
atividade indoor do gás Rn222 até 
1.174Bq/m3. Segundo Amaral (2018), a 
dose efetiva anual associada a ingestão 
desse nuclídeo na água da poços das 
mesmas cidades chegam a médias de 
0.125 mSv/ano, ultrapassando o nível de 
referência de 0,1 mSv/ano recomendado 
pela USEPA (2000). 
Como são Elementos emissores de 
radiação ionizante, podem induzir a 
formação de alterações cromossômicas 
geralmente utilizadas pela dosimetria 
citogenética para estimativa de dose 
absorvida, como o ensaio de dicêntricos 
(IAEA,2011; Altikulaç, 2015). 
Diante do cenário apresentado, se mostra 
de suma importância o estudo acerca da 
saúde da população residente nas regiões 
apresentadas, avaliando a frequência das 
respectivas alterações. 

OBJETIVO 

Avaliar a frequência de alterações 
cromossômicas instáveis em amostras 
sanguíneas irradiadas por Rn222 in vitro, 
simulando as condições da população 
residente na Região Urano Fosfática de 
Pernambuco. 

METODOLOGIA 

Foram coletadas amostras de sangue 
periférico  (30  mℓ)  em  tubos  de  coleta  a 
vácuo com tubos heparinizados 
Vacutainer® de doadora do sexo feminino, 
26 anos e não fumante, após assinatura do 
termo livre e esclarecido pelo voluntário. As 
irradiações do material biológico coletado 
foram realizadas em câmara de Ra226 com 
atividade de 105 kBq com taxa de produção 
constante de Rn222 no Serviço de Análises 
Ambientais do CRCN-NE a concentrações 
de 93,3; 661,1; 26,0 e 19,4 kBq/m3 por 1 
hora. As preparações citológicas para as 
análises cromossômicas foram obtidas a 
partir de cultura de linfócitos, seguido da 
confecção das lâminas a partir do 
precipitado celular ressuspenso em 0,5 – 
0,75mℓ de solução fixadora que foi gotejado 
em dois pontos na lâmina. Cerca de 24 
horas após o gotejamento, as lâminas 
foram coradas em Giemsa 5% por 7 
minutos. A análise das alterações 
cromossômicas foi realizada ao microscópio 
ótico, com objetivo de avaliar 500 
metáfases viáveis   por   concentração    e 
as frequências de alterações 
cromossômicas contabilizadas. 
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RESULTADOS 

TABELA 1 – Distribuições Intercelulares de Dicêntricos e 
de Fragmentos Isolados Com Suas 
Respectivas Frequências (médias), Variâncias, Índices de 
Dispersão e Valores de u. 

 
 

 
 

O número de 500 metáfases não foi 
atingido por falta de tempo hábil. As 
análises continuam. O grupo controle 
apresentou a quantidade de dicêntricos 
esperada na literatura (1 a 2 dicêntricos a 
cada 1000 células). Observa-se que o 
índice u segue a distribuição de Poisson em 
todas as concentrações, com exceção da 
última; a partir dessa concentração fica 
mais perceptível a atuação da radiação alfa, 
onde tenderia a uma distribuição não 
Poisson com aparecimento de um número 
maior de dicêntricos. 

 

CONCLUSÕES 

A técnica de dicêntrico mostrou-se sensível 
em apontar a exposição à radiação emitida 
pelo Radônio, observando-se diferença 
estatística entre o grupo controle e 
irradiado. É importante ressaltar que na 
literatura não há trabalho que relacione a 
frequência de alterações cromossômicas e 
concentração de atividade. 
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INTRODUÇÃO  

A radiação ionizante (IR) tem sido muito 
utilizada na medicina, nas indústrias, na 
pesquisa e outros, aumentando, assim, o 
risco de exposição acidental em humanos 
[1]. A exposição à radiação ionizante pode 
elevar o risco de anormalidades no 
desenvolvimento e no surgimento de câncer 
[2]. Com isso, é importante medir o nível de 
radiação de cada indivíduo expostos para 
entender os danos citogenéticos resultantes 
dessa exposição [3,4].  
A atuação da dosimetria biológica é 
fundamental, visto que o dano citogenético 
é quase específico da radiação, sendo o 
ensaio de micronúcleos em linfócitos de 
sangue periférico humano (PBLs) uma das 
técnicas da biodosimetria mais rápida nas 
avaliações das amostras e mais simples, 
não necessitando de avaliadores altamente 
capacitados [1,3]. 

OBJETIVO 

Avaliar a relação dose-resposta do ensaio 
de micronúcleos em linfócitos de sangue 
periférico humano após a exposição à 
radiação gama de 3, 4 e 6 Gy. 

METODOLOGIA 

Segundo critérios utilizados por Gajendiran 
[5], foi selecionado um voluntário saudável, 
adulto e do sexo feminino após assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, não-fumante e sem histórico 
de exposição à radiação nos últimos seis 
meses antes da coleta.  
Foi realizada a coleta de 15 ml de sangue, 
separada em três alíquotas de 5ml, sendo 
uma considerada controle (não irradiada) e 
as outras duas alíquotas considerada 

amostra irradiada, exposta a uma fonte de 
60Co de 3, 4 e 6 Gy sob uma taxa de dose 
de 1,194 kGy/h (DEN-UFPE). 
As preparações citológicas para as análises 
foram obtidas a partir de cultura de linfócitos 
seguindo o método disposto em manual da 
Agência Internacional de Energia Atômica 
(IAEA) [7]. 
Seguindo os critérios de pontuação de 
micronúcleos (Mn) descritos por Fenech [6], 
foram preparadas as lâminas para leitura 
em microscópio e determinação dos 
resultados. 
O erro padrão (SE) foi calculado conforme 
descrito pela IAEA [7]. Para analisar se a 
formação de micronúcleos seguiu uma 
distribuição Poisson, utilizou-se o índice de 
dispersão (σ2/y) e a unidade normalizada 
deste índice (teste u) [8]. 

RESULTADOS 

Numa contagem de 1.946 células 
binucleadas (CB), foram encontrados 897 
micronúcleos. Na tabela 1 é possível ver 
detalhadamente a distribuição e 
porcentagem de dano celular. 

O nível espontâneo de micronúcleos nas 
amostras controles foram: de 3 Mn para 310 
CB equivalentes a valores obtidos em 
outros laboratórios [1,9,10] que foi 
identificado uma média de 40 micronúcleos 
por 1000 células binucleadas. 

Os valores de u foram obtidos e indica 
sobredispersão segundo a distribuição de 
Poisson. Nos pontos de dose de 3 e 6 Gy o 
índice de dispersão estão próximos de 1, 
variando de 1.239 e 1.268. 

TABELA 1: Números de micronúcleos 
distribuídos em células binucleadas de 
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linfócitos de humanos binucleados de 
amostras de sangue expostas in vitro com 
doses diferentes de 60Co. 

 

O símbolo BN refere-se a célula binucleada e Mn 
micronúcleo. Y é a frequência média de Mn, var é a 
variância.   

Apenas no ponto de dose de 4 Gy com 
valor de u maior que 1,96 indicou que a 
sobredispersão é significativa em nível de 
confiança de 95% [8].  

Com os valores obtidos e comparados com 
outros trabalhos [1,3,6], respostas 
semelhantes foram encontradas.  

TABELA 2: Comparação de micronúcleos 
(Mn) encontrados em células binucleadas 
(Bn) de acordo com a faixa de dose de 
radiação exposta. 

Autor 3 Gy 4 Gy 6 Gy 

(FRANÇA; 
MENDES, 2022) 

531 Bn – 171 
Mn 

468 Bn – 
256 Mn 

637 Bn – 
468 Mn 

(Nairy et al., 2016) 1 019 Bn – 
484 Mn 

972 BN – 
789 MN 

876 Bn – 
1 475 Mn 

(Antunes et al., 
2014) 

16 000 Bn – 
4041 Mn 

  

(PAJIC et al., 2014)  2 800 Bn – 
1 800 Mn 

 

 

CONCLUSÕES 

Assim, espera-se mais estudos para então 
obter a validação da curva de calibração 
dose-resposta e assim determinar uma 
curva de calibração mais confiável como 

biomarcador de exposição à radiação 
humana para alta taxa de dose dentro do 
Laboratório de Dosimetria Biológica do 
CRCN-NE. 
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Biomonitoração dos elementos químicos presentes nos pelos de animais 
domésticos 
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INTRODUÇÃO 

Os animais domésticos são considerados 
biossentinelas da exposição humana, pois 
convivem e compartilham ambientes em 
comum com os seus tutores. A relação 
entre elementos químicos e a imunidade já 
é conhecida na literatura como 
demonstrado por Koller [1], que encontrou 
uma relação entre chumbo e cádmio, 
produzindo diminuição significativa da 
imunidade de coelhos. 

Como a composição química pode ser 
aplicada para a análise de agrupamentos, 
Quimiometria já foi aplicada para estudos 
de separação entre cabelos humanos e de 
pelos de animais [2]. Contudo, sua 
aplicação para estudo da discriminação 
entre animais saudáveis e doentes ainda 
não foi explorada. 

Aplicando-se , o objetivo deste trabalho foi 
aplicar ferramenta quimiométrica a 
espectros de raios-X para a separação de 
pelos de animais acometidos por doenças 
e saudáveis. 

EXPERIMENTAL 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética no Uso de Animais (Parecer 
CEUA/UFPE número 0077/2020). 
Amostras de pelo foi coletada dos dorsos 
dos animais com auxílio de tesoura 
revestida em titânio. O procedimento de 
lavagem dos pelos consistiu em 
centrifugação com acetona, seguido de 
enxague com água ultrapura. As amostras 
foram secas em estufa de circulação 
forçada à 40 ºC até peso constante. 

A preparação das amostras seguiu com a 
organização do pelos em tufos com 
diâmetro maior que 3 mm envolvidos com 
Mylar específico para a análise por EDXRF. 
Anteriormente à obtenção dos espectros de 
raios-X, o equipamento EDX-720 da 
Shimadzu foi calibrado em energia e 
eficiência, utilizando padrão interno A-750 
(Shimadzu). Para a verificação da 
qualidade do procedimento analítico, foi 
empregado o padrão Shimadzu SUS com 
concentrações conhecidas de elementos 
químicos. A análise química foi realizada 
por 100 segundos para a obtenção de 
espectros raios-X na faixa de 0,02 a 40,96 
keV com colimador de 3 mm (FERNANDEZ 
et al., 2017).  

Após a obtenção dos espectros, os 
resultados foram compilados em planilha 
para análise por componentes principais, 
empregando-se o programa de computador 
The Unscrambler. Foi empregada 
transformação dos dados para a obtenção 
de 5 componentes principais, acumulando-
se, no mínimo, 70% da variabilidade. A 
partir dos resultados das componentes 
principais para as amostras, foi aplicada 
análise de agrupamentos a partir do 
programa de computador Statistica. 
Diversos métodos de cálculos de distâncias 
e algoritmos de agrupamentos foram 
estudados. 

RESULTADOS  

Na Figura 1, é possível visualizar o 

dendrograma obtido a partir dos resultados 

da análise por componentes principais para 

os espectros raios-X (agrupamento = 
Método de Ward; distância = Chebychev
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Figura 1 – Melhor dendrograma para o agrupamento das amostras de pelos analisadas por EDXRF. C = cachorro; G = 
gato; CD = cachorro doente; GD = gato doente.

A análise de agrupamentos empregando os 
espectros de raios-X para os pelos dos 
animais não foi considerada satisfatória, 
uma vez que os grupos formados não 
refletiram a condição de saúde dos 
animais. Entretanto, um animal se destacou 
dos demais de acordo com os resultados 
do dendrograma (Amostras GD17). Esse 
animal havia chegado recentemente à 
clínica para tratamento com quadro clínico 
de infecção respiratória e lesões. 

CONCLUSÕES  

A Quimiometria aplicada a pelos de 
animais não resultou em discriminação 
satisfatória para animais saudáveis e 
doentes. Entretanto, imageamento 
utilizando Microscopia Eletrônica de 
Varredura será empregado para a 
compreensão dos resultados obtidos por 
EDXRF. 
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INTRODUÇÃO  

Sabe-se que a Ginkgo biloba, uma planta 
popularmente utilizada pelo seu caráter 
terapêutico, é bastante referenciada na 
literatura por proporcionar através do seu 
extrato efeitos cardioprotetores, 
antitumorais, imunoestimulantes, 
antioxidantes e anti-inflamatórios [1,2,3]. 
Seu extrato contém cerca de 300 
compostos os quais conferem atividades 
radioprotetoras. Assim, desempenham um 
comportamento protetor contra os danos 
oxidativos, provenientes da radiação, nos 
tecidos e órgãos acometidos [4].  

O presente estudo analisou por meio do 
teste MTT a viabilidade celular de amostras 
de sangue tratadas com diferentes 
concentrações de EGb 761. O teste MTT, 
por sua vez, consiste em uma técnica 
colorimétrica onde é possível observar a 
redução enzimática do composto 3-[4,5-
dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio 
brometo (MTT) em MTT-formazan, reação 
que é catalisada pela succinato 
desidrogenase mitocondrial. Dessa forma, o 
teste funciona como meio de avaliar a 
capacidade celular [5]. 

OBJETIVO 

O experimento teve como objetivo 
determinar a viabilidade celular de amostras 
tratadas com extrato de Ginkgo biloba 761, 
assim como amostras tratadas com 
bromodeoxiuridina, um composto químico 
genotóxico, por meio da técnica MTT. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de 
Dosimetria Biológica do Centro Regional de 
Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-
NE/CNEN, em conjunto com o laboratório 
de Biofísica Celular e Molecular da 
Universidade Federal de Pernambuco. 

Seleção dos voluntários e coleta das 
amostras 
Foram utilizadas amostras sanguíneas de 
voluntários saudáveis, dos quais foram 
coletadas 5 ml de sangue periférico para 
cada concentração da Ginkgo biloba 
estudada em tubo contendo heparina. 
 
Amostras coletadas 
Foram adicionadas concentrações do 
extrato EGb 761 diluído em DMSO 
(dimetilsulfóxido) de 0,5, 10, 15, 20, 30, 40 
mg/ml nas amostras de sangue periférico 
humano. O controle negativo consistiu em 
três tubos contendo água destilada. O 
controle positivo adveio de três tubos da 
cultura sem nenhum tratamento, sendo 
apenas uma cultura normal de células. 
Além disso, também se realizou uma 
triplicata das amostras com sangue tratado 
com 5-bromo-2'deoxiuridina, um composto 
químico genotóxico, também testado nas 
seguintes concentrações 0,5, 10, 15, 20, 30, 
40 mg/ml. 
 
Viabilidade celular 
A viabilidade celular foi determinada, então, 
pelo método de redução do MTT, técnica 
colorimétrica que determina a viabilidade 
celular pela capacidade das células 
reduzirem o sal tetrazólio, protocolado por 
Dani et al [6]. Após o término da cultura, 
adicionou-se 1x106 células/ml do corante 
MTT em cada poço, em seguida foi 
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realizado um tempo de exposição ao 
corante que durou cerca de 3 horas. Logo 
após, removeu-se o meio de cultura e 
adicionou-se 80 μl de dimetilsulfóxido 
(DMSO) em cada poço a fim de solubilizar 
os cristais de formazan, estes derivados da 
redução do sal tetrazólio. As placas foram 
agitadas por 10 minutos, e após isso a 
absorbância foi obtida a partir da técnica de 
ELISA a 570 nm. Os tratamentos foram 
realizados em triplicata. 
RESULTADOS 

Os valores de absorbância, obtidos a partir 
do ELISA, foram calculados para determinar 
a viabilidade celular das amostras tratadas 
nas concentrações estabelecidas. Com 
base no representado pelo gráfico (figura 
1), pode-se observar que nas 
concentrações 10, 15, 20, 30 e 40 (mg/ml), 
as amostras tratadas com 
bromodeoxiuridina demonstraram 
diminuição de sua viabilidade celular 
quando comparadas com as de Ginkgo. 
Isso ocorre pelo fato da bromodeoxiuridina 
ser um composto genotóxico, de modo que 
acaba levando as células à morte, 
diminuindo a viabilidade celular.  

 Figura 1. Comparação da viabilidade celular entre 
concentrações de Ginkgo biloba e bromodeoxiuridina. 

Na concentração de 0,5 mg/ml, observa-se 
maior viabilidade celular da 
bromodeoxiuridina em contraste com a 
Ginkgo. Isso ocorre devido à baixa 
concentração utilizada, isto é, a 
bromodeoxiuridina não estava em 
concentrações suficientes para ocasionar a 

morte celular de uma grande quantidade de 
células. Já na concentração de 20 mg/ml 
temos uma altíssima viabilidade celular, em 
relação a Ginkgo biloba, seguida de queda 
nas concentrações seguintes (30 e 40 
mg/ml), o que nos leva a crer que 20 mg/ml 
possa ser a concentração ideal da utilização 
desse extrato. 

Esses resultados demonstram a 
aplicabilidade do EGb como um tratamento 
não tóxico para as células, visto que as 
células se mantiveram viáveis em níveis 
consideráveis. 

CONCLUSÕES 
Os resultados deste trabalho, a partir da 
metodologia do teste MTT, sugerem que a 
aplicabilidade do extrato de Ginkgo biloba, 
em baixas doses, não desencadeia reações 
tóxicas que possam provocar a morte 
celular, ou seja, não é um composto tóxico 
a nível celular. No entanto, é possível 
observar que em doses aumentas como 40 
mg/ml a viabilidade celular cai de forma 
significativa. 
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INTRODUÇÃO 

A Radioecologia é a ciência que visa 
identificar e compreender essas fontes de 
radiação, o transporte e os efeitos dos 
radionuclídeos no ambiente ao longo do 
tempo, bem como compreender a 
incorporação de radionuclídeos por inalação 
ou ingestão e seus efeitos para os seres 
humanos [1, 2]. Estudos realizados pelo 
grupo de Radioecologia do Departamento 
de Energia Nuclear da Universidade Federal 
de Pernambuco (RAE-DEN-UFPE) e o 
Serviço de Monitoração Ambiental (SEAMB) 
do Centro Regional de Ciências Nucleares 
do Nordeste (CRCN-NE) verificaram a 
presença de radionuclídeos, como o 
radônio, em alimentos, na atmosfera, água 
de poços e no solo na região metropolitana 
do Recife, e sabendo-se que o radônio, um 
gás inalável de meia vida curta, deposita os 
produtos de seu decaimento no trato 
respiratório, emitindo partículas carregadas 
e radiação gama no organismo, torna-se 
altamente importante a avaliação dos 
possíveis efeitos biológicos advindos da 
exposição a esse tipo de radionuclídeo [3, 
4]. O ensaio de micronúcleo é um tipo de 
método citogenético utilizado na avaliação 
da dose absorvida, principalmente em 
situações emergenciais, e por isso faz-se 
necessário o estabelecimento de curvas de 
calibração com base nessa técnica. 

 

OBJETIVO 

Analisar in vitro a produção de danos 
citogenéticos do sangue humano exposto 
ao Rn222, por meio da análise da frequência 

de micronúcleos (MN) em células 
binucleadas (BN). 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de 
Dosimetria Biológica e no Serviço de 
Análises Ambientais (SEAMB) do Centro 
Regional de Ciências Nucleares do 
Nordeste (CRCN-NE). Um voluntário 
saudável, do sexo feminino, 26 anos, não 
fumante, foi selecionado após a realização 
de anamnese adaptado de Gajendiran et al 
(2001)[5]. Foram coletadas amostras de 
sangue periférico (30 ml cada) em cada 
respectivo dia de exposição, por meio de 
punção venosa a vácuo com tubos 
heparinizados com volume de 4ml, 
totalizando assim quatro amostras, uma 
para cada dia e concentração 
correspondente. As amostras foram 
divididas em duas alíquotas de 15 ml, 
sendo uma considerada controle (não 
irradiada, mantida em temperatura 
ambiente, não exposta à luz). Para a 
irradiação, foi utilizada uma fonte de Ra226 
(t1/2=1.600 anos) com atividade de 105 kBq 
(19/01/2021), modelo PYLON RN-1025-100 
(Pylon Eletronics, Canadá) com taxa de 
produção constante de Rn222, que foi selada 
por 21 dias para se obtero equilíbrio secular 
entre Ra226 e Rn222. As exposições 
ocorreram em dias subsequentes, 
aguardando o decaimento da concentração 
de atividade, para se obter as seguintes 
concentrações: 93,3 kBq/m3; 66,1 kBq/m3; 
26,0 kBq/m3 e 19,4 kBq/m3. Ao término das 
exposições, as alíquotas, controle e 
irradiada, foram encaminhadas ao 
Laboratório de Dosimetria Biológica para o 
tempo de reparo celular numa estufa onde 
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permaneceram por um período de 2 horas a 
37ºC, posteriormente foram subdivididas 
em 6 alíquotas de 5ml (3 controles e 3 
irradiadas) para ser utilizada em três 
diferentes técnicas, sendo a de micronúcleo 
a técnica escolhida para este trabalho. 
Assim foi realizada a cultura de linfócitos a 
partir do protocolo estabelecido pelo 
manual da Agência Internacional de 
Energia Atômica (IAEA) [6]. 

 

RESULTADOS 

Foram contabilizadas um total de 10.000 
células binucleadas, sendo 1000 para cada 
controle e 1500 para cada amostra 
irradiada. A quantidade de células BN 
mínima para se determinar a frequência de 
MN é 1000, sendo esperado o 0 a 40 MN 
por 1000 BN em amostras de background, 
podendo haver uma distribuição de variável 
de 0 até 3 MN por célula binucleada [8, 9]. 
Após isso, foram realizadas análises 
estatísticas utilizando o programa R, a fim 
de comparar os grupos expostos e o grupo 
controle. Foi avaliada a distribuição de 
Poisson, através do teste u de Papworth. 
Da mesma forma, foi realizado o teste de 
X2, a fim de testar a homogeneidade entre 
amostras, avaliando se há diferença 
estatística significativa entre elas, sendo 
95% o nível de significância comumente 
definido. Os resultados estatísticos estão 
demonstrados na tabela 1, a seguir: 

 
TABELA 1. Distribuições intercelulares de 
MN e suas respectivas frequências 
(médias), variâncias, índices de dispersão e 
valores de u. 

CONCLUSÕES 

A técnica de MN não foi sensível o 
suficiente para apresentar diferença 
estatística entre os grupos analisados 
(exposto e controle) e o quantitativo de 
alterações encontradas permaneceu na 
frequência basal esperada pela literatura. 
Vale ressaltar que esta técnica é muito 
utilizada para triagem em situação 
emergencial, sendo utilizada em associação 
a outras, como por exemplo, a técnica de 
Cromossomo dicêntrico. Logo, apesar da 
pouca diferença estatística, o Ensaio de 
micronúcleo é útil para fins de separação 
dos indivíduos expostos, bem como para 
auxiliar no devido direcionamento médico. 
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INTRODUÇÃO  

Com a intenção de colaborar com um 
projeto maior, em parceria com outras 
unidades da CNEN, sobre a monitoração 
ambiental de solos urbanos de parques e 
praças utilizados para fins recreativos. 
Alguns parques da cidade do Recife e 
Região Metropolitana vêm sendo 
estudados. A intenção é averiguar o 
impacto da poluição química no ônus da 
doença pediátrica; pois, a poluição está 
ligada a múltiplas doenças não 
transmissíveis (DNTs) em crianças, 
incluindo baixo peso ao nascer, asma, 
câncer e distúrbios do 
neurodesenvolvimento, e essas doenças 
veem aumentando no mundo [1]. 

Crianças e adolescentes são os grupos 
que mais demandam por atividades 
recreativas em parques e praças públicas, 
sendo mais susceptíveis a problemas de 
saúde, influenciados pela emissão de 
poluentes na atmosfera por veículos 
automotivos e aerossóis contendo 
elementos metálicos tóxicos advindos da 
atividade de revolver o solo, que causam 
problemas à população diretamente 
exposta [2]. 

A determinação de metais-traço será 
realizada por Fluorescência de Raios-X por 
Dispersão de Energia - EDXRF que utiliza 
um feixe de raios-X para promover a 
excitação dos elétrons dos elementos 
químicos nas amostras. Esta excitação 
proporciona a emissão de raios-X 
característicos que são detectados e por 
meio dos espectros gerados, os elementos 
químicos podem ser identificados e 
quantificados.  

Enquanto a biodisponibilidade dos 
elementos, nos solos, é realizada de acordo 

com o método criado por Tessier e 
colaboradores (1979) [3]. 

 

OBJETIVO 

Verificar o controle da qualidade das 
metodologias propostas para a análise de 
solos totais e da biodisponibilidade de solos 
no laboratório da Divisão de Análises 
Ambientais do CRCN-NE. 
 

METODOLOGIA 

Anteriormente às análises das amostras 
são realizadas as análises de padrões 
certificados que indicam quão próximo dos 
resultados oficiais os métodos utilizados 
permitem que os números obtidos se 
aproximem. Para tanto, o padrão SRM 2711 
(NIST) que representa solos e BCR-701 
que representa sedimento foram analisados 
(a determinação de metais-traço em 
solos/sedimentos nas diversas fases 
geoquímicas, foram verificados por 
espectrofotometria de absorção atômica).  

E a determinação de metais totais foi 
realizada por Fluorescência de Raios-X por 
Dispersão de Energia – EDXRF após 
calibração do equipamento e obtenção das 
curvas de calibração (que para a validação 
do procedimento analítico, foi utilizado o 
número En para alcançar o nível de 
confiança das medidas de 95%). 

 

RESULTADOS 
 
A análise dos resultados compreendeu 

técnicas estatísticas para a expressão dos 
resultados das concentrações dos 
elementos químicos determinadas por 
EDXRF. Para a validação do procedimento 
analítico, foi utilizado o número Isso 
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(Equação 1). Que alcança o nível de 
confiança de 95%, a faixa adequada para 
os resultados do Número Isso é entre [-1 e 
1], conforme recomendação da ISSO 
13528/2005 [4]. 
 

En = (Xobs – Xref)/ U2
obs + U2

ref  

Xobs = Valor observado na análise do material de 
referência;  
Xref = Valor do material de referência certificado;  
U2

obs = Incerteza analítica expandida em nível de 95% 
de confiança do valor obtido do material de 
referência;  
U2

ref = incerteza analítica expandida em nível de 95% 
de confiança do valor certificado 
 

Os resultados obtidos com o EDX-RF 
podem ser observados nas Tabelas 1 e 2. E 
os resultados para a biodisponibilidade 
estão representados na Tabela 3. 
 

TABELA 1. Resultados das Análises do Padrão 
Certificado SRM 2711 (NIST), para Metais Totais. 

Elementos SRM 2711 Valor medido En 
Mn 638 ± 28 570 ± 66,4 -0,50 
Fe 28900±600 28088±216 -0,96 
Cu 114 ± 2 121±11,95 0,26 
Zn 350,4 ± 48 396±23,5 0,95 
Ga 15 ± 3 15 ± 1 -0,04 
As 105 ± 8 104 ± 3,3 -0,10 
Pb 1162 ± 31 1059 ± 79 -0,64 
Sr 245,3 ± 0,7 261 ± 8,48 0,87 
Ti 3060 ± 230 3008 ± 76,6 -0,18 
Al 65300± 900 62248±1227,3 -0,93 
Si 304400±1900 294332±875,8 -0,94 
K 24500±800 23470±217,9 -0,95 
Ca 28800±800 27618±199,42 -0,92 

 
TABELA 2. Resultados das Análises do Padrão 
Certificado BCR-701 para Biodisponibilidade. 

 
 

 
 
 

CONCLUSÕES 

Os métodos utilizados demonstram boa 
adequação para as análises a serem 
realizadas. 
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Metais 
 

Fase 

Cu (mg/kg) Ni (mg/kg) 

Este 
trabalho 

Faixa 
aceitável 

Este 
trabalho 

Faixa 
aceitável 

Lixiviável 47,8 ± 1,4 47,6 a 51 14,5 ± 3,0 14,5 a 16,3 
Redutível 121,4 ± 3 121 a 127 25,4 ± 3,1 25,3 a 27,9 
Oxidável 52, 7 ± 7,3 51,2 a 59,2 14,4 ± 3,9 14,4 a 16,2 
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Aplicação do ensaio micronúcleos com bloqueio da citocinese celular 
(CBMN) após exposição à radiação gama com baixa taxa de dose  

Houemakou Rimaud Djidonou e  Mariana Esposito Mendes  
CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO NORDESTE - CRCN-NE 

INTRODUÇÃO  

A radiação é definida como a energia que se  
propaga através do espaço e, os elementos 
radioativos emitem radiação ionizante na 
tentativa de alcançar sua estabilidade 
nuclear. Esta radiação traz inegáveis 
benefícios médicos, bem como danos 
biológicos ao ser humano. Assim, faz-se 
importante avaliar a exposição à radiação 
ionizante com finalidade de minimizar os 
danos biológicos e de maximizar os 
benefícios do seu uso. A grandeza física 
fundamental na monitoração de indivíduos 
expostos à radiação ionizante é a dose 
absorvida, sendo realizada diretamente com 
o auxílio de aparelhos sensíveis 
denominados dosímetros, a dosimetria física 
[1,2]. A avaliação de parâmetros biológicos 
sensíveis aos efeitos radioinduzidos vem 
sendo utilizada na monitoração individual 
denominada biodosimetria, tornando-se 
assim uma ferramenta complementar à 
dosimetria física [3].  

Atualmente, as alterações cromossômicas 
podem ser identificadas por meio de 
algumas técnicas, sendo duas delas a 
análise citogenética convencional de 
cromossomos dicêntricos e a técnica de 
micronúcleos (MN) com bloqueio da 
citocinese celular (CBMN - Cytokinesis-
Block Micronucleus) [2,4]. O ensaio de 
cromossomos dicêntricos é o método mais 
utilizado e mais estabelecido, entretanto 
apresenta limitações em casos de acidentes 
radiológicos em grande escala. Para isso, os 
métodos de triagem precisam ser tão 
rápidos quanto confiáveis e um número de 
fatores precisa ser considerado para a 
estimativa de dose nessa situação.  

 

 

 
Estudos realizados por  Alexander et al.,  
2007 mostraram que, das quatro técnicas 
citogenéticas (dicêntricos, hibridização in 
situ por fluorescência - FISH, 
micronúcleos e condensação prematura 
dos cromossomos - PCC), as de MN e 
PCC mostraram real potencial para 
utilização em triagem [5].  

OBJETIVO  

Este trabalho visa avaliar os linfócitos do 
sangue periférico pelo ensaio de 
micronúcleos com bloqueio da citocinese 
celular (CBMN) resultante da irradiação com 
feixe de gama com baixa taxa de dose.  

METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada no Laboratório de 
Dosimetria Biológica do Centro Regional de 
Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-
NE, com um voluntário saudável, não-
fumante, e realizamos a coleta de 20ml de 
sangue periférico. As amostras foram 
separadas em alíquotas de 5 ml, sendo uma 
considerada controle (não irradiada) e as 
outras três foram irradiadas em uma fonte 
de 60Co com taxa de dose: 2,4215 Gy/h. 
Para a cultura dos linfócitos foi utilizado o 
protocolo do manual da IAEA, 2011.  

RESULTADOS  

Em um total de 6.235 células binucleadas 
analisadas, 374 micronúcleos foram 
encontrados e um aumento estatisticamente 
significante na formação de micronúcleos foi 
observado (p < 0,01). 
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TABELA 1. Dados Agrupados de 
Frequência de Micronúcleos (MN) em 
Linfócitos da Amostra de Sangue Exposta a 
Raios Gama. 

 
 

No que diz respeito à frequência (número de 
micronúcleos/célula), a cultura controle teve 
uma contagem média de 4 micronúcleos por 
1000 linfócitos binucleados, enquanto 
valores médios de 29, 94 e 217 
micronúcleos/ 1000 células BN foram 
observadas após doses de 0,5 1 e 2 Gy, 
respectivamente.  

A distribuição de micronúcleos foi testada 
com distribuição de Poisson usando o teste 
u e, revelou subdispersão nas amostras 
irradiadas com 0,5 e o controle, com valores 
variando de u negativo. As doses de 1 e 2 
Gy apresentam sobredispersão, no entanto 
a dose de 2 Gy a sobredispersão está acima 
de 1,96, considerando assim uma 
sobredispersão significativa.  

CONCLUSÕES  

O ensaio CBMN, com as outras técnicas de 
biodosimetria tem ajudado muito na 
estimativa da dose absorvida. A razão 
micronúcleo/célula BN aumentou 
linearmente com a dose mesmo com doses 
baixas.  
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Efeito da radiação-X, gama e luz infravermelha/vermelha na Saccharomyces 
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INTRODUÇÃO 
 

A busca por potencializar atividades 
biológicas, com tecnologias diversas tem 
sido bastante aplicada, incluindo o uso de 
radiações, que de acordo com a dose 
empregada influencia na propriedade 
antimicrobiana [1]. O microrganismo 
Saccharomyces cerevisiae é aeróbio 
facultativo, isto é, tem a habilidade de se 
ajustar metabolicamente, tanto em 
condições de aerobiose como de 
anaerobiose. E, sabe-se que a irradiação é 
capaz de causar danos ao DNA da célula, 
ealterações em seus produtos finais, que 
podem ser positivas no sentido de produzir 
substâncias biologicamente ativas, ou 
substâncias prejudiciais à saúde humana, 
com isso é importante averiguar os o efeito 
da luz infravermelha/vermelha e outras 
radiações na Saccharomyces cerevisiae. 

 
OBJETIVO 

 
Avaliar a ação da radiação com luz 

infravermelha/vermelha e outras radiações 
na Saccharomyces cerevisiae. 

 
METODOLOGIA 

 
Com o intuito verificar o 

comportamento da Saccharomyces 
cerevisiae com a luz 
infravermelha/vermelha, a levedura foi 
cultivada no meio YPDl (extrato de 
levedura peptona-dextrose líquido com 
40g de glicose 2%, 20 g de extrato de 
levedura 1% e 40g de peptona 2%) por 
24h, no agitador para posterior 

preparação do inóculo e obtenção da 
sua fase exponencial (DO=1,51). Então, 
45 ml do meio líquido foi dispensado no 
tubo que foi levado à centrífuga com a 
rotação de 160 rpm. O sobrenadante foi 
descartado e as células da 
Saccharomyces cerevisiae são diluídas 
em H2O, divididas em 3 ependorffs, o 1º 
contem 100 l considerado sem 
exposição a radiação, o 2º   contém 
100 l submetido à exposição à radiação 
IV-VIS por 20 min e o 3º 100 l 
submetido à 30 min. Após serem 
irradiadas (Figura 1) as amostras foram 
diluídas de 100 em 100 l (diluições de 
100 a 10-6). Foram produzidas 36 placas 
com o meio de cultivo para a levedura. 
E, após 48 h, foram contadas as células 
fúngicas em cada placa, para 
observação do seu crescimento e/ou 
diminuição. Tendo sido a diluição de 10-6 
a escolhida para a contagem da 
quantidade de leveduras. Para as 
amostras irradiadas com raios-X (Figura 
2 e 5) e raios-, foram observadas suas 
absorbâncias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Irradiação da Saccharomyces 
cerevisiae com luz infravermelha/vermelha 
(LED). 
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Figura 2. Irradiação da Saccharomyces 

cerevisiae com raios-X. 

 
RESULTADOS 

 

Esperava-se que houvesse um menor 
crescimento de colônias com a 
irradiação com luz infravermelha, porém, 
de acordo com os resultados, observou- 
se seu crescimento (Figura 3 e 4). De 
acordo com outros pesquisadores o 
metabolismo das leveduras tende a 
aumentar, sendo os LED que aceleram a 
etapa de fermentação da produção de 
cerveja [2]. Esse trabalho corrobora com 
os nossos dados neste experimento. 

 
 
 
 
 
 
 
(a)                            (b)                         (c) 
 
Figura 3. Amostra de Saccharomyces 

cerevisiae (a)não irradiada, (b) irradiada por 
20 minutos e (c) irradiada por 30 minutos, 
com LED vermelho. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Correlação entre o tempo de 
irradiaçãoe a contagem das colônias de 
leveduras. 

Figura 5. Resultado da irradiação da 
Saccharomyces cerevisiae com raios-X. 

 

Para as amostras irradiadas no gamma- 
cell, a média das amostras irradiadas foi de 
1,047± 0,1; e de 1,120 ± 0,2 para amostras 
não irradiadas. 

 

CONCLUSÕES 
 

Observou-se que com as irradiações 
com LED (luz vermelha e 
infravermelha) o crescimento é 
estimulado pela luz. Enquanto, as 
irradiações com raios-X e raios-gama 
reduzem o crescimento do 
microrganismo. 
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Desenvolvimento de fantomas de voxels a partir de fantomas físicos 
para avaliações dosimétricas em radiologia odontológica 
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INTRODUÇÃO 

A radiologia odontológica é cada vez mais 
utilizada na sociedade contemporânea tendo 
em vista a necessidade de diagnósticos 
precisos em tratamentos dentários e devido a 
sua grande importância nas diversas 
especialidades da Odontologia [1]. Os exames 
radiológicos em odontologia são divididos em 
extrabucais e intrabucais, onde ressaltamos a 
importância desses exames para detecção de 
fraturas, patologias e acompanhamento de 
tratamentos endodônticos e ortodônticos, 
métodos que são bastantes utilizados em 
consultórios de dentistas e clínicas 
especializadas. No entanto, apesar de baixas, 
as doses destas radiografias expõem órgãos 
radiossensíveis da região da cabeça e 
pescoço, tais quais as    glândulas salivares, a 
glândula tireoide e o cristalino [2]. Sabendo 
dos efeitos causados aos indivíduos pelo uso 
não controlado das radiações ionizantes, 
existe a necessidade da implementação de 
programas que garantam a qualidade dos 
exames, do equipamento, e dos princípios de 
proteção radiológica. Para tanto, um estudo 
voltado para o desenvolvimento de dispositivos 
de testes aplicados a garantia da qualidade 
dos parâmetros do feixe vêm sendo realizados, 
utilizando Modelos Computacionais de 
Exposição (MCE) [3], tal qual o modelo 
EGS4/CDO desenvolvido por Menezes [4], 
servindo como referência para o presente 
trabalho experimental e suas simulações.  

OBJETIVO 

Realizar avaliações dosimétricas usando MCE 
formados por algoritmos de fontes radioativas 
externas e o fantoma de voxels do “Cartão 
Dosimétrico Odontológico” (CDO), validando-as 
com medições experimentais com Dosímetros 
Termoluminescentes (TLD). 

 
 

 
METODOLOGIA 

Para realizar as medições, serão utilizados 
dosímetros termoluminescentes de Fluoreto de 
Cálcio dopados com Disprósio (TLD CaF2: Dy), 
com ampla aplicação em dosimetria. Os TLD´s 
serão calibrados em feixe padrão de Césio 137 
do Laboratório de Metrologia do CRCN-NE. 
Foram feitas as leituras desses TLD´s no 
Laboratório de Dosimetria do CRCN-NE. 
Posteriormente serão inseridos no CDO e 
expostos a feixes de raios X, para que as 
medições e demais testes sejam realizados. 
Assim, as avaliações dosimétricas usando 
modelo computacional de exposição 
CDO/EGS4 serão validadas com as  medidas 
experimentais dos TLD´s  usando o cartão 
dosimétrico odontológico. O CDO tem como 
característica principal o fato de ser prático e 
de baixo custo, além de efetuar medições 
seguindo todos os protocolos exigidos pela 
regulamentação vigente para os  
equipamentos de radiologia odontológica 
intraoral. As  medições experimentais serão 
comparadas com outras simulações já 
realizadas usando o  MCE já desenvolvido por 
outros autores [5]. 

 RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram realizados estudos dos tipos de exames 
utilizados em Radiologia Odontológica para 
conhecimento das principais técnicas e 
geometrias de exposição. Foi realizada a 
seleção e calibração de dosímetros 
termoluminescentes (TLD) e estudos 
preliminares de simulações utilizando 
equipamentos de radiologia  odontológica 
intraoral
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CONCLUSÕES 

 

O dispositivo de testes CDO tem mostrado ser 
eficiente na realização de testes de controle de 
qualidade em equipamentos de radiologia 
odontológica intraoral, sendo um dispositivo 
prático e de baixo custo, além de propiciar 
medições de todos os parâmetros técnicos 
exigidos pela regulamentação vigente para 
equipamentos de raios X odontológicos intra- 
orais. Tal dispositivo de testes se mostra poder 
ser utilizado para estudos dosimétricos e 
parâmetros do feixe de raios X em exames de 
Radiologia Odontológica. 
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INTRODUÇÃO 

Diante do processo de controle da 
transmissão da COVID-19, o uso de 
Protetores Faciais com Filtro tipo 2 (PFF2) 
passou a ser o mais procurado, 
desencadeando uma escassez global de 
todos esses insumos. Desse modo, o reuso 
passou a ser adotado por profissionais de 
saúde, surgindo dúvidas se há 
interferências na segurança desse 
equipamento de proteção individual - EPI 
[1, 2]. Métodos de descontaminação entre 
reusos de protetores PFF2 também foram 
cogitados [2]. 

 
Dentre os métodos, a radiação ultravioleta- 
C – Radiação UVC pode ser utilizada para 
impedir o crescimento de patógenos, 
incluindo o novo coronavírus. Entretanto, a 
exposição a esse tipo de radiação causou 
alteração na filtração de respiradores, 
sendo essencial limitar a dose de UV 
aplicada para não haver uma degradação 
estrutural do EPI e manter sua filtração e 
proteção [3,4]. 

 
Nesse sentindo, objetivou-se estudar a 
manutenção das características físicas de 
protetores PFF2 após a aplicação de ciclos 
de radiação ultravioleta, assim como avaliar 
os danos físicos resultantes após sua 
aplicabilidade. 

