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1. APRSSSNTAÇ10

1.1. Introdução

0 Departamento de Fieica do Instituto de Engenharia
Nuclear/CNEN realiza trabalhos de pesquisa en Fisicâ
Nuclear,
Produção
de
Radioisótopos
e
Danos
por
Irradiação usando o Ciclotron de Energia Variável CV-28,
capaz de acelerar prótons, dêuterons, hélions e partículas
alfa com energias máximas de 24, 14, 36 e 28 MeV
respectivamente.
Conta atualmente con 5 linhas de transporte de feixe
operacionais; três das quais foram extendidas para fora da
caverna do ciclotron usando o sistema de transporte de feixe
desenvolvido en cooperação C O D O Instituto de Física da
UFRJ. Nessas'linhas externas estão montados: 1) Câmara de
Espalhamento para estudos de fissão isomérica e reações
(a,p') e (p,a); 2) Implantador de partículas alfa e irradiador con protons para estudos de <*anos por irradiação e
3) Câmara de Deutério para produção de neutrons («10* n/s)
"nonoenergéticos" via reação D(d,n)3He e câmara de vácuo
para estudos de reações (p,n) e (a,n). Una das linhas
internas está dedicada a produção de radioisótopos e a
outra encontra-se acoplada a un Sistema de Transporte de
Núcleos de Recuo por Jato de Hélio que permite estudos de
nuclideos de neias-vidas curtas (da ordem de segundos).

1.2. Linhas de'Pesquisa

A -

Funções Excitação e Razões Isoméricas de produtos
• de reações C O B partículas carregadas - A.6. da Silva,
L.T.Auler, O.M.Vinagre F*, V.L. da Costa e S.C.Cabral.

B -

Funções excitação de reações (n,x) - L.T. Auler,
J.C. Suita, S.C. Cabral, L.J. Antunes e A.6. da Silva.

C -

D -

B -

Rendimentos de produtos de fissão C O D partículas
. carregadas - A. V. Be11ido e S.C. Cabral,
Pesquisa e Desenvolvimento de nétodos de produção e
processamento de Badioisótopos - 6.L. de Almeida, A.6.
da Silva, J.L.Q. de Britto, J.A. Osso Jr., M.A.V.
Bastos, A.M.S. Braghirolli e D.F.S. Chamma.
Simulação, com partículas carregadas, de efeitos da
irradiação com neutrons - Z.C. Gonçalves, e R.6. dos
, Santos.

F '.- Espectrometrla de neutrons baseada em dupla discriminação nêutron-gama para obtenção de espectros duplo
diferenciais dos neutrons emitidos em reações (a,n) e
(P»n) para medidas de densidades de níveis - A.G. da
Silva, L-.T.Auler, J.C. Suita, U.M.Vinagre F*. V.L. da
Costa e S.C.Cabral.

1.3. Instalações, Laboratórios e Principais Equipamentos.

0 Departamento possui instalações de refrigeração,
exaustSo,
ar
comprimido,
gerador
de
emergência
e
liquefator de nitrogênio.
.
0
Laboratório
de
Física
Nuclear
conta
COB
espectrômetros alfa, beta, gana, de tempo, de partículas
carregadas e de neutrons, sistema de transporte de núcleos
de recuo eu jato de hélio, evaporador, microcomputador PC e
terminal do computador H.B. da CNEH.
0. Laboratório de processamento de radioisótopos conta
com
sísterios
remotos
de
transporte
de
porta-alvoé
irradiados, transporte de alvos intercélulas, sistemas
remotos de processamento e equipamentos de controle de
qualidade (HPLC, espectrômetro de absorção atômica e
espectrômetro de raios gama (Ge-Li)).
. 0 Laboratório de testes de materiais conta com um
espectrômetro de tempo de aniquilaçfio de positrons, uma
máquina de tração, preparador de amostras para microscopia
eletrônica de transmissão
(Tenupol), balança termogravimétrica e forno a alto vácuo.

2.

PESQUISA

2.1. Medida da Seçlo de Choque da Reação 5*Hi(n,p)5»Co
Induzida por Neutrons Rápidos no Intervalo de Energia
de 8 a 14 MeV
«7. C. Suita, A. G. da Silva, S. de Barroe, S. C. Cabral,
L.J. Antunes e L. T. Auler.