 

METODOLOGIA 

O modelo de protetor respiratório semifacial 
PFF2 foi fabricado por FLAVORS OF 
AMERICAS S.A®, lote 20201201MM. Durante a 
descontaminação das máscaras por radiação 
UV, máscaras em triplicata foram submetidas 
aos ciclos de 1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Cada 

ciclo corresponde a 30 segundos predefinidos 
pelo próprio fabricante do equipamento [5]. 

 
As amostras foram seccionadas na face 
oronasal, e dispostos em 6 fragmentos. Esses 
fragmentos foram desmembrados em Externo 
(E), Filtro (F) e interno (I), correspondendo para 
cada uma das 3 camadas das máscaras. Para a 
realização das análises por EDX, as amostras 
foram fixadas em duas lâminas de vidro, 
sobrepostas e fixadas com fita adesiva nas 
laterais. 

 
Para a obtenção dos espectros de raios-X, o 
equipamento EDX-720 da Shimadzu foi 
calibrado em energia e eficiência, utilizando 
padrão interno A-750 (Shimadzu), seguido da 
verificação da qualidade do procedimento 
analítico a partir da análise do Shimadzu SUS. 
Espectros raios-X na faixa de 0,02 a 40,96 keV 
foram obtidos por 100 segundos com colimador 
de 10 mm. Os resultados foram analisados por 
componentes principais, empregando-se o 
programa de computador The Unscrambler para 
a obtenção de 5 componentes principais (70% 
da variabilidade). Foi aplicada análise de 
agrupamentos a partir do programa de 
computador Statistica. 

 

RESULTADOS 

A Figura 1 mostra a separação de camadas 
realizadas a partir da ferramenta 
quimiométrica empregada neste trabalho. 
O grupo de filtros com os brancos 
analíticos (Bf) correspondem aos ciclos 5 e 
15, enquanto aqueles irradiados por 25 
ciclos estiveram em outro agrupamento, 
mostrando a susceptibilidade para 
alterações estruturais com 10 ou mais 
ciclos. 
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Figura. 1 - Dendrograma para as camadas internas (i), externas (e) e filtros (f) de máscaras PFF2 
submetidas a1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 ciclos de descontaminação por radiação UVC 

 

Contudo, dentro desse grupo de brancos, há 
um filtro submetido a 30 ciclos, indicando 
variabilidade dos EPIs, mesmo sendo do 
mesmo lote. 

CONCLUSÕES 

A integridade física pode ser alterada para 
o modelo de protetor respiratório PFF2 
submetido a mais do que 5 ciclos de 
descontaminação com radiação UVC, 
necessitando de mais estudos para evitar a 
perda de capacidade de proteção do EPI. 
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Estudo do processo de recobrimento de suportes de TiO2  
pelo método sol-gel - Etapa 1 
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INTRODUÇÃO  

Membranas cerâmicas se destacam por 
apresentarem maior resistência química, a 
radiação e a altas temperatura. As 
membranas são classificadas de acordo 
com sua porosidade em microfiltração (MF), 
ultrafiltração (UF) e nanofiltração (NF) [1]. A 
membrana de NF é composta por um 
substrato poroso e uma camada seletiva, a 
qual apresenta tamanho de poros da ordem 
de nano. Esta camada é responsável pelo 
processo de rejeição a um dado íon de 
interesse. A camada seletiva geralmente é 
depositada na superfície do suporte por 
imersão em uma solução sol-gel pelo 
método “dip coating”. A caracterização de 
membranas cerâmicas consiste na 
determinação de parâmetros de natureza 
morfológica (distribuição e tamanho do 
poro, porosidade superficial e espessura 
efetiva da camada seletiva) e funcional 
(fluxo permeado e capacidade seletiva) [2]. 
Essa caracterização é importante, pois 
permite estudar previamente seu 
comportamento e interação com a solução 
de alimentação desejada. 

OBJETIVO 

Obter suportes com porosidade, fluxo 
permeado e permeabilidade hidráulica 
adequados para serem recobertos com 
solução sol-gel deTiO2. 

METODOLOGIA 

Preparo do suporte cerâmico: Os 
suportes de TiO2 foram preparados pelo 
processo de colagem de barbotina em 
molde misto de gesso/PVC de consistência 
80, com cavidades de 25 mm de diâmetro e 
altura de 8 mm. As barbotinas S7 e S8 
compostas por TiO₂, defloculante, 

antiespumante, solução PVA 10% e água 
deionizada foram homogeneizadas em 
moinho de bolas por um período de 1h. A 
massa específica aparente das barbotinas 
apresentaram valor de 1,43 gcm-3. Uma 
massa de 6g de barbotina foi transferida 
para o molde de gesso/PVC, de forma a 
obter suportes com 3 mm de espessura. 
Após colagem, o molde permaneceu em 
repouso a temperatura ambiente por 
aproximadamente 48 horas. Depois de 
secos, os corpos verdes foram lixados, 
calcinados e sinterizados à 500 e 
1100°C/1h, respectivamente. A camada de 
recobrimento foi preparada através da 
hidrólise do Tetraisopropil-ortotitanato 
(Ti(OC3H7)4) via adição de excesso de água 
([H2O]/[Ti] >4). O sol-gel resultante foi 
aplicado ao suporte pelo método “dip 
coating”. O suporte recoberto com o sol-gel 
de TiO2 (membrana) foi submetido ao 
tratamento térmico a 500 e 1100º C/1h. 
A caracterização dos suportes foi realizada 
através da porosidade geométrica e 
hidrostática. A permeabilidade hidráulica foi 
avaliada nas pressões de 1 a 5 bar. A 
rejeição aos íons sulfato foi determinada 
usando soluções de Na2SO4 2.000 µgmL-1 
nos pH 3, 6 e 10 e pressão de 3 bar. A 
concentração de íons sulfato na 
alimentação e no permeado foi determinada 
por condutividade. O desempenho da 
membrana foi avaliado usando o fator de 
rejeição (R), que é definida como a fração 
de soluto retida pela membrana para uma 
dada concentração de solução de 
alimentação, conforme a equação 1: 

                  R(%) =
Ca−Cp
Ca

× 100                      

(1) 

Onde, Ca e Cp representam as 
concentrações de soluto na alimentação e 
no permeado, respectivamente. 
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RESULTADOS 

A TABELA 1 apresenta os valores de 
porosidade geométrica e hidrostática dos 
suportes S7 e S8, verifica-se que ambas 
porosidades apresentaram boa 
concordância.  

TABELA 1. Porosidade Média (%) dos 
Suportes deTiO2 (Barbotinas S7 e S8). 

Suportes Geométrica Hidrostática 

S7 32,2 ± 1,1 31,9 ± 0,47 
S8 35,4 ± 1,0 36,0 ± 0,46 

A determinação da permeabilidade 
hidráulica indica maior ou menor facilidade 
da passagem do solvente pelos poros do 
suporte, neste caso a água. A Figura 1 
apresenta o gráfico dos fluxos permeados 
em função da pressão, cujo coeficiente 
angular das retas representam a 
permeabilidade dos suportes S7 e S8 com 
valores iguais a 11,27 e 12,06 L/m2 h bar, 
respectivamente. Enquanto que a 
permeabilidade dos suportes recobertos 
S8.2 e S8.4 foi igual a 8,63 e 8,46 L/m2 h 
bar, respectivamente. Estes resultados 
mostram que o recobrimento foi eficiente na 
redução do tamanho de poros na superfície 
do suporte, pois houve uma redução na 
permeabilidade dos suportes recobertos. 
 

Figura 1. Gráfico do Fluxo Permeado x 
Pressão dos suportes S7 e S8 antes e após 
o recobrimento (S8.2 e S8.4). 

A influência do carregamento da membrana 
cerâmica na rejeição de Na2SO4 foi avaliada 
em função do pH. A TABELA 2 mostra que 
em pH 3 se obteve a melhor rejeição para 
ambos os suportes, S7 e S8, evidenciando 
que o mecanismo de rejeição ocorre 

principalmente por diferença de carga. A 
baixa rejeição em pH 6 é devido 
provavelmente à ausência de carga 
superficial da membrana, bem como ao 
tamanho dos poros da camada seletiva, os 
quais devem estar maiores do que o 
tamanho do íon sulfato. 

TABELA 2. Rejeição de Na2SO4 em pH 3, 6  
e 10 dos suportes S7 e S8 sem 
recobrimento 

Suportes Rejeição (%) 
pH 3 pH 6 pH 10 

S7 7,71 ≤LD 4,41 
S8 10,32 - - 

Limite de Detecção (LD)= 0,74% 

A TABELA 3 apresenta a rejeição das 
membranas S8.2 e S8.4 em pH 3, cujos 
valores não apresentaram alteração em 
relação aos valores de rejeição dos 
suportes. 

TABELA 3. Rejeição de Na2SO4 em pH 3 
dos suportes S8.2 e S8.4 com 
recobrimento. 

Suportes Rejeição (%) em pH 3 
S8.2 10,40 

7,65 S8.4 

CONCLUSÕES 

As densidades geométrica e hidrostática 
dos suportes apresentaram valores 
coerentes entre os métodos. O 
recobrimento do suporte foi eficiente, 
entretanto a rejeição não aumentou 
comparada a rejeição do suporte, ficando 
em torno de 10% em pH3.  
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Nanomicelas de  [223Ra] RaCl2  demonstram potente efeito contra 
osteossarcoma:  Terapia alfa direcionada na era da nanotecnologia 
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INTRODUÇÃO 

O dicloreto de rádio ([223Ra] RaCl2) é 
o primeiro radiofármaco emissor alfa 
utilizado em terapia alfa direcionada para 
pacientes com metástase óssea sintomática 
(Du Y; Carrio I; De Vincentis G, 2017). A 
capacidade de emitir partículas alfa de alta 
energia num espaço pequeno confere um 
efeito citotóxico mais localizado no alvo e 
um efeito citotóxico adjacente mais 
superficial. Ou seja, torna possível tratar o 
câncer ósseo ou a metástase sem danificar 
a medula óssea. 

Nanomicelas são nanosistemas 

coloidais formados por monômeros 

anfifílicos compostos de duas partes, uma 
pequena cabeça hidrofóbica e uma longa 

cauda hidrofílica. Elas mostraram 

capacidade como nanocarreadoras de 

fármacos devido ao seu pequeno tamanho, 

boa biocompatibillidade e capacidade de 
aprisionar fármacos lipofílicos em seu 

núcleo (Salah M Tawfik, 2020). 

A utilização de nanomicelas pode 

melhorar o tempo de circulação no sangue, 

a estabilidade estrutural, o tamanho 
controlável, a disponibilidade biológica, a 

sensibilidade e a especificidade do fármaco. 

Outro importante fator é a rota de 
excreção das nanomicelas ser a via renal, a 
mais rápida e segura, garantindo assim 
maior segurança na utilização do ([223Ra] 
RaCl2).  

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem o objetivo de 
produzir e caracterizar nanomicelas de 
dicloreto de rádio ([223Ra] RaCl2) e avaliá-las 
in vitro em comparação com a solução de 
dicloreto de rádio ([223Ra] RaCl2). 

METODOLOGIA 

A nanomicela foi preparada com uma 
solução de Pluronic F127, seu tamanho foi 
detetminado por espalhamento dinâmico de 
luz (DLS). Outro teste feito para se obter 
uma imagem do radiofármaco foi a 
microscopia de força atômica (AFM). 

 O teste de citoxicidade foi realizado 
in vitro numa cultura de células SaOS-2 
mantidas em meio DMEM/D-glicose (alto 
teor de glicose) suplementado com 10% de 
FBS, penicilina (0,5 U/mL) e estreptomicina 
(0,5 mg/mL). 

Para avaliar a viabilidade celular, foi 
utilizado o teste do MTT. As células foram 
divididas em dois grupos: grupo controle 
(puro [223Ra] RaCl2) e grupo intervenção 
(127-Pluronic-[223Ra] RaCl2] nanomicelas) 
em três atividade distintas: C1: 1 µC, C2: 
0,5 µC, e C3: 0,12µCi). 

RESULTADOS 

O ensaio DLS demonstrou que as 
nanomicelas de 127-Pluronic-[223Ra] RaCl2] 
mostraram um tamanho médio de 129,4 nm 
com um PDI de 0,303. Após uma semana 
armazenado no refrigerador, as 
nanomicelas de 127-Pluronic-[223Ra] RaCl2] 
mostraram um tamanho médio de 169,4 e 
um PDI de 0,381. .  
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O ensaio de viabilidade com 
nanomicelas de 127-Pluronic-[223Ra] RaCl2] 
mostraram uma resposta dose-dependente. 
A mesma foi observada usando RaCl2 puro 
[223Ra]. As nanomicelas de 127-Pluronic-
[223Ra] RaCl2] são mais eficientes em 
matando células SaOS-2 quando 
comparadas com o puro [223Ra] RaCl2.  

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no trabalho 
demonstram que a utilização de 
nanomicelas de 127-Pluronic-[223Ra] RaCl2 
pode representar um avanço no campo da 
medicina nuclear e radiofarmácia, visto que 
as nanomicelas possuíam uma efetividade 
até 20% maior comparando com a mesma 
dosagem de dicloreto de rádio ([223Ra] 
RaCl2) puro. Os dados apontam que é 
possível criar nanosistemas estáveis que 
possuem um efeito superior contra células 
ósseas cancerosas se comparado com a 
solução de dicloreto de rádio ([223Ra] RaCl2) 
pura. Além de que as nanomicelas de 127-
Pluronic-[223Ra] RaCl2 podem ser 
incorporadas com uma grande variedade de 
agentes e compostos, sobrepujando o uso 
limitado do [223Ra] RaCl2. 
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INTRODUÇÃO  

A obtenção de imagens médicas por 
diferentes técnicas é fulcral para a rotina 
associada à medicina. A técnica de imagens 
com a utilização de raios-x é, 
provavelmente, a mais acessível e difundida 
em todo o mundo [1]. Essa técnica pode ser 
feita com ou sem um agente de contraste. 
Entretanto, para uma melhor resolução ou 
para uma imagem diferencial, recomenda-
se o uso de agentes de contraste de raios-x 
[2,3], especialmente para a diferenciação de 
tecidos moles [4,5]. 

A Tomografia Computadorizada é uma 
tecnologia baseada em raios-x [6] com uma 
limitação inerente para a diferenciação de 
tecidos moles. Isso acontece porque o 
número de TC depende do coeficiente de 
atenuação linear (µ) que se sobrepõe entre 
os diferentes materiais do corpo, 
especialmente em tecidos moles [7]. Por 
isso, é indicada a utilização de agentes de 
contraste, sendo o iodo o mais utilizado. 
Porém, é evidente que esse agente possui 
alguns problemas de segurança como 
reações de choque anafilático [8] e, 
também, nefrotoxicidade. 

OBJETIVO 

Este estudo avaliou o uso de Graphene 
Quantum dots (pontos quânticos de 
grafeno) como agentes de contraste para 
imagens de raios-X e tomografia 
computadorizada. 

METODOLOGIA 

A síntese e caracterização dos GQDs foram 
amplamente descritas por Menezes et al. 
(2019) e Haixia et al. (2021). 

a) Tomografia Computadorizada (TC) 

As propriedades de atenuação TC dos 
GQDs foram avaliadas em tubos Falcon em 
três diferentes concentrações (100%, 50% e 
10% massa/volume do tubo) usando um 
Siemens Somatom Emotion, CT 2014. 
Foram realizados cortes coronal e axial. 

b) Imagem de Raio-X 

As propriedades de atenuação de raios-X 
de GQDs foram avaliadas em Eppendorf 
usando RX Shimadzu 500 miliamperes. O 
desenho do estudo foi realizado em três 
técnicas diferentes. Primeiramente, 
avaliamos a amostra na técnica de mão 
padrão. Em segundo lugar, avaliamos a 
amostra na técnica padrão do crânio. Por 
fim, avaliamos a amostra na técnica de 
coluna padrão. 

RESULTADOS 

Realizamos tomografia computadorizada e 
imagens de raios-X (figuras 1 e 2) para 
avaliar nossa hipótese de que pontos 
quânticos de grafeno (GQDs) puros 
poderiam atuar como um agente de 
contraste. Assim, investigamos a atenuação 
dos GQDs em diferentes concentrações 
para avaliar imagens de dose-resposta. As 
amostras foram cobertas em tubos falcon. 
Portanto, tubos isolados são vistos na 
imagem. Um aumento na atenuação de 
baixa para alta concentração foi observado 
para cada GQDs, conforme mostrado na 
figura XXX. A atenuação de TC e raios-X 
aumentou quando a concentração de 
massa GQDs aumentou, como esperado. 
 
 Raio-x 
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Figura 1: Imagens de raios-X usando diferentes técnicas. Em A: 

técnica padrão de mão, B técnica padrão de crânio e C técnica 

padrão de coluna vertebral. 

Imagem TC 

 

 
 
Figura 2: Imagem de TC: Imagem de TC: A1: corte coronal e 
corte axial A2. Aquisição axial B1 e B2 em cortes grossos 
para o volume total. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados, embora preliminares, 
demonstraram a capacidade dos pontos 
quânticos de grafeno de serem usados 
como agente de contraste tanto para Raio-X 
quanto para Tomografia Computadorizada. 

Isso pode representar um novo uso deste 
material na área biomédica ou industrial. 
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     INTRODUÇÃO 
 
Para a quantificação de radionuclídeos 
naturais, é de fundamental importância a 
escolha do detector de acordo com a 
análise. Sendo assim, é possível obter 
maior precisão e exatidão nos resultados. 
Para espectrometria gama, os detectores 
mais utilizados são o HPGe e NaI(Tl), 
usualmente são utilizados em conjunto, 
tendo em vista que o primeiro possui 
maior resolução e o segundo maior 
eficiência (J.A.S. Júnior, R.S. Amaral, 
C.M. Silva, R.S.C. Menezes, J.D.Bezerra; 
2009). Juntamente com parâmetros e 
comparações estatísticas, é possível 
relacionar os espectros de todos os 
detectores utilizados, somando um total 
de 4 detectores: HPGe e NaI(Tl) do IEN 
(Ortec) e HPGe e NaI(Tl) DO IME 
(Canberra). 
É de grande interesse e relevância que 
seja feita uma análise comparativa entre 
os mesmos detectores de todos os 
laboratórios envolvidos para que se possa 
confirmar a eficiência e resolução de 
todos os equipamentos. Uma das 
vantagens desse estudo é a garantia que 
os resultados podem trazer em relação ao 
funcionamento dos detectores, sendo 
essa informação de interesse de todos os 
laboratórios envolvidos.  
 

    OBJETIVO  
 
O objetivo deste trabalho consiste em 
analisar espectros de energia 
decorrentes de raios gama para 

diferentes amostras de areia de 
diversas praias do rio de janeiro. 
Para realizar esta análise, será necessário 
comparar estatisticamente os sistemas de 
detetores presentes nos laboratórios do 
IEN e IME. Para isso, serão utilizadas 
fontes padrão (Figura 1) e realizadas três 
diferentes leituras de cada padrão em 
todos os detetores a serem utilizados. 
Assim, será possível determinar se os 
sistemas são estatisticamente 
equivalentes, através de uma ferramenta 
estatística chamada ANOVA, 
possibilitando então, a continuidade da 
análise para amostras de areia. 

 
     Materiais e Métodos 

 
Materiais 
 
- HPGe e NaI(Tl) do IEN (Ortec) 
- HPGe e NaI(Tl) DO IME (Canberra)  
- Solos de diferentes praias do Rio de 
Janeiro. 
- Recipientes padronizados para os 
detectores. 
- Fonte Padrão do IRD (Cs137, Co60, 
Am241). 
 
a)                                  b) 
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c) 

 
Figura 1: Padrões oferecidos pelo IRD. a) 

Fonte de 𝐶𝑜60  (atividade  ); b) Fonte de 𝐶𝑠137  

(atividade  ); c) Coquetel com fontes de 𝐶𝑜60 , 𝐶𝑠137  e 𝐴𝑚241  (atividade 40.000 Bq). 

 

         METODOLOGIA 
 

 
Inicialmente, estão sendo realizadas 
comparações entre os sistemas IME-IEN 
com os padrões oferecidos pelo IRD.  
Para fazer as medidas para os padrões 
em NaI(Tl), foi utilizado um recipiente 
plástico de formato cilíndrico (Figura 3)  
para afastar a fonte padrão de Cs137 do 
detector, pois a proximidade fonte-
detector estava promovendo a saturação 
no detector. 
Utilizar os padrões na etapa inicial do 
projeto é essencial para garantir que as 
leituras dos detectores sejam similares, 
possibilitando evoluir para análise dos 
solos coletados. 
Os solos manipulados são de origem do 
IME e IDQBRM (Instituto de Defesa 
Química, Biológica, Radiológica e 
Nuclear). Não serão utilizados os padrões 
de solo da Agência Internacional, pois os 
mesmos possuem atividade relativamente 
mais baixa que os solos brasileiros (isso é 
justificado pelo fato de os solos padrão da 
AIEA terem origem asiática). Cada região 
do planeta possui um tipo específico de 
solo, devido à sua “rocha-mãe”, que é a 
grande responsável por atribuir as 
características e especificidades de cada 
solo.  
Para dar continuidade a este trabalho, 
serão utilizados solos de diversas praias 
do Rio de Janeiro, também será 
necessária uma análise estatística para 
cada solo, a técnica que será utilizada 
será a ANOVA. 

 

 
     RESULTADOS  

 
Com o projeto em andamento ainda não 
há resultados disponíveis para serem 
mostrados e discutidos. Contudo, o que 
se espera das análises em progresso é: 
Compatibilidade entre os resultados para 
os detectores utilizados (comparação 
entre detectores iguais dos diferentes 
institutos). 
Não encontrar anormalidades nos solos 
(atividades acima do esperado). 
 

     CONCLUSÕES 
 
A conclusão está diretamente ligada aos 
resultados que ainda serão obtidos. 
Neste tópico o esperado é, através dos 
resultados, seja possível determinar a 
atividade dos solos de areia de praias do 
Rio de Janeiro. Espera-se confirmar as 
teorias propostas e demonstrar a 
veracidade e êxito das técnicas 
empregadas. 
 

      REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
F. KNOLL, Glenn. Radiation Detection and 
Measurement. Fourth edition. University of 
Michigan: John Wiley & Sons, Inc, 2010. 
 
J.A.S. Júnior, R.S. Amaral, C.M. Silva, 
R.S.C. Menezes, J.D.Bezerra. Estudo 
comparativo entre os detectores HPGe e 

NaI(Tl) na determinação de 𝑈238 , 𝑇ℎ232  e 𝐾40  em amostras de solo. SCIENTIA 

PLENA, Vol. 5, NUM. 4 (2009) 
 
Farias, ANA MARIA. Apostila de 
Estatística ll. Universidade Federal 
Fluminense: Departamento de estatística, 
2017. 

 

         APOIO FINANCEIRO  

CNPq 

66 



Estudo da ação anti-inflamatória da nanomicela de hidroxicloroquina em 
macrófagos murinos para artrite reumatóide 

 
Giulia Sigette1 Lobo, Luana Barbosa Correa1, Ralph Santos-Oliveira1 

1- Laboratório de Nanorradiofármacos, Instituto de Engenharia Nuclear, Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

Introdução 
 

A artrite reumatoide (AR) é uma 

doença autoimune crônica, 

caracterizada pela inflamação 

simétrica progressiva das articulações, 

resultando em destruição da 

cartilagem, erosão óssea e 

incapacidade (Smolen, Aletaha and 

McInnes, 2016). Inicialmente, a sinovite 

atinge as pequenas articulações, o 

que, posteriormente, evolui para a 

destruição da cartilagem (Scott, Wolfe, 

and Huizinga 2010). 

O desenvolvimento da AR é 

determinado por predisposições 

genéticas, sendo associadas às 

transformações pós-traducionais de 

citrulinização de proteínas 

(Makrygiannakis et al. 2008) e ao 

reconhecimento de peptídeos 

citrulinados (Wysocki et al, 2020). As 

células apresentadoras de antígenos 

(APCs) são responsáveis pelo 

reconhecimento desses peptídeos e 

pela sinalização desses antígenos 

através do MHC II. A partir disso, os 

linfócitos T reconhecem esse receptor 

e estimulam os linfócitos B para síntese 

de anticorpos ACPAs, que reconhecem 

as proteínas próprias (Holers 2013, 

Muller and Radic 2015). 

Dentre as APCs, os macrófagos 

apresentam um potencial e uma vasta 

participação na inflamação e no 

desenvolvimento da AR. Isso devido 

tanto a capacidade de polarizar em 

subtipos inflamatórios e anti-

inflamatórios (Wysocki et al, 2020), 

quanto na liberação de citocinas IL-6 e 

TNF que promovem a própria 

proliferação, a ativação de linfócitos T e 

a diferenciação de osteoclastos, que 

atuam na reabsorção óssea (Smolen, 

Aletaha and McInnes, 2016). Além da sua 

capacidade de produzir dos peptídeos 

citrulinados (Flora Filho e Zilberstein, 

2000).  

A hidroxicloroquina (HCQ) é 

uma quinolona derivada da cloroquina 

(Schrezenmeier and Dörner T, 2020), que 

é utilizada para o tratamento da AR 

(Wells, Smith, Hossain et al, 2018). O 

mecanismo que envolve o seu 

potencial terapêutico está associado a 

capacidade de aumentar o pH de 

organelas ácidas, de maneira a inibir a 

autofagia, diminuir a liberação de Ca⁺ ² 

, bloquear a ativação dos TLRs 3, 7 e 9 

e a formação do complexo NOX2 (Nirk, 

Reggiori and Mauthe, 2020). A HCQ se 

diferencia de outras farmacoterapias 

da AR, como o metotrexato, pois não 

está associada à incidência de 

infecções ou câncer (Ruiz-Irastorza et al. 

2009, Lazarus et al. 2006). Entretanto, a 

administração de doses superiores a 5 

mg/kg de peso durante mais de 5 anos 

está associada aos efeitos adversos de 

retinopatia e alterações no sistema 

cardiovascular e no sistema nervoso 

(Schrezenmeier and Dörner T, 2020). 

Dessa maneira, o 

desenvolvimento de um sistema 

carreador de droga (System Drug 

Delivery) pode ser uma alternativa 
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promissora para melhorar a eficácia 

terapêutica da HCQ, uma vez que 

protege o composto encapsulado da 

degradação, reduz os efeitos tóxicos 

relacionados à agentes administrativos 

e possibilita a vetorização para o tecido 

alvo afetado (Agrahari, Burnouf, and 

Burnouf 2019). Assim, o objetivo do 

estudo é analisar o efeito das nano 

micelas de HCQ (NM-HCQ) em 

comparação com a HCQ livre e avaliar 

se o sistema carreador traz benefícios 

em relação ao fármaco livre.  . 

 

OBJETIVO: Estudar o efeito anti-

inflamatório, imunomodulador e 

citotóxico das nano micelas poliméricas 

contendo hidroxicloroquina em 

comparação com a hidroxicloroquina 

livre em macrófagos murinos in vitro. 

 

METODOLOGIA: Obtenção das nano 

micelas de HCQ, Caracterização 

através da Microscopia de Força 

Atômica (AFM) e Espectrometria de 

Raman das nano micelas, Obtenção 

dos macrófagos de murinos C57BL/6J: 

Extração, Cultura, Pré-tratamento e 

estímulo M1 e Avaliação do efeito anti-

inflamatório in vitro. 

 

RESULTADOS:  
 
     

Figura 1: Os valores de diminuição de 

nitrito foram significativos nos grupos com 

HCQ 50 µM e a NM-HCQ 10 e 50 µM. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: O grupo NM-HCQ 10 e 50 µM 

apresentaram uma diminuição de TNF-ɑ 
significativamente maior que o grupo com 

a HCQ pura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Para a análise da IL-6, houve 

tanto uma diminuição para a HCQ 50 nM 

pura quanto para a NM-HCQ 50 nM. 

Entretanto sem diferenças significativas 

entre os grupos. 
 
CONCLUSÕES:  

O efeito antiinflamatório da NM-HCQ é 

diretamente proporcional à dose, o 

sistema nanoparticulado da HCQ 

parece aumentar o potencial anti-

inflamatório. 
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INTRODUÇÃO  

O monitoramento de radiação é muito 
importante para garantir que o ambiente 
público e o local de trabalho sejam seguros 
e atendam aos requisitos dos órgãos 
reguladores, desempenhando um papel 
muito importante para garantir que a dose 
de radiação recebida pelo trabalhador e 
pelo público não excedam os limites de 
dose anual permitidos. Assim, redes de 
monitoração de radiação nuclear têm se 
tornado essenciais com o crescente uso da 
energia nuclear e a necessidade de 
informar aos trabalhadores [1] e ao público 
sobre as condições das atividades que 
envolvem esse tipo de radiação. Diante 
disso, utilizar novas tecnologias para a 
coleta, transmissão e apresentação desses 
dados é uma importante área de pesquisa e 
desenvolvimento no setor nuclear.  

As plataformas de desenvolvimento com 
microcontroladores mais modernas podem 
integrar dispositivos eletrônicos para 
realizar sistemas de comunicação de forma 
mais rápida e econômica. Estas 
plataformas, como a ESP8266 e a ESP32 
[2] são chamadas de sistemas-em-um-chip, 
integrando núcleos de microcontroladores 
com dispositivos de comunicação sem fio, 
como WiFi e Bluetooth.   Com base nestas 
plataformas, a disponibilização de 
informações da monitoração de radiação 
pode ser realizada com o desenvolvimento 
de software supervisórios e dados em 
nuvem, utilizando protocolos tradicionais, 
como Modbus, e novos e leves, como o 
MQTT, um protocolo de mensagens leve 
para dispositivos móveis otimizado para 
redes TCP/IP. 

OBJETIVO 

Neste trabalho, desenvolvemos sistemas 
para comunicação de monitores de 
radiação com a nuvem, com o uso da 
plataforma ESP32 e com a programação de 
softwares supervisórios, que disponibilizam 
dados de monitores de radiação em rede 
para trabalhadores e o público. As soluções 
utilizadas facilitam o envio de dados de 
monitores projetados pelo IEN, tanto 
antigos, como o MRA-7027, como o mais 
novo (MMRR-7032) para supervisórios na 
nuvem. 

METODOLOGIA 

O monitor de radiação MRA-7027 possui 
interface de rede RS-485 e protocolo 
Modbus. A comunicação com a nuvem 
neste monitor foi realizada a partir de uma 
interface criada em Labview, que possui a 
opção de publicar os dados do painel frontal 
da aplicação em um servidor web. A figura 
1 mostra a interface do supervisório 
publicada na rede do IEN, com opção de 
publicação em página da internet via 
serviço do Google Cloud, dos 5 monitores 
MRA-7027 do Reator Argonauta do IEN. 

 

Figura 1 – Publicação em rede dos MRA-
7027. 
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Para os novos monitores MMRR-7032, uma 
opção foi desenvolver a comunicação 
também por protocolo Modbus, neste caso 
em rede TCP/IP. Além de Modbus em 
TCP/IP, o uso da plataforma ESP32 no 
módulo de comunicação do MMRR-7032 
permitiu a comunicação com serviços em 
nuvem via protocolo MQTT. Isso facilitou o 
desenvolvimento de protótipos para 
servidores em nuvem através de um agente 
de mensagens de software livre, como o 
Eclipse Mosquitto, que implementa o 
protocolo MQTT. O protocolo MQTT define 
dois tipos de entidades na rede: um broker 
e inúmeros clientes. O broker é um servidor 
que recebe todas as mensagens dos 
clientes que publicam um tópico e, em 
seguida, roteia essas mensagens para os 
clientes de destino, que assinam um tópico. 
Desta forma, mais opções de supervisórios 
em nuvem para os monitores MMRR-7032 
são criadas. A figura 2 mostra uma página 
web para smartphone 
(http://35.202.183.19), derivada de uma 
aplicação desenvolvida em Labview, que 
captura dados de monitores MMRR-7032 
publicados em servidor MQTT (Cloudmqtt).  

 

Figura 2 – Dados de monitores na nuvem. 

Os códigos desenvolvidos para a 
plataforma ESP32 utilizaram bibliotecas 
para acesso a rede WiFi via protocolo 
TCP/IP e para assinatura de tópicos em 
servidor MQTT. Os dados dos monitores 
MMRR-7032 são recebidos pelo ESP32 no 
módulo de comunicação via protocolo serial 
UART. 

CONCLUSÕES 

Os sistemas de comunicação e softwares 
supervisórios em nuvem desenvolvidos 
podem ser aplicados com sucesso em 
diferentes redes de monitoração de 
radiação, incluindo redes de monitoração 
para grandes áreas no entorno de 
instalações nucleares, permitindo o acesso 
à informação por diferentes agentes que 
atuam na segurança nuclear e ao público. O 
prosseguimento da pesquisa se dará com o 
uso dessas informações de radiação em um 
ambiente, associadas a localização, 
trabalho já iniciado [3], que permitirá a 
expansão de informações em sistemas de 
radioproteção e em treinamento de 
trabalhadores do setor. 
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INTRODUÇÃO  

 A divulgação científica tem papel 
fundamental no que diz respeito à 
disseminação do conhecimento para além 
das publicações acadêmicas e instituições 
de pesquisa, e com a pandemia, tornou-se 
ainda mais essencial relacionar estudos 
relevantes e combater a desinformação. As 
mídias sociais devem ser as facilitadoras 
dessa conexão e interatividade, 
promovendo o aprendizado e tornando-o 
dinâmico na construção do conhecimento 
[1]. 

Desta forma, é importante canais de 
comunicação para aumentar o alcance das 
informações sobre a tecnologia nuclear e 
seus benefícios, visando educar a 
população e aumentar o número de 
pessoas que entendem os benefícios do 
desenvolvimento do setor no país, por meio 
de uma didática que elimine barreiras e vise 
principalmente desmistificar velhos 
paradigmas em relação à área nuclear. 
 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é o 
desenvolvimento de plataformas de difusão 
do conhecimento nuclear para ensino e 
transferência de conhecimentos, criando 
interesses na sociedade como um todo, 
conversando com os extratos sociais 
interessados, como, pesquisadores, 
estudantes e formadores de opinião. 
 
METODOLOGIA 

 O trabalho foi realizado em três grandes 
etapas, conforme descrito a seguir: 

1) Pesquisa bibliográfica para levantamento 
de conteúdos e ferramentas disponíveis no 
universo online digital; 
2) Escolha das ferramentas, criação de 
conteúdos e publicações; 
3) Avaliações. 
 
RESULTADOS 

Para o desenvolvimento das plataformas 
de difusão e canais de ensino e difusão do 
conhecimento nuclear, identificaram-se, por 
meio de pesquisas bibliográficas, as redes 
sociais mais utilizadas, considerando dados 
e informações relevantes que se 
encaixavam no objetivo do projeto. As redes 
sociais ampliam e influenciam a forma como 
as conexões pessoais e sociais se 
desenrolam, como também a forma de fazer 
divulgação científica [2], [3], [4].  

O Instagram foi uma das primeiras redes 
sociais exclusivas para acesso por meio do 
celular. E, embora hoje seja possível 
visualizar publicações no desktop, seu 
formato continua sendo voltado para 
dispositivos móveis. Ademais, apesar do 
Instagram ser a 3ª rede social mais usada 
no Brasil, com 122 milhões de usuário, ele é 
ainda a principal plataforma de difusão do 
conhecimento [3].  

Desta forma, a plataforma virtual 
escolhida para dar o “Start up” no canal de 
divulgação foi o Instagram que atinge o 
público de forma mais eficiente. A escolha 
do Instagram como rede social âncora se 
destaca por facilitar esse processo e se 
identifica imediatamente com a direção 
estratégica do canal.  

As plataformas Facebook, Spotify, e 
Youtube também foram implementadas 
como canais de ensino e difusão do 
conhecimento nuclear do Laboratório de 
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Engenharia do Conhecimento (LABEC) do 
IEN. Além das redes sociais, foram criados 
o conteúdo, o layout e design para um 
website do LABEC. 

Foram criadas identidades visuais para 
o LABEC e para o Projeto Dicionário 
Winclear. Este projeto possui canais de 
comunicação para aumentar o alcance das 
informações sobre a tecnologia nuclear e 
seus benefícios, visando a educar o público 
e aumentar o número de pessoas que 
compreendam os benefícios do 
desenvolvimento do setor no país. Com a 
nova identidade visual e divulgações 
cientificas, o projeto alcançou 
aproximadamente 90 % dos estados 
brasileiros e uma média de 34 países. Os 
canais podem ser acessados a partir do 
link: https://linktr.ee/Winclear. 
 A Figura 1 mostra a identidade visual do 
landing page do LABEC. 
 

 
 
Figura 1. Identidade Visual do Landing Page 
do LABEC.  

 
CONCLUSÕES 

Este trabalho de iniciação científica 
implementou plataformas para ensino e 
difusão do conhecimento nuclear do 
LABEC. Estas plataformas por meio de rede 
sociais e de um futuro website serão 
importantes para assegurar a transferência 
adequada de conhecimentos aos extratos 
sociais interessados. 

Cabe ressaltar que com a nova 
identidade visual do Instagram e 
divulgações cientificas do projeto Winclear, 
o número de conexões aumentou 

substancialmente, alcançando 
aproximadamente 90 % dos estados 
brasileiros e uma média de 34 países.  

Desta forma, podemos afirmar que as 
plataformas desenvolvidas são canais 
eficientes de ensino e difusão do 
conhecimento nuclear. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] UFPEL, J. K. A study of the teaching-
learning potentialities of mathematics 
mediated by information technologies and 
communication – UERGS, Reflexão e Ação, 
v. 2708, 2014. 

[2] DELLARMELIN, M. L., FROEMMING, L. 
M. S. Vovôs Conectados: Análise da 
utilização das Redes Sociais pelos Idosos. 
In: XV Mostra de Iniciação Científica, Pós- 
Graduação, Pesquisa e Extensão. 
Programa de Pós-graduação em 
Administração. Universidade de Caxias do 
Sul: 2015. 

[3] RESULTADOS DIGITAIS. As redes 
sociais mais usadas no Brasil. Disponível 
em: 
https://resultadosdigitais.com.br/marketing/r
edes-sociais-mais-usadas-no-brasil/. 
Acesso em: 07 de março de 2022. 
 
[4] ROCHA, H.. Redes Sociais: o que são, 
benefícios e as 10 principais no Brasil. 
Disponível em: 
https://klickpages.com.br/blog/redes-sociais-
o-que-sao-beneficios/, Acesso em:  07 de 
março de 2022. 
 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

CNPq e IEN. 

72 

https://linktr.ee/Winclear
http://dx.doi.org/10.17058/rea.v22i1.2708
http://dx.doi.org/10.17058/rea.v22i1.2708
http://dx.doi.org/10.17058/rea.v22i1.2708
http://dx.doi.org/10.17058/rea.v22i1.2708
https://klickpages.com.br/blog/redes-sociais-o-que-sao-beneficios/
https://klickpages.com.br/blog/redes-sociais-o-que-sao-beneficios/


Efeito de nanosistemas no ABC transportador 

Isabelle Xavier de Britto, Dr. Ralph Santos-Oliveira 
Instituto de Engenharia Nuclear - IEN 

 

INTRODUÇÃO  

A multirresistência do câncer está envolvida 
na falha de vários tratamentos durante a 
terapia contra o câncer. Esse fenômeno tem 
recebido grande atenção devido a 
quantidade de mecanismos recém 
descobertos envolvidos no processo de 
resistência do câncer. Entre esses 
mecanismos, a participação dos 
transportadores do sistema ABC (ATP-
binding casette) tem demonstrado ser a 
principal. Os transportadores do sistema 
ABC são um grupo envolvido no processo 
de externalização dos substratos de células 
que costumam ser super expressos no 
câncer. Essa depuração se estende para 
além de metabólitos e envolve também 
outras moléculas, afetando a absorção, 
distribuição e metabolismo do fármaco. 
Neste estudo, foi avaliada a influência de 
três nanossistemas: Quantum Dots de 
grafeno (GQDs), sílica mesoporosa (MSN) e 
nanopartículas poliácticas (PLA) nesse 
principal mecanismo de multirresistência do 
câncer.  

OBJETIVO 

Avaliar a influência de três nanossistemas 
(Quantum Dots de grafeno - GQDs, sílica 
mesoporosa - MSN e nanopartículas 
poliácticas – PLA) no principal mecanismo 
relacionado a multirresistÊncia do câncer, 
como a Proteína-1 de Resistência a 
múltiplos fármacos e a P-glicoproteína. 
Além disso, avaliar a influência em um 
grupo de proteínas envolvidas na 
resistência relacionada à apoptose incluindo 
clAP-1, XIAP, Bcl-2, BAK e Proteínas de 
survinina. Por último, ensaios colonogênicos 
e MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-
difeniltetrazólio brometo) também foram 
realizados.  

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a análise do 
ensaio de MTT, ensaio colonogênico, 
avaliação da expressão da Glicoproteína-P 
(P-gp) por citometria de fluxo, ensaio de 
Western Blot, atividade de efluxo da 
proteína transportadora MRP1 e análise 
estatística.  