0 método empregado neste trabalho é baseado na medida
da atividade induzida no alvo de níquel por um feixe de
neutron*» com energia e fluxo bem determinados* D .Os alvos de
níquel são compostos por folhinhas circulares com 1 cm de
diâmetro e cerca de 0,1 mm de espessura. Eles são
posicionados a 2 cm da fonte de neutrons, que é constituída
por uma câmara cilíndrica com dimensões de 3 cm x 1,2 cm 0
contendo gás deutério a ser irradiado . por dâuterons.
Juntamente com as folhas de níquel são irradiadas
folhinhas de alumínio com as mesmas dimensões com o
intuito de se determinar o fluxo de neutrons monoenergéticos
na posição do alvo a partir da seção de choque da
reação 27Al(n,a)24Na.
0 fluxo de neutrons é ainda determinado de outras duas
maneiras: pela medida da carga integrada (usando á seção
de choque da reação D(d,n)3He), e pelo espectro de
resposta para neutrons obtido com um detector cintilador
liquido NE-213 posicionado a 6 m de distância da fonte e a
um ângulo de 5* em relação a linha de feixe. A correção
de ângulo sólido no último caso é feita com o programa
HONfEC(Z) de simulação da geometria fonte-alvo pelo método
de Monte Cario.

Já foram realizadas três irradiações com energias de
neutrons de: 13,8, 12,7 e 11,6 MeV. A figura 1(3) mostra a
curva de seção de choque para a reação 58Ni(n,p)5«Co
usada na determinação da ativação induzida pelos
neutrons de breakup no intervalo de energia de 2 a 8 MeV (a
ser subtraída da ativação total), juntamente com os
valores preliminares obtidos neste trabalho., que foram:
a(ll,6 MeV) = 661 ± 87 rob; a{12,1 MeV) = 744 ± 70 mb e
<r(13,8 MeV) = 688 i 93 mb.
Ho cálculo preliminar dos erros foram levadas em conta
as seguintes incertezas: 1 - Area do fotopico corrigida no
tempo » 3%; 2 - Eficiência do detector HPGe = 1,6%; 3 - Fluxo de neutrons monoenergéticos medido com Al « 2% e 4 - Fluxo de neutrons determinado com o FANTI « 10%.
O valor alto da incerteza associado a medida do fluxo
de neutrons com o código FANTI é em grande parte devido a
indeterminação da seção de choque experimental no
intervalo entre 8 e 14 MeV. Este valor deverá ser minimizado
con
a
obtenção
do
conjunto
completo
de
dados
experimentais,
tendo
em
vista
que
a
seqüência
de
irradiações obedece a uma ordem decrescente em energia,
devido a possíveis problemas de implantação de dêuterons
no "backing" da câmara de deutério.
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Fig.l - Seção de Choque da reação 5*Ni(n,p)5*Co.
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REFERENCIAS
1. D.L. Smith and J,W. Meadows, "Method of Neutron
Activation Cross Section Measurement for En=5,5 to 10 MeV
using the D(d,n)3He Reaction as Neutron Source". ANL/NDM-9,
(1974)
2. A. G. da Silva, a ser publicado.
3. V.M. BychKov, V.N. Monokhin, A.B. Paschichenko e V.I.
Phyaskin, "Cross Section for the (n,p), (n,a) and (n2n)
Threshold Reactions". INDC(CCP)-146/LJ, (1980).

2.2. Medida da Seção de Choque da Reação 7<>Ge(a,n)73Se
J. Barreto*, H. Wolf*, V. //achado*, O.M. Vinagre FQ, V.L. da
Costa, A. Merchant** e P.V. Carlson**

Prosseguindo com as nedidas das funções excitação
das reações
70Ge(a,n)73m,<Se(i), foram obtidos os
resultados apresentados na figura 1. Observamos que entre 16
e 20 MeV há uma oscilação nos valores das seções de
choque. Ainda não temos explicação para isto, mas
desconfiamos dos valores das energias dos feixes, que são
obtidoe(2) como uma função apenas da rádio-freqüência do
acelerador. Com o intuito de repetir as medidas destes
valores das seções de choque agora porém, com a possibilidade de medirmos também a energia do feixe, estamos implementando algumas alterações na câmara de irradiaçãot*).

* Instituto de Fisica - OFRJ
** Instituto de Estudos Avança<jos-CTA/SSo José dos Campos
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REFERENCIAS
1. J. Barreto, S.D. Magalhães, H. Wolf, Ü.M. Vinagre e
V.L. da Cosía, Relatório Técnico Anual do Instituto de
Engenharia Nuclear, seção 4.1.2.4. (1986).
2. Instructions and Service Manual for the Cyclotron
Corporation.Model CV-28 Cyclotron Ser. No. 238, June (1974).
3. U.M. Vinagre, V.L. da Costa, J. Barreto, Alterações na
Câmara de Irradiação da Salda 2. A ser publicado.

2.3. Medidas de Densidade de Níveis Através de Reações
(P.o) e (a,p)
O.M. Vinagre F+* W.tf.S. Santos*, V.B. Brasil*, V.L. da
Costa, M.B. Gaspar*, L.T. Auler, S. Barros, R.J. Peterson**'
D. Lind** e À.G. da Silva.

Dentro do programa de medidas de densidade de
niveis(1.2), está se adequando um sistema de espectroscopia
de partículas carregadas para se obter a densidade de niveis
de 5iCr através de medidas de seções de choque da reaçSo
(P,a) no «»V.
Irradiações preliminares do alvo de vanádio mostraram
a necessidade de se efetuar melhoramentos no sistema de
transporte do feixe. Assim, foi feito um realinhamento da
linha de feixe, e para a medida da energia e diagnóstico do
feixe foram instalados duas unidades de extração de sinal
do tempo â passagem do feixe, "Beam Pickoff Units": urn logo
após a porta de saída do ciclotron e outro próximo a entrada
da câmara de espalhamento. Foram também introduzidos nesta
linha de transporte um sistema de fendas de abertura
regulável
a
meio
caminho
entre
os
dois
dubletos
quadrupolares e um "steering magnet" logo após o último
dubleto.
>
Irradiações posteriores de alvos de alumínio (mais
finos que o de vanádio) apresentaram um baixo background no
espectro de partículas carregadas ooino mostram at fifufas 1
e 2,
* Instituto de Física. - ÜFRJ
** universidade do Colorado
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REFERENCIAS
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1. A.G. da Silva, L.T. Auler, J.C. Suita, A.A. da Silva e
L.J. Antunes, Relatório' Técnico Anual do Instituto de
Engenharia Nuclear, seção 4.1.1.5 (19850.
2. S. Barros, R.J. Peterson, W.M.S. Santos, V.B. Brasil,
C M . Vinagre F», V.L. da Costa, A.C. Gonçalves, L.T. Auler e
A.6. da Silva, Relatório Técnico Anual do Instituto de
Engenharia Nuclear, Seção 4.1.2.5. (1986).

2-4. hedidas de Densidade de Hiveis do *9Mi pelas Reações
stco(p,n) e s«Fe(a,n)
J.C.Suita, S.C.Cabral, L.T.Auler e A.G.da Silva

. EetSo sendo realizadas irradiações con o ciclotron
para obtenção de medidas de densidade, de níveis do
através das reações 59Co(p,n) e 5'Fe(a,n) como parte do
.programa
da
IAEA
"Co-ordinated
Research
Program
on
Measurements and Analysis of Neutron Emission Spectra from
(p.n) and (a,n) Reaction".
Os espectros duplo diferenciados (em ângulo e energia)
de neutrons são obtidos pela deconvolução computacional
dos espectros de emissão de luz de detectores cintiladores
líquidos NE 213 obtido com uma dupla discriminação dos
pulsos gerados por raios-gama em relação aos pulsos
gerados por neutrons. Esta dupla discriminação é feita
primeiro por análise de forma de pulso e depois pela
correlação entre o tempo de vôo. das partículas entre a

11
fonte (alvo)
ciclotron.

e

o

detector,

e

a .