RESULTADOS 

Os resultados mostraram, que 
independentemente da concentração 
utilizada, GQDs, MSN e PLA não foram 
citotóxicos para as células MDA-MB-231 e 
não apresentaram comprometimento quanto 
a capacidade de formação de colônias. 
Além disso, foi observado que a expressão 
da P-gp membranar não foi 
significativamente alterada por qualquer um 
dos três nanomateriais. Os resultados 
sugerem que as nanopartículas de GQDs 
seriam adequadas para a entrega de outros 
medicamentos substratos da proteína 1 de 
resistência a múltiplos fármacos (MRP1) 
que se ligam ao transportador no mesmo 
sítio de ligação, enquanto o MSN pode inibir 
fortemente o efluxo de doxorrubicina por 
MRP1. Por outro lado, o PLA mostrou 
inibição moderada do efluxo de 
doxorrubicina por MRP1 sugerindo que este 
nanomaterial também pode ser útil no 
tratamento do MDR (Multidrug Resistance) 
devido a superexpressão de MRP1. 

CONCLUSÕES 

A análise dos resultados mostra resultados 
promissores para o uso de nanossistemas 
como carreadores de fármacos com 
potencial de direcionamento específico, o 
que permitiria uma maior disponibilidade 
destes fármacos nos sítios de interesse dos 
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tumores, servindo de base para novos 
fármacos e até mesmo podendo trazer de 
volta o uso de anticancerígenos antigos que 
sofriam de uma grande depuração ou 
toxicidade muito alta, uma vez que 
permitiria uma maior especificidade pelas 
células neoplásicas, evitando ou reduzindo 
qualquer possível efeito adverso. 
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INTRODUÇÃO  

Nos processos industriais onde deseja-se 
garantir a agitação, mistura, etc. Utilizam-se 
agitadores ou misturadores que 
movimentam a substância(s) por meios 
mecânicos. Estes equipamentos são 
utilizados em várias áreas. Tais como: 
Indústrias Químicas, siderúrgica, 
mineração, tratamento de efluentes, meio 
ambiente e farmacêutica. Vários segmentos 
industriais necessitam destes equipamentos 
e procedimentos para realizar uma agitação 
ou homogeneização adequada de materiais 
e que permitam uma dispersão eficiente de 
pigmentos e aditivos diversos.Durante a 
produção de um produto, o equipamento 
pode apresentar falhas e comprometer o 
procedimento. Possuir uma ferramenta de 
diagnóstico destas unidades é 
importantíssimo para garantir a qualidade 
do produto e manter a competitividade do 
mercado. Diversas técnicas são utilizadas 
para analisar este desempenho, e uma que 
se destaca é a técnica de rastreamento de 
uma partícula radioativa (RPR). Onde é 
adicionada uma partícula radioativa (fonte 
selada) no interior do misturador e, por meio 
de um arranjo de detectores, é observada a 
movimentação desta partícula radioativa.  
Para avaliar o melhor arranjo dos 
detectores e a partícula radioativa, será 
utilizado o código MCNP6 [1], baseado no 
método Monte Carlo. 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO  

Avaliar a eficiência de diferentes arranjos de 
detectores em torno de um modelo 
simplificado de um misturador de 1 m de 
comprimento, raio interno de 9,5 cm e 
espessura de 0,5 cm preenchido de 
concreto Portland, cuja fração mássica e 
densidade foi retirada de um compendium 
de materiais [2]. 

METODOLOGIA  

Foram construídas três geometrias 
diferentes utilizando uma trajetórias 
passando pelo centro da tubulação. 

  
a)                b)                 c) 

Figura 1: Geometrias simuladas: a) Primeira 
geometria [3], b) Segunda Geometria, 

c)Terceira Geometria  
 

Foram realizadas simulações na faixa de 
energia de 10 a 800 keV utilizando uma 
fonte de Cs-137 puntiforme e isotrópica,  a 
fim de se obter dados para traçar a 
distribuição de altura de pulsos (DAP) 
(contagens versus energia).  
 
RESULTADOS  

A partícula radioativa de Cs-137(662 keV) 
foi posicionada na ponta superior extrema 
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no centro do encanamento. Foram 
comparados os detectores em posições 
similares nas geometrias.   

  
Figura 2: DAP no Detector 2 para a análise 
da eficiência da geometria. 

 
 
Figura 3: DAP no Detector 5 para a análise 
da eficiência da geometria. 
 
Observa-se que a DAP gerada é esperada 
devido à atenuação da radiação descrita 
pela equação de Beer-Lambert. Nos 
detectores 5, cerca de 94,7% da radiação é 
atenuada no interior do misturador, 
utilizando μ = 0.07784 cm²/g [4] (coeficiente 
de atenuação) e x = 70 cm (espessura do 
material) para o concreto Portland. 
 
 

CONCLUSÕES  

Foi realizado um estudo sobre a eficiência 
das geometrias utilizando como parâmetro 
pontos (posições) estratégicos para uma 
análise primária do problema. Mostrando 
em um primeiro momento, um melhor 
comportamento da geometria 2. Sendo 
assim, outros estudos serão realizados 
utilizando Redes Neurais Artificiais.  
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INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos a pesquisa e 
desenvolvimento na área de inteligência 
artificial cresceu exponencialmente. A 
ocorrência disso se deve ao fato da 
crescente capacidade de se armazenar e 
obter dados. A modelagem de métodos de 
Aprendizado de máquina e aprendizado 
profundo, subáreas da Inteligência artificial, 
têm se mostrado excelentes para resolução 
de problemas em que a velocidade e a 
precisão para se obter o resultado são 
críticos. 

A rede neural é um modelo paramétrico de 
uma função. O ajuste dos parâmetros dessa 
função ocorre de modo que o resultado 
obtido por ela se aproxime do valor real 
(Aprendizado supervisionado). Para que 
isso ocorra se faz necessária uma forma de 
medir o quão distante você está do 
resultado real (função de erro) e uma forma 
de andar mais para perto dele (otimizador). 

Para além da modelagem da rede neural, 
foram utilizados três métodos de otimização 
de hiper parâmetros, para uma escolha 
automática da arquitetura dela. 

OBJETIVO 

Encontrar a melhor arquitetura da rede 
neural artificial a partir de três métodos de 
otimização de hiper parâmetros, para prever 
fração de volume do escoamento bifásico 
de fluídos em tubulações de produção off-
shore. 

 

 

METODOLOGIA 

O sistema de detecção é composto por 
quatro detectores NaI(Tl) e uma fonte 
radioativa de feixe colimado: 137Cs (661,657 
keV). A simulação contava com um tubo 
cilíndrico com diferentes frações de fluídos. 
Um dos detectores é de transmissão, 
diametralmente oposto ao feixe e os outros 
três detectores são de espalhamento. 

 
Figura 1: Geometria da simulação 

computacional. 
 

Foram feitas 4282 simulações com 4 
possíveis fluídos (querosene, gás, óleo e 
glicerol) combinando eles dois a dois, com 
diferentes frações de volume a cada 
simulação. Por fim, utilizou-se as saídas da 
simulação as distribuições de altura de 
pulso para o treinamento das redes neurais 
já sabendo as respostas das frações de 
volume (aprendizado supervisionado) uma 
vez que essa informação já havia sido 
utilizada para a modelagem da entrada do 
MCNPX. Com as simulações concluídas, 
construiu-se o espaço de busca dos hiper 
parâmetros da rede neural artificial 
utilizando-se do framework do Keras [2], 
Keras-Tuner [3] e das saídas da simulação 
mencionadas anteriormente para o 
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treinamento das redes geradas pelo 
otimizador. Dos métodos de otimização 
testados destacam-se Hyperband [4], 
Otimização Bayesiana e Random Search. 
Quando obtida a melhor arquitetura é 
realizado um novo treinamento e validação 
com dados não vistos ainda pela rede 
neural artificial para obter métricas dela. 
 
RESULTADOS 

As métricas em três subconjuntos de dados 
estão dispostas na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Métricas da melhor arquitetura obtida. 

 
Treinamento Validação Teste 

Loss 0,007 0,0059 0,0144 

MAE 0,007 0,0059 0,0144 

MSE 0,0038 0,0004 0,0082 

ACC 0,9846 0,9953 0,9764 

 𝒓𝟐 0,9641 0,996 0,9229 

Número de 
dados 3181 213 848 

 
Para o conjunto de teste foi realizada a 
bondade do ajuste “Goodness of fit” das 
predições para cada tipo de fração de 
volume. No eixo x temos os valores reais e 
no eixo y as predições, para resultados 
ótimos teríamos que obter uma reta Y = x 
em que as predições são aproximações do 
valor real. 

 
Figura 2: Bondade do ajuste para as predições 
da fração de volume do Gás, Querosene, Óleo e 

Glicerol. 

CONCLUSÕES 

É possível concluir que as predições nos 
extremos, para frações de volume com zero 
e cem por cento, ou seja, quando dos dois 
fluidos apenas um deles está na tubulação, 
estão ruins pelo grande número de outliers 
visíveis nos gráficos de bondade do ajuste.  

Esse erro pode estar associado ao número 
de simulações ser majoritariamente com 
dois fluidos, não incluindo, portanto, a 
totalidade de pelo menos um fluido estar 
presente. É possível afirmar que a 
modelagem deve ser feita de maneira a 
extrapolar as restrições do ajuste realizado 
pela função representada pela rede neural. 
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INTRODUÇÃO  

 Em razão da necessidade de 
distanciamento social, grande parte das 
organizações tem abraçado o teletrabalho 
como uma ferramenta de resposta, 
provendo resiliência e continuidade das 
operações durante a pandemia. Embora 
apresente resultados positivos ao ser 
utilizado como um instrumento de resiliência 
em resposta as variabilidades, o 
teletrabalho traz ao seu lado grandes 
mudanças estruturais na dinâmica do 
trabalho e tem gerado forte implicação na 
vida dos trabalhadores [1]. 

Para lidar com as variabilidades são 
estruturadas as regulações, ou seja, 
estratégias adotadas pelos trabalhadores, 
em caráter individual ou coletivo, de modo 
que possam atingir os objetivos 
estabelecidos através dos meios 
disponíveis [2].  
 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é identificar e 
hierarquizar as regulações associadas às 
variabilidades observadas no exercício do 
regime de teletrabalho de trabalhadores do 
IEN, durante a pandemia de COVID-19 para 
criar um padrão de avaliação. 
 
METODOLOGIA 

 O trabalho foi realizado em três grandes 
etapas, conforme descrito a seguir: 
1) Identificação das variabilidades e 
regulações, com base na literatura, 
observadas no exercício do teletrabalho; 

2) Elaboração de uma estrutura de 
variabilidades, regulações e métricas para 
avaliação; 
3) Criação de um padrão de avaliação, ou 
seja, a hierarquização das regulações 
associadas as variabilidades por meio de 
especialistas do IEN, utilizando um modelo 
fuzzy para avaliação do teletrabalho.  
 
RESULTADOS 

Com base na literatura, foi desenvolvida 
uma estrutura, que pode ser utilizada em 
instituições nucleares, com 25 (vinte e 
cinco) regulações associadas a 13 (treze) 
variabilidades que foram relacionadas ao 
ambiente de trabalho, a comunicação, a 
saúde e a infraestrutura no exercício do 
teletrabalho [1], [2], [3], [4], [5]. 
 O padrão de avaliação foi criado por meio 
de um modelo fuzzy que envolve as 
seguintes etapas [6]: 
 Seleção de especialistas (neste trabalho, 

6 especialistas do IEN);  
 Determinação do grau de importância 

dos especialistas;  
 Escolha dos termos linguísticos e das 

funções de pertinência para avaliação 
das regulações associadas às 
variabilidades. 

 Hierarquização do grau de importância 
das regulações associadas às 
variabilidades. Nesta fase, utilizando o 
método de agregação de similaridade [6] 
foi feita a combinação dos julgamentos 
individuais dos especialistas para 
determinação do padrão de avaliação 
(TABELA 1).  
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  TABELA 1. Padrão de Avaliação. 
 

 
 

CONCLUSÕES 

 Para atingir o objetivo principal deste 
trabalho de iniciação cientifica, foi utilizada a 
teoria fuzzy para determinação e 
hierarquização do grau de importância das 
regulações associadas às variabilidades, ou 
seja, um padrão de qualidade do 
teletrabalho.  Este padrão servirá de 
referência para avaliação do teletrabalho no 

IEN, a fim de propor diretrizes para 
melhorar sua qualidade. 
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INTRODUÇÃO 

A cicatrização de lesões é um 
processo complexo que envolve uma 
série de acontecimentos distintos que 
atuarão na hemostasia, inflamação, 
crescimento, reepitelização e 
remodelação. Vários fatores podem 
influenciar negativamente no processo de 
cicatrização de lesões, incluindo:  falha no 
sistema imunológico;  desnutrição,  
estresse mecânico, condições médicas 
como: diabetes, doença vascular e 
obesidade e infecção microbiana. 

A quitosana possui diversas 
propriedades como por exemplo: 
Estimulação imunológica; Antibacteriana; 
Antifúngico; Anti-inflamatório e 
hemostático. Além disso a quitosana é um 
polissacarídeo biocompatível, derivado do 
exoesqueleto de crustáceos, sendo 
gerada principalmente pela desacetilação 
da quitina. E por essas características 
tornam a quitosana um biomaterial 
excelente para o desenvolvimento de 
novos fármacos, principalmente com 
atenção em aplicação humana.  

O Quantus dots de grafeno são 
nanomateriais de dimensão quase zero 
com baixa citotoxicidade, além de boa 
biocompatibilidade e excelente 
solubilidade em água. E o grafeno e seus 
derivados, são nanomateriais à base de 
carbono com resistência mecânica e 
estabilidade, propriedade antimicrobiana 
e atividade regenerativa. Além disto, os 

quantum dots de grafeno (GQDs), tem 
baixa toxicidade e biocompatibilidade. 

OBJETIVOS 

 O trabalho tem como objetivo 
desenvolver, caracterizar e avaliar in vitro 
filmes a base de Quitosana-GQDs. 

METODOLOGIA 

 Todos os reagentes e solventes 
utilizados em todos os experimentos 
foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. 
Lois, MO, EUA), com exceção dos GQDs, 
que foram produzidos anteriormente por 
nosso laboratório. 

Para a preparação dos filmes de 
quitosana foi utilizada quitosana de peso 
molecular médio (viscosidade 200.000 
Cps). Uma solução de quitosana a 2% 
(m/v) foi preparada usando 80 mL de 
ácido acético glacial a 2% (v/v), sob 
agitação magnética, a 25°C por 24-36 h 
para a dissolução completa, GQDs a 5% 
de concentração (p/p%) foi adicionado.  

Após a dissolução completa da 
quitosana, foi adicionada a seguir, a 
solução foi vertida em placas de Petri (13 
cm de diâmetro) e colocada em estufa a 
40 ± 0,1°C por 48 h para promover a 
evaporação do solvente. Após secagem, 
200 mL de solução de hidróxido de sódio 
(1,0 M) foram adicionados sobre o fil e 
mantidos por um período de 2 minutos. 
Finalmente, os filmes foram lavados com 
aproximadamente 400 mL de água 
destilada para remover completamente a 
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solução de NaOH da superfície e secos 
por 24 - 48 h a 40 ± 0,1 °C. 

RESULTADOS 

A metodologia utilizada foi capaz 
de formar um filme flexível, uniforme e 
bem estruturado com GQDs. 

Com isso testamos o efeito dos 
biofilmes na produção de óxido nítrico, e 
observou-se que o filme à base de 
Quitosana-GQDs não influenciou na 
polarização dos macrófagos em ambos os 
perfis (M1 e M2). Além disso o ensaio 
hemolítico demonstrou que o filme é 
incapaz de produzir hemólise. 

E os resultados demonstraram que 
o filme de quitosana-GQDs foi mais 
propenso a absorver água do que o filme 
de quitosana. 

CONCLUSÃO 

Concluímos que o uso de filmes para 
aplicação de curativos baseia-se não 
apenas na capacidade de formar barreira 
física e remover o exsudato, ou preencher 
perfeitamente feridas de formato irregular 
evitando sangramentos profundos.  

  Além disso conclui-se que a 
presença de quantum dots de grafeno no 
filme gerou muitas afinidades e 
crescimento na evolução do que se pensa 
de um filme. 
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INTRODUÇÃO 

A fucana foi investigada como um 
medicamento anti-inflamatório. Sua 
estrutura é complexa e pode variar 
de acordo com as espécies que são 
extraídas com método de 
purificação. Vários efeitos 
farmacológicos da fucana incluem 
atividades anti-inflamatórias, 
antivirais e antitumorais, que foram 
atribuídas para moldar algumas 
ações da resposta imune através de 
diferentes tipos de interações dos 
receptores como os Toll-like (TLRs); 
receptor complementar 3 (CR-3) e 
receptores de eliminação. A fucana 
possui diferentes ações dos 
estágios do processo de inflamação, 
a inibição de múltiplas enzimas, e a 
indução de apoptose. O mecanismo 
possível de ação é exposto para o 
down-regulation da MAPK e da NK-
kB com as vias de sinalização por 
uma diminuição no pró-inflamatório. 
O aumento dos números de 
investigação, nos últimos anos, vem 
demonstrando os efeitos da fucana 
no sistema cardiovascular, 
regeneração de tecido, articulação, 
e fibrose pulmonar, nos mostrando 
uma grande importância da fucana 
no tratamento clínico de doenças 
severas. Em agentes de imagens, 
usam a fucana sendo radiomarcada 
com tecnécio (99mTc) para detectar 
a presença de plaquetas arteriais no 
modelo aneurisma aorta abdominal 
em ratos. Recentemente, o uso de 
fulcana radiomarcado com  99mtc 
tem sido avaliado em agentes de 
imagens para uma detecção mais 

cedo de miocardite usando modelos 
in vivo. A busca, em ambos os 
casos, e a afinidade da fucana no 
sistema inflamatório e a 
possibilidade de usar a 
radiomarcação compôs um agente 
de imagem. 
 
OBJETIVO 

O presente estudo tem como 
objetivo desenvolver um 
nanorradiofármaco para processos 
inflamatórios a partir da fucana 
radiomarcada com 99mTc.  

METODOLOGIA 

 Os reagentes e solventes usados 
no experimento foram da marca 
Sigma-Aldrich. O processo de 
radiomarcação com 99mTc foi feito 
com 150 microlitros de fucana 
incubados com uma solução de 
cloreto estanoso 80 microlitros/mL 
durante 20 minutos à uma alta 
temperatura que, em seguida, foram 
adicionados 100 microcurie de 
tecnécio 99m. O teste de 
confirmação da eficácia da 
radiomarcação foi feito através de 
uma cromatografia de camada fina 
de rádio (RTLC), com papel 
whatman n°1. Sobre a 
cromatografia, usaram 2 microlitros 
de fucana-99mTc e acetona como 
fase móvel, com tempo de 2; 4 e 
24h sendo avaliados por meio da 
radioatividade das tiras que eram 
conferidas num contador gama.  
Animais: os ratos foram divididos 
em dois grupos (inflamados e não 
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inflamados) e receberam a injeção 
de 99mTc Fucana, após 2h foram 
eutanasiados por inalação de CO2, 
foi retirado o pulmão (direito e 
esquerdo) e pesado, após isso, o 
tecido que sofreu a absorção da 
radioatividade foi para o contador 
gama, onde os resultados foram 
expressos de acordo com a 
porcentagem de dose injetada por 
grama do tecido. Foram testados os 
Modelo de artrite inflamatória e 
Modelo de inflamação no pulmão 
por LPS . 

RESULTADOS 

 A radiomarcação com 99mTc e o 
controle de qualidade do mesmo 
apresentou uma metodologia 
eficiente com 95% de eficácia em 
24h. Em relação a biodistribuição da 
99mTc-fucana apresentaram um 
comportamento onipresente com a 
absorção da fucana no organismo, 
tendo uma prevalência nos rins 
(30,78%) e menor prevalência nos 
pulmões (5,52%). Já o local de 
absorção da fucana radiomarcada 
com tecnécio observou-se que os 
tecidos inflamados que fizeram essa 
ação, tiveram uma absorção maior 
nos pulmões inflamados. O efeito da 
fucana nos pulmões inflamados foi 
uma produção relevante nos 
leucócitos totais em BALF. Esse 
aumento na contagem dos 
leucócitos era contabilizado por um 
aumento significativo de neutrófilos. 
As mudanças eram sensíveis ao 
tratamento. 

CONCLUSÃO 

Neste estudo, mostramos pela 
primeira vez que o Fucana pode 
atuar como agente de imagem em 
modelos inflamatórios. Os 
resultados desses estudos (ensaios 
clínicos) desempenharam um papel 
importante na obtenção de 

informações sobre a toxicidade de 
ADME e Fucana em humanos. 
Embora os extratos de Fucana não 
tenham sido aprovados para fins 
biomédicos nesse sentido, as 
pesquisas sobre a bioatividade 
desse composto aumentaram 
exponencialmente nos últimos anos, 
com foco em sua aplicação como 
agentes de liberação de fármacos, 
biomateriais e agentes terapêuticos. 
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Introdução: 
As nanopartículas vêm ganhando um espaço 

de importância muito grande durante os 

últimos tempos, promovendo uma era de 

desenvolvimento e aprimoramento de novas 

tecnologias, em especial na terapia de 

enfermidades diversas. Nesse cenário, os 

pontos quânticos de grafeno (um dos 

derivados do grafeno) desponta como um 

material com grande possibilidade de uso, 

tanto na terapia como no diagnóstico de 

diversas doenças. A despeito dos diversos 

estudos com pontos quânticos de grafeno, não 

há na literatura nenhum estudo 

farmacocinético do mesmo.  

 
Objetivo: 
Avaliar a farmacocinética dos pontos quânticos 

de grafeno em modelo animal, e intercomparar 

as farmacocinéticas em tempos longos e 

curtos. 

Resultados: 
Foram indicadas que as análises 

farmacocinéticas em longo período obtiveram 

um resultado melhor e foram mais precisas. Já 

a farmacocinética em tempos curtos podem  

induzir distorções nos parâmetros 

farmacocinéticos.  

Não obstante, viu-se que os pontos quânticos 

de grafeno tem bom volume de distribuição, 

um clearance renal e uma meia vida biológica 

adequada para uso.  

 

Conclusão: 
As análises que foram feitas na avaliação da 

farmacocinética dos pontos quânticos de 

grafeno, nos estudos em períodos longos 

foram mais eficazes e consequentemente mais 

significativas do que a avaliação 

farmacocinética em intervalos menores de 

tempo. Além disso, o estudo demonstrou que 

os pontos quânticos de grafeno tem bom 

volume de distribuição, um clearance renal e 

uma meia vida biológica adequada para uso.  
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Tratamento de amostras de materiais cerâmicos de Tio2 para caracterização 
microestrutural utilizando o software ImageJ 

Thaís Santos de Sá e Cristina de Souza Pereira 
Instituto de Engenharia Nuclear - IEN 

 
INTRODUÇÃO  

Na análise de imagens através de 
softwares, a precisão e acurácia relativa dos 
resultados dependem da representatividade 
das amostras e da preparação das mesmas 
através das técnicas de polimento, ataque 
químico ou térmico, visto que tais 
características influem na revelação dos 
grãos [1]. A norma ASTM E 1382-97 
ressalta a importância e os cuidados que 
devem ser tomados para a revelação da 
microestrutura da amostra, bem como o 
tratamento da fotomicrografia através do 
pré-processamento da imagem [2].  
No presente trabalho foi avaliada a 
influência do preparo da amostra na 
revelação da microestrutura e definição dos 
grãos. O software ImageJ foi utilizado no 
processamento das imagens obtidas por 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

OBJETIVO 

Estudar o preparo de amostras de materiais 
cerâmicos para caracterização 
microestrutural utilizando o software 
ImageJ. 

METODOLOGIA 

Preparo das amostras de grãos: As 
amostras de Rutilo (TiO2), marca Chapplier, 
foram preparadas em água destilada e 
HNO3 5x10-2 molL-1 (pH≈1,3) na 
concentração 2x10-4 % (m/m). Os géis NP8 
e NP9 de TiO2 7,9x10-2 molL-1 em HNO3 

6x10-2molL-1 foram obtidos através da 
hidrólise do Tetraisopropilortotitanato 
(Ti(OC3H7)4) via adição de excesso de 
água. Os géis foram diluídos para uma 
concentração final de TiO2 igual a 4x10-2, 
4x10-3 e 4x10-4 molL-1 em HNO3 3x10-2 
molL-1, o que corresponde a um fator de 

diluição de 2, 20 e 200, respectivamente. 
Alíquotas de 50µL das suspensões das 
amostras de rutilo e dos géis de TiO2 foram 
secas sobre fitas de carbono e fixadas nos 
porta-amostras para análise no MEV. 
Preparo dos suportes cerâmicos: As 
amostras foram lixadas com lixas na 
sequência 400, 500 e 600. Então, as 
mesmas foram polidas com alumina 6 e 
1µm e pasta de diamante 1 µm por 20-30s à 
2500 rpm. Após o lixamento e polimento, a 
amostra foi submetida ao ataque térmico à 
1100oC/40 min ou ataque químico em 
H2SO4 1 e 3 M à 100oC/2 min. Cada etapa 
do tratamento foi avaliada através da 
análise no MEV. 

RESULTADOS 

A Figura 1 compara a dispersão do rutilo 
2x10-4 % em meio aquoso e HNO3 5x10-2 
molL-1 (imagem com e sem metalização). A 
Figura 2 compara a dispersão do gel NP8 
nas concentrações 4x10-2, 4x10-3 e 4x10-4 
molL-1/HNO3 3x10-2 molL-1. A TABELA 1 
mostra os valores de tamanho de partícula 
obtidos por análise de imagens e 
granulometria de difração à laser, os quais 
apresentam boa concordância. 

  

 
Figura 1. Micrografias das Suspensões de 
Rutilo em Meio Aquoso (a), HNO3 5x10-2 
molL-1 Não Metalizada (b) e Metalizada (c). 
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Figura 2. Micrografia do Gel NP8 com 
Concentrações de TiO2 Iguais a 4x10-2

 (a), 
4x10-3 (b) e 4x10-4 molL-1 (c)/ HNO3 3.10-2 

molL-1. 

TABELA 1. Tamanho de Partículas de TiO2. 
Amostras CILAS,µm ImageJ, µm 

Rutilo 0,60 1,11± 0,06  
NP8 1,49 0,40 ± 0,09 

 
A Figura 3 mostra as micrografias das 
superfícies do suporte cerâmico 7.1 
preparado por colagem de barbotina. As 
imagens da superfície superior e de fratura 
mostram uma estrutura mais plana se 
comparada à superfície inferior. 

  

 
Figura 3. Micrografia do Suporte 7.1: 
Superfícies Inferiores (a), Superior (b) e 
Fratura (C). 

A Figura 4 mostra o resultado das etapas do 
tratamento: Lixamento + polimento, e 
ataque químico. Nas micrografias 4b e 4 c 
podemos verificar que somente com o 
polimento foi obtido uma imagem com boa 
resolução e, portanto, adequada ao 
processamento digital. A TABELA 2 
compara os resultados de porosidade 
obtidos pela análise de imagem após cada 
etapa do tratamento com os valores obtidos 
pelo método da densidade hidrostática. 

   

Figura 4. Micrografia do Suporte 7.10 sem 
Tratamento (a), Lixado e Polido (b), Lixado, 
Polido e ataque com H2SO4 1 mol L-1 (c). 

TABELA 2. Porosidade Média (%) dos 
Suportes Cerâmicos deTiO2. 

Suportes Hidrostática ImageJ 
7.1a 32,0 ± 0,1 34,7 ± 3,8 
7.4 ª, b 32,5 ± 0,1 31,8 ± 2,4 
7.8 b, c 32,6 ± 0,2 32,8 ± 1,3 
7.10 a, b, d 32,3 ± 0,2 33,5 ± 2,2 
a Metalização; b Lixamento e Polimento; c Ataque térmico;  d 

Ataque químico. 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados, a dispersão 
das amostras de grãos e partículas de TiO2 
em meio de HNO3 pH≈1,3 nas 
concentrações em torno de 2x10-4 % (m/m) 
e 4x10-4 molL-1, respectivamente, gerou 
imagens com boa definição dos contornos 
devido boa dispersão das partículas. As 
imagens dos suportes cerâmicos polidos 
com lixa, alumina e pasta de diamante 
apresentaram boa resolução, enquanto que 
o ataque químico e a metalização não 
melhoraram significativamente a qualidade 
da imagem após o polimento. 
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Nanomicelas de dicloreto de rádio [223Ra]RaCl2 co-carregadas com 
nanopartículas de ouro radioativo [198Au]Au para terapia de radionuclídeos 

alfa-beta direcionada para osteossarcoma 
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INTRODUÇÃO  

A terapia com radionuclídeos 
direcionados é uma modalidade de 
tratamento na qual os efeitos biológicos são 
obtidos a partir da energia absorvida da 
radiação emitida pelo radionuclídeo. 
(MARCU e col., 2018). Radionuclídeos 
emissores de partículas alfa ou beta 
possuem alta transferência linear de energia 
e são a primeira escolha para o tratamento 
de tumores volumosos. (ERSAHIN e col., 
2011) 

A eficácia da terapia sistêmica 
localizada do câncer repousa sobre a 
capacidade do radionuclídeo para alcançar 
e permanecer especificamente no local do 
tumor (WELCH e col., 2009). A este 
respeito, para aumentar o alvo e a eficácia 
da terapia com radionuclídeos, o uso 
destes, inseridos em nanoplataformas, pode 
representar uma abordagem inovadora e 
eficaz. (PARVEEN e col., 2016) 

198Au é um radioisótopo emissor de 
partículas beta, que tem atraído o interesse 
na terapia molecular do câncer usando 
nanopartículas radioativas. A faixa média de 
penetração no tecido de partículas beta de 
198Au é suficiente para destruir células 
tumorais (ANSELMO e col., 2016). Por 
conta disso, AuNPs são de crescente 
interesse para a terapia local com 
radionuclídeos, como uma alternativa 
poderosa para o tratamento do câncer. 
(YEONG e col., 2015) 

Por outro lado, o 223Ra é um 
radionuclídeo emissor alfa que emite alta 
energia de partículas alfa de curto alcance, 
o que confere penetração curta, 

promovendo efeitos citotóxicos localizados, 
com efeitos tóxicos pouco profundos sobre 
o tecido saudável adjacente. (MUDSHINGE 
e col., 2011) 

Embora existam portadores 
notificados para 223Ra, existe ainda um 
problema na formulação de radionuclídeos 
para gerar um produto estável, e neste 
sentido, a utilização de nanomicelas de 127-
Pluronic nanomicelas como uma alternativa 
para resolver este problema. (JEON e col., 
2019) 

Embora a literatura afirme que a 
terapia alfa é superior à terapia beta, há 
uma ausência total de terapia alfa e beta 
combinada para o tratamento de tumores.  

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como 
objetivo produzir e caracterizar uma nano-
formulação de [223Ra]RaCl2 co-carregada 
com nanopartículas de [198Au]Au para 
terapia de câncer ósseo.  

METODOLOGIA 

A nanomicelas [223Ra]RaCl2 co-
carregadas com [198Au]AuNPs foram 
preparadas com uma solução de Pluronic 
F127, e seu tamanho foi determinado por 
espalhamento dinâmico de luz (DLS). Para 
se obter uma imagem do radiofármaco foi 
realizado a microscopia de força atômica 
(AFM), em um microscópio multimodal. A 
emissão de radioatividade também foi 
avaliada através de um sistema de 
espectrometria gama com um detector de 
germânio hiperpuro (HPGe). 
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 O teste de citoxicidade foi realizado 
in vitro numa cultura de células SaOS-2 
mantidas em meio DMEM/D-glicose (alto 
teor de glicose) suplementado com 10% de 
FBS, penicilina (0,5 U/mL) e estreptomicina 
(0,5 mg/mL). 

Para avaliar a viabilidade celular, foi 
utilizado o teste do MTT. As células foram 
divididas em três grupos: nanomicelas 
puras de [223Ra]RaCl2, 127-Pluronic-
[223Ra]RaCl2 + [198Au]AuNPs e nanomicelas 
de 127-Pluronic-[223Ra]RaCl2, nas três 
atividades distintas: C1: 37 kBq, C2: 18,5 
kBq e C3: 4,44 kBq. 
 

RESULTADOS 

As Nanomicelas de [223Ra]Ra co-
carregadas com [198Au]AuNPs, com 
emissão alfa e beta simultâneas, não 
apresentaram instabilidade, tamanho médio 
de partícula de 296 nm e PDI de 0,201 
(±0,096).  

O ensaio de citotoxidade in vitro 
mostrou um aumento significativo na morte 
de células tumorais usando terapia alfa e 
beta combinada na mesma formulação, em 
comparação com esses componentes 
usados isoladamente. 

Juntos, esses resultados mostram, 
pela primeira vez, uma associação eficiente 
entre as terapias alfa e beta, o que pode se 
tornar uma ferramenta promissora no 
controle da progressão tumoral. 

CONCLUSÕES 

A combinação de radiações alfa e 
beta na mesma nanoproteína representaria 
uma ferramenta muito eficiente para o 
tratamento do câncer. Nossas descobertas 
in vitro são as primeiras a demonstrar a 
notável capacidade das nanossondas alfa e 
beta de matar células cancerígenas usando 
uma dose radioativa baixa. Trabalhos 
futuros devem visar avaliar o efeito 

terapêutico in vivo e o uso seguro de 
nossas nanomicelas de RaCl2 em conjunto 
com AuNPs em camundongos portadores 
de câncer ósseo. 
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eletrodeposição: Avaliação da influência do substrato (cátodo) na 
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INTRODUÇÃO  

A prevenção da corrosão dos metais é 
umas das principais preocupações quando 
se trata de aplicações estruturais, visto que 
a corrosão atrapalha a funcionalidade e 
diminui as propriedades mecânicas. Porém, 
existem alguns materiais, denominados 
metais biodegradáveis, onde a corrosão não 
deve ser evitada, mas controlada, sendo 
esse o mecanismo que controla a 
bioabsorção de implantes temporários 
desses metais no organismo. Sabe-se que 
a resistência mecânica é comprometida 
com o processo corrosivo, por isto é 
imprescindível um equilíbrio e o controle 
dessa propriedade, através do projeto, além 
da escolha correta do material [1]. 

Atualmente, busca-se uma alternativa aos 
implantes bioabsorvíveis formados por 
materiais poliméricos. Os metais têm 
propriedades mecânicas superiores, além 
de seu processo de biodegradação ser mais 
estável podendo ser controlado e melhor 
projetado. [1] 

As ligas de FeMn com altas concentrações 
de Mn, por exemplo, apresentam maiores 
taxas de biodegradação que o Fe puro (que 
possui baixa taxa de corrosão para a 
aplicação) e são também interessantes 
porque formam fases γ-austeníticas e Ԑ-
martensíticas que são antiferromagnéticas 
[1] e não causam problemas para exames 
de ressonância magnética.  

Com a técnica de eletrodeposição (ou 
eletroformação) é possível produzir 
estruturas finas de Fe com elevada pureza 
sem o aumento de citotoxidade, em 
comparação com amostras de Fe 
produzidas por fundição [1]. Também é 

possível produzir filmes finos de ligas, como 
FeMn. 

OBJETIVO 

Primeiramente o objetivo será a produção 
de filmes finos de Fe e da liga FeMn por 
eletrodeposição e a caracterização de sua 
composição, microestrutura, fases 
presentes e propriedades mecânicas. Para 
tanto, serão comparados diferentes 
materiais como substratos (cátodos) para 
eletrodeposição da liga. Além disso, serão 
avaliados os tempos necessários para 
eletrodeposição de filmes finos com 
diferentes espessuras (entre 10 e 100 μm). 
Posteriormente, será avaliado o mecanismo 
de corrosão, em meios biológicos 
simulados, dos filmes finos da liga de FeMn 
obtidos por eletrodeposição.  

METODOLOGIA 

Serão avaliados diferentes substratos 
(alumínio, aço inoxidável, cobre, zinco, 
titânio, polímeros com tratamento condutor 
superficial etc.) para eletrodeposição dos 
filmes finos de FeMn. O processo de 
eletrodeposição segue as seguintes etapas: 
preparação dos substratos, pré-tratamento 
químico da superfície, preparo da solução 
de eletrodeposição a base de sulfatos, 
montagem da célula eletroquímica, 
eletrodeposição galvanostática dos filmes e 
caracterização dos filmes obtidos por 
microscopia ótica, MEV e perfilômetria ótica. 
Por fim, testes de polarização 
potenciodinâmica in vitro serão realizados. 
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RESULTADOS 

Resultados preliminares foram obtidos 
através de eletrodeposição galvanostática e 
avaliação por microscopia ótica para 
comparar as alterações superficiais (macro 
e microanálises), estrutura e 
homogeneidade dos filmes de FeMn 
obtidos, Figura 1-5. 

Testes adicionais serão realizados para 
avaliar os diferentes substratos em 
diferentes condições de tempo, corrente 
aplicada, proporção de íons nos eletrólitos e 
agitação do banho. 

 
Figura 1 – Substrato de Aço Inox 

Figura 2 – Substrato de Alumínio 

Figura 3 – Substrato de Cobre 

Figura 4 – Substrato de Zinco 

  
Figura 5 – Substrato de Titânio. 

CONCLUSÕES 

As conclusões preliminares obtidas foram 
que o pré-tratamento químico da superfície 
do cobre se faz necessário para aderência 
do filme. Além disso, ensaios onde se 
utilizou a configuração de célula com 
substrato invertido (face para baixo) 
mostraram maior homogeneidade do filme 
obtido devido a melhor agitação na 
superfície. A remoção mais eficiente das 
bolhas da superfície do catodo por agitação 
magnética diminui a porosidade do filme. O 
aço inox não apresentou aderência do filme 
depositado durante os testes, assim como o 
substrato de titânio e de alumínio. Os três 
tipos de substratos apresentaram o mesmo 
comportamento de eletrodeposição de 
aglomerados por serem metais passivos e 
apresentarem menor condutividade devido 
a rápida formação de óxidos na sua 
superfície.  
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INTRODUÇÃO  

As ligas metálicas para serem utilizadas nas 
aplicações médicas como biomateriais 
devem apresentar uma combinação de 
propriedades adequadas tais como a da 
resistência à corrosão, da 
biocompatibilidade e resistência mecânica 
relativa ao uso. Consequentemente torna se 
de grande interesse avaliar a composição 
elementar destes biomateriais a fim de 
detectar elementos fora da especificação e 
a presença de impurezas de elementos 
tóxicos visto que a composição da liga pode 
afetar na sua corrosão [1]. Além disso, os 
resultados destas determinações fornecem 
valorosas informações para aprimoramento 
ou desenvolvimento de novos materiais, 
assim como para controle de qualidade da 
produção de biomateriais adequados para 
aplicações na área da saúde. 

Dentre as várias técnicas analíticas 
disponíveis para análise de ligas [2], no 
presente estudo foi aplicada a metodologia 
de análise por ativação com nêutrons (NAA) 
em amostras da liga de titânio (Ti-6Al-4V, 
grau V) e da liga de magnésio (AZ31), as 
quais são utilizadas como biomateriais. 

OBJETIVO 

O objetivo do estudo foi a determinação da 
composição elementar e de suas impurezas 
em amostras das ligas de titânio (Ti-6Al-4V) 
e a de magnésio (AZ31) pelo método de 
análise por ativação com nêutrons. 

METODOLOGIA 

Amostras de biomateriais analisados e 
seu preparo para análise. Para análise as 
ligas de titânio Ti-6AL-4V e a de magnésio 

AZ31 foram obtidas na forma de lascas e 
posteriormente submetidas a limpeza com 
acetona p.a. água purificada seguida de 
secagem a temperatura ambiente. 

Procedimento da NAA. Alíquotas de cada 
uma das amostras de cerca de 40 mg foram 
irradiadas no reator nuclear IEA-R1 
juntamente com os padrões sintéticos de 
elementos por 10 s e 8 h e sob fluxo de 
nêutrons térmicos de 2 x1012 n cm-2 s-1. 
Esses padrões sintéticos foram preparados 
pipetando-se soluções padrões em tiras de 
papel de filtro. As atividades gama 
induzidas foram medidas pela 
espectrometria de raios gama usando um 
detector Ge hiperpuro. Os radioisótopos 
formados na irradiação foram identificados 
pela meia vida e energias dos raios gama e 
as frações mássicas dos elementos 
calculadas pelo método comparativo [3]. A 
qualidade dos resultados foi avaliada pela 
análise do material de referência certificado 
(MRC) 363 Chromium – Vanadium Steel 
(modified) proveniente do National Institute 
of Standards and Technology (NIST). 

RESULTADOS 

Na TABELA 1, os resultados de As, Co, Cr, 
Fe, Ni, Ta e W obtidos para o MRC 
Chromium -Vanadium Steel (Modified) 
indicam uma boa concordância com os 
valores do certificado e uma boa precisão. 
Nas TABELAS 2 e 3 estão os resultados 
das análises das ligas AZ31 e Ti-6Al-4V, 
respectivamente e estes resultados indicam 
uma boa precisão para maioria dos 
elementos determinados. Para a liga de 
magnésio AZ31 a comparação dos 
resultados de As e Zn obtidos com os da 
literatura indicam também uma boa 
concordância 
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TABELA 1. Médias das Frações Mássicas de 
Elementos no MRC 363 Chromium -Vanadium 
Steel e Valores do Certificado 
 

Elemento F±DP DPR, 
% 

ER, 
% 

Valor do 
Certificado 

As, µg g
-1

 98,8±1,5 1,5 1,2 100±10 

Co, µg g
-1

 448±36 8,0 6,7 480±10 

Cr, % 1,19±0,04 3,7 9,5 1,31±0,01 

Fe, % 93,0±2,2 2,3 - 94,4 

Ni, µg g
-1

 3517±103 2,9 17,2 3000±100 

Ta, µg g
-1

 488±41 8,3  530 

W, µg g
-1

 450±7 1,5 2,2 460±10 

F±DP = Media e desvio padrão de 2 a 4 
determinações; DPR = Desvio padrão relativo; Er 
= Erro relativo 

 
TABELA 2. Média das Frações Mássicas de 
Elementos Liga Ti-6Al-4V. 