radiofreqüência

do

Devido a complexidade das medidas, una série de
melhoramentos na linha de irradiação estão sendo
realizados*i>2,3) visando minimizar o background provocado
pelos raios gana gerados no alvo, no "bean scanner" e no
"beam stop".
Outra
dificuldade
encontrada
diz
respeito a
estabilidade eletrônica em decorrência da longa duração da
irradiação.
Coup
conseqüência,
é
necessário
o
aconpanhanento de pelo menos três parâmetros (espectro de
forma de pulso, de tempo de vôo e .de resposta luminosa) e
portanto três MCA's com a eletrônica associada. Isto deve-se
A necessidade da obtenção de dois espectros (com e sem
"shadow bar") para cada ângulo (30*, 60°, 90*. 120° e 150°).
Usa-se ainda um segundo detector NE 213 em um ângulo fixo de
60* bom relação ao feixe, servindo de monitor para .
normalização das irradiações com e sem "shadow bar".
As irradiações para obtenção das medidas de
densidade de níveis serão reiniciadas, ao término das
modificações na linha de feixe, para a reação 5*Fe(ct,n)
com alfas de 11 MeV.

REFERENCIAS
/
1. J.C.Suita, A.A. da Silva, L.T. Auler e A.G. da Silva,
Relatório Técnico Anual do Instituto de Engenharia Nuclear,
seção 4.1.1,10 (1986)
2. A.A. da Silva, J.C.Suita, L.T..Auler, L.J. Antunes e A.G.
da Silva, Relatório Técnico Anual do Instituto de Engenharia
Nuclear, seção 4.1.1.5 (1986)
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3. A.G. da Silva, L.T. Auler, J.C. Suita, L.J. Antunes e
A.A. da Silva, "Neutron Emission Spectra Obtained by a
Double Neutron-Gamma
Discrimination
Technique" a ser
publicado no Nucl. Instr. and Heth.

2.5. Preparação de Supercondutores de Alta Temperatura
A. V. Bel lido, L. T. Auler e B. F. da Silva*

Após a publicação dos trabalhos de Bednorz e
Müller(i) - setembro de 1986 - relatando o descobrimento de
supercondutividade de alta Te em cerâmicas do sistema La-BaCu-O, iniciou-se no mundo todo uma quase competição
cientifica tratando-se de obter supercondutores de maior Te.
Poucos meses mais tarde, em fevereiro de 1987, Wu e
colaboradores(2) conseguiram supercondutividade aos 93 K em
óxidos mistos do sistema Y-Ba-Cu-O; isto é, á temperatura
superior a do nitrogênio liquido. Em agosto do mesmo ano,
Bhargava et
ai.<») davam
conta
da preparação de
supercondutores com Tc até 150 K fazendo um tratamento
térmico cíclico em amostras do sistema Y-Ba-Cu-0:F.
Em nossos laboratórios, e contagiados pelo mesmo
entusiasmo, começamos nos últimos dias de junho a pesquisa
sobre supercondutoree de alta Tc. Em 10 de julho,
conseguimos a nossa primeira cerâmica eupercondutora com
Tc = 85 K e de fórmula YBa2Cu3O7-y. Logo após, obtivemoe
outras amostras com Tc superiores a 90 K , mas todas
correspondentes ás chamadas cerâmicas 1-2-3 (Y=l, Ba=2,
Cu=3).

'Departamento de Materiais e Metalurgia, IEN.
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Para dar continuidade às pesquisas, organizamos o
estudo sistemático do problema orientando nossos trabalhos
nas três direções seguintes: 1. Tratamento térmico, para
elucidar as condições mais apropriadas; isto é, a
temperatura e duração do tratamento assim como a
influência da presença e quantidade de. oxigênio nas
diferentes etapas do processo de preparação: calcinação,
sinterização, recozimento, e t c ; 2. Composição química
dos compostos supercondutores, substituindo, parcial ou
totalmente, um a um os elementos constitutivos das cerâmicas
por outros elementos de conduta química semelhante e raios
iônicos próximos, e; 3. Caracterização das cerâmicas
obtidas, através de técnicas instrumentais como raios-x,
metalografia,etc.
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2.6. Modificações no Código FAHTI e Preparação de Usa
Versão para Microcompudadores
L.J. Antunes