Elemento F ± DP * DPR, % 

Al, % 5,51 ± 0,14 2,5 

As, µg g
-1

 18,8 ± 0,86 4,6 

Co, µg g
-1

 2,79 ± 0,13 4,8 

Fe, µg g
-1

 1150 ± 137 11,9 

Ti, % 89,1 ± 3,0 3,4 

V, % 3,20 ± 0,08 2,6 

W, µg g
-1

 4,86 ± 0,29 6,0 

*- Resultados de 2 a 4 determinações 

 
TABELA 3. Médias das Frações Mássicas de 
Elementos da Liga de Magnésio AZ31 e Valores 
da Literatura 

Elemento F±DP* DPR, 
% 

Referência 
[4] 

As, µg g
-1

 2,529±0,081 3,2 2,30±0,34 

Co, µg g
-1

 0,184±0,011 5,8 - 

Cr, µg g
-1

 1,29±0,23 17,6 - 

Fe, µg g
-1

 88,99±0,72 0,81 ˂ 950 

Zn, % 1,047±0,050 4,7 1,009±0,045 

*- Resultado de 2 a 5 determinações 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos indicaram a 
viabilidade do procedimento de NAA 
aplicado na análise de ligas metálicas. Os 
resultados obtidos indicaram uma boa 
exatidão e precisão dos resultados. 

As análises das ligas indicaram, para 
maioria dos elementos, uma boa precisão 
dos resultados. Na amostra da liga Ti-6Al-
4V foram detectados além dos elementos 
da liga (Ti, Al e V) foi possível a 
determinação de elementos tais como As, 
Fe e W em baixos teores. Para o caso da 
liga de magnésio AZ31 foram determinados 
os elementos As, Co, Cr e Fe também em 
baixas frações mássicas 

 Com relação aos resultados dos elementos 
como Al, Mg e Mn, cujos radionuclídeos 
correspondentes apresentam meias curtas, 
suas determinações estão em andamento. 
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Síntese de nanopartículas de albumina por ultrassom 

Ana Vitória Silva Ferreira e Lucas Freitas de Freitas  
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

A albumina é uma proteína produzida 
naturalmente pelo fígado. É a principal 
proteína plasmática, representando 55% 
das proteínas do soro humano. É formada 
por uma cadeia de 584 aminoácidos, 
constituindo-se em um polipeptídio com 
peso molecular em torno de 66,4 KDa com 
cerca de 5 nm (LeVine, 2016). 

Ela é responsável por várias funções no 
corpo humano como dar mais viscosidade 
ao sangue, essencial para a regulação da 
pressão oncótica no plasma, contribuindo 
para a manutenção do pH sanguíneo. 
Também é importante para transportar 
hormônios, íons metálicos, fármacos, 
proteínas, ácidos graxos e moléculas 
lipossolúveis. Além disso, seu aumento ou 
ausência no corpo pode desencadear 
doenças. 

A nanotecnologia é a manipulação de 
materiais em escala nanométrica, 
trabalhando diretamente com átomos e 
moléculas. Por meio dessa ciência 
podemos produzir as nanopartículas que 
podem ser aplicadas em várias áreas 
trazendo vantagens inclusive para a área da 
saúde. As nanopartículas, por atingirem a 
escala nanométrica, apresentam algumas 
propriedades como alta área de superfície e 
densidade de carga, além de grupos 
funcionais de superfície que podem ser 
adaptados para alcançar regiões 
específicas do corpo como tumores, para 
atravessar barreiras celulares para uma 
internalização ideal, ou para serem usadas 
como carreadores de fármacos, entre outros 
fins. 

As nanopartículas de albumina oferecem 
algumas vantagens específicas como o fato 

de serem biodegradáveis e reprodutíveis e 
terem alta capacidade de ligação com 
diversos fármacos. Essa capacidade é por 
conta da sua estrutura, com a presença de 
grupos aminos e carboxílicos presentes na 
sua superfície, e podendo se utilizar de 
técnicas que favoreçam o aumento de 
grupos específicos, a capacidade de ligação 
com diferentes fármacos pode ser ainda 
melhor explorada. Estas nanopartículas são 
também bem toleradas, sem efeitos 
colaterais graves por sua 
biocompatibilidade. 

O ultrassom é um equipamento que utiliza 
como princípio a energia sonora de ondas 
de som acima da faixa que humanos são 
capazes de escutar. Com a aplicação de 
altas frequências de som (acima de 20kHz), 
estes equipamentos possuem a capacidade 
de agitar moléculas e partículas presentes 
em amostras. Ele é utilizado na produção 
de nanopartículas de proteínas e a 
ultrassonicação pode modificar essas 
estruturas no seu formato, podendo diminuir 
ou aumentar o tamanho, mudando as 
interações entre as moléculas da solução. 

OBJETIVO 

Investigar o efeito da ultrassonicação na 
produção e caracterização de 
nanopartículas proteicas. Tivemos que 
mudar o projeto por conta da dificuldade de 
acessar o irradiador durante o período 
pandêmico. 

METODOLOGIA 

Este trabalho visou à síntese de 
nanopartículas de albumina em diferentes 
concentrações (0,5 mg mL-1; 2,5 mg mL-1; 
5,0 mg mL-1; 25,0 mg mL-1 e 50 mg mL-1) 
em meio aquoso contendo concentrações 
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de etanol de 0%, 10%, 20% e 30%. Estas 
misturas foram irradiadas com ultrassom 
(40 Hz) por 30 e 60 minutos para verificar a 
possível ocorrência de reticulação, ou seja, 
a formação ou não das nanopartículas de 
albumina. Isto foi repetido duas vezes para 
observar se havia um padrão de repetição 
ocorrendo nas sínteses e a formação de 
nanopartículas por meio da ultrassonicação. 
As nanopartículas foram caracterizadas 
quanto ao seu tamanho hidrodinâmico 
utilizando a técnica de espalhamento 
dinâmico de luz (DLS), e seu espectro de 
absorção na região UV-VIS foi avaliada por 
espectrofotometria (de 250 a 500 nm). A 
técnica de eletroforese foi utilizada para 
confirmar a formação, a quebra ou a não-
alteração da proteína frente aos parâmetros 
de síntese utilizados. 

RESULTADOS 

Sintetizamos nanopartículas (NPs) de 
albumina com 0,5 mg/mL, em 60 minutos de 
ultrassom em 30% de etanol. Nas outras 
condições não houve modificação na 
proteína nativa, exceto na concentração de 
50 mg/mL, onde houve evidências de 
quebra da proteína. Este resultado pode 
corroborar a hipótese de que por meio da 
ultrassonicação houve quebra da proteína 
sem a formação de nanopartículas de 
proteína. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que, mediante um controle 
preciso da concentração dos reagentes dos 
parâmetros de ultrassonicação pode-se 
chegar à síntese de nanopartículas 
proteicas ou à quebra das cadeias 
proteicas. 
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Selagens ambientalmente amigáveis para a nova geração de ligas de 
Alumínio-Lítio, AA2198-T851 anodizadas 

Bruno Nogueira Pereira, Isolda Costa e Rafael Emil Klumpp 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

As ligas de alumínio possuem extensa 
gama de aplicações, desde uma simples 
lata de bebidas e até aplicações avançadas, 
como na fabricação de aviões, satélites e 
reatores nucleares. As ligas de Al-Cu-Li são 
ligas avançadas para a indústria 
aeroespacial devido suas propriedades 
mecânicas e baixa densidade. Entretanto 
estas ligas são suscetíveis a uma corrosão 
localizada severa comprometendo muito o 
material, logo se faz necessário à proteção 
da superfície por um método conhecido 
como anodização e um pós-tratamento 
conhecido como selagem. Os tratamentos 
atuais oferecem riscos à saúde por se 
utilizarem de compostos a base de cromo, 
neste sentido este trabalho foca em 
apresentar uma alternativa de pós-
tratamento à base de cério que não oferece 
risco a saúde. [1,2] 

 
OBJETIVO 

Este trabalho objetiva estudar as melhores 
condições de selagens após anodização da 
liga AA2198-T851 e propor tratamentos que 
melhorem a resistência à corrosão da liga. 

METODOLOGIA 

Para o estudo foi empregado amostras de 
Alumínio AA2198-T851 (Cu 3,31%, Li 
0,96%, Mg 0,31%, Si 0,03%, Fe 0,04%, Ag 
0,25%, Zr 0,4%, Zn 0,01%, Al em peso). As 
mesmas foram preparadas na condição 
como recebida (CR) a partir de etapas de 
pré-tratamento, desengraxadas com 
acetona, ataque químico com NaOH 10% a 
55º durante 5 minutos, em seguida, imersão 
em solução de desmutting 30s temperatura 
ambiente e posterior enxágue com água 

deionizada. [3] A anodização foi realizada 
em solução TSA (ácido tartárico e ácido 
sulfúrico) em 14 Volts por 20 minutos em 
uma fonte de alimentação digital FA-3005. 
Já o processo de selagem foi feito em 
solução 0,01M de Ce(NO3)3 em 70º por 20 
minutos.[3,4] 

O ensaio de resistência de polarização foi 
feito em solução 0,1M de NaCl em um 
Potenciostato Solartron SI 1287 e posterior 
visualização da superfície através 
microscópio óptico LEICA DMLM. 

Para os ensaios de corrosão acelerada as 
amostras foram submetidas ao ensaio de 
névoa salina (salt-sray) em uma câmara de 
corrosão acelerada cíclica - G1 (Equilam), 
em solução NaCl 5%, temperatura (35 ± 2) 
ºC,  pH 6,5 conforme norma ASTM B117, e 
avaliação de degradação da superfície após 
336h conforme normas MIL-C-5541 e MIL-
C-8 E1706. 

RESULTADOS 

As medições de resistência de polarização 
das amostras tratadas e seladas com água 
e com cério são apresentadas na Figura 1. 
Uma nítida diferença nos potenciais de 
corrosão é verificada, bem como é evidente 
que a amostra selada com cério possui 
potencial de corrosão mais nobre do que a 
selada com água. A amostra selada com 
cério não apresentou quebra de filme 
passivo em nenhuma faixa de potencial até 
3,0 V, no entanto a amostra selada em água 
apresentou quebra por volta de -0,5 V. Uma 
amostra sem o processo de selagem foi 
submetida ao ensaio de salt-spray e 
observada após 24h, o que já resultou em 
corrosão e regiões de manchas, em 48h a 
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situação se agravou ainda mais conforme a 
Figura 2.  

 

Figura 1 - Curva de polarização de amostra seladas. 

 

 

Figura 2 – Amostra anodizada sem selagem em teste de 
salt-spray, a) 0h, b) 24h, c) 48h. 

 

A Figura 3 mostra a situação de uma 
amostra que foi selada em água e 
submetida ao ensaio de salt-spray e 
observada após 24, 168 e 336h conforme 
norma, em 168h de ensaio já tinha o 
surgimento de corrosão e manchas, o que 
se agravou em 336h.  

 

Figura 3 - Amostra anodizada seladas em água após teste 
de salt-spray, a) 24h, b) 168h, c) 336h. 

 

Na Figura 4 mostra a situação de uma 
amostra que foi selada em cério e 
submetida ao ensaio de salt-spray. A 
mesma suportou mais tempo no ambiente 
corrosivo, porém não suportou as 336h por 
ter apresentado uma corrosão. 
 

 

Figura 4 - Amostra anodizada selada em cério após teste 
de salt-spray, a) 24h, b) 168h, c) 336h. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho dois tratamentos de selagem 
após a anodização em TSA foram 
estudados e comparados por resistência de 
polarização e observação da superfície 
após salt-spray. Foi comprovado a 
importância da selagem após a anodização 
pois não é o bastante para proteger a 
superfície contra corrosão. Os testes 
mostraram um melhor desempenho da liga 
selada com cério em comparação com a 
selada com água, porém não foi o suficiente 
para suportar as 336h necessárias e 
garantir uma possível substituição das 
soluções atualmente usadas com cromo. 
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Desenvolvimento de ionômeros de troca iônica sólidos baseados em 

etileno- tetrafluoroetileno 
 

Bruno Pereira Lima, Elisabete Inácio Santiago 
Centro de células a combustível e hidrogênio (CCCH) 

 

INTRODUÇÃO  

Originalmente, as células a combustível alcalinas (AFCs), 
utilizavam soluções concentradas de hidróxido de sódio ou 
potássio como eletrólito. Isso era considerado um sério 
problema, já que a progressiva carbonatação do eletrólito, 

resultante da reação do álcali com dióxido de carbono, 

diminui, gradativamente, a condutividade do eletrólito e 
passiva a superfície do eletrodo. Uma alternativa aos 
eletrólitos líquidos é o uso de eletrólitos líquido 
circulante. 

 Apesar de reconhecidas vantagens, essa solução requer 
a utilização de periféricos, altamente resistentes à 
corrosão, o que além de problemas de integração de 
componentes, é altamente custoso [1]. Nesse contexto, 
membranas trocadoras de ânions (AEMs) são uma 
alternativa promissora na área de desenvolvimento de 
células a combustível.  

As principais vantagens, quando comparadas às 
convencionais AFCs, são: i) não há precipitação de 
carbonatos, já que os íons transportadores não 
apresentam mobilidade em solução; ii) não há variação na 
concentração do eletrólito; (iii) a reduzida corrosão de 
materiais [2]. No entanto, para que a célula funcione, são 
necessários eletrodos de difusão de gases eficientes que 
também conduzam os íons hidróxido. Neste contexto, os 
ionômeros de troca aniônica (AEIs) desempenham um 
papel fundamental nos eletrodos e foram objeto de 
investigação neste trabalho. 

OBJETIVO 

O projeto de iniciação científica ora proposto tem como 
objetivo o desenvolvimento de ionômeros sólidos 
baseados em etileno tetrafluoroetileno (ETFE) por enxertia 
de monômero de cloreto de vinilbenzeno (VBC) via pré-
irradiação em feixe de elétrons e funcionalização com 
trimetilamina (TMA), visando sua aplicação em eletrodos 
de difusão de gases de células a combustível alcalinas. 

METODOLOGIA 

O método da pré-irradiação envolve a combinação de 

duas etapas: irradiação do polímero base para formar 

os radicais ativos e a enxertia do polímero irradiado com 

o monômero por imersão.Neste estudo, foram 

empregados pós de ETFE pré-irradiados em feixe de 

elétrons nas doses absorvidas entre 100 e 200 kGy. As 

amostras foram mantidas a -40 °C em ultrafreezer para 

uso de até 1 mês. Os pós de foram imersos em soluções 

de enxertia contendo 5% em volume de solução de 

isômeros 3- e 4- de cloreto de vinilbenzeno, 1% do 

surfactante 1-Octil- 2-pirrolidona (Sigma-Aldrich) e os 

94% de solução eram completados com água ultrapura, 

isopropanol, ou com uma solução de 50% isopropanol e 

50% água ultrapura. A mistura foi desoxigenada com 

purga de N2 por 2h e, posteriormente, selada e 

aquecida a 60°C por 24h. 

 

RESULTADOS 

 

CONCLUSÕES 

A teoria diz que quanto maior o IEC (capacidade de troca 
iônica) dos ionômeros, melhor é a condução de íons 
hidroxido do ionômero, por sua vez melhor o desempenho 
em célula a combustível. Sendo assim, o ionômero 
sintetizado em 100% água, mostrou-se mais eficiente em 
relação aqueles sintetizados com somente com 
isopropanol (IPA), ou aqueles a base de uma mistura de 
50% água, 50% isopropanol. 
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Uso de biocarvão para a captação dos nutrientes P e N de estações de 
tratamento de esgoto visando mitigar o processo de eutrofização de 

reservatórios de águas 

Gabriel de Almeida Silvestrin e Sabine Neusatz Guilhen 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo avaliar o 
potencial de adsorção de P em soluções 
aquosas pelo biocarvão (BC) do endocarpo 
de macaúba, obtido a partir de pirólise a 
450°C e ativado quimicamente com H3PO4. 
A adsorção de composto é basicamente por 
interações físicas (onde ocorre com forças 
intermoleculares) e interações químicas 
(envolve interações químicas com 
transferência de elétrons entre adsorvente e 
adsorbato), as amostrar foram fornecidas 
pelo SENAI biomassas. 

Foi utilizado 2 principais efeitos para a 
remoção dos contaminantes, o aumento da 
área de superfície do biochar com a 
realização da moagem e a separação 
granulométrica sendo equivalente a 250 
microns (peneira de malha mesh 60) e 
também a formação de nanocompósitos na 
superfície do biochar a partir de pós-
tratamento, sendo um tratamento após a 
pirólise da biomassa, o que pode aumentar 
drasticamente a adsorção desses 
contaminantes da água.  

O biocarvão ou carvão de biomassa é um 
adsorvente microporoso que pode ser 
obtido da decomposição térmica da 
biomassa, uma matéria-prima amplamente 
diversa e disponível, sendo feito 
principalmente a partir da biomassa agrícola 
e de resíduos sólidos [1]. 

 

 

METODOLOGIA 

Para iniciar os tratamentos para o teste 
experimental 1 foi fixado uma proporção 
inicial de MgCl2 em 1:5 (m/v) e usando uma 
concentração de solução de MgCl2 de 
CMgCl2 = 0,5 mol/L. 

Para o tratamento térmico foi separado em 
erlenmeyers 5g de biocarvão e submersos 
em solução, misturados em ultrassom por 2 
horas, seco em estufa a 80°C por 1 hora e 
aquecido em um forno mufla a 600 °C por 
0,5 horas. Após, o biocarvão foi lavado 
abundantemente com água ultrapura para a 
remoção de impurezas, seco em estufa a 
80°C por 1 hora e armazenados. 

Para o tratamento de impregnação úmida 
foi adicionado a erlenmeyers 5g de 
biocarvão e submersos em solução, agitado 
a 150rpm por 12 horas. O carvão foi lavado 
com água deionizada para a remoção de 
cátions de magnésio não combinados na 
superfície e foi transferido para 25ml de 
solução de cloreto de magnésio e agitado a 
150rpm por 24 horas. Seco em estufa a 
60°C por 8 horas e resfriado a temperatura 
ambiente. 

Para o tratamento evaporativo foi 
adicionado 5g de biocarvão em erlenmeyers 
e submersos em solução, agitado a 200rpm 
por 3 dias. Após, foi filtrado em discos de 
papel de celulose dobrados e suspenso em 
funis de polipropileno e seco ao ar com a 
sobreposição de 2 discos de papel por pelo 
menos 24 horas e curados a 60°C por 24 
horas. 

101 



Figura 1. Resultados Obtidos Do Teste Experimental I 

 

Para o tratamento de impregnação úmida 
foi adicionado ao erlenmeyers 
respectivamente: // 1g de BC em 35 ml de 
solução de K2PO4 (1 mol) 1:35 // 2,5g de BC 
em 125 ml de solução de K2PO4 (0,5 mol) 
1:50 // 2,5g de BC em 125 ml de solução de 
K2PO4 (1,5 mol) 1:50 // 2,5g de BC em 
162,5 ml de solução de K2PO4 (0,5 mol) 
1:65 // 2,5g de BC em 162,5 ml de solução 
de K2PO4 (1,5 mol) 1:65 

Foram agitados a 150rpm por 12hrs e após 
realizada uma lavagem com água destilada 

removendo cátions de magnésio não 
combinados na superfície do carvão, foram 
transferidos para erlenmeyers com as 
mesmas respectivas proporções, agitados a 
150rpm por 24hrs, filtrados, seco em estufa 
a 60 ºC por 24hrs, resfriado até a 
temperatura ambiente em um dessecador e 
armazenado. 

Em uma incubadora orbital foi agitado a 
120rpm por 24 horas. Após, foi transferido 
para tubos falcon e colocado na centrifuga 
para a retirada do sobrenadante. 

 

 

Figura 1. Resultados Obtidos Do Teste Experimental II 

RESULTADOS 

Os tratamentos utilizados tiveram 
resultados semelhantes o que se faz 
evidente nos gráficos acima, por todo 
experimento não houve um resultado 
positivo da adsorção do biocarvão, podendo 
ser devido à quantidade de massa /volume 
do adsorvente onde certamente será 
ajustado para os próximos experimentos 
para melhores resultados. 
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Estudo comparativo de biocarvões-padrão quanto à capacidade de 
adsorção de corante aniônico de solução aquosa 

Gabriel Fuitem Martins e  Leandro Goulart de Araujo 
Instituto de Pesquisa Energéticas Nucleares - IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

Estima-se que cerca de 10.000 tipos de 
corantes sejam produzidos em escala 
industrial para atender as exigências do 
mercado consumidor. Aproximadamente 
30% doas corantes produzidos são 
empregados na indústria têxtil [1]. Apenas 
uma pequena quantidade de corante 
lançada como efluente industrial pode 
acarretar consequências ao ambiente 
aquático, interferindo na absorção de luz 
pelos habitantes vegetais e animais, ou 
ainda ser transportado para estações de 
tratamento de água, contribuindo para a 
contaminação de mananciais e da água 
distribuída para a população. [2] 

Dessa forma, é necessário encontrar 
maneiras efetivas de remoção de corantes 
dos efluentes. Os métodos mais comuns 
para isso são a oxidação biológica (iodo 
ativado), floculação, precipitação química e 
adsorção empregando carvão ativado. 
Sendo simples e efetiva, o método de 
tratamento por adsorção é uma maneira 
promissora de se remover corantes e 
compostos orgânicos de efluentes aquosos 
[3]. Esse processo encontra grande 
aplicação industrial, pois associa baixo 
custo e elevada taxas de remoção. O 
carvão ativado é o adsorvente mais comum 
e eficiente empregado atualmente, mas seu 
alto custo restringe o seu uso.  

Em vista do acima exposto, esse estudo 
propõe a aplicação da técnica de adsorção 
para avaliar a capacidade de remoção do 
corante Remazol Preto B de soluções 
aquosas, empregando 6 biocarvões 
produzidos a partir da pirólise a 550°C e 
700°C de três matérias primas diferentes. 

OBJETIVO 

Avaliar a capacidade de adsorção de 6 
biocarvões produzidos a partir da pirólise a 
700°C e 550°C de três matérias primas 
(pellets da palha da semente de canola, 
pellets de trigo e pellets de miscanthus) de 
corante aniônico de solução aquosa 

 

METODOLOGIA 

A capacidade de adsorção dos biocarvões 
utilizados foi testada por meio de ensaios de 
adsorção e se fez uso da técnica de 
batelada. Os testes foram divididos em duas 
etapas. Primeiro, a dose de carvão foi 
variada de 1-100g/L e, após encontrar a 
dose mais eficaz na remoção do poluente, 
foi variado o pH da solução (2-13), 
utilizando a dosagem ideal encontrada 
anteriormente. 

Para os testes, foram feitas soluções de 
0,05mmol/L de corante,), na qual foi medida 
100mL em um balão volumétrico e então 
transferida para um Erlenmeyer de 250mL 
para a realização do ensaio.  

Foi realizada também uma etapa de preparo 
das amostras, em que os carvões foram 
moídos e peneirados com mesh 60 para 
garantir uniformidade. Depois do preparo, 
foi adicionada uma dose de biocarvão, 
pesada em balança analítica. Então, a 
solução já impregnada com o biossorvente 
foi submetida à agitação no shaker, a 130 
rpm e a 20°C por 24h, para garantir o 
equilíbrio. Por fim, a solução foi centrifugada 
a 6000 rpm por 20 minutos e então, sua 
concentração da amostra foi quantificada 
por UV-VIS, no seu comprimento de onda 
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de maior absorbância, 598nm. Para o 
cálculo dessa concentração, foi feita uma 
curva de calibração, montada a partir da 
diluição de 80mg/L até 2,5mg/L.  

Com o valor da concentração da solução 
após o processo de adsorção, é calculada a 
capacidade de adsorção (q) e a eficácia de 
remoção (R%), de acordo com as equações 
1 e 2: 

𝑞 𝑡 =
𝑉(𝐶0−𝐶𝑡)

𝑀
  (1) 

𝑅(%) =
100(𝐶0−𝐶𝑡)

𝐶0
  (2) 

Em que, C0 e Ct são as concentrações do 
adsorbato na solução mãe e no tempo t, 
respectivamente (mg/L), V é o volume da 
solução (L) e M é a dose do adsorvente 
utilizado (g). 

 

RESULTADOS 

No primeiro momento, os testes foram 
realizados utilizando 100mL de uma solução 
com concentração inicial de 47.95mg/L 
(0.05mmol/L) e, nesse estágio, sem alterar 
o pH do meio. 

A capacidade de adsorção (q) foi calculada 
e mostrado na Figura 2 

 

 

Figura 2: Capacidade de adsorção de cada 
BC em diferentes doses 

Já para o pH, foi obtido os melhores valores 
de “q” quando a solução tinha pH 5. A 
capacidade de adsorção nesse meio 
alcançou valores de 6.07, e uma remoção 
R(%) de 98% 

 

CONCLUSÕES 

A capacidade de adsorção máxima foi 
atingida utilizando uma dose de 5g/L. O 
efeito do pH mostrou que, o melhor meio 
para se realizar esse processo é de 5.   

Após a análise dos resultados, chegamos à 
conclusão que todos os BCs testados são 
capazes de adsorver o corante em questão. 
Porém, é nítido que existe uma diferença 
quando alteramos o pH do meio, e a 
dosagem do carvão em questão. 

Os resultados obtidos reforçam a viabilidade 
do uso de métodos alternativos para a 
remoção do poluente em questão 
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Estudo teórico e experimental das propriedades termofísicas do Óxido de 
Grafeno 

Gabriel Oliveira Santos e Marcelo da Silva Rocha 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

OBJETIVO 

Sintetizar óxido de grafeno. Produzir 
nanofluidos de óxido de grafeno com 
diferentes porcentagens de massa. Realizar 
testes de propriedades físicas: viscosidade 
e condutividade térmica, para comparar 
entre as diferentes soluções, em massa, e 
com a água pura. 

METODOLOGIA  

A síntese do óxido de grafeno será 
realizada posteriormente por meio do 
método de Hummer’s modificado, o qual se 
baseia na produção de óxido de grafeno a 
partir de grafite sendo submetido a reações 
químicas em meio ácido e com fortes 
oxidantes, visando separar as camadas de 
grafite e estabilizar óxidos de grafeno de 
poucas camadas. No presente momento, 
foram conduzidos testes de condutividade 
térmica de soluções contendo 
nanopartículas de SiOx. Separou-se dois 
béqueres e encheu-os com 100ml de água 
cada, após isso foi realizada a pesagem 
para obter a massa de água, em seguida 
adicionou-se a um béquer 0,05% em massa 
de nanopartículas de SiOx em relação à 
massa de água e 0,1% ao outro béquer. 
Ambas as soluções foram submetidas ao 
ultrassom para que a dissolução fosse feita. 
Uma vez que as soluções se estabilizaram, 
por um determinado tempo, realizou-se uma 
série de medições de condutividade térmica 
para cada solução e para água pura por 
meio do equipamento KD2 Pro Thermal 
Properties Analyzer da marca Decagon 
Devices , Inc. 

Com o RAMAN observou-se a estrutura de 
uma pequena amostra de óxido de grafeno, 
cerca de miligramas, o equipamento 
utilizado foi o Espectrômetro Raman 

acoplado à Microscópio Confocal, modelo 
XploRA PLUS e marca Horiba Jobin Yvon, 
comprimento de onda e potência nominal do 
laser, respectivamente, 785 nm e 85 mW, 
grade de 600 gr/mm, detector HORIBA 
Instruments Incorporated / SyncerityTM 
CCD Detector, com aumento da lente 
objetiva de 10X 0,25 N.A, o software usado 
para aquisição e processamento foi o 
Labspec6.  

RESULTADOS  

O equipamento de RAMAN ao analisar uma 
amostra, retorna, por meio de um software, 
um gráfico do comportamento da luz 
espalhada a partir do feixe de luz incidente 
sobre a amostra[3], este gráfico é composto 
por dois picos característicos, no caso do 
óxido de grafeno, a banda D e a banda G. A 
banda D corresponde a um tipo de vibração 
gerada na amostra relativa aos carbonos 
hibridizados sp³ [1] . A banda G por sua vez 
representa a vibração correspondente aos 
carbonos sp

2 [1]
. 

 

Figura 1. Gráfico do RAMAN para a amostra 
de óxido de grafeno, a banda maior, por 
volta de 1310, é a D e a menor, por volta de 
1580, é a G. 
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A partir das bandas existentes no gráfico 
podemos realizar um quociente ID/IG, seu 
resultado indica, dentre outras coisas, as 
falhas na estrutura da amostra[2]. A razão 
corresponde a um valor de 1,6567, ou seja, 
a banda D supera consideravelmente a G, 
logo há uma quantidade considerável de 
falhas relacionadas à oxidação do grafite. 

Com as soluções de SiOx preparadas 
realizou-se o teste de condutividade térmica 
em cada solução e na de água pura. Os 
testes resultaram nos seguintes valores: 
0,586 ± 0,0059 W.m-1.K-1 para a solução de 
0,1%; para a solução de 0,05% foi 0,596 ± 
0,0068 W.m-1.K-1 e para a água deionizada 
0,603 ± 0,0094W.m-1.K-1 . Podemos notar 
que a maior condutividade térmica 
encontrada foi a da água pura, contudo, 
nota-se proximidade dos valores obtidos 
para ambas soluções. É interessante 
chamar atenção ao fato de uma 
concentração menor, 0.05%, dar um 
resultado maior que o da solução de 0.1%, 
isso corrobora a idéia de haver uma faixa de 
concentração desta nanopartícula na qual 
esta propriedade física seja potencializada. 
Estudos devem ser feitos com esta 
nanopartícula visando encontrar essa faixa 
de concentração e observar se há 
correspondência na concentração da 
nanopartícula de óxido de grafeno. Testes 
acerca da viscosidade devem acompanhar 
os testes de condutividade térmica visando 
valores elevados para esta propriedade e 
reduzidos para a viscosidade.  

CONCLUSÕES  

A amostra de óxido de grafeno respondeu 
como esperado, há uma quantidade 
elevada de falhas na amostra graças à 
oxidação, natural aos óxidos de grafeno. 
Em breve, estima-se iniciar a produção de 
óxido de grafeno pelo método de Hummer’s 
modificado para realizar testes físicos. 
Quanto aos testes físicos realizados com as 
nanopartículas de SiOx, devem ser feitos 
mais testes com uma variação maior da 
concentração para verificar a existência de 

uma faixa em que a condutividade térmica 
se expressa melhor e testar essa 
concentração para o óxido de grafeno. 
Testes de viscosidade devem ser feitos 
para averiguar se o aumento da 
condutividade está coligado com aumentos 
bruscos indesejados na viscosidade. 
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DETERMINAÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS EM SOLOS DEGRADADOS: UMA 
AVALIAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS SOB PROCESSO DE 

DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

Gustavo Pires Bertaco e Renato Semner 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

A determinação de radionuclídeos em amostras 
de solos se torna crucial para conhecimento dos 
níveis de radioatividade ambiental por órgãos 
competentes [1]. Ao se tratar de solos 
degradados, a região semiárida brasileira possui 
uma extensa área susceptível a desertificação, 
podendo os radioisótopos, como os 
pertencentes da série do 238U e 232Th, 
reportarem um panorama relacionado aos níveis 
de degradação ocorrentes nestes ambientes [2]. 
Adicionalmente, informações relacionadas a 
radioatividade ambiental em amostras 
biológicas e geológicas (solos, plantas, líquens, 
animais e afins) ainda é pouco conhecida na 
respectiva área, sendo de suma importância 
para uma gestão ambiental eficiente pelas 
entidades governamentais. 
 
OBJETIVO 

Determinar os radionuclídeos da série do 238U e 
232Th em amostras de solo em áreas sob 
processo de desertificação no semiárido 
brasileiro por Espectrometria Gama de Alta 
Resolução. 
 
METODOLOGIA 

As amostras de solo (total de 23), da camada 0-
20 cm, foram coletadas em diferentes pontos 
em duas áreas (área em processo de 
regeneração da vegetação e salinizada) na ilha 
de Assunção, município de Cabrobó, 
Pernambuco, Brasil (Figura 1). A respectiva 
área se encontra inserida no núcleo de 
desertificação de Cabrobó [3]. O processo de 
degradação ocorre principalmente pela 
utilização desmatamento para implementação 
de atividades agrícolas e a utilização de técnica 
de inundação do solo para a irrigação [4].  

 
FIGURA 1- Mapa de localização da Ilha de 
Assunção, Pernambuco, Brasil. 
 

Após a coleta, o material foi cominuído para 
obtenção da granulometria de 0,5 mm, 
sendo posteriormente acondicionado em 
placas de petri. A selagem das placas foi 
realizada para garantia do equilíbrio secular. 
Ao passar 30 dias, a determinação ocorreu 
utilizando o Espectrômetro Gama de Alta 
Resolução com detector de germânio hiper 
puro. O processo de contagem ocorreu por 
86.400 segundos para cada amostra.  
 
A identificação dos radionuclídeos correu a 
partir das áreas de pico identificados por 
sua energia específica. A análise dos dados 
foi realizada para obtenção da concentração 
final em Bq/Kg. Os resultados foram 
comparados com valores mundiais [5] de 
radionuclídeos em solos para uma possível 
identificação de concentrações anômalas na 
área de estudo. 
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RESULTADOS 

Os resultados (valores médios) são 
apresentados na tabela 1. A área em 
regeneração possui maiores concentrações de 
radionuclídeos em comparação a -área 
salinizada. O ⁴⁰K reportou maior concentração 
em comparação aos demais radionuclídeos 
para ambas as, áreas, tendo uma variação de 
216-1838 Bq/Kg na área em regeneração e 467-
588 Bq/Kg na área salinizada. Ao compara o 
resultado do ⁴⁰K com a media mundial (400 
Bq/Kg) e demais radioisótopos, foi possível 
observar que a área possui valores aceitáveis 
dentro dos parâmetros dos órgãos 
internacionais[5]. 
 
TABELA 1. Resultado da concentração media e 
incerteza media. 
 
 

   
AR AS 

S
é

ri
e

 d
o

 2
3

2
T

h
 

Ac-228 (E -keV 238) 

Concentração média 93,2 63 

Incerteza média ±18,7 ±15,6 

(E -keV 911) 

Concentração média 87,3 34 

Incerteza média ±16,1 ±6,6 

Bi-212 (E -keV 727) 

Concentração média 78,2 55 

Incerteza média ±17,4 ±13,9 

Pb-212 (E -keV 238) 

Concentração média 81,6 58,5 

Incerteza média ±14,5 ±10,5 

S
é

ri
e

 d
o

 2
3

8
U

 

Pb-214 (E -keV 351) 

Concentração média 46,6 31,5 

Incerteza média ±5,1 ±3,8 

Bi-214 (E -keV 609) 

Concentração média 45,7 29 

Incerteza média ±5,1 ±3,4 

(E -keV 1120) 

Concentração média 76,95 50 

Incerteza média ±9,9 ±7,9 

  

K-40 (E -keV 1460) 

Concentração média 888,9 527,5 

Incerteza média ±63,8 ±39,2 

LEGENDA: AR(Área de recuperação) e 
AS(Área de salinização) 
 
 

CONCLUSÃO 

As amostras de solo reportaram concentrações 
de radionuclídeos pertencentes a série do 238U e 
232Th, tendo o 40K reportado as maiores 
concentrações. Contudo, todos os resultados 
estão em consonância com os valores de 
referência em solos mundiais. 
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Estudo da resistência à corrosão dos materiais envolvidos no sistema de 
armazenamento de combustível nuclear queimado (CNQ) do reator IEA-R1: 
Alumínio 6061 - T6 e laminado, aço inoxidável e BORALCAN.  

João Victor Ricci Piovesan, Aline D’avila Gabbardo, Caruline de S. C. Machado 
e Isolda Costa. 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

O destino final do combustível nuclear 
queimado (CNQ) de reator de pesquisa é 
uma preocupação mundial. Esse material 
não pode ser removido do local em menos 
de 10 anos, sendo necessário estocagem 
específica. No IEA-R1 (Reator de Pesquisa 
do Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares – IPEN) a estocagem acontece 
na própria piscina do reator por meio de 
cestos de armazenamento¹. 

Os materiais empregados atualmente nesse 
sistema são: Aço inoxidável (suporte para 
os cestos) e alumínio 6061 na condição T6 
(para os cestos de armazenamento e estojo 
do CNQ e na condição laminado nas placas 
de combustível). As placas são 
processadas como “sanduiche” pela técnica 
de PFT (Picture Frame Technique)². Para o 
aumento da atual capacidade de 
estocagem, se faz necessário a utilização 
de materiais absorvedores de nêutrons para 
a redução do espaço entre as estruturas de 
armazenamento³.                                                    

O material escolhido inicialmente foi o 
BORAL, entretanto observou-se a presença 
de bolhas, ou blisters, nesse material. Logo, 
o BORALCAN, material compósito de matriz 
metálica constituído de uma liga de alumínio 
(AA1100 ou AA6351), pó de B4C de grau 
nuclear e Ti (1-2,5%)4 foi escolhido. O Ti é 
responsável para evitar a interação do Al e 
B4C, formando uma microestrutura mais 
estável e uniforme.  

O relatório da Northest Technology Corp 
(NETCO) e submetido à Nuclear Regulatory 
Comission (NRC) concluiu que o 

BORALCAN é um material adequado para 
emprego em cestos de armazenamento². 
Com a utilização desse material é possível 
dobrar a quantidade de cestos do IEA-R1. 

OBJETIVO 

Objetivo desse trabalho é avaliar o 
comportamento de resistência à corrosão 
dos materiais envolvidos na nova estrutura 
proposta para o armazenamento do 
combustível nuclear queimado (CNQ) do 
reator de pesquisa do IPEN (IEA-R1): Aços 
inoxidáveis 304 e 316, alumínio AA6061-T6 
e laminado e BORALCAN. 

METODOLOGIA 

A caracterização superficial das amostras 
foi realizada por metalografia e microscopia 
ótica (topo e transversal). O tratamento de 
superfície das ligas de alumínio e aço inox 
consiste em amostras lixadas até P800 e 
tratadas quimicamente (apenas para o 
alumínio), seguindo as etapas: Limpeza 
com acetona, decapagem com 10% NaOH 
(60ºC) e neutralização em 40% HNO3. 

O método para simular o efeito de 
estocagem do material na piscina do reator 
ocorre por imersão dos metais em Becker 
contendo água deionizada, aquecida em 
estufa à 85°C por 168 h. A resistência à 
corrosão dos materiais foi avaliada 
individualmente (metais não acoplados) por 
polarização potenciodinâmica cíclica e por 
par galvânico (metais acoplados), sendo: 
Aço inox – BORALCAN, BORALCAN – 
AA6061 T6, AA6061 T6 – AA6061 
laminado. 
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RESULTADOS 

A figura 1 apresenta uma comparação das 
curvas de CPP para o alumínio nas 
condições T6 e laminados com diferentes 
tratamentos de superfície. As figuras 2-4 
apresentam imagens da superfície dessas 
amostras após o ensaio de CPP e 
morfologia da corrosão localizada por pites. 

 

Figura 1 – Curvas de CPP. 

  
Figura 1 - Amostras A1 e L1 respectivamente. 

  
Figura 2 – Amostras A3 e L3 respectivamente. 

  
Figura 3 - Amostras A5 e L5 respectivamente. 

  CONCLUSÕES 

Os diferentes tratamentos de superfície, 
apresentam resultados distintos de 
resistência à corrosão. As amostras A1 e 
L1, apenas lixadas, apresentaram uma 
maior quantia de pites em relação as 
demais amostras após os ensaios CPP. As 
amostras A3 e L3, apenas o tratamento 
químico, apresentam menos pites, mas com 
maiores profundidades. Já as amostras A5 
e L5, que foram levadas a estufa, 
apresentam formação de uma camada de 
coloração marrom. Nessas amostras, 
observou-se pites pontuais após os ensaios 
CPP. Além disso, as amostras A5 e L5 
apresentaram maiores potenciais de 
corrosão localizada. 
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A utilização da técnica da correlação de imagens digitais na engenharia e ciência de 
materiais 

 
Jonatas Pinheiro Demov e Cristiano Stefano Mucsi 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 
 

INTRODUÇÃO  

A técnica da correlação digital de imagens é 
um processo novo para determinar as 
deformações na superfície de uma amostra. 
Nos ensaios de tração comuns, os corpos 
de prova obedecem a uma norma e devem 
ser homogêneos e isotrópicos[1]. Os 
resultados típicos dos ensaios de tração 
tradicionais são gráficos relacionando a 
força versus o deslocamento ou a tensão 
versus deformação. Na técnica de 
correlação de imagens digitais o ensaio é 
filmado digitalmente e cada uma das fotos 
digitais é relacionada com a primeira foto, 
ou foto de referência. As diferenças das 
dimensões das fotos permite determinar a 
deformação da amostra, através de um 
software.  O problema ocorre quando a 
amostra não é homogênea, isotrópica ou 
com formato irregular, nestes casos as 
deformações não são uniformes[2]. Há 
várias formas de contornar isto, o software 
GOM Correlate precisa de um processo de 
preparação de superfície, para que regiões 
da superfície sejam diferenciadas entre 
si[2]. A técnica consiste em pintar pontos 
aleatórios na superfície da amostra, assim 
cada região é marcada com um padrão 
distinto do outro. 

 O nome dado à cada uma destas regiões é 
faceta. O algoritmo do software lista a 
posição de cada faceta para cada imagem 
sequencialmente; a seguir compara a 
posição de cada faceta com sua posição na 
imagem inicial de referência, calculando a 
deformação instantânea no local. A seguir é 
feita a interpolação das deformações locais, 
para calcular a deformação em todos os 
pontos do corpo de prova. Também é 
possível fazer um gráfico da deformação em 
cada ponto ao longo do tempo. 

 

OBJETIVO 

Desenvolver a aplicação da tecnologia de 
correlação de imagens digitais, dedicada ao 
estudo de deformações de amostras de 
materiais unidos por soldagem submetidas 
a ensaio mecânico de tração. 

METODOLOGIA 

O projeto de pesquisa foi organizado em 
várias etapas, a saber:  
O material estudado foi uma junta brasada 
entre um aço PHS (Pressure Hardened 
Steel) com um aço baixo carbono laminado 
a frio, CR4. Foi realizado um furo oblongo 
no aço CR4. Este foi sobreposto ao aço 
PHS e depois brasado. A brasagem foi 
realizada em um robô utilizando arame de 
cobre com 3% de Si, Figura 1 (1) 
 
Figura 1. Brasagem dos aços[4]. 

 
 
Preparação de corpos de prova para ensaio 
de tração em máquina de ensaios universal 
Instron.  
A preparação dos corpos de prova foi feita 
com a pintura de fundo branco em toda a 
superfície e depois a aplicação de spray de 
tinta preta, para a obtenção do padrão de 
pontos estocásticos, como mostrado na 
Figura 2. 
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Figura 2. Corpo de prova preparado por 
pintura. 

 
 
O ensaio de tração foi realizado com taxa 
de deslocamento de 1 mm/ min. Filmagem 
do ensaio de tração utilizando câmera 
digital Canon N31, com regulagem de alta 
definição. Foram retirados quadros 
sequenciais a cada um segundo do filme 
digital, para processamento. 
O filme do ensaio foi processado através do 
software GOM Correlate, versão 2D. 
Utilização de software comercial, GOM 
Correlate, na versão bidimensional, 
distribuída gratuitamente. Este software foi 
escolhido pela sua disponibilidade graciosa. 
O programa roda em uma workstation multi 
processada XEON.  
 
RESULTADOS 

Foram realizados vários ensaios e 
selecionado o resultado, mostrando as 
deformações locais, determinadas pelo 
software GOM, são apresentadas na Figura 
3. No lado esquerdo pode-se observar a 
deformação dos pontos da amostra na 
direção da força aplicada na máquina de 
ensaios mecânicos e no lado direito uma 
imagem gerada no computador com um 
mapa de deformações da amostra. 

Figura 3. Deformações da amostra 
calculadas pelo software GOM. 

 

Na Figura 4, á apresentada uma 
sobreposição da imagem gerada pelo 

software com a imagem da ruptura da 
amostra. 

Figura 4. Sobreposição da imagem das 
deformações com a imagem do corpo de 
prova. 

 

CONCLUSÕES 

Pelos resultados obtidos foi possível 
concluir que a técnica de correlação digital 
de imagens permite determinar como a 
amostra está se deformando localmente. 
Pode-se observar a concentração de 
deformações na frente da região de 
brasagem. Resultado impossível de ser 
observado num ensaio de tração 
convencional. 
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Determinação de elementos traço em peixes do baixo do rio Pomba 
utilizando a técnica de ativação neutrônica. 
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INTRODUÇÃO  

Os sistemas fluviais têm sido impactados 

por ações humanas devido ao uso de 

pesticidas e fertilizantes para a agricultura, 

lançamento de esgotos urbanos in natura, 

lançamento de efluentes industriais e 

alterações na cobertura vegetal [1]. No 

Brasil, esse processo está interligado ao 

desenvolvimento econômico e urbano [2] e, 

nesse contexto, não só a biodiversidade 

terrestre é afetada, mas também os 

ecossistemas aquáticos. No entanto, esses 

ambientes têm sido negligenciados [3]. 

Devido à alta industrialização e atividades 

agrícolas, os rios frequentemente são 

contaminados por elementos traço (ETs), 

que são os contaminantes mais perigosos 

para os organismos aquáticos e para o 

homem, devido ao seu alto potencial de 

bioacumulação, toxicidade e persistência 

[4]. Altos níveis de ETs essenciais (Zn, Co, 

Fe e Cu) podem ser tóxicas [6].  Elementos 

como As, Pb, Hg e Cd não são essenciais 

além de serem tóxicos mesmo em baixas 

concentrações [5]. Portanto, o consumo de 

peixes contaminados com ETs tornou-se 

uma preocupação global [7]. 

A bacia fluvial exerce um papel de destaque 

no cenário histórico e socioeconômico dos 

Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro 

[8]. Considerando o crescimento 

demográfico da região, com baixa adesão 

ao sistema de esgotamento sanitário e 

implantação de indústrias, a bacia do rio 

Pomba assumiu especial importância no 

uso da água para diversos fins. Portanto, 

essa bacia passou a receber diversos 

impactos ao longo de sua área de 

drenagem [9]. Este trabalho teve como 

objetivo analisar o nível de ETs para avaliar 

a segurança alimentar de peixes do rio 

Pomba, utilizando a técnica de Ativação 

Neutrônica. 

OBJETIVO 

Os elementos-traço nos tecidos de peixes 
do rio foram examinados com o objetivo de 
fornecer informações valiosas sobre os 
níveis de poluentes e avaliar a segurança 
alimentar de peixes do rio Pomba utilizando 
a técnica de Ativação Neutrônica.  

METODOLOGIA  

As coletas dos peixes foram obtidas usando 
a rede de pesca na porção do Rio Pomba. 
Uma porção de músculo de cada espécie foi 
pesada, liofilizada, moída, acomodada e 
lacrada em embalagem plástica e depois 
acondicionada em envelope de alumínio 
para ser irradiada no Reator Nuclear IEA-R1 
do IPEN – CNEN/SP. 

RESULTADOS  

Os resultados das concentrações dos 
elementos detectados pela técnica de 
Ativação Neutrônica são apresentados na 
tabela 1. As concentrações são calculadas 
em mg kg-1, exceto para os elementos Ca, 
Fe, K e Nd, cujas concentrações são 
calculadas em porcentagem. Dentre os 
elementos analisados, o arsênico é o único 
que possui teor máximo fixado no âmbito do 
MERCOSUL, cujo limite é de 1 mg kg-1 
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(ANVISA, 2013), é possível verificar que os 
teores de As obtidos neste trabalho estão 
abaixo do valor máximo do MERCOSUL, 
não apresentando risco à segurança 
alimentar. 

 

 GRÁFICO 1: Concentração de Elementos 
Traço Obtidos Pela Ativação de Nêutrons 

 

 

CONCLUSÕES  

Todos os valores obtidos para as 
concentrações de elementos estão abaixo 
do limite estabelecido pelo MERCOSUL, 
indicando que o consumo de peixes 
capturados na porção estudada do Rio 
Pomba está em níveis seguros para 
ingestão.  
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AVALIAÇAO DA CONCENTRAÇÃO DE FÓSFORO EM SANGUE TOTAL 

UTILIZANDO A TÉCNICA FRXDE 

Larissa Augusta Santos Moura e Cibele Bugno Zamboni 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 

 

INTRODUÇÃO  

O fósforo é um mineral essencial para o 
funcionamento do corpo humano. 
No organismo, o fósforo trabalha em 
conjunto com o cálcio para fortalecer ossos 
e dentes, atua no metabolismo dos glicídios, 
compõe as estruturas moleculares do DNA 
e RNA (responsáveis por todo o código 
genético), participa da formação de diversas 
proteínas, da proteção muscular, do correto 
desempenho dos rins, coração e cérebro, 
dentre outras funções [1-3]. O exame 
laboratorial de fósforo em sangue é feito 
com o objetivo de auxiliar o diagnóstico e no 
monitoramento de doenças relacionadas a 
falta (hiperfosfatemia) ou excesso 
(hiperfosfatemia).  

A necessidade de realizar medida referente 
ao intervalo de normalidade (valores de 
referência) em sangue total está relacionada 
ao fato de que a análise de P pelo 
procedimento convencional é realizada em 
soro plasmático, não sendo estabelecido 
seu limite de normalidade em sangue total 
para a população brasileira 

OBJETIVO 

Obter os valores de normalidade (intervalo 
de referência para utilização em testes 
laboratoriais) de fósforo em sangue total, em 
função do gênero e faixa etária para 
população Brasileira, utilizando a 
metodologia alternativa de Fluorescência de 
Raios-X por Dispersão de Energia 
(FRXDE)]. 

 

 

METODOLOGIA 

A técnica de Fluorescência de Raios X por 
Dispersão de Energia (FRX-DE) [4], 
apresenta velocidade e precisão analítica 
para análises quali-quantitativa de amostras 
de interesse biológico quando se emprega 
um tubo de raios-X para excitação. A 
técnica de FRXDE 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-se detectores 
específicos para detecção de raios X é 
possível identificar os elementos químicos 
presentes no material analisado. Os 
detectores mais utilizados são os 
semicondutores do tipo “silicon drift” que 
possuem alta resolução em energia, pois 
têm a habilidade de separar as transições 
Kα – Kβ ou Lα - Lβ dos raios X 
característicos dos elementos presentes na 
amostra analisada, facilitando deste modo a 
análise. 

 
A quantificação das concentrações dos 
elementos químicos presentes no material 
analisado é determinada utilizando a 
seguinte equação: 
 

ASCI   

 
onde: 

C  representa a concentração (em fração); 

I  a intensidade líquida 

S  a sensibilidade do dado elemento 
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A  representa o fator de absorção, podendo 
ser igual a 1 para amostras finas 

Preparo da Amostra 

A coleta é realizada por punção digital. Em 
função das facilidades implantadas, isto é, 
uso de pequena quantidade de sangue total 
(uma gota), eliminação do procedimento de 
separação do soro - plasma bem como a 
eliminação do uso de anticoagulante, o 
procedimento para o preparo dessas 
amostras reduz-se a depositar a gota de 
sangue em papel de filtro (Whatman – nº 
41) imediatamente após a coleta. 

O estudo utilizara amostras do banco de 
amostras biológicas do LEER do IPEN 
(coletadas desde 2000) disponibilizadas 
pelos Laboratórios de Pesquisa que 
colaboram com o LEER, a saber: UNISA, 
BSP, UNIFESP, UNICAMP, HEMOPE. O 
projeto foi inscrito e registrado na 
Plataforma Brasil e submetido à análise do 
comitê de ética e pesquisa da UNISA / CEP, 
tendo aprovação (CAAE 
69992117.7.0000.0081). As medidas serão 
realizadas em função da faixa etária e 
gênero. 

RESULTADOS 

Foram analisados até agora um total de 122 
amostras de sangue total da população 
masculina, sendo 61 amostras na faixa 
etária de 18 a 29 anos e 61 amostras na 
faixa etária de 30 – 40 anos. Os resultados 
de concentração de fosforo são 
apresentados a seguir: 

Valor 18- 29 anos 

Valor médio= 0,106 g/L 

Desvio padrão= 0,042 g/L 

Máximo= 0,218 g/L 

Mínimo= 0,038g/L  

Valor de 30-40 anos 

Valor médio = 0,353 g/L 

Desvio padrão = 0,975g/L 

Máximo= 7,465 g/L 

Mínimo= 0,049 g/L 

CONCLUSÕES 

Nesta etapa do estudo foi obtido valor de 
referencia  de fosforo em sangue total para 
população masculina,nas faixa etaria 18-29 
anos e 30-40 anos, podendo se observar 
uma diferença nos resultados entre as 
faixas etarias analisadas. Esses dados irão 
fornecer parâmetros que poderão ser úteis 
na avaliação do status clínico e nutricional, 
contribuindo para a proposição de novos 
protocolos de avaliação, ainda não descritos 
na literatura. 
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Efeitos da radiação gama na conservação e desinfestação de frutos de 
lichia Litchi chinensis 

Larissa Nalesso Costa Harder e Valter Arthur 
 

INTRODUÇÃO  

A lichia é uma fruta exótica de origem 
chinesa e vem ganhado espaço no mercado 
brasileiro. Todavia, problemas de pós-
colheita e ataque de insetos prejudicam a 
comercialização e a exportação de forma 
significativa. Vários métodos de controle 
vêm sendo utilizados visando resolver estes 
problemas, um deles é a radiação ionizante. 

A exigência de produtos de qualidade vinda 
de países importadores e a existência de 
problemas que afetam a sua vida de 
prateleira e qualidade visual, faz-se 
necessário adoção de práticas de pós 
colheita que atuem na solução de tais 
problemas (WILEY, 1994). Os principais 
problemas da lichia são sua vida útil de 
prateleira, ataque de insetos e o rápido 
escurecimento do pericarpo que diminui a 
atratividade para o consumidor (WILEY, 
1994). 

OBJETIVO 

Avaliar os efeitos de diferentes doses de 
radiação gama do cobalto-60 em frutos de 
lichia. Os frutos serão obtidos com 
produtores da região de Piracicaba. 

METODOLOGIA 

Os frutos de lichia foram adquiridos com 
produtores da região da cidade de 
Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil. 

 Os frutos foram levados aos Laboratórios 
de Irradiação de Alimentos e Radiobiologia 
e Ambiente do Centro de Energia Nuclear 
na Agricultura. As frutas foram irradiadas 
com doses de 0 (testemunha), 0,5; 1,0 e 2,0 
kGy em um irradiador do tipo GammaCell 
220 (Atomic Energy of Canada Ltd, Canadá) 
com fonte de 60Co instalado no Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura CENA/USP, 
foi utilizada uma taxa de dose de 0,201 
kGy/h. Cada tratamento constou de 6 
repetições com 5 frutos por repetição. Após 
a irradiação as amostras foram 
armazenadas em duas temperaturas 
distintas, em temperatura (de geladeira 
10ºC e ambiente 20ºC). As análises de pH, 
foram realizadas em triplicata nos períodos 
de 1 e 30 dias após o processo de 
irradiação. 

RESULTADOS 

Tabela 1 estão apresentados os valores 
obtidos de pH nas amostras de lichia 
submetidas à irradiação nas doses 0 
(testemunha), 0,5; 1,0 e 2,0 kGy. De acordo 
com Chitarra e Chitarra (1990) o pH dos 
frutos não é muito variável devido a 
capacidade tampão existente em muitos 
deles, porém quando há uma concentração 
de ácidos variando de 2,5 a 0,5%, o pH é 
inversamente proporcional à acidez. 

TABELA 1: Médias dos Valores Obtidos 
de pH de Polpa Extraída de Lichias, 
Avaliadas de Acordo com as Doses 
Aplicadas de Radiação Gama e a 
Testemunha. 

Doses/Dias Dia 1 20
o
C Dia 30 

10
o
C 

Dia 30 20
o
C 

Testemunha 4,10 a* 4,20 a 0,00 d 

0,5 kGy 4,04 b 4,21 a 4,54 a 
1,0 kGy 4,03 b 4,15 a 4,53 a 
2,0 kGy 4,07 b 4,30 b 4,49 a 

 
*Médias seguidas de letras diferentes na mesma 
coluna diferem entre si estaticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de significância 

Pode-se observar que no primeiro dia, os 
resultados variaram de 4,03 a 4,10. As 
amostras não irradiadas apresentaram os 
valores maiores de pH, enquanto que as 
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amostras irradiadas na dose de 0,5 kGy 
apresentaram o menor valor. No trigésimo 
dia, as lichias armazenadas a 20°C e 
irradiadas a uma dose de 0,5 kGy foram as 
que apresentaram maiores valores de pH, 
chegando a 4,54. Enquanto que na dose de 
2,0 kGy foi obtido o menor valor. No 
trigésimo dia, houve a deterioração das 
amostras de lichias armazenadas a 20°C, 
ocorrendo perda total na testemunha, 
portanto não foi possível obter o valor de 
pH. Já as armazenadas a 10ºC obtiveram 
valores mais baixos, principalmente as 
amostras que receberam a dose de 1,0 
kGy. Estando esses valores de acordo com 
os (MARQUES, 2015) que irradiou lichia 
para aumenta a vida útil de prateleira. 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos conclui-se 
que efeito da radiação gama foi mais 
acentuado nos períodos iniciais, e mostrou-
se mais eficiente na conservação das 
características físico-químicas das lichias 
quando combinada com a temperatura. De 
uma maneira geral a dose de 1,0 kGy e 
temperatura de 10°C foi a melhor para a 
conservação e para a manutenção das 
características físico-químicas das lichias. 
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Estudo da variação dos parâmetros e condições de enxertia polimérica em 
filmes de polietileno, utilizando radiação ionizante, para aplicações em 
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INTRODUÇÃO 

As células a combustível são sistemas que 
convertem energia química em energia 
elétrica por meio de alimentação contínua 
de combustível. Estes sistemas 
representam uma tecnologia alternativa de 
energia elétrica com eficiência alta e vasta 
aplicabilidade em áreas como residencial, 
comercial e industrial [1,2,3]. 

Muitas pesquisas têm relatado sobre o uso 
de polímeros fluorados, parcialmente 
fluorados e à base de hidrocarbonetos na 
forma de filmes para se fazer a enxertia 
polimérica induzida por radiação ionizante 
[3,4]. Esses filmes serão utilizados na na 
forma de membranas trocadoras de ânions, 
com aplicação em células a combustível. 

As membranas trocadoras de ânions com 
base em polímeros fluorados ou 
parcialmente fluorados têm sido muito 
estudadas devido às suas propriedades 
superiores de estabilidades químicas e 
térmicas quando comparadas às com base 
de hidrocarbonetos. 
 

OBJETIVO 

Esse projeto de Iniciação Científica tem 
como objetivo principal o aprendizado 
básico de técnicas de laboratório para o 
desenvolvimento de materiais poliméricos 
que compõem eletrólito e eletrodos de 
difusão de gases para a aplicação em 
células a combustível alcalinas (AFCs). 

METODOLOGIA 

Os componentes ionoméricos foram obtidos 
a partir de membranas-base de LDPE 

(polietileno de baixa densidade), HDPE 
(polietileno de alta densidade por enxertia 
induzida por radiação ionizante (RIG), pelo 
método direto usando fonte de raios-gama 
do 60Co. Tem sido avaliado o efeito do 
monômero, tais como estireno e VBC, de 
solventes em variadas concentrações, além 
dos agentes de funcionalização, tal como a 
trimetilamina (TMA). Foram feitas 
caracterizações para avaliar a enxertia 
polimérica por meio de medidas 
gravimétricas para se determinar o grau de 
enxertia (DoG), TG-DTA e DSC para poder 
avaliar as propriedades térmicas e Raman 
para a avaliação da enxertia do monomero 
no filme base. Adicionalmente, as 
membranas produzidas e funcionalizadas 
foram avaliadas com relação às 
propriedades eletroquímicas, tais como 
condutividade, capacidade de troca ionica 
(IEC), estudo de variação de potencial com 
a temperatura em célula. 

RESULTADOS 

Foi observado aumento do grau de enxertia 
No equipamento RAMAN, pode-se observar 
o espectro de cada amostra. As amostras 1, 
2, 3 e 4 possuem DoG de, respectivamente, 
18%, 47%, 94% e 181%, Figuras 1 a 4. 
Observa-se nos espectros Raman que a 
membrana enxertada com 18% apresenta 
bandas de absorção referentas ao LDPE, já 
as demais amostras, quanto maior o DoG, 
maior a intensidade da banda em 1612 cm-1 
devido ao aumento da presença do poly-
VBC enxertado no filme de LDPE.  

No equipamento universal de ensaios 
mecânicos Instron (Figura 2), analisou-se as 
propriedades mecânicas foi possível obter 
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dados de medições de tensão, deformação 
e módulo de elasticidade. 

 

Figura 1. Espectro Raman dos Filmes de 
LDPE g-poly VBC: DoG 18%, 47%, 94% e 
181% 
 
Amostras de filme de LDPE enxertado com 
VBC e aminado foi colocado para testes (4 
corpos de prova), Figura 3. O módulo de 
elasticidade permite conhecer a variação da 
rigidez do polímero promovida pela 
irradiação e pelo aumento do DoG. 
 

 

Figura 2. Equipamento Instron 
 

 
Figura 3. Curva de Tensão x Deformação 
das Amostras de LDPE-g-polyVBC-TMA. 

CONCLUSÕES 

Nos testes de ensaio mecânico, houveram 
variações experimentais por conta de 
desvios na hora de cortar e manejar a 
amostra. As amostras 1 e 4 foram as que 
obtiveram resultados melhores por 
apresentarem valores mais altos de 
alongamento na ruptura. 

Já nos espectros RAMAN, observa-se que 
quanto maior o DoG (grau de enxertia) das 
amostras, maior intensidade dos picos 
referentes ao VBC. Isso provavelmente 
deve-se ao fato de as amostras serem 
melhores irradiadas e enxertadas. 
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INTRODUÇÃO  

A água é o recurso natural mais necessário 
para a sobrevivência de qualquer ser vivo 
no mundo, a sua escassez têm sido um 
problema em discussão há décadas. Em 
2005, aproximadamente 1,2 bilhões de 
pessoas não possuíam acesso a água 
seguro a preço acessível. Nessa época, foi 
estimado que cerca de 2,18 milhões de 
pessoas, em sua maioria crianças menores 
que 5 anos, morriam a cada ano devido a 
doenças causadas pela falta de 
saneamento básico (PRUSS et al., 2002).  
 
Os processos oxidativos avançados têm 
sido muito utilizados para o tratamento e 
desinfecção de águas. Eles são baseados 
na geração de radicais livres, especialmente 
o radical hidroxila (OH), promovendo a 
desinfecção e degradação de diversos 
compostos poluentes em pouco tempo 
(HIRVONEN et al., 1996; NOGUEIRA & 
JARDIM, 1998; SILVA, 2007). Esses 
processos, podem ser divididos em dois 
sistemas, homogêneo e heterogêneo. O 
heterogêneo é feito por tecnologia de foto-
indução que atua sobre o catalisador sólido 
semicondutor, sob irradiação UV ou luz 
visível (ARAÚJO et al., 2016).  
O semicondutor mais utilizado como 
fotocatalisador é o dióxido de titânio  devido 
a sua alta fotoatividade, estabilidade, baixo 
custo e à sua não toxicidade (MAICHIN, 
2020).  
 
Os biotemplates são moldes, feitos a partir 
de materiais orgânicos biológicos 
encontrados na natureza (MAICHIN, 2020). 
A eficiência de um fotocatalisador depende 
diretamente da área superficial. O uso de 
biotemplates associado a síntese do dióxido 
de titânio, promove a formação de 

microestrutura ordenada com grande área 
superficial, e consequentemente, maior 
eficácia na desinfecção e decomposição de 
poluentes e compostos orgânicos estáveis 
(MAICHIN, 2020).   

 
OBJETIVO 
 
Avaliar a utilização do TiO2 micronizado 
biomoldado por algas diatomáceas em 
processos de fotodecomposição de águas 
contaminadas. Realizar a síntese do 
fotocatalisador biotemplate-TiO2 
microestruturado, os testes de 
fotodecomposição e os cálculos dos 
parâmetros cinéticos e de difusão. 
 
METODOLOGIA 
 
Os ensaios e processos laboratoriais 
ocorreram no Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN). A síntese 
do fotocatalizador biomoldado - DtTiO2 foi 
realizada pela adição de diatomito ao 
processo sol-gel.  
 
Os ensaios de fotodecomposição foram 
realizados em câmara de radiação com os 
parâmetros controlados na decomposição 
de soluções de azul de metileno - AM, 
Tabela 1. O acompanhamento do processo 
de fotodecomposição foi realizado 
empregando espectrofotometria UV-Vis. 
 
RESULTADOS 
 
A partir dos resultados foi possível calcular 
a porcentagem de fotodecomposição do 
azul de metileno pelo DtTiO2. Em alguns 
ensaios, a porcentagem de remoção foi de 
94,52 %, em apenas duas horas. 
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Tabela 1: Porcentagem de remoção de AM 
 
 

Concentração 
AM 10-2(g/L) 

Tempo  
(min) 

Remoção 
(%) 

0,25 180 73,72 

0,25 180 80,69 

0,25 120 94,52 

2,5 150 88,26 

 
CONCLUSÕES 
 
A utilização do DtTiO2 sintetizado a partir do 
processo Sol-Gel empregando o Diatomito 
como biotemplate resultou em um material 
com propriedades favoráveis a utilização 
em processos de fotodecomposição de 
corantes, como o Azul de metileno.  
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Produção de Th-229 a partir da irradiação do Th-228 com nêutrons como 
gerador de Ac-225 e Bi-213 para Terapia Alfa Direcionada (TAT) 

Leonardo Silva Monteiro e Fábio Vitorio Sussa 
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INTRODUÇÃO  

A Terapia Alfa Direcionada (TAT, do inglês 
Targeted Alpha Therapy), é uma alternativa 
atraente e promissora quando comparada 
as terapias atuais. Propriedades de curto 
alcance e alta transferência linear de 
energia (LET) conferem ás partículas alfa 
características de radiação mais prejudicial 
as células neoplásicas[1]. 

Desde a recente aprovação do Xofigo® (Ra-
223Cl2)

[2], exploração de radionuclídeos 
emissores alfa foi impulsionada. Dentre os 
radioisótopos investigados que apresentam 
bons resultados estão o Ac-225 (T½ = 9,9 
dias) e o Bi-213 (T½ = 46 min)[3], ambos os 
radionuclideos são obtidos através do Th-
229 (T½= 7917 anos) que é fonte de 
extração do Ac-225 e Bi-213 desde o início 
dos anos 1990 e explorado até os dias de 
hoje[4].  

OBJETIVO 

Anualmente a quantidade produzida de Ac-
225 e Bi-213 é de aproximadamente 
68GBq, quantidade suficiente para apoiar 
pesquisas pré-clinicas, mas, incapaz de 
popularizar a TAT em hospitais de todo o 
mundo[4]. A fim de não permanecer estática 
como uma terapia promissora visamos um 
método de produção de Th-229 a partir da 
irradiação com nêutrons do Th-228, com 
intuito de tornarmos independentes na 
produção de Ac-225 e Bi-213. 

METODOLOGIA 

Alíquotas de 10µg, 100µg e 1000µg de Th-
228 pipetadas em papel filtro e secas sob 
luz infravermelho, foram preparadas e 

irradiadas por 8 horas com fluxo de 1 a 5 
x1012 cm-2 s-1 (Figura 1). 

         

Figura1. Preparo das soluções de Th-228 
pipetadas e irradiação. 

Os teores do Th-229 foram determinados 
por espectrometria Alfa após separação 
radioquímica com resina de troca iônica e 
medidas dos elementos de interesse em 
detector de silício do tipo barreira de 
superfície (figura 2). 

             

Figura 2. Cromatografia com resina de 
troca aniônica e amostra purificada.                                                                                                                             

A amostra obtida após a purificação foi 
evaporada até volume aproximado de uma 
gota, depois foi avolumada com 10mL de 
eletrólito NH4Cl e eletrodepositado[5] (figura 
3).      

A espectrometria gama foi empregada com 
o intuito de observar radionuclídeos 
emissores gama presentes na amostra após 
irradiação, a grande vantagem em relação a 
outras técnicas deriva da maior penetração 
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da radiação gama na matéria, sendo um 
método não destrutivo de analise que 
determina simultaneamente diversos 
radionuclídeos[6]. 

                  

Figura 3. Procedimento de eletrodeposição  

RESULTADOS 

Analisando os espectros alfa, pode-se 
verificar que não ocorreu a produção de Th-
229, pois, indicando que as quantidades de 
amostra de Th-228 não são suficientes para 
obtenção de Th-229 (Figura 4). 

         

Figura 4. Espectro alfa obtido de amostra 
de Th-228 irradiada. 

As espectrometrias gama identificou metais 
como Br, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Na, Zn e 
Zr, sendo que esses elementos são 
provenientes do papel pipetado. 

CONCLUSÕES 

Após analisar os resultados obtidos em 
conjunto com simulações realizadas via 
software (figura 5), notou-se que a massa 
necessária de Th-228 para irradiação seria 
de aproximadamente 1,5g por 32 horas, 

para produção de cerca de 1,14 MBq de Ac-
225 após 60 dias. Com isso essa rota de 
produção via Reator nuclear foi classificada 
como pouco viável. 

         

Figura 5. Resultado obtido via simulador  
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INTRODUÇÃO  

O ato da escrita provém de estímulos 
cerebrais, de forma que que cada indivíduo 
apresente características próprias de suas 
caligrafias. Dentre tais características, 
encontra-se a pressão de punho, na qual, 
uma vez que ela vem de estímulos 
cerebrais, é quase impossível que duas ou 
mais pessoas apresentem as mesmas 
pressões de punho. Tornando possível a 
identificação da autoria de uma escrita a 
partir da medição de tal característica. 

Neste trabalho, a pressão de punho será 
analisada através da Tomografia por 
Coerência Óptica, também conhecida por 
OCT (Optical Coherence Tomograph), 
sendo esta uma técnica não invasiva, 
responsável por produzir imagens de corte 
em seção transversal de microestruturas 
internas de tecidos [1]. 

OBJETIVO 

Este projeto teve como objetivo o 
desenvolvimento de um software 
responsável pela recriação tridimensional 
de um traçado a partir das imagens de 
seção transversal do mesmo obtidas pela 
técnica de Tomografia por Coerência Óptica 
(OCT). 

METODOLOGIA 

Utilizando a plataforma LabView, foi 
desenvolvido o software que realiza a leitura 
de imagens no formato raw e do arquivo 
texto “stream” que se encontra na mesma 
pasta das imagens, tendo neste último 
arquivo as dimensões em pixel e em mícron 
das imagens. Após a leitura ele combina 
todas as imagens presentes na pasta em 

uma única imagem tridimensional, além de 
criar um gráfico de vista superior da 
amostra, onde é possível visualizar as 
regiões de maior profundidade a partir de 
cores térmicas. 

Com o software pronto, foram utilizados 3 
dos conjuntos de imagens de traçados 
sobre papel sulfite 75g/m² realizados pela 
caneta acoplada ao suporte desenvolvido 
anteriormente, na qual era possível regular 
a força que a caneta aplicava sobre a 
superfície em contato. As imagens de seção 
transversal de cada traçado foram obtidas 
pelo tomógrafo óptico OCP930SR de 
resolução axial de 6,2 mícron. Os gráficos 
tridimensionais resultantes foram 
comparados com os gerados pelo software 
ImageJ, onde foi determinado qual dos 
métodos apresenta maior eficácia na 
análise da deformação. 

RESULTADOS 

A interface do software desenvolvido pode 
ser visualizada na figura 1, onde encontram-
se três gráficos. O gráfico na parte superior 
esquerda reproduz a imagem de seção 
transversal do traçado; ao lado dele, 
encontra-se o gráfico na qual é montada a 
vista superior do traçado; e abaixo dele é 
recriado o traçado em forma tridimensional.  
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Figura 1: Interface do software desenvolvido na plataforma 

Labview. 

Tomando o último traçado realizado pela 
caneta acoplada ao suporte, encontra-se na 
figura 2 a recriação tridimensional dele, 
enquanto que na figura 3 pode ser 
observada a vista superior, na qual a região 
em vermelho na área central representa o 
traçado. Na figura 4 está a representação 
tridimensional do mesmo traçado, só que 
gerada pelo ImageJ. Analisando as figuras 
2 e 4, percebe-se que a forma gerada pelo 
software desenvolvido, a deformação é 
mais visível, o que facilita a análise da 
autoria de uma escrita. 

 
 

Figura 2: Representação tridimensional do 25º traçado realizado 

pela caneta acoplada ao suporte. Esta foi gerada pelo software 

desenvolvido na plataforma LabView. 

 
 

Figura 3: Vista superior do 25º traçado realizado pela caneta 

acoplada ao suporte. 

 
 

Figura 4: Representação tridimensional do 25º traçado realizado 

pela caneta acoplada ao suporte. Esta foi gerada pelo ImageJ. 

CONCLUSÕES 

O software desenvolvido por meio da 
plataforma LabView demonstrou grande 
eficiência na recriação tridimensional de um 
traçado a partir das imagens de seção 
transversal tomadas pelo tomógrafo óptico 
OCP930SR da Thorlabs Inc. Além disso, 
permitiu verificar as regiões nas quais a 
deformação causada ao papel durante o ato 
da escrita foi mais profunda, ou seja, 
apresentando maior deformação e pressão 
de punho. Dessa forma, a utilização da 
técnica de tomografia por coerência óptica 
pode se tornar uma ferramenta muito eficaz 
na área forense, permitindo a verificação da 
autenticidade de documentos manuscritos. 
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DETERMINAÇÃO DE FERRO SANGUÍNEO POR FRX NA POPULAÇÃO 
FEMININA ACIMA DE 60 ANOS: ALTERNATIVA PARA PRÁTICA CLÍNICA NA 

MEDICINA GERIÁTRICA  

Maria Gabriela Miquelino Benedito e Cibele Bugno Zamboni 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 
Nos últimos anos a técnica de 
Fluorescência de Raios-X por Dispersão de 
Energia (FRX-DE) está sendo utilizada no 
Laboratório de Espectroscopia e 
Espectrometria das Radiações (LEER / 
CERPq) para as análises clínica em sangue 
total, compondo uma ferramenta alternativa 
para realização de análises bioquímicas. A 
obtenção de valores de normalidade (range) 
de ferro em sangue total em função do 
gênero e faixa etária, para população 
Brasileira, foram realizadas na faixa etária 
de 18 a 50 anos. Entretanto, valores de 
normalidade para a faixa etária acima de 60 
anos ainda não foi devidamente 
estabelecida. 

OBJETIVO  

Obter os valores de normalidade de ferro 
em sangue total da população brasileira 
feminina, para a faixa etária acima de 60 
anos utilizando a técnica FRX-DE. 

METODOLOGIA  

A técnica de Fluorescência de Raios X por 
Dispersão de Energia (FRX-DE) apresenta 
uma alta velocidade analítica para análise 
semi-quantitativa de amostras de interesse 
biológico quando se emprega um tubo de 
raios-X para excitação. Este método é 
baseado na excitação da amostra (neste 
estudo, especificamente sangue total) 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-se 
detectores específicos para detecção de 

raios X (semicondutores) é possível 
identificar os elementos químicos presentes 
no material analisado. Os detectores mais 
utilizados são os semicondutores do tipo 
“silicon drift” que possuem alta resolução 
em energia, pois têm a habilidade de 
separar as transições Kα – Kβ ou Lα - Lβ dos 
raios X característicos dos elementos 
presentes na amostra analisada, facilitando 
deste modo a análise. A quantificação das 
concentrações dos elementos químicos 
presentes no material analisado é 
determinada utilizando a seguinte equação: 

ASCI   

onde:  

C  representa a concentração  

I  a intensidade 

S  a sensibilidade do elemento em questão 

A  representa o fator de absorção, podendo 
ser igual a 1 para amostras finas. 

 

Participam de estudo 40 doadoras 
saudáveis com: 

Idade média: 62 ± 6 anos, correspondente 
ao intervalo de:  60 (idade mínima) – 80 
(idade máxima); 

Massa Media Corporal (MMC): 69,47 ± 9,93 
kg; 

Altura Média: 1,58 ± 0,0 5 m; 
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Circunferência da cintura 94,40 ± 9, 83cm.  

A seleção e coleta das amostras de sangue 
já foi realizada na Escola de Educação 
Física e Esporte da Universidade de São 
Paulo (EEFERP-USP), campus de Ribeirão 
Preto (CAAE 45889915.0.0000.5659), 
parceira deste estudo. Amostras de 2ml 
foram coletadas por pulsão venosa em tubo 
seco e liofilizadas. Posteriormente 
disponibilizadas ao LEER para as medidas. 

As medidas de FRX-DE foram realizadas 
utilizando o mini-espectrômetro de FRX 
com alvo de Ag e detector de Silício Drift 
(25 mm2 x 500 μm) com janela de Berílio 
(12,5 μm) [1]. As analises foram realizadas 
utilizando o software WinQXAS [2]. 

RESULTADOS  

Foram analisadas até o presente momento 
38 amostras de sangue total da população 
feminina acima de 60 anos. Os resultados 
preliminares obtidos da concentração de 
ferro são representados pelo intervalo de 
normalidade, isto é, o range expresso por: ± 
2DP (Desvio Padrão) comumente adotado 

na pratica clínica: 170 mg/L - 366 mg/L. 

Considerando que o valor de normalidade 
de Ferro em sangue total, para a faixa 
etária acima e 60 anos, ainda não é 
devidamente estabelecido, esses dados 
compõem as primeiras estimativas para uso 
de sangue total em pratica clínica 
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INTRODUÇÃO 

O lítio é um metal que não se encontra livre 
na natureza e mantém seu interesse 
estratégico às nações e a grupos 
econômicos devido à sua grande demanda 
como matéria prima para a produção de 
baterias eletroquímicas, utilizadas em 
carros elétricos e celulares. No entanto, 
para a aplicação nessas indústrias, é 
necessário que o Li2CO3 tenha pureza 
superior a 99,5% (OLIVEIRA, 2020.) 
Nesse sentido, a utilização das algas na 
composição de biotemplates nos processos 
de purificação de efluentes contaminados 
com sulfato para obter esse nível de 
concentração de lítio apresenta custo de 
operação e manutenção relativamente 
baixo e consegue-se elevada eficiência 
devido à elevada capacidade de absorção 
em soluções aquosas (LU e WILKINS, 1995 
apud RANGSAYATORN et al., 2003). As 
algas Chlorella sp. e Spirulina platensis são, 
dentre as espécies de algas, as que 
apresentam os melhores resultados na 
adsorção de compostos químicos 
(MATSUNAGA et al., 1999. apud BUGS et 
al., 2018.) 
 

OBJETIVO  

Desenvolver e otimizar os processos de 
adsorção de sulfato e purificação do 
carbonato de lítio, por meio da adsorção de 
biotempate das algas Chlorella sp. e 
Spirulina platensis.  

 

METODOLOGIA  

Os ensaios e processos laboratoriais foram 
realizados no Centro de Química e Meio 
Ambiente (CEQMA). O biotemplate foi 
sintetizado a partir da hidrólise de 
isopropóxido de titânio seguido pela adição 
de diferentes massas de Spirulina e de 
ácido acético. Após agitação e decantação, 
foi seco em estufa para gerar microestrutura 
favorável ao desenvolvimento do processo 
de adsorção. O sulfato de lítio foi 
reproduzido em laboratório com 
concentração de 9g/L, mesma 
concentração presente nos efluentes de 
mineração de lítio. No entanto, devido a 
elevada manutenção, controle e a baixa 
produtividade do cultivo das microalgas, se 
fez necessária a realização dos ensaios 
apenas com a as algas encontradas 
comercialmente. 

 Foram realizados mais de 30 ensaios em 
batelada, empregando a Spirulina como 
adsorvedor para a remoção dos íons de 
sulfato de soluções de sulfato de lítio 
obtidas a partir da dissolução ácida do 
carbonato de lítio enviado pelo fabricante 
com 98% de pureza. As soluções foram 
preparadas laboratorialmente, antes de 
iniciar os testes em coluna. Esta etapa foi 
essencial para o direcionamento dos 
experimentos em leito de adsorção fixo e 
identificação dos parâmetros necessários 
para serem empregados na purificação dos 
efluentes no processo de produção 
compostos por sulfato de lítio. As análises 
foram realizadas, primeiramente utilizando o  
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Espectrofotômetro e, posteriormente, o ICP-
OES (acrônimo do inglês para 
espectrometria de emissão óptica com 
plasma indutivamente acoplado). 

RESULTADOS     

Dentre os ensaios realizados para a 
purificação do efluente de lítio em coluna, 
foram selecionados dois, cujos resultados 
apresentaram melhor adsorção de sulfato e 
purificação, Figura 1.  

Figura 1: Gráfico comparativo entre ensaios 
realizados com 0,5 e 1,5 gramas de 

Spirulina e analisados pelo ICP – OES. 

 

 Fonte: Autoria própria, 2022. 

CONCLUSÕES  

A utilização de microalgas como 
biotemplate resulta em microestrutura 
favorável para o processo de remoção de 
sulfato e purificação do carbonato de lítio 
com resultados promissores. Observou-se 
que a concentração de lítio de 1400 mg/L 
foi para 1800 mg/L, 400mg/L maior após o 
processo de adsorção empregando o  

 

 

 

biotemplate de algas em colunas. 
Posteriormente serão realizadas mais 
análises com diferentes massas do leito de 
adsorção em coluna.  
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INTRODUÇÃO  

 A busca por novas ferramentas de 
detecção aliada ao desenvolvimento de 
novos materiais nanométricos favoreceu 
nas últimas décadas a popularização dos 
eletrodos impressos. Pode-se destacar o 
seu tamanho reduzido e simplicidade, as 
quais favorecem o seu uso em 
equipamentos portáteis e aplicações em 
situ, seu custo-benefício, reprodutibilidade e 
sua grande capacidade de modificação 
durante ou após o processo de produção1. 
O uso dos nanomateriais, pela sua 
dimensão compatível com estruturas 
biológicas, passou a ser associado a 
utilização de elementos capazes de 
reconhecer elementos biológicos, como 
enzimas, anticorpos, DNA etc. Esta 
associação é parte fundamental do 
processo de desenvolvimentos de 
biosensores com as mais diversas 
aplicações, desde análises rápidas até 
aquelas não invasivas e com pouca ou 
nenhuma necessidade de preparação de 
amostras. 

OBJETIVO 

Desenvolver uma plataforma microfluídica a 
partir de um sensor eletrônico impresso 
modificado com óxido de grafeno reduzido 
por radiação ionizante para detecção de 
biomarcadores dermoepidérmicos. 