Una limitação séria na utilização do código
FANTI(1) para deconvolução de espectros de altura de pulso
obtidos com detectores NE213 era o número de energias
utilizadas no cálculo, o qual era fixo. Isto acarretava
dificuldades
principalmente
quando
a- discriminação
neutron-gama dos pulsos registrados • pelo detector não era
boa, estabelecendo um limiar eletrônico, para aquisição de
pulsos devidos a neutrons, muito alto. A existência de um
limiar eletrônico alto impõe a exclusão de respostas
simuladas constantes da matriz-respoeta usada pelo FANTI na
faixa de baixa energia. Dependendo da energia limiar, um
número muito grande de "bins" do espectro de entrada poderia
ser eliminado, o que levaria à eliminação de um número
muito grande de colunas da matriz (cada coluna corresponde a
uma .energia de neutrons incidentes) e, como na versão
original do FANTI o número de energias utilizadas no cálculo
era fixo, isto limitava o uso do código.
/
;
Este problema foi solucionado na nova versão do
FANTI, feita para permitir sua execução também em microcomputadores compatíveis com os IBM-PC. A nova versão tem
dimensionamento variável, permitindo a sua execução para
qualquer limiar eletrônico estabelecido nas medições dos
espectros de altura de pulso.
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2.7. Determinação de Rendimentos e Esquemas de Decaimento
dos Produtos de Fissão de Meia Vida Curta na Fissão
do ***U por Protons
A. V. Bel lido e S. C. Cabral

Realizou-se uma série de experiências para obter dados
quantitativos na fissão do 23so por protons de 20 Hev
utilizando-se, para as irradiações, o ciclotron de energia
variável CV-28 e, para o transporte rápido dos produtos de
fissão, o sistema de jato a héliod-3). 0 exame dos
resultados obtidos, mostrou a conveniencia.de se efetuar no
minimo 4 períodos de contagem, sobre o mesmo depósito de
produtos de fissão, com a finalidade de se ter quatro
pontos na curva de decaimento da atividade gama e assim
identificar, pela meia vida, os raios gama - ja caraterizados pela energia - como pertencentes a um determinado
produto de fissão.
Para o efeito, construiu-se um servo-mecanismo que
automaticamente comanda: 1. o transporte do depósito de
produtos de fissão da câmara de coleta â estação de
contagem, em frente do detector; 2. o tempo de cada ciclo de
contagem; 3. a transferência das contagens ( pulsos ) para
serem acumuladas em 4 setores diferentes da memória do MCAnicrocomputador LeCroy 3500, através de um MIXER/ROÜTER; 4.
a repetição sucessiva de quantos ciclos se precisar para
melhorar a estatística de contagem.
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2.8. Melhorias na Separação Química de •*Ga/**Zn
D.F. dos Santos e B.F. da Silva

Há algum tempo que a produção de 67 Ga está parada,
esperando melhorias no confinamento da célulad), para que
no futuro depois de cada. processamento químico não seja
necessário
se
fazer
intervenção.
0
processamento
2
quimico< ), é satisfatório, mas sempre se buscou melhorias
através das experiências obtidas anteriormente durante o
»

•

processamento químico na célula de produção. Baseando-se
nessas observações e em outros aspectos também ligados a
produção, alguns testes foram realizados. Em primeiro
lugar vale a pena mencionar que anteriormente o alvo de
zinco tinha como área útil 6 cm* e a massa de zinco de 556
mg. Observou-ee porém que; para as dimensões do colimador
utilizado na irradiação pode-se usar uma área mínima de
6,2 cm* a qual requer uma massa de 464 mg de zinco. Com essa
diminuição
da
massa
houve
necessidade
de
novos
levantamentos de curva de eluição. Testes com alturas de
resina de 5, 5.5, 6, 6.5, e 7 cm foram realizados, sendo que
o melhor resultado obtido, foi com a de 6.5 cm de altura,
quando anteriormente a altura usada era do 11 cm. Os volumes
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de eluição também diminuíram. Pode-se afirmar que
rendimento de separação química passou a ser de 98%.