METODOLOGIA 

 Reagentes 
Grafite em pó 99,99%, nitrato de sódio, 
ferrocianeto e cloreto de potássio 
comercializados pela Merck; hidróxido de 
potássio P.A., ácido sulfúrico P.A, 
permanganato de potássio P.A., ácido 
clorídrico P.A., isopropanol P.A., etanol P.A. 
e hidróxido de sódio P.A. provenientes da 

Synth; peróxido de hidrogênio 30%, N-etil-
N-(3-dietilaminopropril) carbodiimida, N-
hidroxisuccinimida 98%, glicose, albumina 
sérica bovina e N-dimetilformamida 99,8% 
produzidos pela Sigma-Aldrich; tampão 
salino de fosfato pH 7,4 da empresa gibco. 
 
Equipamentos 
Ultracentrífuga Hitachi CR 20B, centrífuga 
de bancada Excelsa Fanem 206 BL, 
desruptor de célula Ultra-Sônico Unique, 
lavadora ultrassônica Sanders Soniclean2, 
manta e chapa de aquecimento com 
agitador magnético Fisatom e balança 
analítica Shimadzu AUY220. 
Irradiador Multipropósito de Cobalto-60, que 
se encontra no Centro de Tecnologia das 
Radiações do Instituto de Pesquisas 
Energéticas Nucleares (CETER-IPEN). 
Raman Horiba, modelo XploRA PLUS 
disponível no Centro de tecnologia das 
Radiações (CETER-IPEN/CNEN-SP) e 
difração de raios X da marca Bruker, 
modelo D8ADVICE disponível no Centro do 
Combustível Nuclear (CECON-IPEN/CNEN-
SP). 
O eletrodo impresso modelo DS110 da 
Metrohm e potenciostato portátil 910 
PSTAT-mini. 
 
Síntese do óxido de grafeno 
A síntese do óxido de grafeno foi realizada 
a partir de grafite, baseando-se no método 
modificado2. 
 

Síntese do óxido de grafeno reduzido 

Em uma solução 1:1 de água e isopropanol 
foi realizada a dispersão do óxido de 
grafeno em banho ultrassônico por 30 
minutos. Em seguida a dispersão foi 
saturada com gás nitrogênio por 5 minutos 
e então irradiada com radiação gama. 
Caracterização do óxido de grafeno (GO) 
e do óxido de grafeno reduzido (rGO) 
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O óxido de grafeno e o óxido de grafeno 
reduzido foram caracterizados através de 
espectroscopia Raman e difração de raios-X. 

RESULTADOS 

 Figura 1- 
Espectro Raman do óxido de grafeno obtido através 

da síntese, produzido pelo autor. 

As duas bandas observadas são 
características do óxido de grafeno. A 
banda G, que se encontra na região de 
1600 cm-1 é decorrente da hibridação dos 
carbonos sp2, enquanto a banda D da 
região de 1350 cm-1 é relacionada a defeitos 
e desordem, sendo o seu aumento uma 
característica fundamental do óxido de 
grafeno reduzido quando comparado ao 
grafite.3 

 Figura 2- 
Difratogramas do óxido de grafeno antes e 
depois da redução, produzido pelo autor. 

O aparecimento do pico com 2θ de 
aproximadamente 24° indica que ocorreu a 
redução do óxido de grafeno durante o 
processo de irradiação4. 
Através da voltametria cíclica a seguir pode-
se perceber que o eletrodo com óxido de 
grafeno reduzido possui uma maior 
corrente, nas mesmas condições 
experimentais que o eletrodo comercial,  

indicando que a adição de óxido de grafeno 
reduzido foi eficaz em aumentar atividade 
eletrônica no eletrodo. 

 
Figura 3 - Voltametria cíclica do eletrodo antes e 
depois da modificação com óxido de grafeno 

reduzido, produzido pelo autor. 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi possível realizar a síntese e 
caracterização do oxido de grafeno e do oxido 
de grafeno reduzido por radiação ionizante, 
também foi possível verificar que o oxido de 
grafeno reduzido foi incorporado a superfície do 
eletrodo modificado com oxido de grafeno 
reduzido. As etapas anteriores são 
fundamentais para o desenvolvimento dos 
biossensores previstos no projeto. 
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Desenvolvimento de um modelo em python de predição em rede neural 
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INTRODUÇÃO 
 
Este projeto visa desenvolver um modelo de 

predição usando métodos de rede neural 

como RNN(Recurrent Neural Network) 

utilizando a linguagem python para os 

dados de LIDAR e CRDS. 

Essa linguagem tem o diferencial de ser 

mais simples e ter diversas bibliotecas para 
efetuar cálculos de forma eficiente 
disponibilizadas pela comunidade. Levando 
em conta a qualidade e quantidade de 
dados, o CRDS é uma boa escolha para 
aplicar modelos de predição com 
aprendizado de máquina tendo os dados do 

LIDAR como apoio ao modelo. 
 
Há um grande interesse em estudos dos 

processos de como as partículas de 
aerossóis interferem no sistema climático 

em grandes metrópoles, regiões poluídas e 
povoadas, buscando a compreensão 

destes, impactando não só à qualidade do 
ar, mas também a interferência gerada no 
clima local e/ou regional [1]. 
 

OBJETIVO 
 
O objetivo da iniciação é o desenvolvimento 

de um modelo de predição para os dados 

de LIDAR e CRDS usando metodologia de 

rede neural com a linguagem python.. 
 

METODOLOGIA 
 

Neste trabalho foi utilizada a linguagem 
python para o modelo de predição de dados 
do LIDAR e CRDS e para isso foram 

utilizadas algumas bibliotecas da linguagem 
python como:numpy, scipy, pandas ,scikit-

learn, keras, tensor-flow. Para a construção 
da rede neural foi usado o 

 
 

 

modelo de RNN (Recurrent Neural 

Network)usando camadas LSTM (Long 

short-term memory) [2]. 
 
Primeiramente foi feito um estudo sobre a 

correlação dos dados disponíveis do CRDS 
(CH4,CO2,CO,H2O) para escolher os 

dados que seriam úteis para treinar o 
modelo considerando que dados com alta 
correlação podem diminuir o erro do 

modelo. 
Após esse estudo, o modelo de rede neural 

foi construído na seguinte ordem:Abertura 

do arquivo de dados do CRDS;transformar 

a escala dos dados para o intervalo de 0 a 

1; separar os dados para treino, teste e 

validação[3]. 

Com isso, foram feitas predições de 24 

horas variando a quantidade de camadas 

LSTM para observar a melhora nas 

predições usando o modelo com quatro 

camadas. 
 

RESULTADOS 
 
Para entender a relação entre os dados do 

CRDS,nesse caso, CO e CO2 primeiro foi 

feito o plot das duas concentrações(ppm) 

para deixar claro a correlação.  
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Figura 01: gráfico da concentração de CO2 

e CO em ppm de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 02: gráfico da concentração de CO2 

e CO em ppm de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03: gráfico da concentração de CO2 

e CO em ppm de 2021 

 

Após a análise das correlações foi escolhido o 

ano de 2021 para o treino do modelo 
 

 
Figura 04: gráfico da das predições com 720 de 

treino para o modelo com uma camada LSTM 

em que a diferença de tempo entre as três 

predições é de 100 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 05: gráfico da das predições com 720 de 

treino para o modelo com quatro camadas 

LSTM em que a diferença de tempo entre as 

três predições é de 100 horas. 
 

CONCLUSÕES 
 

O modelo foi construído atingindo resultados 

satisfatórios considerando sua primeira 

aplicação, também foi feita com sucesso a 

comparação entre modelos treinados com 

quantidades diferentes de camadas LSTM. 
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INTRODUÇÃO  
  

Com o uso generalizado da radiação 
eletromagnética no comprimento das micro-
ondas em diversas aplicações tecnológicas, 
muitas pesquisas têm sido realizadas com o 
intuito de estudar as propriedades de 
absorção de micro-ondas em diversos 
materiais absorventes. Este interesse é 
decorrente do aumento da poluição 
eletromagnética resultante do rápido avanço 
tecnológico em sistemas eletrônicos e 
dispositivos sem fio e seu uso de altas 
frequências, além de novas normas e regras 
relativas às interferências eletromagnéticas 
decorrentes do uso desses tipos de aparelho. 
Além disso, o uso de Materiais Absorvedores 
se caracteriza como um importante meio que 
pode ser empregado na ocultação de 
objetivos sensíveis à detecção por ondas de 
Radar. Desta forma, estes materiais são 
amplamente aplicados na anulação e na 
redução dos reflexos de ondas de radar em 
grandes corpos como aviões, satélites, 
tanques e equipamentos militares. 
Os materiais absorvedores de micro-ondas 
podem ser sintetizados por várias técnicas 
como o sol-gel, a co-precipitação e a 
microemulsão, na forma de revestimentos, 
nanopartículas, microesferas, plaquetas, 
fibras e esponjas, dependendo da aplicação 
desejada. Fatores como método de síntese, 
composição e estrutura, temperatura de 
calcinação e valor de pH de síntese têm um 
grande efeito tanto nas propriedades de 
absorção de micro-ondas como na morfologia 
do produto final. 
 
No presente trabalho, estão sendo 
desenvolvidos métodos para a obtenção de 
microesferas de ferrita com diferentes 
composições e características químicas e 
físicas, para que sejam avaliadas no que se 

refere à sua capacidade e eficiência em 
absorver radiação eletromagnética no 
comprimento das micro-ondas. Essas 
microesferas serão produzidas a partir do 
processo de gelificação interna, desenvolvido 
para a produção de microesferas de óxidos 
metálicos, com as devidas adaptações e 
ajustes. 
 
A obtenção das microesferas a partir do 
procedimento de gelificação interna pode ser 
descrito resumidamente: inicialmente uma 
solução aquosa dos íons do sal metálico de 
interesse, hexametilenotetramina (HMTA) e 
ureia é gotejada em uma coluna contendo 
óleo aquecido a uma temperatura de 
aproximadamente 90 °C, ocorrendo, portanto, 
a subsequente gelificação e solidificação 
destas gotas no formato de esferas.  
Após tratamento de lavagem para eliminação 
do óleo presente, as microesferas formadas 
podem ser submetidas a um tratamento 
hidrotérmico (em autoclave) para a eliminação 
dos elementos orgânicos restantes. São então 
secas ao ar e em estufa e, posteriormente, 
calcinadas para que seja obtido o produto 
final com as características e propriedades 
físico-químicas desejadas. 
 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho consiste em produzir 
e caracterizar microesferas de ferrita 
utilizando diferentes composições químicas e 
diferentes parâmetros de síntese para avaliar 
a viabilidade do emprego destes materiais 
como absorvedores de micro-ondas e como 
estas diferentes composições químicas e 
diferentes parâmetros de síntese afetam as 
propriedades e características finais do 
produto.  
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METODOLOGIA 

Inicialmente se deteve no desenvolvimento da 
metodologia para a obtenção de microesferas 
de ferrita hexagonal com a composição 
SrFe12O19. Para a produção destas 
microesferas, por gelificação interna, 
inicialmente foram preparadas as soluções 
concentradas com estequiometrias 
adequadas, de nitrato de ferro nonahidratado 
(Fe(NO3)3.9H2O) e nitrato de estrôncio 
(Sr(NO3)2). Separadamente, foi preparada 
uma solução que compreende os agentes que 
auxiliarão no processo de gelificação, no 
caso, a Uréia (CO(NH2)2) e a 
Hexametilenotetramina (HMTA – C6H12N4), 
em uma proporção molar de 1:1. 
Em seguida, as duas soluções, mantidas a 5 
°C, foram misturadas, obtendo-se uma 
solução homogênea. Em seguida esta 
solução foi gotejada no sistema de 
gelificação, que consiste em um béquer 
contendo 600 ml de óleo de soja mantido a 90 
°C, com agitação mecânica variando de 250 a 
500 rpm, ocorrendo então as reações 
químicas envolvidas no processo de 
gelificação e a formação das microesferas de 
ferrita. 
 
O sistema foi então deixado sob agitação a 90 
°C por 1 hora, e em seguida as microesferas 
foram recolhidas do béquer e submetidas a 
tratamentos de lavagem com hexano, visando 
retirar o óleo restante, e posteriormente 
imersas em uma solução de Hidróxido de 
Amônio (NH4OH) diluído, por 24 horas, para 
que se pudesse completar o ciclo de 
gelificação interna. Posteriormente as 
microesferas foram submetidas a um 
tratamento hidrotérmico por uma hora, secas 
ao ar e em estufa (110 °C) e, por fim, 
calcinadas para que se pudesse obter as 
características e as propriedades físico-
químicas finais desejadas. 
A caracterização dos materiais obtidos se deu 
por meio de microscopia óptica e eletrônica, 
difração de raios-x, e análise de 
características superficiais (superfície 
específica, porosidade e curvas de 
adsorção/dessorção 

RESULTADOS 

A partir dos testes com diferentes 
composições,agitações e temperaturas de 
calcinação baseandos em estudos 
previamente realizados pelo grupo, foram 
obtidas microesferas ferrita com 
características variadas, sendo que as 
mesmas se encontram em fase de 
caracterização, sendo que já foram realizadas 
as caracterizações por difração de raios X e 
por microscopia eletrônica .  

CONCLUSÕES 

Com a realização dos procedimentos 
experimentais e dos dados obtidos, pode-se 
concluir que o método de gelificação interna 
se mostrou viável e adequado para a 
confecção das microesferas de ferrita com 
diferentes composições. Atualmente, as 
microesferas se encontram em fase de 
caracterização para que possam ser 
adquiridos maiores detalhamentos de suas 
propriedades físicas e químicas. 
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Estudo do funcionamento do piranômetro, do fotômetro da 
AERONET e do sistemas lidar 

 

Pérola Pereira de Queiroz Lopes  e Eduardo Landulfo 
Instituto de Pesquisa Energetica e Nuclear- IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

De acordo com um relatório recente do 
Painel Intergovernamental em Mudança 
Climática (IPCC) em agosto de 2021, a 
concentração dos bem misturados gases de 
efeito estufa (GHG) continuam crescendo na 
atmosfera, atingindo médias anuais de 410 
ppm para o CO2, 1866 ppb para o CH4 e 332 
ppb para o N2O. Os GHGs podem contribuir 
para o aquecimento da atmosfera até 2.0C, 
enquanto os aerosols podem contribuir 
esfriando até 0.8C, neste contexto é muito 
importante monitorar o fluxo de radiação 
solar global incidente na atmosfera. 

OBJETIVO 

 O piranômetro é um instrumento designado 
para medir a densidade do fluxo de radiação 
solar (W/m2) e pode ser usado para obter 
informações sobre a quantidade de radiação 
incidente no solo ( e a fração que é absorvida 
ou espalhada). O objetivo deste trabalho é 
mostrar os resultados preliminares 
recuperados pelo Piranômetro instalado na 
estação SPU Lidar em São Paulo-Brazil, e 
como a radiação global pode ser 
correlacionada com outros parâmetros 
atmosféricos]. 

METODOLOGIA 

Piranômetros são sensores 
utilizados  para  realizar a medição 
da radiação solar sobre uma 
superfície plana horizontal, e é 
projetado para medir  o fluxo da 
densidade da radiação solar. Os 
piranômetros geram sinais elétricos  
do  tipo  analógico,  os  quais  são 

transformados pelo sistema em 
unidade de radiação (W/m 2). Os 
elementos sensores variam de 
fotodiodos a termopilhas 
diferenciais. 

 

A Figura ilustra um modelo de piranômetro 
de termopilha 

 A termopilha é revestida em 
preto para simular a resposta 
de um corpo negro de modo 
que a energia tadiante solar 
incidente é praticamente toda 
absorvida e convertida em 
calor, que é convertido em uma 
diferença de potencial elétrico 
proporcional à irradiancia solar 
incidente na termopilha. 

 

A diferença de potencial 
gerado na termopilha permite 
medir o valor da irradiância 
solar incidente com a seguinte 
equação: 

I(W/m
2
) = V (µV )/S(µV /Wm−2

) (1)  

 
com I sendo irradiância solar incidente, 

V voltagem da termopilha do instrumento 
e S a sensibilidade do instrumento 

Em 2017 o Laboratório de Aplicações 
Ambientais a Laser-LEAL comprou e 
instalou um MS80 piranômetro do Eko 
Instrumentos.  
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RESULTADOS 

Fazendo um monitoramento da cobertura 
de nuvens e selecionando os dias que o 
céu está majoritariamente limpo e usando 
o Piranômetro durante esses dias foi 
possível conseguir dados na quantidade 
de radiação incidente na superfície e 
plotar os seguintes gráficos de radiação 
de acordo com hora do dia. 

 
Figura 1: Exemplo de um dia limpo durante a primavera no 
hemisfério Sul  

Figura 2: Exemplo de um dia com nuvens escassas durante 
o outono no hemisfério Sul, é possível ver um pico de 
nuvem por volta das 11 am L.T  

 
Figura 3: Exemplo de um dia com nuvens durante a 
primavera no hemisfério Sul, é possível ver vários picos de 
nuvens durante o dia  
 

Em um dia claro o gráfico deveria seguir 
uma tendência gaussiana. Fazendo um fir 
de uma curva gaussiana é possível 
detectar a presença de nuvens. Com 
esses gráficos também é possível 
identificar os dias claros, e fazer um perfil 
anual densidade do fluxo de radiação 
solar. Como foi feito no gráfico abaixo no 
qual foi calculado o máximo de densidade 
de fluxo de radiação solar para todos os 
dias sem nuvens de 3 anos distintos e 
comparados.  

 
 

 

Figura 4: Gráfico de máximo de densidade de fluxo de 
radiação solar(W/m2) por meses  

 

CONCLUSÕES 

Continuando com esse projeto, a correlação 
com parâmetros atmosféricos retirados do 
fotômetro solar da AERONET e estações 
meteorológicas, como o aerosol optical 
depth (AOD), cobertura de nuvens, umidade 
relativa, serão feitas de forma de quantificar 
a influência de aerossol no processo de 
radiação atmosférica e mudança climática, e 
então a radiação forçando valores no 
balanço energético atmosférico para cidades 
com altos níveis de poluição podem ser 
estimados. 
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Influência da altura de coleta na concentração de atividade do radionuclídeo 
cosmogênico 

7
Be 

Aluno: Rafael Martins Domingos; Orientador (a): Dra Sandra Regina Damatto 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - (IPEN) 

 

INTRODUÇÃO  

O Berílio-7 (T1/2 = 53,3 dias), é um 
radionuclídeo cosmogênico em que 
aproximadamente 70% de sua produção 
ocorre na estratosfera e 30% é produzido 
na troposfera, por espalhamento de raios 
cósmicos de oxigênio e nitrogênio que 
reagem e produzem BeO ou Be(OH)2. Estes 

se difundem através da atmosfera e se 
ligam a partículas de aerossóis de tamanho 
sub-micron com subsequente deposição à 
superfície terrestre, predominantemente por 
precipitação pluviométrica [2][3]. 

A concentração de radionuclídeos 
cosmogênicos no ar ao nível do solo varia 
de acordo com a latitude e altitude, 
estações do ano e condições 
meteorológicas locais. A concentração de 
7Be no ar depende do efeito de limpeza da 
atmosfera pela ação da precipitação 
pluviométrica e da transferência horizontal 
de latitudes médias e subtropicais para 
latitudes mais altas e mais baixas [1][2]. O 
7Be é utilizado como importante traçador 
para estudos de remoção atmosférica e 
velocidade de deposição de aerossóis, 
estimar a erosão do solo e processos de 
sedimentação em lagos [3][4]. 

OBJETIVO 

Determinar a influência da altura de coleta 
na concentração de atividade do 
radionuclídeo cosmogênico 7Be, em 
amostras de precipitação pluviométrica 
coletadas no campus do IPEN. 

METODOLOGIA 

As amostras de precipitações 
pluviométricas foram coletadas utilizando-se 
dois coletores de polipropileno, instalados 
em uma caixa d’água de 25 m, localizada 
nas dependências do CMR (Figura 1), em 

cada evento chuvoso por um período de 1 
ano, CP1 a 0,9 m e CP2 a 24,4 m. Os 
índices pluviométricos utilizados no trabalho 
foram obtidos de um pluviômetro instalado 
próximo ao local de coleta. Toda a amostra 
coletada de precipitação pluviométrica teve 
seu volume medido com proveta graduada 
e, medidos o pH e condutividade elétrica 
(μS). A amostra foi filtrada por sistema a 
vácuo, acidulada a pH 2 com HNO3 50%, 
concentrada para um volume final de 
100 mL em chapa aquecedora e 
acondicionada em frasco de polietileno de 
alta densidade (PEAD). A concentração de 
atividade do 7Be, Bq L-1, foi determinada por 
espectrometria gama de alta resolução com 
tempo de medida de 100.000 s a 250.000 s.  

 

Figura 1. Localização e altura dos coletores na caixa d'água 

RESULTADOS 

Nas figuras 2 a 5 são apresentados os 
resultados obtidos de janeiro a julho de 
2022 nas duas alturas de coleta, CP-1 
(0,9 m) e CP-2 (24,4 m).  
Na figura 2 são apresentadas as médias 
mensais de concentração de atividade de 
7Be (Bq L-1) e volumes coletados em mm. A 

139 



média de concentração de atividade em 
ambos os coletores, decresce à medida que 
o volume de chuva também decresce ao 
longo dos meses, demonstrando a 
correlação direta do volume coletado com a 
concentração de atividade de 7Be. 

 

Figura 2. Média mensal de atividade (Bq/L) e volume de chuva 
(mm). 

Na figura 3 são apresentadas as médias 
mensais de volume (mm) e condutividade 
elétrica e na figura 4 as médias mensais de 
volume (mm) e pH. Observa-se que a média 
de condutividade elétrica e pH aumenta 
com o decréscimo do volume de chuva. 

 

Figura 3. Média mensal de condutividade elétrica (μS) e 
volume de chuva (mm). 

 

Figura 4. Média mensal de pH e volume de chuva (mm). 

Comparando os valores médios de 
concentração de atividade de 7Be em Bq L-1 
dos dois coletores pode-se observar que o 
coletor CP2 apresentou, na maioria dos 
meses, valores mais elevados de 
concentração de atividade, o que sugere a 
influência da altura de coleta na 
concentração de atividade.  

Porém, quando os resultados médios de 
concentração de atividade de 7Be em Bq 
são expressos em função do volume de 
chuva em mm, figura 5, observa-se que nos 
meses de fevereiro, março e abril, quando 
as chuvas começam a diminuir, o coletor 
CP1 apresentou valores médios de 
concentração de atividade de 7Be maiores 
que o CP2. Assim, estes resultados de 
concentração de atividade por mm de chuva 
indicam que a altura de coleta entre os dois 
pontos não é suficiente para que a 
concentração de atividade apresente 
resultados significativamente diferentes. 
 

 

Figura 2. Média mensal de atividade (Bq/mm) e volume de 
chuva (mm). 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos de concentração de 
atividade de 7Be em Bq L-1 nos dois pontos 
de coleta sugere a influência da altura na 
concentração, porém quando são expressos 
em Bq mm

-1 
verifica-se que a influência da 

altura diminui, indicando a necessidade de 
mais meses de coleta de precipitação 
pluviométrica, pelo menos um ano de 
amostragem, para uma correta avaliação. 
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Considerações Acerca de Processos de Síntese e Análises para Uso in vitro 
e in vivo Utilizando Fármacos Radiomarcados com F

18
 

Raíssa Oliveira Nascimento e Emerson Soares Bernardes 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 

 

INTRODUÇÃO  

Durante este ano de iniciação científica, 
focou-se no ensino das atividades práticas 
do laboratório à docente, bem como 
algumas análises de resultado já utilizadas 
pelo grupo. Além das atividades 
anteriormente descritas, a aluna pôde 
desenvolver habilidades de comunicação, 
trabalhos envolvendo grupos e a escrita de 
projetos acadêmicos, que possibilitaram um 
maior aproveitamento de algumas 
disciplinas do curso e melhor 
desenvolvimento nos trabalhos ali 
apresentados. 

OBJETIVO 

O projeto escolhido para a Iniciação 
Científica foi a “Síntese de novos 
radiofármacos para propósitos diagnósticos 
de neuroinflamações em esclerose 
múltipla”, sendo que todas as atividades 
desenvolvidas, ainda que pertencentes aos 
demais projetos do grupo, tiveram por 
finalidade o aprendizado de técnicas que 
seriam também utilizadas no projeto 
supracitado. Esperava-se que ao fim desde 
período, a docente obtivesse conhecimento 
de todos os processos práticos e teóricos 
utilizados pelo grupo, e do fluxo de trabalho 
do laboratório. 

METODOLOGIA 

Para a radiossíntese dos compostos, os 
isótopos radioativos (no nosso caso, o F18 
sendo o principal) provêm do cíclotron 
presente no próprio instituto. Com estes em 
mãos, é feita uma síntese orgânica para 
preparo dos compostos e então o 
acoplamento do isótopo radioativo em 
nossa molécula. Ao terminada, é feita a 

análise para caracterização e quantificação 
da pureza radioquímica da molécula, por 
meio de HPLC, ou TLC em alguns casos. 

Para o caso das culturas de células, usou-
se no projeto a linhagem SH-SY5Y, de 
neuroblastoma humano, em DMEM/F12 
suplementado com 10% de soro fetal bovino 
(SFB) e 1% de antibiótico/antimicótico. Com 
estas células, foram feitos estudos de 
estabilidade e autorradiografias em tecidos 
animais. 

RESULTADOS 

Os objetivos previamente descritos foram 
concluídos com sucesso. Ao fim desde ano, 
a docente possui conhecimento de manejo 
de equipamentos analíticos e química 
orgânica, além das sínteses radioquímicas 
que são o foco principal em nosso 
laboratório. Também houve participação em 
alguns cursos e eventos, fazendo notória a 
obtenção do certificado de “Capacitação em 
Uso e Manejo de Animais de Laboratório”, 
uma vez que alguns experimentos contam 
com estes processos e o conhecimento das 
questões éticas é de extrema importância. 
Ademais, alguns procedimentos de biologia, 
como cultura celular, foram acompanhados 
e aprendidos pela docente de forma 
proveitosa.  

CONCLUSÕES 

O ano aqui referido foi de suma importância 
no desenvolvimento acadêmico e pessoal 
da docente. Além do sucesso no 
aprendizado de distintas e diversas 
técnicas, análises e planejamentos 
laboratoriais e teóricos, houve a percepção 
de que a área de pesquisa no geral é o 
grande interesse da docente, na qual é 
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pretendido prosseguir carreira, sendo esta 
uma riquíssima oportunidade.  
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Laser Nd:YAG e flúor tópico na prevenção da cárie dental em pH variado: 
Análise por FTIR e MEV 

Sabrina Gardiano Avelino e  Denise Maria Zezell 
Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares - IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

O laser tem sido aproveitado em várias 
áreas da odontologia, como uma 
possibilidade de prevenção, devido às 
mudanças que acontecem nos tecidos 
dentais – FTIR.1 Quando o laser é 
simultaneamente utilizado com flúor, reforça 
a ação do mesmo, aumentando assim a 
resistência à cárie.2 
O conhecimento da composição química do 
esmalte irradiado por meio da análise em 
FTIR parece ser um método adequado para 
avaliar a desmineralização mais 
aprofundada.3 Da mesma forma, a análise 
MEV do esmalte no tratamento proposto e 
em condições diferentes de pH, permitirá 
contribuir com um futuro protocolo clínico do 
uso do laser sinergicamente ao flúor para 
prevenção da cárie. 

OBJETIVO 

Avaliar a utilização da irradiação com laser 
de Nd:YAG como forma de expandir a 
prevenção da cárie dental alcançada pelo 
flúor e investigar o efeito do tratamento 
proposto sob diferentes condições ácidas. 

METODOLOGIA 

180 amostras de esmalte dental humano 
(CAAE02854118.3.0000.0075), foram  
preparadas e homogeneizadas por 
características de microdureza de superfície 
de 270KHN a 450KHN, e em seguida 
separadas em 4 grupos: 

• Controle Negativo 

• Controle positivo: Flúor (FFA 1,23%) 

• Nd:YAG 

• Nd:YAG + Flúor (FFA 1,23%) 

Após simulação do processo carioso in vitro 
durante a ciclagem de pH, as amostras 
foram analisadas em Espectroscopia de 
absorção no infravermelho por 
Transformada de Fourier (FTIR) – ATR 
Foram. Além disso, foram feitas análises 
com a Microscopia Eletrônica de Varredura. 

RESULTADOS 

Na análise de FTIR, a banda do fosfato 
(900cm1-1200cm-1) e fazendo teste t não 
pareado, não houve diferença significativa 
entre nenhum grupo de tratamento, em 
nenhum pH, como mostra a figura abaixo, 
embora haja uma tendência a menor perda 
de fosfato para os grupos tratados em 
relação ao grupo controle. 

 

 

Figura 1. Análise de absorbância em FTIR (fosfato 
900-1200) 

 

Foi possível analisar morfologicamente a 
estrutura desmineralizada. Em pH 4.5, o 
grupo flúor + laser apresentou maior 
integridade da estrutura, sendo sugestivo de 
menos desmineralização do que os demais 
grupos, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 2. Imagens representativas de cada 
grupo em magnificação original 4000x. Imagem 
1: microcavitações; imagem 2: perda 
majoritária da porção central dos prismas, mas 
sem descontinuidade da superfície; imagem 3: 
microcavitações; imagem 4: superfície 
sugestiva de pouso cristalográfico de irradiação 
a laser. 

 

CONCLUSÕES 

Com a análise do MEV, pode-se concluir 
que o grupo de pH 4,5 com tratamento de 
flúor e laser, sugere que há menor 
desmineralização comparado com os 
demais grupos. 

Já, na análise de FTIR, estudos futuros com 
maior quantidade de amostra e alteração no 
padrão de ciclagem serão feitos para tentar 
verificar diferença significativa entre os 
grupos. 
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Levantamento de dados do número de casos de câncer fatal e não fatal da 
população IOE do ipen 

 

Thalía Fulle de Moura e Gaianê Sabundjian 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

Atualmente, o câncer está liderando a 
terceira posição das causas de morte na 
população brasileira [1] e, de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
representa um problema de saúde pública 
principalmente nos países em 
desenvolvimento. Este trabalho visa 
desenvolver um banco de dados relativo ao 
público exposto à radiação ionizante por 
meio de um questionário aplicado no 
Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (IPEN), para alguns dos centros 
do IPEN que possuem instalações 
radioativas. A seguir está uma comparação 
dos dados coletados anteriormente em 
forma de tabela e gráfico. 

Reator IREA-R1 

O reator IEA-r1, tem por objetivo principal o 
de ser usado em pesquisas. As utilizações 
atuais do reator IEA-R1 são as seguintes: 
produção de radioisótopos para uso em 
medicina nuclear, produção de fontes 
radioativas para gamagrafia industrial e de 
radioisótopos e irradiação de amostras para 
a realização de análises multielementares. 

Reator RMB-01 

O reator nuclear MB-01, cujo nome faz 
alusão à marinha brasileira (responsável 
por auxiliar no financiamento e construção), 
foi feito integralmente por brasileiros. Por 
meio deste reator, os pesquisadores 
conseguem realizar experimentos e 
simulações; a ideia por trás é poder projetar 
e testar um núcleo característico de 
propulsão naval. 

Metrologia das Radiações 

A Gerência de Metrologia das Radiações 
(GMR) surgiu em 2009, integrando a 
Diretoria de Segurança. O objetivo do CMR 
é gerar formas de medir grandezas 
associadas à radiação ionizante, contribuir 
com a ciência e retornar o conhecimento 
para a população brasileira gerando uma 
melhor qualidade de vida. 

Centro de Radiofarmácia 

Pioneiro na produção de radioisótopos e 
radiofármacos no Brasil, o Centro de 
Radiofarmácia (CR), foi de suma 
importância à consolidação da medicina 
nuclear nacional: 

a) Produção de radiofármacos 

Participaram da pesquisa apenas os 
colaboradores do IPEN que trabalham 
diretamente na produção dos 
radiofármacos. 

b) Centro de Radiofáramacos 

Participaram da pesquisa os pesquisadores 
do IPEN que trabalham no Centro de 
Radiofarmácia, no entanto, não estão 
envolvidos na produção dos radiorármacos. 

OBJETIVO 
 
O objetivo deste trabalho é colher 
informações a respeito da saúde dos 
Indivíduos Ocupacionalmente Expostos 
(IOE) das instalações radioativas do IPEN, 
mencionadas anteriormente, por meio de 
um questionário que alimentará um banco 
de dados. 

METODOLOGIA 

Foi elaborado um questionário, no Gloogle 
Forms, com 27 perguntas, enviado para os 

145 



Centros descritos na introdução. Foram 
obtidas 35 respostas no total sendo que o 
perfil dos participantes se encontra na 
Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Perfil dos participantes dos 
Centros descritos acima. 

Qual é a sua idade? 

18 a 25 anos 0% 

26 a 35 anos 10% 

36 a 50 anos 20% 

51 a 60 anos 65% 

Acima de 60 anos 5% 

Sexo: 

Masculino 95% 

Feminino 5% 

Outros 0% 

Qual é a sua atividade? 

Técnico Radiologista 0% 

Médico Radiologista 0% 

Pesquisador que 
trabalha com fonte 
radioativa 

50% 

Estudante 5% 

Outro 45% 

 

RESULTADOS 

As Figuras 1 a 3 apresentam parte dos 
resultados obtidos neste trabalho. 
 

Figura 1: Resposta dos participantes para a 
questão de exposição à fonte radioativa. 

 
 

Figura 2: Resposta dos participantes para a 
questão sobre o tipo de câncer que possam ter 
tido. 

 

Figura 3: Resposta dos participantes para a 
questão se tem realizado os exames 
periódicos exigidos por lei. 

 
                                          

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados preliminares obtidos 
por meio do questionário, pode-se observar 
preliminarmente que são poucos os casos 
de câncer entre os IOEs e que a maioria 
segue os protocolos de segurança e 
proteção radiológica.  
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O Ensino da tecnologia nuclear por meio de visitação virtual em instalações 
de irradiação de alimentos realizada no IPEN – Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares. 
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Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares  - IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

 A necessidade do distanciamento social, 
decorrente da pandemia de COVID 19, 
ressaltou a importância do ensino à 
distância. Acrescenta-se a essa 
necessidade, o fato de que nem todas as 
pessoas têm acesso às pesquisas 
realizadas por instituições científicas, como, 
por exemplo, o Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN).  

 Muitas das instalações do IPEN 
apresentam acesso restrito por questões de 
segurança, devido à natureza de suas 
atividades. Além disso, a área de energia 
nuclear está envolta em certo preconceito, 
estando quase sempre relacionada aos 
acidentes nucleares. Dificilmente, há uma 
divulgação das vantagens da energia 
nuclear.  

 O Centro de Tecnologia das Radiações 
(CETER) do IPEN aplica a tecnologia das 
radiações e dos radioisótopos na indústria, 
saúde, agricultura e meio ambiente [1]. 
Entre as instalações do CETER destacam-
se o Laboratório de Fontes Intensas de 
Radiação - LFIR e o Irradiador 
Multipropósito de Cobalto 60.  

  O LFIR é constituído por dois Aceleradores 
de Elétrons, um irradiador de Cobalto 60 
tipo panorâmico e um irradiador de Cobalto 
60 tipo Gammacell. O laboratório 
desenvolve processos de irradiação para 
radioesterilizar produtos cirúrgicos e 
biológicos, desinfestação e preservação de 
alimentos e produtos agrícolas; processos 
de beneficiamento de pedras preciosas; 
tratamento de efluentes industriais e lixo 
hospitalar; irradiação de materiais elétricos 

e eletrônicos, produtos termo retráteis, 
obras de arte, polímeros e pneus.  

 O Irradiador Multipropósito de Cobalto 60 é 
um irradiador compacto com possibilidade 
de operação de modo contínuo de carga, e 
o Gammacell utiliza raios gama para irradiar 
sangue, células, alimentos, gemas, e outros 
materiais, para esterilização, desinfestação, 
beneficiamento e simulação de radioterapia 
em pequenos volumes [1].  

OBJETIVO 

 O objetivo do presente trabalho é realizar 
uma visita virtual às instalações CETER – 
IPEN, utilizando a Realidade Virtual (RV) 
com a finalidade de divulgação científica. 

METODOLOGIA 

 Este trabalho utilizou as técnicas 
disponíveis para construção de jogos 
virtuais. A metodologia escolhida para 
alcançar o objetivo foi o estudo e emprego 
de softwares gratuitos disponíveis na 
internet. A construção, animação e 
programação das cenas foi realizada 
utilizando motores de jogos: game engines. 
Estes motores de jogos são softwares com 
editores de cenários e outras ferramentas 
que tornam o processo de desenvolvimento 
de aplicações mais ágil. Neste trabalho foi 
escolhido o motor de jogo Unity [2].  A Unity 
fornece uma ferramenta completa para o 
desenvolvimento do game que pode ser 
convertido para qualquer plataforma.  

 A visão estereoscópica é a habilidade de 
ver com ambos os olhos ao mesmo tempo. 
Cada olho enxerga apenas uma imagem 
com um diferente ângulo de visão e, no 
cérebro, ocorre o processo de fusão 
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binocular, produzindo uma imagem 
tridimensional. A computação imita essa 
diferença de angulação utilizando duas 
câmeras, como pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1. Imagem gerada em RV  

Para visualizar a RV, é necessário um 
óculos RV e um dispositivo móvel com 
giroscópio.  

Os ambientes do Irradiador Multipropósito 
de Cobalto 60 e o Gamacell foram 
modelados em softwares apropriados e 
importados para a game engine. A Figura 2 
mostra o resultado de uma das 
modelagens. 

 

Figura 2. Modelo Irradiador Multipropósito  

Para navegar pelo ambiente virtual 
construído foram implementados controles 
para o avatar representando o visitante em 
primeira pessoa. Os movimentos são 
programados de forma que seja possível a 
livre rotação da cabeça ao longo do 
percurso.  

 A interação com o ambiente simulado é 
feita por meio de uma interface com botões. 
O visitante pode escolher os ambientes que 
deseja visitar e interage com explicações 
técnicas áudio visuais de partes pertinentes. 

CONCLUSÕES 

O processo de construção de uma visita 
virtual a uma instituição de pesquisa é 
complexo, envolvendo diversas áreas como 
conhecimento da linguagem C#, 
modelagem em 3D, além do domínio do 
tema científico escolhido, neste caso, os 
benefícios da energia nuclear. Com relação 
à modelagem 3D, foi observado que a 
delimitação de cenas para cada ambiente 
resulta em significativo aumento do tempo 
de resposta e ganho de desempenho. 
Observou-se uma melhor experiência de 
navegação, interação e absorção de 
conteúdos técnicos quando a visualização 
em RV é complementada por uma interface 
com botões e arquivos de áudio, se 
aproximando ainda mais de uma visita real.  

Este trabalho faz parte de um projeto maior, 
envolvendo tecnologias digitais e 
disseminação do conhecimento científico 
junto a outras instituições de ensino. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] “Institucional Sobre o IPEN,” 
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.
php?secao_id=10. (2021).  

[2] “UNITY 3D,” versão 2020.3.7f1, 
https://unity.com/ (2021). 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO 

Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares/Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (IPEN/CNEN), Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP-SP). 

148 



Nanopartículas de paládio por via radiolítica recobertas com proteína ou 
polímero: síntese, caracterização e viabilidade celular  

Thayna da Silva Sousa e Lucas Freitas de Freitas  

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN/CNEM 
 

INTRODUÇÃO  

A nanotecnologia é um ramo da ciência que 
tem contribuído significativamente em 
diversas áreas do conhecimento.[1] 
 Os métodos para obtenção de 
nanopartículas (NPs) metálicas incluem 
processos químicos ou físicos envolvendo 
radiólise de soluções, e que dispensa o uso 
de agentes redutores tóxicos e permite um 
excelente controle no tamanho dos 
produtos. [2] 

A quebra do solvente de uma solução 
contendo átomos metálicos mediada por 
radiação gera radicais com grande potencial 
redutor, tais como os próprios radicais 
derivados de solventes como 2-propanol [3]. 
E monodispersão de tamanho é garantida 
pela dose de radiação utilizada bem como 
pela presença de agentes controladores de 
tamanho, como algumas proteínas ou 
polímeros. 

A albumina é a principal proteína do corpo 
humano, possui alta biocompatibilidade e 
baixa toxicidade, é responsável pela 
modulação da distribuição de fluidos entre 
compartimentos corporais. [4]  
 O PVP, em seu estado puro, é um polímero 
inerte e possui biocompatibilidade.  

OBJETIVO 

O objetivo deste projeto foi sintetizar 
nanopartículas por via radiolítica, com 
tamanho entre 10 a 100 nm para a 
internalização adequada em células 
saudáveis. E caracterizá-las quanto ao seu 
tamanho hidrodinâmico, absorbância e 
citotoxicidade. 

 

METODOLOGIA 

Para a síntese, foram misturadas as 
seguintes soluções para uma concentração 
final definida: tetracloropaladato de sódio 2 
x 10-3 mol L-1; solução de albumina de soro 
humano 50 µg mL-1 ou polivinil pirrolidona 
(PVP) 1% (m/v). As amostras contendo 
albumina foram feitas em tampão fosfato 50 
mM pH 7,2, enquanto as de PVP foram 
feitas em água deionizada contendo 
propan-2-ol 0,2 mol L-1 e acetona 6 x 10-2 
mol L-1. As soluções foram, então, 
irradiadas em irradiador de elétrons e gama 
com dose de 10 kGy em frascos alocados 
sobre placas de gelo artificial para evitar 
efeito térmico e centrifugadas a 14000 rpm 
por 10 minutos. 

As sínteses foram caracterizadas então por 
Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS), afim 
de analisar o seu tamanho hidrodinâmico 
por intensidade e volume. E foi utilizado 
também a Espectrofotometria UV-Vis e por 
fim o teste de MTT - teste colorimético 
usado para avaliar a viabilidade celular -. 
Foram usadas células HUVEC (saudáveis) 
cultivadas com o meio de cultura RPMI. 

RESULTADOS 

Nas análises de DLS para as NPs 
recobertas com PVP, foi detectado um 
tamanho hidrodinâmico por intensidade de, 
aproximadamente, 98,95 nm e de volume 
de 76,08 nm. Para as NPs recobertas com 
HSA foi identificado um tamanho 
hidrodinâmico por intensidade de, 
aproximadamente, 81,44 nm e de volume 
54,72nm.  
 O índice de polidispersão, que fornece 
informações sobre a homogeneidade da 
distribuição dos tamanhos, foram abaixo de 
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30% nas duas sínteses, indicando a 
formação de sistemas monodispersos. 
Como mostra na Tabela 1. 

TABELA 1. Dados do DLS, tamanho 
hidrodinâmico e polidispersão.  

 

NPs 
recobertas 
com PVP 

NPs 
recobertas 
com HSA 

Tamanho por 
intensidade 

98,95 nm 81,44 nm 

Tamanho por 
volume 

76,08 nm 54,72 nm 

Polidispersão 17,93% 20,96% 

 
 Os dados obtidos no UV-Vis da síntese das 
NPs recobertas com PVP, não apresentou 
nenhum pico de absorbância significativa no 
comprimento de onda do paládio, isso 
indica que uma grande parte do paládio foi 
reduzida na radiólise, como mostra o 
Gráfico 1. Não foi possível obter o teste de 
UV-Vis das NPs recobertas com HSA. 

 Gráfico 1 – Gráfico de absorbância por 
comprimento de onda da síntese com PVP  

 

 No teste de viabilidade in vitro das NPs 
produzidas, foram usadas duas 
concentrações (25% e 50%), a encubação 
foi feita em células saudáveis. No teste de 
citotoxicidade o controle positivo é o 
tratamento com DMSO (tóxico) e o negativo 
é apenas com RPMI. Conforme o Gráfico 2, 
podemos ver que as duas sínteses de NPs, 
recobertas com PVP e com HSA, tiveram 
uma viabilidade de aproximadamente 100%. 
Ou seja, que não foram tóxicas para as 
células. 

Gráfico 2 – % de viabilidade celular das NPs 
recobertas com PVP e com HSA. 
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CONCLUSÕES 

As nanopartículas obtidas por radiólise 
apresentam uma boa porcentagem de 
polidispersão, um tamanho ótimo para 
aplicações biomédicas e uma baixa 
toxicidade. Dessa forma poderão ser 
endocitadas por células-alvo.  
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INTRODUÇÃO 

Radiofármacos são preparações 
farmacêuticas que contêm, em sua 
formulação, radioisótopos incorporados à 
estrutura química, sendo empregados tanto 
para terapia quando para diagnóstico. 

Para uso diagnóstico, radioisótopo gama 
emissores são ideais, uma vez que a 
radiação emitida é capaz de penetrar 
tecidos e ser detectada por equipamentos 
capazes de constituir imagens. 

Dentro da variedade de radioisótopos 
utilizados na medicina nuclear diagnóstica, 
o tecnécio-99m possui grande destaque. 
Sua obtenção por geradores de 99Mo/99mTc 
é relativamente simples, assim como a 
marcação de reagentes liofilizados (RL).1  

Quando obtido a partir de geradores, o 
radioisótopo na forma de Na99mTcO4 deve 
ser reduzido de sua forma heptavalente 
(99mTc7+) para estados de oxidação 
menores. Na composição de kits de RLs 
prontos para a marcação, além da molécula 
a incorporar o radioisótopo, também está 
presente um agente redutor, normalmente 
SnCl2, que é responsável por diminuir a 
valência do 99mTc.1,2,3 

Após a marcação do RL, a solução do 
radiofármaco, que será injetada no 
paciente, deve passar pelo controle 
radioquímico, para que as impurezas 
radioquímicas sejam quantificadas, a saber, 
99mTcO4

- e 99mTcO2.
1 

O método mais usual para o controle de 
qualidade é a cromatografia planar. É 
comum o uso de dois sistemas 
(suporte/eluente) para a determinação da 
pureza radioquímica, um em que o produto 

marcado permanece na origem da fita 
cromatográfica, junto de 99mTcO2, isolando a 
forma livre (99mTcO4

-), e outro em que o 
produto é eluído junto com o solvente e o 
99mTcO4

-, isolando 99mTcO2 na origem.1,4 

Assim,a pureza é quantificada 
indiretamente, pela quantificação das 
impurezas.1,4 

OBJETIVO 

Alguns RLs não possuem um sistema capaz 
de determinar a %99mTcO2, desta forma, a 
pureza radioquímica é resultado da 
quantificação de 99mTcO4

-.1,4 

O objetivo do trabalho tem como objetivo 
avaliar sistemas cromatográficos capazes 
determinar a %99mTcO2 em DEX-70-TEC, 
DEX-500-TEC e FITA-TEC. 

METODOLOGIA  

Diversos sistemas cromatográficos (suporte 
cromatográfico/solvente) foram avaliados e 
os fatores de retardamento (Rf) dos RLs 
marcados com Tc99m e das impurezas 
radioquímicas foram determinados. As 
impurezas radioquímicas foram preparadas. 

Após a marcação dos RLs, aplicação nas 
fitas, separação cromatográfica, as fitas 
foram cortadas em segmentos de 1cm, a 
atividade foi contada em contador gama 
(cpm) e a porcentagem relativa à atividade 
total da fita foi calculada.4  

RESULTADOS  

Os melhores sistemas cromatográficos 
foram  

Para DEX-500-TEC e DEX-70-TEC: 
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Fase estacionária: iTLC - SG 
Fase móvel: Glicerol:H2O 

● Produto marcado: Rf: 0,2 – 1,0 
(92,41%) 

● 99mTcO2: Rf 0,0 - 0,2 (84,95%) 
● 99mTcO4

-: Rf 0,5 - 1.0 (99,90%) 

Para FITA-TEC  

Fase estacionária: Whatman 1 
Fase móvel: SDS a 0,02 mol/L em 
Glicerol:H2O (1:19) 

● Produto marcado: Rf 0,2 – 1,0 
(98,08%) 

● 99mTcO2: Rf 0,0 - 0,2 (88,15%) 
● 99mTcO4

-: Rf 0,5 – 1,0 (99,76%) 

 

CONCLUSÕES  

Diversas fases estacionárias e solventes 
foram avaliados. Entretanto, os solventes 
mais tradicionais não foram capazes de 
carrear os produtos marcados pela fita 
cromatográfica, permitindo o isolamento de 
99mTcO2. 

Na busca por eluentes, foi avaliada a 
solubilidade dos produtos marcados na 
solução usada como eluente. A Dextrana 
em solução apresenta aspecto turvo, uma 
vez que não é solubilizada por completo, o 
que pode ser solucionado com uma solução 
aquosa de glicerol. 

O surfactante dodecil-sulfonato de sódio 
acima da concentração micelar crítica 
permitiu o carreamento do fitato.  
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Nanopartículas proteicas: síntese induzida por radiação 
ionizante em substituição aos métodos convencionais 

 
Victória Martins Alves e Ademar Benévolo Lugão 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

INTRODUÇÃO  
 
A albumina é a proteína mais abundante no 
plasma humano e serve como um 
importante nutriente no corpo humano, 
sendo uma fonte endógena de aminoácidos 
(Lei et al., 2021). A albumina tem papéis 
importantes, incluindo a regulação da 
pressão oncótica do sangue, assim como o 
transporte e distribuição de íons bivalentes, 
hormônios, bilirrubina, esteróides, e ácidos 
graxos(Tan & Ho, 2018). 
A albumina vem emergindo como uma 
plataforma para entrega de drogas versátil 
devido a sua boa biocompatibilidade, não 
toxicidade e não imunogenicidade (Qu et 
al., 2019). 
O método mais comum para a síntese de 
nanopartículas de albumina é a 
desolvatação. Em resumo, as NPs de 
albumina são precipitadas pelo 
enfraquecendo e remoção da camada de 
solvatação por meio de agentes 
desidratantes como o etanol. Depois, as 
NPs são mais densificadas e estabilizadas 
através da reticulação química. E, por fim, é 
realizada uma purificação para a remoção 
do solvente orgânico e o agente de 
reticulação (Lei et al., 2021). 
Na busca de um método mais sustentável 
(green nanotechnology), outras vias de 
síntese estão sendo exploradas, como a 
síntese radiolítica, que permite o controle 
adequado do processo de crosslinking sem 
necessidade de agentes redutores (de 
Freitas et al., 2018). Além da vantagem de 
não gerar resíduos, outras vias que não 
utilizam esses solventes também podem 
manter a integridade e a atividade biológica 
da albumina, minimizando a ocorrência de 
problemas de imunorreatividade no corpo 
humano (Qu et al., 2019). 

Por ser uma proteína natural, a albumina é 
derivada de várias fontes. As mais usadas 
são a albumina do soro humano (HSA) e 
albumina do soro bovino (BSA). Neste 
trabalho, a albumina usada foi a albumina 
do soro bovino. A BSA é o maior 
componente no soro bovino, tem um pI de 
4,7 e possui uma estrutura proteica 
altamente polar, com ligações de hidrogênio 
formadas por grupos amino e carbonila (Lei 
et al., 2021). 

 
OBJETIVO 
 

O objetivo principal do trabalho é o 
estudo da síntese e caracterização de 
sistemas nanométricos baseados em 
albumina para carreamento de drogas e/ou 
radionuclídeos diagnósticos através de 
síntese induzida por radiação ionizante, em 
substituição aos métodos convencionais. 

 

METODOLOGIA 
 
Síntese das Nanopartículas 
As nanopartículas foram sintetizadas nas 
concentrações 0,5, 2,5, 5, 7,5 e 10 mg/mL, 
com 30% de etanol (v/v), em tampão fosfato 
(50mM), todos em atmosfera de NO e sob 
banho de gelo, segundo a técnica de Varca 
et. al (2014 e 2016). Após a 
homogeneização e repouso por 6 horas em 
refrigerador, as amostras foram submetidas 
ao processo de irradiação. 
Irradiação 
A irradiação foi realizada no Centro de 
Tecnologia das Radiações (CETER-IPEN) 
no Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 
variando a dose de 10 a 20 kGy. As 
amostras foram mantidas refrigeradas em 
recipiente isolante térmico.  
Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) 
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As análises por espalhamento dinâmico de Luz 
foram realizadas em um Litesizer 500 (Anton 
Paar, AT) por 10 segundos à 25 °C utilizando 
ângulo automático.  
  
RESULTADOS 
 
As nanopartículas de albumina foram 
analisadas por espalhamento dinâmico de luz. 
Os gráficos ilustram a variação do tamanho 
hidrodinâmico das nanopartículas em relação à 
concentração de albumina nas diferentes doses 
de radiação. Também foi realizado um teste t 
student, para verificar se havia diferença 

significativa dos tamanhos das nanopartículas 
formadas nas diferentes doses testadas no 
projeto. Comparando as diferentes doses na 
concentração de 0,5 mg/mL não foi possível 
verificar diferença significativa no tamanho das 
nanopartículas (P><0.05). Nas outras 
concentrações também não há uma diferença 
significativa, com exceção da concentração de 1 
mg/mL na dose de 20 kGy, que apresenta um 
tamanho hidrodinâmico menor do que nas 
outras doses.  
Avaliando o teste t, foi possível verificar que 
entre as doses 10 e 15 kGy e entre 10 e 20 kGy 
não houve variação significativa, com p<0,05. 
No entanto, a comparação das doses 15 e 20 
kGy apresenta um p>0,05, ou seja, 

estatisticamente, existe uma diferença 

significativa entre as doses. 

 
Figura 1: Tamanho hidrodinâmico de nanopartículas de 

albumina sintetizadas em tampão Fosfato 50mM e dose de 10kGy 

 

 
Figura 2: Tamanho hidrodinâmico de nanopartículas de 

albumina sintetizadas em tampão Fosfato 50mM e dose de 15kGy 

 
Figura 3: Tamanho hidrodinâmico de nanopartículas de 

albumina sintetizadas em tampão Fosfato 50mM e dose de 20kGy 

 

CONCLUSÕES 
 
Conclui-se que a variação das doses e da 
concentração de albumina não influenciou 
significativamente o tamanho das 
nanopartículas. Portanto, mais experimentos 
serão necessários para o entendimento dos 
resultados obtidos, como o aumento na variação 
das doses e otimização da síntese.  
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Avaliação do potencial preventivo do laser de Nd:YAG e flúor tópico em pH 
abaixo do crítico utilizando OCT  

 
Yasmin Reis Fontes de Oliveira e   Denise Maria Zezell 
Instituto De Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 

 

INTRODUÇÃO  

Por causar alterações nos tecidos dentais 

duros, tem sido relatado na literatura o uso 

do laser na prevenção da cárie.  O laser de 

Nd:YAG é capaz de realizar alterações 

químico-estruturais, aumentando a 

resistência à desmineralização (1). A 

associação entre Nd:YAG e flúor tópico, tem 

demonstrado resultados favoráveis à 

prevenção da cárie (2,3). 

Os métodos para detecção da cárie inicial 

são limitados. Sendo assim, é necessário o 

uso de outras técnicas, como por exemplo a 

Tomografia de Coerência Óptica (OCT) (4). 

OCT fornece imagens seccionais do tecido 

e, portanto, é possível utilizá-lo para 

detectar a cárie, tendo em vista que lesões 

cariosas causam alterações das 

propriedades ópticas do esmalte após a 

desmineralização, permitindo a mensuração 

qualitativa e quantitativa. (5) 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar 

o potencial preventivo do laser Nd:YAG 

associado ao flúor tópico utilizando a 

Tomografia por Coerência Óptica (OCT). 
 

METODOLOGIA 

45 molares humanos foram seccionados, 

resultando em 180 amostras de esmalte 

(CAAE 02854118.3.0000.0075). As 

amostras foram polidas e selecionadas de 

acordo com a média de microdureza de 

superfície, sendo substituídas as amostras 

que possuíam desvio maior que 10% 

(homogeneizadas de 270 a 450 KHN) 

Posteriormente, foram divididas em 4 

grupos:  

 Controle Negativo 

 Flúor 

 Nd:YAG (84 J/cm²)  

 Nd:YAG + Flúor. 

As amostras foram analisadas por OCT e 

Microdureza antes de iniciar a ciclagem de 

pH in vitro e após a ciclagem foram 

examinadas com OCT e Microdureza 

Seccional.  

 

 

RESULTADOS 

Através das imagens obtidas previamente 

ao tratamento e ciclagem, foi possível 

identificar uma superfície íntegra e sem 

sinais de desmineralização (Fig. 1) 
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Fig1. Imagem representativa da 

superfície dental em OCT. 

 

Na análise em OCT do grupo de pH 4.5, foi 
possível verificar que a medida que a 
desmineralização acontece, a quantidade 
de espaços interprismáticos aumenta e 
dessa forma, a radiação incidente consegue 
penetrar mais. Além de ser possível ver 
uma superfície mais irregular 

 

CONCLUSÕES 

A análise em OCT permite avaliação da 
desmineralização e diferenciação do nível 
de comprometimento da estrutura. Para 
estudos futuros, o coeficiente de atenuação 
óptica será calculado para análise 
estatística.  

O pH com maiores alterações foi o pH 4.5, 
sendo possível verificar menor 
desmineralização do grupo flúor + laser. 
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Comparação da dependência temporal na qualidade de radiação N60 entre 
três detectores 

Beatriz Silva de Assis e José Guilherme Pereira Peixoto 
Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) 

INTRODUÇÃO  

Todos os procedimentos radiográficos 
geram radiações espalhadas, que são 
responsáveis diretamente pela exposição 
ocupacional, i.e., exposição normal ou 
potencial decorrente da prática autorizada 
a qual está submetido o Indivíduo 
Ocupacionalmente Exposto (IOE) e o 
público, caracterizada pela exposição do 
indivíduo às práticas autorizadas [1]. Uma 
das formas de mensurar tais exposições é 
através do teste de levantamento 
Radiométrico (LR) [2], através de uso de 
câmaras de ionização (CI) ou detectores 
de estado sólido. Vários parâmetros 
devem ser considerados na escolha do 
melhor detector que se adequa a rotina em 
questão do usuário, tais como 
reprodutibilidade, repetibilidade, 
linearidade, baixa dependência energética 
e baixa dependência temporal [3].  

Geralmente os detectores de radiação 
podem ser operados em dois modos: 
modo taxa e modo integrado. No modo 
taxa, há de se preocupar com o tempo 
necessário para o detector atingir um valor 
estável; no modo integrado, tal 
preocupação não se faz necessária, uma 
vez que há acúmulo de registros ao longo 
do tempo e não estabilidade da taxa de 
registro no tempo [4]. Os testes de LR são 
cruciais para o IOE ter conhecimento da 
resposta temporal de seu detector, já que 
uma escolha equivocada pode culminar 
em uma reprovação do teste e ônus 
financeiros para quem o solicitou, além de 
questões legais, como a interdição do 
estabelecimento. 

OBJETIVO 

Fazer um estudo comparativo da 
dependência temporal entre três 

detectores específicos para radioproteção, 
em uma qualidade específica da série N 
da norma ISO 4037-1, a N60 [5]. 

METODOLOGIA 

As aquisições das medidas se basearam 
na qualidade de radioproteção N60 da 
norma ISO 4307-1 implantadas no 
Laboratório de Ciências Radiológicas 
(LCR/DCR/UERJ) [6]. Foram utilizados um 
tubo de raios x industrial Comet, alvo de 
W, modelo MXR-160/22, com janela de 0,8 
mm de Be; CI Fluke Victoreen modelo: 
451B-RYR NS. 1540; detector de radiação 
de estado sólido Unfors Raysafe modelo 
U8201021-CX1 NS.163852; conjunto 
dosimétrico composto pelo eletrômetro 
Keythley modelo 6517B e CI cilíndrica 
dedicada para radioproteção PTW 23361, 
faixa de resposta 30 keV à Co-60; 
disparador (Shutter) AGFA e painel de 
controle MP1; colimador com 3 cm de 
diâmetro e 5 mm de espessura de 
chumbo; um colimador com 5 cm de 
diâmetro e 4 mm de espessura de 
chumbo; filtração de Alumínio (3,7mm); 
filtração de cobre (0,6mm) e lasers de 
posicionamento transversal e longitudinal 
[6]. 

 Foram pré-estabelecidos os tempos de 
exposição dos detectores de 0,1 s a 0,9 s, 
e depois, 1 s, 1,5 s, 2 s, 5 s e 10 s, de 
modo que o disparador foi configurado 
para obedecê-los. As correntes usadas 
foram de 0,3 mA, 0,5 mA, 2,5 mA e 10 mA. 

RESULTADOS 

As CIs PTW e Fluke não obtiveram um 
crescimento exponencial contínuo para a 
faixa de corrente de 0,3 mA, tendo 
variações crescentes e decrescentes nas 
taxas de dose ao longo dos tempos de 
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exposição. Já para o detector de estado 
sólido Unfors foi possível observar o 
crescimento exponencial a partir de 0,5 s. 
Tanto o Unfors, quanto a PTW levaram 1,5 
s para se estabilizarem a 2,8 mSv/h, 
enquanto a Fluke demonstrou ser mais 
demorada, levando 5 s, com uma taxa de 
3,2 mSv/h. Para a corrente de 0,5 mA, a 
PTW ainda apresentou pequenas 
flutuações até 0,6 segundo, após esse 
tempo, seguiu crescimento exponencial 
contínuo até se estabilizar em 1,5 s com 
uma taxa de dose de 4,88 mSv/h. O 
Unfors apresentou o mesmo tempo de 
estabilização a 4,6 mSv/h, com um 
crescimento exponencial já a partir de 0,3 
s. A Fluke levou, ainda, 5 s a uma taxa de 
4,57 mSv/h. Na corrente de 2,5 mA, todos 
os detectores levaram 1,5 s para se 
estabilizarem, com taxas de 25,6 mSv/h, 
23,7 mSv/h e 25,35 mSv/h para Fluke, 
Unfors e PTW, respectivamente. 
  
Por fim, na aquisição dos dados usando a 
corrente de 10 mA, a Fluke e a PTW 
levaram 1,5 s para se estabilizar com uma 
taxa de 98 mSv/h e 103,8 mSv/h, 
respectivamente. Já o Unfors demorou 2 s 
para atingir estabilidade com 93,4 mSv/h. 
A Fluke não apresentou nenhum 
decrescimento durante os tempos de 
exposição, já o Unfors e a PTW 
apresentaram variações até 0,3 s. 
 
CONCLUSÕES 

Observou-se que os detectores Unfors e 
PTW demonstraram ter um tempo de 
resposta menor, porém, o Unfors obteve 
tempos de estabilização constantes para 
as diferentes correntes analisadas. A 
Fluke, mesmo que com tempos de 
respostas superiores para as correntes de 
0,3 mA e 0,5 mA, teve tempos de 
estabilização coerentes em relação aos 
dos outros detectores para as demais 
correntes. Ademais, estes tempos obtidos 
para este detector, no presente trabalho, 
foram comparados com a literatura [7] e 
manifestaram ser confiáveis. Conclui-se 

então, que os detectores não são eficazes 
para testes de LR onde os tempos de 
exposição são menores do que 2 s, como 
por exemplo LR em radiologia, onde os 
tempos de exposição são geralmente 
menores do que 1 s [8]. 
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Tomografia Computadorizada de tórax de alta resolução em COVID-19: 
Impacto nas doses de pacientes e no risco de câncer radioinduzido 
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INTRODUÇÃO  

Desde março de 2020, quando foi 
decretada o estado de pandemia em 
relação ao COVID-19 pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a população 
mundial sofre os efeitos do SARS-CoV-2, 
vírus causador da doença. Com o 
sequenciamento do genoma do SARS-CoV-
2, o método de diagnóstico recomendado foi 
o RT-PCR. A Tomografia Computadorizada 
(TC) de tórax passou a ser uma ferramenta 
essencial para identificação de alterações 
pulmonares bem como para o 
acompanhamento dos pacientes já 
acometidos pela doença como também para 
seguimento pós-COVID-19. Deve-se 
considerar que o exame de TC expõe os 
pacientes à radiação ionizante, e, portanto, 
requer protocolos devidamente otimizados, 
minimizando os riscos ao paciente. Além 
disso, como a TC de tórax expõe órgãos 
radiossensíveis como o pulmão, a mama e 
a tireoide, aumenta o potencial de risco de 
câncer radioinduzido para os pacientes, em 
especial os pacientes com caso agudo da 
doença pois são submetidos a múltiplos 
exames.   
 
Apesar de não haver um limite de dose para 
pacientes, os níveis de referência são 
estabelecidos com objetivo de que as 

exposições de pacientes sejam as mínimas 
necessárias para obter uma imagem com a 
qualidade requerida para o propósito clínico.  
Entretanto, mesmo em baixas doses, a 
incidência de canceres sólidos continua 
entrelaçada à radiação ionizante, conforme 
o modelo linear sem limiar (LNT). Tendo em 
vista esses fatos, os riscos associados aos 
exames de tomografia computadorizada 
devem ser avaliados. 
 

OBJETIVO 

Avaliar as doses efetivas e as doses 
absorvidas na mama de pacientes, com 
suspeita, diagnosticados com COVID-19 e 
para seguimento, os quais foram 
submetidos a exames de TC de tórax. 
Serão ainda revisados os parâmetros de 
varredura da TC de tórax utilizados para 
avaliar pacientes com sequelas decorrentes 
da COVID-19 e o risco atribuível ao longo 
da vida (LAR). 

METODOLOGIA 

Um estudo retrospectivo será realizado em 
hospitais públicos e privados do Rio de 
Janeiro. As características de cada 
tomógrafo serão coletadas e o desempenho 
avaliado, incluindo a qualidade de imagem e 
a dosimetria. Para cada serviço, serão 
registrados os dados de uma amostra de 20 
pacientes com COVID-19 ou com suspeita 
de contaminação. Para cada exame, serão 
registrados os parâmetros de exposição e 
os valores de CTDIvol e DLP. A estimativa 
de dose especifica por tamanho (SSDE) e a 
dose efetiva será determinada a partir dos 
dados extraídos do relatório de dose de 
cada exame sistema. A partir da dose 
absorvida nos órgãos, será estimado o risco 
atribuível ao longo da vida para os cânceres 
principais seguindo o método proposto pelo 
relatório BEIR VII. 

 Este documento, considera fatores 
específicos relacionados a diferenças de 
idade e sexo. Serão verificadas ainda as 
frequências de exame, distribuição de 
exame por gênero e idade e número de 
repetições de exames por pacientes. A 
distribuição dos valores de CTDIvol pela sua 
frequência será também analisada. Por fim, 
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serão realizadas estimativas de LAR para 
toda população [1] e de LAR especificas 
com a idade [2]. 

RESULTADOS 

De agosto de 2021 a agosto de 2022, foram 
agendadas visitas a apenas três hospitais 
devido as restrições impostas pela 
pandemia, reforçada pela falta de vacinas 
para o público jovem.  

Pela falta de familiaridade com a 
tomografia, foi realizado um curso de 
tomografia computadorizada no IRD para 
proporcionar todas as informações 
necessárias para a realização deste 
trabalho. Além disso, uma ampla revisão 
bibliográfica permitindo assim conhecer os 
estudos que estão sendo realizados em 
âmbito nacional e internacional. 

Em um dos hospitais colaboradores deste 
estudo foi possível acompanhar a 
realização dos exames de tomografia e 
analisar as variações de protocolos 
aplicados aos pacientes. No entanto, o 
acesso aos parâmetros de técnica de cada 
exame e os dados dos pacientes não foi 
autorizado no momento pois está sendo 
aguardada a aprovação do comitê de ética. 
Um segundo hospital autorizou o 
acompanhamento da realização de alguns 
testes de desempenho do tomógrafo. Foram 
observadas as metodologias para a 
realização dos testes bem como os 
cuidados a serem tomados com a 
instrumentação e a seleção dos parâmetros 
de exposição.  

O formulário para coleta de dados bem 
como a planilha em Excel já foi elaborado e 
validado a partir de simulação de 
parâmetros de exames. 

Outro ponto importante, foi a visita ao 
laboratório de dosimetria do IRD. Foram 
fornecidas todas as informações referentes 
a utilização dos dosímetros 
termoluminescentes. Esta parte é 

fundamental para este trabalho onde estes 
dosímetros serão utilizados na avaliação de 
dose absorvida do paciente.    

 

CONCLUSÕES 

Durante este período, foi possível adquirir o 
conhecimento teórico e prático necessário 
para a realização do trabalho. 

Os formulários e a planilha estão prontos 
para serem utilizados e a metodologia para 
utilização dos TLDs já está descrita e pronta 
para ser aplicada. Para os testes de 
desempenho dos tomógrafos, conseguiu-se 
agendar com os hospitais colaboradores do 
projeto e os testes seguirão o protocolo 
TECDOC 1958 da IAEA.  

Pode-se concluir que apesar das 
dificuldades impostas pela pandemia, 
resultados importantes foram conseguidos 
os quais permitirão iniciar a segunda fase 
do projeto.  
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Estudo do uso de radioterapia por feixe externo de fótons no tratamento de 
tumores cerebrais 
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INTRODUÇÃO  

O uso de grandes aceleradores lineares 
clínicos permite o tratamento de várias 
neoplasias malignas [1,2].  Em particular, o 
uso de radioterapia por feixe externo de 
fótons para o tratamento de tumores 
cerebrais têm aumentado de importância 
com o crescimento do números de casos no 
país. Um tumor cerebral é constituído por 
uma massa ou aglomerado de células 
anormais no cérebro, e que tem a 
possibilidade de colocar em risco a vida do 
paciente devido à sua capacidade de invadir 
tecidos vizinhos saudáveis e também formar 
metástases [3,4]. Dada a complexidade das 
técnicas e formas de tratamento o estudo 
das distribuições de doses provenientes da 
incidência do feixe de radiação em tumores 
de cérebro e sua interação com os tecidos 
adjacentes ao tumor é de grande 
importância para se obter parâmetros 
seguros de tratamento e estimar os riscos 
de incidência de câncer secundário 
radioinduzido.  

As figuras a seguir ilustram um acelerador o 
tratamento de um tumor cerebral com o uso 
de radiação ionizante. 

 

  

OBJETIVO 

Os principais objetivos a serem alcançados 
neste projeto são: 
 

i. Estudar os tipos de câncer que 
acometem a região cerebral, fatores 
de risco e percentual de incidência. 

ii. Conhecer os tipos de tratamento por 
radioterapia por feixe externo 
prescritos para cada tipo de câncer 
cerebral. 

iii. Estudar as distribuições de dose 
absorvida para cada forma de 
irradiação com feixes de fótons de 
alta energia. 

iv. Estudar os modelos de previsão de 
câncer induzido em tecidos sadios 
nas vizinhanças do tumor. 
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v. Estudar os efeitos adversos tardios 
da radioterapia cerebral terapêutica 
após longos períodos após a o 
tratamento por teleterapia. 

vi. Estudar o aumento de risco de tumor 
cerebral após exposição a altas 
doses terapêuticas de radiação 
ionizante. 

vii. Familiarização com o uso do sistema 
planejamento de tratamento Eclipse. 

 
METODOLOGIA 

Dados sobre tumores cerebrais serão 
obtidos em revistas especializadas e sites 
confiáveis da internet. Modelos de previsão 
de risco de câncer secundário induzido 
após irradiação com altas doses de fótons 
serão computacionalmente modelados. 
Utilizando um software de planejamento em 
radioterapia, feixes de radiação serão 
incididos no tumor de acordo com modelos 
pré-definidos para analisar posteriormente a 
dose absorvida em determinados tecidos, 
realizando um levantamento dos riscos 
associados versus quantidade de dose 
depositada no tecido. 
 
RESULTADOS 

O estudo e análise dos textos 
especializados sobre tumores cerebrais 
permitiu entender/conhecer: 

i. Os tipos mais comuns de tumores 
cerebrais. 

ii. O percentual de incidência em 
homens e mulheres. 

iii. A abordagem do tratamento 
radioterápico em crianças. 

iv. O percentual de incidência no Brasil 
e no mundo. 

v. A classificação dos tumores 
cerebrais, baseado principalmente 
em sua capacidade de crescimento. 

vi. As técnicas de radioterapia mais 
utilizadas. 

vii. As doses de radiação típicas 
utilizadas. 

viii. O percentual de re-incidência após 
tratamento com radiação. 

ix. O tempo médio de vida do paciente 
após o tratamento com radioterapia. 

x. Compreender os modelos de análise 
de risco para os órgãos saudáveis. 

CONCLUSÕES 

Neste projeto foi possível compreender 
vários aspectos do uso de radiações 
ionizantes no tratamento de tumores 
cerebrais. O uso de radioterapia com o uso 
de feixes externos de fótons tem um papel 
importante no tratamento destes tumores. 
Em particular o uso de tecnologias e 
técnicas modernas de tratamento tem 
contribuído bastante para administrar uma 
alta dose de radiação no tumor e ao mesmo 
comprometendo o mínimo possível os 
tecidos saudáveis adjacentes. 
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Estudo de novas tecnologias em radioterapia por feixe externo de fótons e 
proteção radiológica associada 

 Elen Aparecida Silva Martins e Eduardo De Paiva 
Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 

INTRODUÇÃO  

O uso de grandes aceleradores lineares 
clínicos (LINAC’s) permite o tratamento de 
várias neoplasias malignas [1-5].  Em 
especial, o uso de radioterapia com feixe 
externo de fótons (teleterapia),yt para o 
tratamento de tumores têm aumentado de 
importância devido ao crescimento do 
número de casos no país.  

Nas últimas décadas a radioterapia 
vivenciou um significativo avanço 
tecnológico em vários aspectos da 
administração das doses de radiação. 
Novas tecnologias e técnicas de irradiação 
tem permitido o aprimoramento do manejo 
de vários tipos de câncer. Tais avanços 
recentes incluem o uso de radioterapia por 
intensidade modulada (intensity-modulated 
radiotherapy - IMRT), irradiação de corpo 
inteiro (total body irradiation - TBI), terapia 
em arco volumétrico modulado (volumetric-
modulated arc therapy - VMAT), 
radioterapia guiada por imagem (image-
guided radiation therapy - IGRT) e 
radiocirurgia estereotáxica (stereotactic 
radiosurgery - SRS) [6,7]. Estas técnicas 
permitem a entrega de altas taxas de doses 
de radiação no volume alvo, e ao mesmo 
tempo reduzindo os efeitos secundários nos 
tecidos adjacentes quando comparados 
com a radioterapia conformacional 3D (3D-
CRT). 

 Portanto, dada a complexidade destas 
técnicas e formas de tratamento uma 
atenção especial aos princípios de proteção 
radiológica nas instalações de radioterapia 
que utilizam as mesmas se faz necessário.  

Na figura a seguir é mostrado uma visão 
geral de um acelerador linear que utiliza a 
técnica de IGRT. 

 

OBJETIVO 

Os principais objetivos a serem alcançados 
neste projeto são: 
 

i.Estudo dos principais tipos de câncer no 
Brasil, fatores de risco e percentual de 
incidência. 

ii. 
iii. Estudo do funcionamento de um acelerador 

linear clínico. 
iv.  
v. Estudo dos tipos de tratamento em 

radioterapia por feixe externo prescritos 
para cada tipo de câncer 

vi.  
vii. Estudo e familiarização com os 

equipamentos típicos de uma instalação de 
radioterapia convencional. 

viii.  
ix. Estudo e familiarização com os princípios 

de proteção radiológica em uma instalação 
de radioterapia convencional. 

x.  
xi. Estudo das novas tecnologias e técnicas de 

tratamento disponíveis (IMRT, TBI, VMAT, 
IGRT e SRT). 

xii.  
xiii. Comparação entre as diferentes técnicas 

em termos de eficácia e efeitos secundários 
de longo prazo. 

xiv.  
xv. Estudo e familiarização com os princípios 

de proteção radiológica em uma instalação 
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de radioterapia que utiliza técnicas mais 
avançadas. 
 
METODOLOGIA  

Dados e informações sobre técnicas e 
novas tecnologias em teleterapia serão 
obtidos em revistas especializadas e sites 
confiáveis da internet. Foi realizada uma 
intensa pesquisa bibliográfica sobre as 
novas tecnologias e técnicas de tratamento 
em radioterapia. Um painel comparativo 
mostrando as várias técnicas de tratamento 
foi elaborado, destacando-as em termos de 
eficácia e efeitos de toxicidade de longo 
prazo, bem como suas indicações clínicas e 
vantagens. 

RESULTADOS  

O estudo e análise dos textos pesquisados 
sobre novas tecnologias e técnicas em 
radioterapia por feixe externo possibilitou 
entender as várias vantagens em seu uso 
clínico. Também permitiu entender que a 
proteção radiológica dos profissionais 
ocupacionalmente expostos adquire uma 
maior importância devido às altas taxas de 
doses envolvidas. 

CONCLUSÕES  

O uso dos feixes externos de radiações 
ionizantes (radioterapia) em medicina 
desempenha um papel importante no 
tratamento de várias doenças e nas últimas 
décadas surgiram novos avanços 
tecnológicos que enriqueceram os 
mecanismos de entrega da dose de 
radiação. Contudo, com a melhora dos 
resultados clínicos dos tratamentos de 
tumores e um aumento na expectativa de 
vida dos pacientes faz-se necessário 
minimizar as toxicidades relacionadas à 
radioterapia. O surgimento de técnicas 
modernas de radioterapia tais como IMRT, 
VMAT, SBRT e IGRT permitem uma 
administração de tratamento mais precisa, 
entregando uma alta dose ao tumor e ao 

mesmo tempo reduzindo a dose nos tecidos 
saudáveis adjacentes. 
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Medidas in vivo em radioterapia utilizando matrizes de dosímetros TL 
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INTRODUÇÃO 

Existe uma falta de controle da qualidade 
relacionado aos sistemas de planejamento 
do tratamento, ao posicionamento do 
paciente e à entrega do número correto de 
unidades monitoras. Além disso, a 
sistematização do controle da qualidade 
para estas áreas, e para outras de igual 
importância na cadeia de tratamento, requer 
radioterapeutas, físicos médicos e técnicos 
adicionais.  Outra abordagem está em julgar 
se o tratamento entregue ao paciente está 
correto em relação ao seu planejamento e, 
se este não for o caso, tentar "rastrear" os 
desvios existentes [1,2].  

Um modo de proceder nesse sentido é a 
quantificar as doses entregues a esses 
pacientes. Esta quantificação de dose 
absorvida durante a terapia é muito 
importante, visto que é mandatório irradiar o 
volume alvo com a dose prescrita pelo 
médico e poupar, ao máximo, os órgãos 
sadios adjacentes ao tumor. Isto pode ser 
feito colocando os dosímetros na pele do 
paciente ou em cavidades naturais do 
mesmo. Este método é chamado de 
dosimetria in vivo. Ela é, geralmente, 
realizada para detectar erros de entrega de 
dose a pacientes individuais [3], para avaliar 
a qualidade de tratamentos e técnicas 
específicos [4,5] ou para avaliar a dose em 
situações em que o seu cálculo é impreciso 
ou impossível [6]. Uma técnica dosimétrica 
possível de ser utilizada na dosimetria in 
vivo é a dosimetria termoluminescente (TL). 

A radioterapia de intensidade modulada 
(IMRT) é uma técnica de tratamento 
complexa atualmente muito utilizada. 
Entretanto, o planejamento da entrega da 
dose ao paciente nesses casos pode ser 

difícil, e medidas in vivo podem ser 
interessantes para a avaliação da qualidade 
da terapia entregue ao paciente. Uma das 
características da IMRT é a possibilidade de 
existência de elevados gradientes de dose 
na região de tratamento. O uso de 
dosímetros de área diminuta, como os 
dosímetros TL, pode muitas vezes dificultar 
a identificação desses gradientes. 

OBJETIVO  

O objetivo deste trabalho é verificar a 
possibilidade da utilização de matrizes de 
dosímetros TL na dosimetria in vivo em 
tratamentos radioterapêuticos empregando 
a técnica de IMRT. Desse modo, espera-se 
que seja possível a identificação de 
gradientes de dose comuns à técnica em 
questão, o que contribuiria para uma maior 
qualidade do tratamento. 

METODOLOGIA  

Foram utilizados 212 dosímetros 
termoluminescentes de LiF:Mg,Ti (TLD-100) 
e estudada a reprodutibilidade individual de 
resposta destes para um feixe de 
teleterapia de 6,0 MV. Os fatores de 
calibração individuais para estes dosímetros 
também foram determinados.  

O irradiador utilizado foi o acelerador linear 
da Varian Medical Systems, modelo 
CLINAC iX, do Hospital Quinta D'Or, 
localizado em São Cristóvão.  

Durante as irradiações, os dosímetros TL 
foram posicionados em uma placa de 
acrílico com 0,5 cm de espessura e esta 
placa foi colocada entre duas placas de 
água sólida com espessura de 5,0 cm.  
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Foi utilizada uma distância fonte superfície 
(SSD) de 100,0 cm, o campo de irradiação 
foi de 20,0 x 20,0 cm², na superfície da 
placa de água sólida superior. Nas 
irradiações foram utilizadas 10 UM, sendo a 
taxa de irradiação de 400 UM/min. Os 
dosímetros foram expostos a uma dose de 
8,3 cGy na posição de calibração.  

Os tratamentos térmicos foram realizados 
no forno PTWTLDO da divisão de Física 
Médica do IRD e os dosímetros TL foram 
avaliados no leitor TL Harshaw 5500 da 
mesma divisão. 

Foram desenvolvidas placas em silicone 
acético, maleáveis e tecido equivalentes, 
para acomodar matrizes de 25 dosímetros 
TL. As matrizes foram testadas para 
algumas distribuições de dose simples. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

[1]  Van Esch A., Bohsung J., Sorvari P., 
Tenhunen M., Paiusco M, Iori M., 
Engstrôem P., Nyström H. and Huyskens 
D.P. (2002): Acceptance tests and quality 
control procedures for the clinical 
implementation of IMRT using inverse 
planning and the sliding window technique: 
experience from 5 radiotherapy 
departments. Radiother. Oncol. 65, 53-70. 

[2]  Dempsey J.F., Low D.A., Mutic S., 
Markman J., Kirov A.S., Nussbaum G.H. 
and Williamson J.F. (2000): Validation of a 
precision radiochromic film dosimetry 
system for quantitative two-dimensional 
imaging of acute exposure dose 
distributions. Med. Phys. 27, 2462-2475. 

[3]  Oliveira J.P. ; Da Rosa L.A.R.; 
Batista D. V. S.; Bardella L.H; Carvalho A R. 
(2009). Avaliação da dose no reto em 
pacientes submetidas à braquiterapia de 
alta taxa de dose para o tratamento do 
câncer do colo uterino. Radiologia 
Brasileira, 42, 83-88. 

[4]  Marinello G., Barret C. and Le 
Bourgeois J.P.(1980): Lithium borate discs 
for skin measurements: Application to total 
body superficial electron beam therapy. 
Nuclear Instruments and Methods 175, 198-
200. 

[5]  Batista D. V. S. (2010) Comparação 
de três técnicas de irradiação de corpo total 
com elétrons. Dissertação de mestrado. 
Radioproteção e Dosimetria. Instituto de 
Radioproteção e Dosimetria. 

[6]  Rudén B.-I. (1976): Evaluation of the 
clinical use of TLD. Acta Radiol. Ther. Phys. 
Biol. 15, 447-464. 

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO  

CNPq/CNEN. 