o

Viu-se também ao longo dos anos que o redutor NaI
utilizado na separação química, para reduzir Fe*3
proveniente de reagentes e coso impureza do alvo para Fe*',
deixa una leve coloração amarelada no produto final,
devido a presença de iodo. Este fato não afeta em nada a
qualidade do. produto final, mas tentando melhorar á
aparência deste, testou-se como redutor, ácido ascôrbico.
Variando-ee a quantidade, nas seguindo o mesmo procedimento
de separação quinica anterior, verificou-se que numa faixa
de 90 a 250 mg de ácido ascórbico, este não é efetivo para
reduzir Fe*3. Sempre ficando uma fração em equilíbrio dos
dois. Orna quantidade maior do que 250 mg não seria
interessante, pois saturaria a resina. Outro redutor testado
foi o TiCls 20%. Os resultados obtidos não foram
satisfatórios, pois, certas vezes dava una grande quantidade
de resíduo no final da separação química. Infelizmente,
ainda não se definiu o uso de um redutor que seja mais
eficiente para reduzir Fe*3 do que o NaI e que não deixe o
produto final levemente amarelado.
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2.9. Ensaios de Recuperação de Alvos de Zinco Natural
Através do Método de Eletrodeposição, para Futura
Aplicação eu Material Enriquecido
D.F. dos Santos e B.F. da Silva

—

0
preparo
de
alvos
de
zinco
utilizando
eletrodepoBição em solução de H2SO4 O,1NU>, sem dúvida,
resulta na obtenção de alvos em condições satisfastórias
para irradiação na produção de «7Ga. Ao longo do tempo a
técnica foi sendo aprimorada, principalmente em relação as
quantidades utilizadas. No inicio utilizavá-se 15g de ZnSCU
.. 7H2O em 300 ml de H2SO4 O,1N, hoje pode-se usar 3,06g de
ZnS04 . 7H20 em 20 ml de H2SO4 0,1 N, devido a confecção
de um recipiente adequado onde a mesma área a ser depositada
foi mantida, sendo que o volume de solução eletrolitica
necessário para cobrir os eletrodos é bem menor, não
importando
a concentração
de
solução
usada
na
eletrodeposição. Com a possibilidade da utilização de
zinco enriquecido(?) no futuro, houve a necessidade de um
estudo mais detalhado em relação a repetibilidade da eletrodeposição usando-se sempre a mesma massa de zinco. Já
que o preço de zinco enriquecido é muito alto tem-se que
definir um método onde a perda seja a minima possível. De
inicio tentou-se uma eletrodeposição com massa de zinco
suficiente para dois alvos, onde depois da primeira
eletrodeposição o alvo era dissolvido, levado à secura
junto do restante da solução de eletrodeposição e
novamente eletrodepositado. Observou-se, como era de se
esperar que a solução ficava mais ácida, não favorecendo
uma 2* deposição em condições adequadas como na 1*
deposição, ou seja a massa depositada era bem menor do que
a desejada. Pensou-se então, já que a solução eletroliti<v^ estava muito ácida, que estava ocorrendo ao mesmo tempo
no < ítodo a formação de zinco metálico e gás hidrogênio,
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causando então esta diminuição na massa final eletrodepositada. Tentou-se resolver este. problema com a adição de
HNOsC), já que o ion nitrato reagiria com o ion hidrogênio
do meio evitando esta competição:
NOs- + 10H* + 8e- — > NH4 + + 3H20.
Uma série de testes foi realizada modificando-se volume
total de solução, variando-se volumes e concentrações de
HNOs, corrente aplicada, etc..., sem obtenção de resul- tados satisfatórios. Pensou-se então que o zinco utilizado
nSo estivesse num grau de pureza adequado testou-se
então uma purificação do zinco em resina catiônica<«>
DOWBX 50WX8 100-200 mesh, previamente condicionada em HC1
0,5 N. A amostra contendo zinco estava em H2SO4 0,1 N. 0
HSO4- não é adsorvido e o zinco é eluido com HC1 4 N.
Como resultado, a deposição utilizando o zinco purificado
também não apresentou repetibilidade. Atualmente, estamos
testando a eletrodeposição em meio de HC1 0,05 N, onde já
conseguimos bons depósitos, mas, não conseguimos definir a
corrente. A 'decisão em usar HC1 ao- invés de H2SO4 é de
facilitar a deposição, já que durante à separação
química de Zn-*7Ga o zinco já permanece em meio de HC1,
ficando bem mais fácil de se trabalhar na deposição. Os
testes então continuarão até que se possa eletrodepositar a mesma massa de zinco com repetibilidade e com todos
os parâmetros definidos. Depois desta etapa, a seguinte
seria fazer os testes utilizando o alvo de zinco irradiado e
processado quimicamente.
• .
.
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2.10. Levantamento da Curva de Calibração para Medida da
Massa de TeOt.
M.Á.V. Bastos e A.G. da Silva