 

167 



Caracterização do campo de nêutrons externos ao fluxo térmico padrão 1 
do Laboratório de Metrologia de Nêutrons do IRD para testes de 
equipamentos na grandeza equivalente de dose ambiente H*(10) 

Hasnna Miranda Alves Farage e Walsan wagner Pereira 
Instituto de Radioproteçãp e Dosimetria - IRD 

 

INTRODUÇÃO  

O Laboratório de Metrologia de Nêutrons – 
LN, tem como missão a disseminação de 
campos de nêutrons de referência [1]. 
Sabendo que os equipamentos de 
monitoração de área ou individuais, são 
demasiadamente dependentes da energia, 
torna-se necessário o conhecimento da 
faixa energética ao qual os nêutrons se 
encontram [2]. 

 Neste estudo, a fluência de nêutrons 
térmicos é mapeada utilizando fontes de 
radioisótopos em um dispositivo térmico 
apropriado chamado de Fluxo Térmico 1 – 
FT1, que apresenta facilidade de utilização 
e uma fluência de nêutrons térmicos estável 
[3]. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar campos de referência para 
calibrações de equipamentos por meio do 
levantamento do campo externo ao FT1, 
mapeando as grandezas da fluência e do 
equivalente de dose ambiente H*(10) para 
diversas distâncias. 

OBJETIVO 

Caracterizar um campo de nêutrons térmico 
para calibração e irradiação de em termos 
das grandezas de fluência, equivalente de 
dose ambiente H*(10) e individual Hp(10,0). 

METODOLOGIA 

As medições experimentais foram 
realizadas no Laboratório de Fluxo Térmico 
(LFT), que fica situado no LN pertencente 
ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
(IRD). O FT1 tem formato de uma caixa 
contendo materiais moderadores de 
nêutrons (grafite/parafina), Figura 1, e 

apresenta uma densidade de fluxo térmico 
de aproximadamente 1x103 n/cm2no 
interior do canal de irradiação [1]. 

Figura 1: Fluxo Térmico 1 dentro do LFT. 

A metodologia utilizada para os 
levantamentos do equivalente de dose 
ambiente H*(10) e da radiação de fundo 
utilizou dois monitores de área, WEND II e 
FHT, figura 2. Para cada levantamento o 
monitor foi posicionado inicialmente a 50 cm 
de distância do FT1 e gradualmente 
distanciado até 150 cm, com uma variação de 
10 cm em 10 cm para cada posição. Foi 
utilizada uma fonte de nêutrons de 241AmBe 
de 185GBq inserida no FT1 para obtenção do 
H*(10). 
 
Entretanto para a obtenção da radiação de 
fundo o mesmo esquema foi utilizado sem a 
fonte. 
 

 
Figura 2: Vista frontal WEND II e vista 

lateral FHT posicionados em frente ao FT1. 
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Após as medições, os dados obtidos foram 
trabalhados para obtenção das curvas de 
interesse para cada monitor utilizado. 

RESULTADOS 

O FT1 necessita de novas medições para 
utilização de suas potencialidades em 
região externa ao canal de irradiação e 
caracterização metrológica de seus campos 
externos, sendo assim a partir dos valores 
de referência H*(10) obtidos com os 
monitores de área para nêutrons é possível 
caracterizar o campo de nêutrons térmicos. 
Por meio dos valores trabalhados é possível 
obter um gráfico, Figura 3, com os valores 
para o campo de referência. 

 
Figura 3: Valores de referência das taxas de 

equivalente de dose ambiente H*(10) em 
função da posição da face frontal do FT1. 

CONCLUSÕES 

A caracterização do campo externo de 
nêutrons em uma faixa de distância da face 
frontal habilita o uso do FT1 para o teste de 
diversos dispositivos voltados a medição da 
grandeza taxa equivalente de dose 
ambiente H*(10). 
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Estudo das aplicações das partículas beta no tratamento de cancer 

Iris Arruda Silva e Eduardo De Paiva 
Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 

 

INTRODUÇÃO  

A radioterapia é uma prática médica na qual 
feixes de radiações ionizantes são usadas 
para o tratamento de tumores malignos, e 
segundo a Organização Mundial da Saúde 
(WHO), até o ano de 2040 o número 
estimado da incidência de novos casos de 
câncer é de 29,5 milhões [1]. Doses de 
radiações provenientes de partículas betas 
possuem importantes aplicações em 
medicina no tratamento de vários tipos de 
tumores, tais como tumores na tireoide, 
fígado, tumores oculares (como o 
retinoblastoma e os melanomas da coróide) 
e tumores superficiais de pele [2-5]. Em 
particular, a braquiterapia intravascular com 
fontes cilíndricas contendo P-32 e Y-90 
possui grande importância quando se leva 
em conta o grande aumento de número de 
casos de doenças cardiovasculares em todo 
o mundo [3].  

Alguns dos nuclídeos beta emissores 
usados em braquiterapia ou com potencial 
para serem usados são P-32, V-48, Sr-90, 
Y-90, Ru-106, Xe-133, Pr-144, W-188 e Re-
188. As placas ou aplicadores contendo os 
elementos beta emissores podem se 
apresentar em várias formas geométricas, 
como por exemplo sementes cilíndricas; 
placas planas retangulares e esféricas; 
placas concavas simétricas e assimétricas, 
e aplicadores multi-poço.  

As partículas beta possuem um curto 
alcance no meio tornando-as bastante 
adequadas para uso em braquiterapia de 
tumores superficiais. No entanto, um 
problema que surge é a difícil determinação 
das distribuições de dose absorvida em 
torno de tais fontes/aplicadores, 
principalmente devido a seu curto alcance e 
aos acentuados gradientes de dose. Por 

conta disso, mais as várias aplicações 
clínicas das radiações beta e a 
complexidade das técnicas e formas de 
tratamento, o estudo das distribuições de 
doses provenientes da incidência de feixes 
de radiação beta é de grande importância. 
Neste sentido, métodos numéricos e 
simulações são importantes para calcular as 
distribuições de dose em torno dos 
aplicadores beta. 

OBJETIVO 

Os principais objetivos a serem alcançados 
neste projeto são estudar os vários tipos de 
câncer que podem ser tratados com fontes 
beta emissoras, fatores de risco e 
percentual de incidência; conhecer os tipos 
de tratamento por braquiterapia com o uso 
de aplicadores beta prescritos. 
 
Para cada tipo de câncer; estudar as 
distribuições de dose absorvida para cada 
forma de irradiação com aplicadores beta; 
estudar os modelos de cálculo de 
distribuições de doses disponíveis na 
literatura, estudar os vários tipos de 
emissores beta e suas aplicações em 
radioterapia, bem como no futuro estudar os 
métodos de determinação das distribuições 
de dose em torno dos aplicadores clínicos. 
 
METODOLOGIA 

Este estudo está sendo realizado por meio 
da busca e análise da literatura relacionada 
ao tema. Dados sobre neoplasias malignas 
tratáveis com fontes beta emissoras estão 
sendo obtidos em revistas especializadas e 
sites confiáveis da internet. As propriedades 
físicas dos radionuclídeos que decaem por 
emissão de partículas beta estão sendo 
estudadas, assim como os vários formatos 
dos aplicadores; radionuclídeos com 
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potencial para serem usados no futuro 
também estão sendo estudados. Métodos 
teóricos de cálculo de distribuições de 
doses em torno de fontes beta emissoras 
serão estudados no futuro. Duas opções 
viáveis e disponíveis são estimativas 
obtidas por método de Monte Carlo e por 
meio do formalismo da beta-point source 
dose function [4,5]. As figuras a seguir 
ilustram dois tipos de aplicadores beta 
(extraídas de [4,5]). 

 

 

RESULTADOS 

A análise dos textos pesquisados sobre 
aplicadores com fontes emissoras de 
partículas beta permitiu identificar várias 
vantagens em seu uso clínico. O alcance de 
poucos milímetros dessa radiação no tecido 
pode aumentar a proteção da estrutura 

saudável ao redor do tumor quando o 
tratamento é realizado. 

CONCLUSÕES 

O estudo das aplicações das radiações beta 
em radioterapia (braquiterapia) indicou uma 
grande vantagem em seu uso no tratamento 
de várias doenças, tais como tumores 
oftalmológicos, doenças cardiovasculares, e 
cancer superficial de pele. Contudo, o uso 
clínico das radiações beta precisa de um 
adequado conhecimento das distribuições 
de doses em torno das fontes/aplicadores. 
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Estudo de blindagens e materiais em radioterapia por feixe externo de 
fótons 

Jossana Almeida de Oliveira e Eduardo De Paiva 
Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 

 

INTRODUÇÃO  

Em radioterapia por feixe externo o uso de 
grandes aceleradores lineares clínicos 
permite o tratamento de vários tipos de 
tumores [1,2].  Em particular, o uso da 
radioterapia com feixe externo de fótons 
para o tratamento de tumores tem 
aumentado de importância devido ao 
crescimento do número de casos no país. 

 Uma questão natural que deve ser levada 
em conta é como estimar as espessuras 
das barreiras das salas de tratamento de 
modo que as regiões externas às mesmas 
não recebam doses de radiação acima dos 
valores permitidos [3,4]. Neste estudo 
considera-se radioterapia convencional e 
radioterapia com o uso de técnicas mais 
sofisticadas. Vários materiais são 
investigados para serem usados na 
construção das barreiras, e a questão dos 
custos também é levada em consideração.  

A figura a seguir ilustra um acelerador linear 
usado em radioterapia. 

 

OBJETIVO 

Os principais objetivos a serem alcançados 
neste projeto são: 

 
i. Estudar os fenômenos físicos 

relacionados com a interação da 
radiação com os materiais das 
blindagens [5-7]. 

ii. Estudar os diversos parâmetros 
relacionados com o cálculo de 
blindagens em radioterapia. 

iii. Estudar as equações que regem o 
cálculo das blindagens em teleterapia 
com o uso de fótons. 

iv. Estudar os materiais mais comuns 
usados nas blindagens em 
radioterapia. 

v. Estudar materiais alternativos para 
serem usados nas barreiras. 

vi. Estudar os custos relacionados com 
o uso de materiais comuns e 
alternativos. 

vii. Elaborar um software para 
automatizar os cálculos de barreiras 
para uma instalação padrão. 

 
 
METODOLOGIA 

Neste estudo o método geral de cálculo das 
barreiras abrangerá: 

i. Estudo das leis físicas necessárias 
para se entender como as 
estimativas de espessuras de 
barreiras são obtidas; 

ii. Estudo dos parâmetros necessários 
para as estimativas; 

iii. Definição dos tipos de barreiras; 
iv. Cálculos básicos considerando 

cimento comum como material das 
barreiras; 

v. Elaborar estimativas de barreiras 
para radioterapia convencional e 
radioterapia com o uso de técnicas 
mais sofisticadas; 
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vi. Pesquisas na literatura sobre 
materiais alternativos; 

vii. Estudo comparativo dos custos de se 
usar materiais alternativos quando 
comparados com cimento comum; 

viii. Elaboração de um software para 
automatizar os cálculos de barreiras 
para uma sala de teleterapia padrão. 

 

RESULTADOS 

i. O estudo das blindagens das salas 
de radioterapia que abrigam 
aceleradores lineares médicos que 
produzem feixes de fótons de alta 
energia contribui para as diretrizes de 
proteção radiológica. 

ii. A espessura de cada barreira 
depende de parâmetros do 
equipamento. 

iii. As espessuras dependem dos tipos 
de tratamento e da quantidade de 
pacientes tratados por dia. 

iv. As espessuras dependem do tipo de 
ocupação da área que deve ser 
protegida 

v. As espessuras dependem da 
distância da fonte e da energia do 
feixe de fótons. 

vi.  As espessuras dependem da 
natureza do material usado para 
construir a barreira, e do nível de 
radiação permitido no ponto de 
interesse. 

CONCLUSÕES 

Grandes aceleradores lineares clínicos 
produzem feixes de fótons de alta energia 
com importante uso em radioterapia. Uma 
questão central é como estimar as 
espessuras das blindagens das salas que 
abrigam os aceleradores lineares com uso 
em radioterapia de modo que a radiação no 
entorno da sala esteja dentro dos níveis 
aceitáveis. Neste trabalho as leis do inverso 
do quadrado da distância e da atenuação 

exponencial da intensidade da radiação são 
usadas para estimar as espessuras das 
paredes de uma sala padrão de 
radioterapia. O uso de técnicas modernas 
de radioterapia tais como IMRT, VMAT, 
SBRT e IGRT devem ser levados em conta 
no estudo. 
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Projeto Inteligência Artificial em IOE 
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INTRODUÇÃO  

É importante garantir a proteção 
radiológica e principalmente mostrar os 
efeitos da Radiação Ionizante no corpo, 
verificar de fato quais são as doses 
absorvidas pelo corpo de um profissional 
ou paciente que transite livremente em 
todos os setores várias vezes. E também 
é de suma importância incluirmos a I.A, 
pois ela a cada dia mais vem sendo 
utilizada, principalmente na área da 
saúde, precisamos de fato aprender a 
usá-la na melhor forma possível, devemos 
nos atualizar e abrir portas para o avanço 
da tecnologia, ela deve caminhar lado a 
lado para o nosso aprendizado. 

OBJETIVO  

O trabalho visa em medir a dose que o 
IOE (Indivíduo Ocupacionalmente 
Exposto) recebeu, simulação utilizando 
Carrinho Eletrônico. 

 Esse experimento seria uma simulação 
de área controlada e a de acesso aos 
pacientes a área livre, que no caso seria 
usado um carrinho eletrônico programado 
e controlado por computador a distância, 
utilizando-se a I.A (Inteligência Artificial). 

METODOLOGIA  

Inicialmente será realizada uma revisão 

bibliográfica sobre dose ocupacional, exposição 
a baixa dose, efeito da radiação no meio 
radiológico, radioproteção, dosimetria e I.A. No 
LCR será feito os experimentos necessários 
com o carrinho eletrônico dentro de uma caixa 
de acrilico 40x40, com marcações 10x10, 
contendo 4 fileiras e 4 colunas, com o total de 
16 quadradinhos. O carrinho eletrônico será 
monitorado por cerca de 24h por uma câmera 
infravermelho, e para verificar a dose nele será 
colocado um dosímetro TLD preso no teto do 
carrinho. Será montado dentro dessa caixa de 
acrílico um labirinto com folhas de chumbo para 
a blindagem da fonte, essa fonte ficará 
localizada em uma área controlada, já do outro 
lado da caixa ficará a área livre, a fonte ainda 
será escolhida, mas tenho em mente a fonte de 
césio.  

RESULTADOS  

A inteligência artificial é um ramo da ciência 
da computação que busca simular a 
inteligência humana em uma máquina. Os 
sistemas de I.A são regidos por algoritmos 
usando técnicas como machine learning e 
deep learning para demonstrar 
comportamento “inteligente”. A inteligência 
artificial na área da saúde permite diversos 
recursos, um deles a soluções voltadas à 
interoperabilidade e interpretação de dados. 
Ela permite melhor gestão de leitos, 
acuracidade na seleção de tratamentos, 
auxilia na identificação nos quadros clínicos 
para a sua análise nos exames. Isso permite 
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agir com antecedência para evitar um colapso 
na rede hospitalar além de uma melhor 
tecnologia em equipamentos hospitalares. 

CONCLUSÕES  
 
Devido às inúmeras limitações ocasionadas 
pela  pandemia do COVID-19, a minha 
instituição (IFRJ) para colocar em dia os 
períodos que foram atrasados pela 
pandemia tivemos aulas com muitos 
conteúdos, tarefas e provas com o curto 
período para cumpri-las, ocasionando a falta  
de tempo para a realização dos testes para 
esse projeto, por esse motivo só obtive 
estudos de conteúdos bibliográficos. 
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O método do Stripping para correção de espectros de raios X na faixa de 
energia do radiodiagnóstico 
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Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD 

 
 
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 distorce a energia 
média do feixe medido consideravelmente 
(NASCIMENTO et al., 2021). 

OBJETIVO 

Nesse sentido, visando corrigir as 
distorções espectrais foi avaliado o 
desempenho do algoritmo do Stripping na 
faixa de energia do radiodiagnóstico para as 
qualidades N10, N15, N20, N25, N30, N40, 
N60, N80, N100, N120 e N150 da ISO 
4037-1 (INTERNATIONAL ORGANIZATION 
FOR STARDIZATION, 1996) obtidas com o 
detector XR-100T de CdTe da Amptek por 
Pacífico (PACÍFICO; ALVES; PEIXOTO, 
2020). 

METODOLOGIA 

O método do Stripping (CASTRO et al., 
1984) foi implementado na linguagem de 
programação C++ e consiste da correção 
dos efeitos de escape de raios X 
característico do volume sensível, platô de 
Compton e perdas por eficiência intrínseca 
do detector (TOMAL et al., 2015). 

Portanto, almejando avaliar seu 
desempenho foram comparados os 

espectros corrigido pelo algoritmo 
implementado com os espectros gerados no 
SpekCalc e com os mesmos espectros de 
Pacífico corrigidos por Santos (TOMAL et 
al., 2015), que é uma referência na correção 
espectral. Nesse contexto, as comparações 
foram fundamentadas no parâmetro da 
energia média do feixe de radiação.  

RESULTADOS 

Os resultados encontrados seguem 
dispostos na figura 1, sendo o rótulo 
Espectro Bruto uma referência aos 
espectros medidos por Pacífico, SpekCalc 
os espectros analíticos e Santos 2013 os 
espectros brutos corrigidos por Santos. 
Deve ser mencionado que só há espectros 
corrigidos por Santos a partir da N40.  
 

 
FIGURA 1: Energia média dos espectros 
medidos. 

Na figura 1 há o rótulo ISO 4037-1 que são 
os valores de norma e as barras verticais 
são o erro admissível, 5%. Cabe destacar 
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que a tensão elétrica na abscissa 
representa cada qualidade da série N 
mencionada anteriormente. 

Diante do exposto pode ser observado que 
o SpekCalc forneceu valores coerentes com 
as exigências em norma para toda a série 
N. Algo que não é possível de ser dito dos 
espectros experimentais. Nesse sentido, a 
energia média do feixe medido se 
demonstrou incompatível com a norma ao 
elevar a tensão elétrica do tubo, algo 
esperado uma vez que há efeitos de 
distorções espectrais discutidas no trabalho 
anterior que amolecem o feixe com um 
aumento da energia (NASCIMENTO et al., 
2021).  

Porém, como se desejava, a correção 
espectral implementada neste projeto é 
capaz de corrigir as distorções espectrais da 
N10 até a N120, com resultados 
semelhantes aos corrigidos por Santos. 
Porém para a N150 o panorama não é o 
mesmo havendo disparidades de 6,5% 
deste trabalho e 5,1% na correção de 
Santos. 

CONCLUSÕES 

Em suma, conforme delineado na discussão 
deste trabalho, a metodologia do Stripping 
oferece resultados satisfatórios, sendo um 
modelo adequado para a energia do 
radiodiagnóstico. Porém, acima da 
qualidade de N150 a metodologia 
empregada fornece algumas disparidades 
quando comparado com os requisitos da 
norma. Essas disparidades podem sugerir 
limitações do modelo utilizado ou ainda 
serem devidas a incertezas do processo, 
uma vez que a estatística de contagem se 
reduz nas altas energias devido a eficiência 
intrínseca do detector. Portanto, deve e será 
avaliada a incerteza desses processos em 
um trabalho futuro visando concluir 
resultados mais concretos sobre a 
divergência em N150.  
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INTRODUÇÃO  

O câncer de mama possui uma das maiores 
taxas de mortalidade. De acordo com a 
GLOBOCAN 2020, estimou-se 2,3 milhões 
de novos casos em todo o mundo [1]. A 
Mamografia tem sido atualmente a melhor 
recomendação para detecção precoce de 
câncer de mama. O uso da radiação 
ionizante associada a biotecnologia, 
representa um avanço significativo e mais 
eficaz que os métodos convencionais, pois 
contribuem com a diminuição dos riscos 
associados ao uso das radiações. 
Nanopartículas de ouro conjugadas às 
biomoléculas como aptâmeros, também tem 
mostrado um aumento significativo no 
contraste radiológico em tumores 
específicos [2]. Aptâmeros são 
oligonucleotídeos cuja sequência pode ser 
selecionada de forma a gerar uma estrutura 
que se ligue a um alvo específico em uma 
célula, por exemplo moléculas alteradas em 
células tumorais. Um aptâmero com alta 
afinidade e especificidade para uma 
variante da proteína MUC1, foi selecionado 
para aplicações em diagnósticos precisos 
de tecidos tumoral em mamas, assim como 
para terapias direcionadas para o câncer de 
mama [3]. Junto a uma nanopartícula de 
ouro (Au), foi possível promover uma 
marcação diferencial com contraste, 
contribuindo para as incertezas no 
diagnóstico precoce do câncer de mama. 

OBJETIVO 

Avaliar a eficácia de um conjugado 
aptâmero – nanopartículas de Au para 
revelar lesões malignas de forma precoce e 
diferencial do tecido sadio, através do 
exame de Mamografia. 

METODOLOGIA 

A metodologia consiste em 2 fases. A fase 
1, consiste na conjugação dos aptâmeros 
OrigV1 terapia com nanopartículas de Au 
por congelamento. E na fase 2, foram 
realizadas culturas 3D de linhagens de 
células tumorais MCF-7 e MDA-MB-231 em 
esferoides simulando microtumores. 

RESULTADOS 

Fase 1 - Foram utilizadas AuNP de 10nm. 
Observamos as medidas de concentração 
de DNA dentro do tubo da conjugação (DNA 
total) antes da separação das AuNPs de 
10nm por centrifugação. 

Tabela 1. Dados antes da centrifugação 

Tubos AuNP Descrição 
da amostra 

Absorbância 
a 260 

nanômetros 

3 
Temperatura 
ambiente por 

60’ 

200μl 
AuNP + 2 
μl DNA 

0,551 

1 
Congelada por 

60’ 

200μl 
AuNP + 2 
μl DNA 

0,535 

2 
Congelada por 

60’ 
200μl 
AuNP 

0,000 

 
Figura 1. Solução da conjugação com AuNP 
de 10 nm 

 

Tabela 2. Sobrenadantes após a 
centrifugação 
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Tubos AuNP Descrição 
da amostra 

Absorbância 
a 260 

nanômetros 

3 
Temperatura 
ambiente por 

60’ 

200μl 
AuNP + 2 
μl DNA 

0,607 

1 
Congelada por 

60’ 

200μl 
AuNP + 2 
μl DNA 

0,449 

2 
Congelada por 

60’ 
200μl 
AuNP 

0,000 

 
Fase 2 - Para a avaliação por imagem, as 
linhagens de células tumorais foram 
cultivadas em números diferentes e em três 
tempos diferentes, sendo 1 a 6 dias. Os 
valores individuais dos esferoides em μm de 
ambas linhagens foram medidos através do 
software ImageJ e seu crescimento pode 
ser observado nas tabelas 3 e 4. 

Tabela 3. Crescimento dos esferoides MDA-
MB-231 

Dias MDA-MB-231 

1 396,885 371,833 435,092 - 

4 319,117 301,476 300,656 309,275 

6 278,361 305,99 310,33 304,054 

 
Tabela 4. Crescimento dos esferoides MCF-
7 

Dias MCF-7 

1 359,924 382,107 363,108 332,816 

4 405,021 419,082 436,975 438,347 

6 462,307 406,775 446,381 424,812 

 

CONCLUSÕES 

Sobre a conjugação, podemos concluir que 
o congelamento promoveu a precipitação da 
solução de AuNP de 10nm quando em 
ausência dos aptâmeros de DNA indicando 
pela cor azulada. A presença de DNA na 
solução impediu a precipitação das AuNPs, 
o que constitui um indicativo de ligação do 
DNA as AuNPs. Após a centrifugação do 
conjugado, o DNA que permanece no 

sobrenadante representa os aptâmeros não 
ligados às AuNPs. Comparando-se a 
concentração do DNA no sobrenadante da 
solução de conjugação antes e depois da 
centrifugação, notamos que 
aproximadamente 25% do DNA AptMUCv 
(OrigV1 terapia) presente na solução foi 
encontrado conjugado às AuNps de 10nm, 
2mM antes da centrifugação e 1,5mM 
depois da centrifugação. A produção de 
esferóides de células tumorais de mama 
realizada, contudo por problemas de 
contaminação não foi possível fazer a 
imagem mamográfica. Células MDA-MB-
231 apresentaram um comportamento 
anômalo como esferóides uma vez que foi 
notada uma diminuição no diâmetro dos 
mesmos ao longo do cultivo. O cultivo de 
esferóides continua em andamento. 
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INTRODUÇÃO  

Detector de radiação é um dispositivo capaz 
de indicar a presença de radiação ionizante 
quando colocado em um meio onde exista 
um campo de radiação. São constituídos de 
um elemento ou material sensível à 
radiação e um sistema que transforma 
quantitativamente em um valor relacionado 
a uma grandeza de medição dessa 
radiação. Esses detectores são detectores 
de estado sólido. Os detectores de estado 
sólido armazenam os elétrons emitidos em 
armadilhas eletrônicas, pares elétrons-
buracos na banda de valência do material, 
por um longo período, tornando possível a 
medição da radiação incidente no detector 
[1]. A calibração dos detectores é 
fundamental para garantir o real valor que a 
medida apresenta durante os testes de 
controle de qualidade nos equipamentos de 
raios X exigidos pela Resolução da Diretoria 
Colegiada No. 330 (RDC 330) [2]. Também 
é possível aferir esses equipamentos 
realizando comparações entre eles através 
de medidas realizadas nas mesmas 
condições. 

OBJETIVO 

Analisar a exatidão do kV medido com os 
detectores Piranha e Cobia e a relação 
percentual da Tensão (kV), Camada semi-
redutora (CSR) e Kerma no ar de entrada 
(Ki) entre as medidas desses detectores. 

METODOLOGIA 

Foram realizadas medidas de controle de 
qualidade de três parâmetros do aparelho 
de raios X diagnóstico da marca Siemens 
modelo ICONOS localizado na DIFME/IRD. 

[3]. Os testes foram feitos com os 
detectores Piranha Black e Cobia ambos da 
marca RTI. Os detectores foram 
posicionados sobre a mesa a uma distância 
foco-detector de 108 cm. Foram realizadas 
três medidas de cada parâmetro e calculada 
a média. O Ki medido foi normalizado para 
distância de 100 cm utilizando a “Lei do 
Inverso do Quadrado da Distância” com 
objetivo de avaliar o rendimento (µGy/mAs) 
do aparelho em função do kV medido com 
os dois detectores. 

RESULTADOS 

Tabela 1. Resultados das medidas de 
Tensão (kV), camada Semi-redutora (CSR) 
e Kerma no ar de entrada (Ki) e desvio 
percentual (D%) entre as medidas 
realizadas com os detectores Piranha e 
Cobia para cada tensão avaliada. 

  Tensão (kV) 

Parâmetro Detecto
r 

60 70 81 90 100 

kV      
medido 

Piranha 60,3 70,1 81,1 89,8 99,3 

Cobia 60,0 69,9 81,0 89,8 99,6 

 D% 0,5 0,3 0,1 0,0 0,3 

CSR 
(mmAl) 

Piranha 2,3 2,7 3,2 3,6 4,1 

Cobia 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 

 D% 0,0 0,0 3,1 2,8 2,4 

Ki      
(µGy) 

Piranha 843 115
6 

153
4 

187
4 

227
3 

Cobia 834 113
6 

150
8 

183
5 

222
3 

180 



 D% 1,1 1,7 1,7 2,1 2,2 

As maiores diferenças encontradas entre as 
medidas realizadas com o Piranha e o Cobia 
para kV, CSR e Ki foram respectivamente 
0,5%, 3,1% e 2,2%. Observou-se que as 
maiores diferenças ocorreram a partir de 81 
kV nas medidas de CSR e Ki. 

Foi calculada a exatidão do kV medido com 
os detectores Piranha e Cobia para toda 
faixa de Tensão avaliada. A exatidão variou 
de 0,1% à 0,7% com o Piranha. Já com o 
detector Cobia, a exatidão do kV variou de 
0%  à 0,4%.  

Figura 1. Curva de rendimento do aparelho 
de raios X a 100 cm de distância foco-
detector medidos com o Piranha e o Cobia. 

 

 

Os valores do rendimento medido com 
ambos os detectores não apresentaram 
diferenças significativas. De acordo com a 
Instrução Normativa No 52 (IN 52) [4] para 
uma Tensão no tubo de 80 kV o rendimento 
a 1 metro deve ficar entre 30 e 65 µGy/mAs. 
Neste estudo foi encontrado para o detector 
Piranha 61 µGy/mAs e para o Cobia 60 
µGy/mAs para uma Tensão de 81 kV e CSR 
igual a 3,1 mmAl. 

 

CONCLUSÕES 

Após analisar a relação entre os resultados 
das medidas realizadas entre os detectores 
Piranha e Cobia em todos os parâmetros foi 
concluído que a pequena diferença 
encontrada e observada na Tabela 1 em 
todos os parâmetros analisados não 
representa risco de erros inaceitáveis, 
considerando erros de medidas e que o 
detector Piranha tenha sido calibrado pelo 
fabricante recentemente e o Cobia a mais 
de cinco anos. 

Em ambos os detectores, observou-se que  
a exatidão do kV se manteve bem abaixo 
dos 10%, que é o nível de tolerância 
descrito na IN 52. Da mesma forma, o 
resultado das medidas de rendimento no 
tubo realizadas com ambos os detectores 
encontravam-se dentro do aceitável pela IN 
52 e a diferença entre as duas medidas foi 
de 1,7%. 
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INTRODUÇÃO 

Tripulantes de aeronaves estão sujeitos a 
exposições a radiações cósmicas em níveis 
superiores aos encontrados na maior parte 
da superfície terrestre. No Brasil, a Norma 
CNEN NN 3.011 não deixa claro se os 
aeronautas devem ou não ter suas 
exposições a radiações cósmicas avaliadas. 
Atualmente está em curso uma revisão 
desta questão de proteção radiológica que 
poderá levar à exigência de se avaliar a 
dose deste grupo de trabalhadores. Uma 
contribuição significativa para estas doses 
vem da exposição a nêutrons produzidos na 
interação de raios cósmicos com os 
constituintes da atmosfera terrestre. O IRD 
opera um serviço de avaliação de doses 
individuais de nêutrons, utilizando um 
monitor de nêutrons do tipo albedo 
desenvolvido no próprio Instituto. 

OBJETIVO 

Obter a resposta do monitor de albedo do 
IRD aos campos de fótons presentes em 
grandes altitudes através de simulações de 
Monte Carlo. 

 

Foi utilizado o sistema operacional Linux 
Ubuntu 20.04 e o kit de ferramentas de 
Monte Carlo Geant4 (G4)2. Para fazer a 
calibração do monitor para um campo de 
fótons, foram escolhidos os espectros 
segundo a norma ISO 4037-13. 
Primeiramente, foi feita uma simulação para 
reproduzir os espectros da norma. 

Nessa simulação foi criada a geometria que 

simula a produção de raio x. Essa 

geometria consiste de uma fonte de elétrons 

sob o potencial especificado em cada série 

que incidem em um alvo de tungstênio com 

inclinação de 74º em relação a vertical. Os 

fótons produzidos na interação dos elétrons 

com o alvo passam pelos filtros de cobre e 
alumínio com espessuras 4 mm e 5 mm 

respectivamente. Após passar pelos filtros, 

os fótons atingem um detector de formato 

cilíndrico com 0,5 cm de altura e 5 cm de 
raio. 

A energia dos fótons detectados foi utilizada 
para fazer o gráfico do espectro de raios x 

para as qualidade N60, N80, N100 e N150. 

Os valores de energia média (Ē) de cada 

espectro são mostrados na Tabela 1 assim 
como a primeira camada semi redutora 

(CSR) do cobre. Para calcular a CSR foi 

necessário implementar uma função no 

código que retorna o valor de kerma em Gy. 

O kerma foi calculado utilizando a seguinte 
equação: 

K= ΣEi ΦEi (
μ tr

ρ )
Ei    (1) 

onde Ei é a energia de cada fóton que incide 

no detector, Ei é a fluência dos fótons e 
(μtr/⍴ )Ei é o coeficiente de transferência de 

energia do fóton incidente. Como se tratou 
se uma simulação Monte Carlo, foi 

necessário o uso da definição alternativa de 

fluência para o cálculo do kerma5. 

Φ= Σ
ti

V     (2) 
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onde ti é o caminho percorrido pelo fóton no 
volume V do detector. 

 

 

Figura 1 - Geometria utilizada para aquisição do 
espectro 

 

Gráfico 1 - Espectro Gerado seguindo a Qualidade 
N80 

Séries 
ĒISO 

[keV] 
ĒMC 

[keV] 
CSRISO 
[mm] 

CSRMC 
[mm] 

N60 47,9 48,1 0,234 0,12 

N80 65,2 64,7 0,578 0,54 

N100 83,3 77,3 1,09 0,46 

N150 118 107,4 2,3 0,94 

Tabela 1 - de comparação entre os valores de 
energia  

 

Verificou-se que os valores de energia 
média do espectro gerados são compatíveis 
com os valores de especificados pela ISO 
4037-1. Já para os valores de CSR, 

somente a simulação para a série N80 
apresentou valor compatível com o 
especificado pela norma.  

Esses espectro serão utilizados para irradiar 
o detector de albedo com um código Monte  
Carlo e analisar sua resposta ao campo de 
fótons segundo as especificações da ISO 
4037-34. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Após o início da pandemia de COVID-19 
diversos países adotaram diferentes 
medidas políticas para reduzir a propagação 
do vírus e a saturação dos sistemas de 
saúde, como bloqueios e fechamento de 
lojas não essenciais. [1] 
 
A infecção pela síndrome respiratória aguda 

grave Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) é  
responsável por iniciar respostas 
inflamatórias graves que podem levar a 
trombose. A associação da COVID-19 com 
a coagulopatia tem sido evidenciada. 
Verificou-se também, em pacientes críticos 
com COVID-19, isquemia aguda de 
membros e doença arterial periférica, além 
de doença arterial coronariana. No entanto, 
ainda não é conhecido o tempo em que a 
inflamação e os distúrbios trombóticos 
podem durar após a recuperação dos 
sintomas do Covid-19 [2]. 
 
Além disso, angio-TC é a modalidade 

preferencial para a avaliação da Embolia 
Pulmonar. O exame é rápido, não invasivo, 
de alta precisão na detecção de defeitos de 
enchimento embólico nas artérias 
pulmonares e pode ter menos complicações 
em comparação com a angiografia 
convencional. 
De fato, devido à sua elevada precisão na 
detecção dos defeitos de enchimento 
embólico nas artérias pulmonares, a 
Angiografia Pulmonar por TC (CTPA) 
tornou-se fundamental em pacientes com 
COVID-19 com suspeita de embolia aguda 
da artéria pulmonar [3] 
 
Deste modo, considerando ainda que muitos 

pacientes realizam múltiplos exames durante 

 
 
 
a fase de contaminação como também na 
fase de seguimento, as doses recebidas 
pelos pacientes devem ser estimadas, em 
especial as doses em órgãos 
radiossensíveis. Assim, é necessário um 
estudo aprofundado das doses de radiação 
nos pacientes com COVID que se 
submetem a exames de CCTA, pois é 
fundamental conhecer as doses obtidas, o 
impacto da dose no coração, no sistema 
circulatório e os riscos associados a este 
procedimento. Ademais, pretende-se avaliar 
os protocolos de aquisição e buscar a 
otimização destes procedimentos de forma 
a buscar a redução do risco do paciente 
decorrente da exposição à radiação. 
 
OBJETIVO 
 
Avaliar o as doses absorvidas no coração e 
no sistema circulatório de pacientes com 
COVID ou em fase de seguimento que foram 
submetidos a Angiografia Coronariana por 
Tomografia Computadorizada (CCTA). 
 
METODOLOGIA 
 
Participarão deste estudo hospitais públicos 
e privados do Rio de Janeiro. Serão 
realizados testes de desempenho dos 
tomógrafos, incluindo a dosimetria e a 
avaliação da qualidade de imagem. Para 
cada hospital serão registrados dados 
antropométricos em fase dede uma amostra 
de 20 pacientes com COVID- 19 ou 
seguimento.  
 
Para cada exame, serão coletados 
parâmetros de exposição e os valores de 
CDTIvol e DLP. A partir destes dados serão 
estimadas as doses absorvidas e a dose 
efetiva. 
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RESULTADOS 
 
Durante esse período de pesquisa, visitamos 
apenas três hospitais devido as limitações 
causadas pela pandemia e a falta da segunda 
dose da vacina para o público mais novo. 
 
Para uma boa compreensão da tomografia e 
seus aspectos físicos, um curso no IRD foi 
ministrado para possibilitar o bom 
desenvolvimento da pesquisa. Como 
complementação do estudo foram feitas 
pesquisas bibliográficas de artigos nacionais e 
internacionais. 
 
Para um melhor entendimento prático dos 
tomógrafos, foi feito um acompanhamento dos 
exames e de variações de protocolos aplicados 
em cada pacientes num hospital colaborador. A 
coleta de dados dos pacientes e os parâmetros 
de técnica de cada exame estão programados 
para serem realizados logo após a aprovação 
do comitê de ética. 
 
Neste período foi ainda possível acompanhar os 
testes de desempenho de um tomógrafo. A 
metodologia utilizada foi verificada bem como o 
tipo de instrumentação e seu posicionamento 
para realização das medidas. 
 
A visita ao laboratório de dosimetria do IRD 
permitiu obter as informações sobre a 
utilização dos dosímetros termoluminescentes 
que serão utilizados neste trabalho. Criou-se um 
formulário para a obtenção dos parâmetros 
utilizados nos tomógrafos em cada hospital 
colaborador. 
 
CONCLUSÕES 
 
Durante este período, foi possível adquirir o 
conhecimento teórico e prático necessário 
para a realização do trabalho. 
 
Os formulários, juntamento com a planilha 
estão prontos e sendo utilizados em 
hospitais colaboradores 
 
Para os testes de desempenho dos 
tomógrafos, conseguiu-se agendar com os 
hospitais colaboradores do projeto e os 

testes seguirão o protocolo TECDOC 1958 
da IAEA. 
 
Pode-se concluir que apesar das 
dificuldades impostas pela pandemia, 
resultados significativos estão sendo obtidos 
os quais permitirão dar continuidade ao 
projeto 
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Aperfeiçoamento da gestão de informação do sistema de qualidade do 
Laboratório de Poços de Caldas da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Laís de Paula Lima e Marcos Trevisan Vasconcellos 
Laboratório de Poços de Caldas - LAPOC/CNEN 

 

INTRODUÇÃO  

O Laboratório de Poços de Caldas (LAPOC) 

é uma unidade no nível de Coordenação da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), acreditado pela Coordenação-

Geral de Acreditação do INMETRO (Cgcre) 

e precisa implementar, manter, monitorar e 

melhorar, de forma contínua um Sistema de 

Gestão da Qualidade, de forma a manter 

sua acreditação junto à Cgcre e provar sua 

competência para a realização dos ensaios 

acreditados. 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

visa atender os requisitos estabelecidos na 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 [1] e é 

constituído de um intrincado e complexo 

conjunto de procedimentos, normas, 

documentos, formulários, sistemas de 

tecnologia da informação, sistemas 

documentais isolados, pessoas e 

instalações. O SGQ atende os requisitos da 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 [1] e 

promove a confiança na operação do 

LAPOC.  

O uso de fluxogramas no ambiente 

empresarial tem por objetivo esclarecer e 

sequenciar as etapas de todos os 

processos dentro de uma empresa, 

melhorando o processo, trazendo eficiência 

e agilidade 

OBJETIVO 

Os objetivos são: mapear, registrar e 

documentar o fluxo de materiais e 

informações nos procedimentos críticos do 

laboratório, permitindo a criação de 

soluções de controle que facilitem o 

desempenho das atividades e melhoria de 

processos, eliminando a possibilidade de 

falhas e promovendo a melhoria dos 

processos.  

Os objetivos secundários do projeto são, 

através do objetivo principal elaborar 

mecanismo que possibilite a tomada de 

ações em prazo hábil para atendimento dos 

requisitos internos e do organismo 

acreditador e gerar mapeamentos de 

processos que facilitem a execução e 

acompanhamento dos processos críticos.  

METODOLOGIA 

Foram realizadas as leituras dos 

Procedimentos Normativos selecionados 

para fazer o mapeamento de processos 

críticos utilizando a técnicas Business 

Process Management e feito o fluxograma 

através do software Draw.io para registro e 

documentação. Os processos críticos foram 
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identificados a partir da documentação do 

sistema de gestão da qualidade. 

RESULTADOS 

Foram realizados todos os fluxogramas dos 

procedimentos normativos selecionados. 

Dentre eles, há o fluxograma da PN-

LAPOC-0710 do trabalho não conforme que 

pode ser visualizado a seguir: 

 

Há diferentes fluxogramas, alguns mais 

curtos, outros mais longos, a depender da 

necessidade do procedimento. 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir, que o uso de fluxogramas 

e mapeamento de processos proporciona 

um entendimento amplo sobre as etapas a 

serem seguidas, traz eficiência e agilidade 

no momento de tomada de decisões.  

Além disso, os produtos oriundos do 

presente projeto proporcionarão uma forma 

fácil, ágil e confiável para orientar análises 

críticas, monitoramento e melhorias que são 

exigências da norma ABNT NBR ISO/IEC 

17025. 

Uma empresa que não conhece seus 

processos ou os trata como independentes 

e desalinhados, está mais sujeita a falhas, 

retrabalhos, gargalos, processos inúteis, 

desperdício de tempo e de recursos [5].  
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