•

Devido as constantes variações no rendimento de
produção do i*3I, achou-se necessário um maior controle na
massa de TeO2 utilizada em cada irradiação. Obviamente,
esta medida poderia ser feita com uma balança analítica
convencional; porém, á medida que a massa de TeÒ2 diminui,
tem-se um agravamento acentuado na sua uniformidade tornando
o alvo mais grosso nas extremidades e mais fino no centro. 0
a).vo de TeO2 está confinado em um "backing" de platina com
aproximdamente 1 cm de diâmetro por 0,1 cm de profundidade.
0. método baseia-se na medida da absorção de raios-X
atravessando o material alvo. Convenientemente
foram
escolhidos os raios-X de 67 keV do "$Au (TH = 183 dias)
formados na platina durante a irradiação do TeO2 com
protons. As medidas foram feitas usando um pequeno suporte
de alumínio colocado a uma distância de 19 cm de um detector
de raios-X. Essa distância é função da atividade do alvo
una semana após a irradiação. Um "backing" de platina .
anteriormente irradiado serviu como a fonte de raios-X.
Neste "backing" foram fundidas várias massas de TeO2 e
medida a tranemitância (I/Io) para cada expessura. Os
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resultados podem ser vistos na figura 1. A medida que a
•assa diminui e/ou a uniformidade piora, a transroitância
aumenta, isso indica que menos material alvo será irradiado
pelo feixe prótone , e consequentemente haverá uma baixa norendimento de produção do 1231, Esta medida ê feita antes
de cada produção, caso o alvo não esteja uniforme, este
6 refundido.
'
Durante a fusão do TeO2 (contendo 2% de AI2O3) foram
encontrados quatro fases cristalinas do oxido. Tomou-se o
cuidado para que todas as medidas fossem feitas usando-se
sempre a mesma fase (madripérola), a qual é a normalmente
-encontrada no alvo.
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Fig.l - Medida da transmitância do TeOz

22
2.11. O* Novo Método para a Produção de « H a Sea Adição
de Carregador e Livre de Resíduo
J.L.Q. de Britto, M.Â.V. Bastos, R.F. da Silva e Â.G. da
Silva
—

A produção de **Na visa conseguir-se uma fonte
emissora de positrons livre de carregador e com ausência de
resíduo para estudos de espectroscopia de tempo ora em
desenvolvimento neste departamento, bem .como desenvolver
método de produção deste radioisótopo para estudos
bioquímicos, uma vez que o sódio desempenha papel importante
em diversas reações importantes para ò metabolismo humano.
Neste trabalho foi criada uma nova metodologia, para a
obtenção de 2 2fla com os requisitos acima citados, baseada
no desenvolvimento de um novo alvo e em aperfeiçoamento nos
procedimentos de separação de Na e Mg através de troca
iônica, já existentes no departamento<*>. Foram também
realizadas medidas do rendimento de alvo grosso utilizando
estetnovo alvo.
,
' Um dos passos mais importantes para o desenvolvimento
de métodos de produção de radioisótopos com ciclotron é a
pesquisa de alvos que possam resistir a altas densidades de
correntes de partículas carregadas sem sofrer danos
mecânicos e/ou térmicos. • 0 alvo aqui apresentado foi
preparado misturando-se intimamente Mg e Cu / (80% e 20%
respectivamente) e triturando-se esta mistura com o auxilio
de gral e pistilo. Após os metais estarem bem misturados, o
pó resultante foi prensado de modo a conseguir-se uma lâmina
metálica com espessura suficiente (1 mm) para degradar um
feixe de dâuterons de 14 a 3 MeV(2).
Foi feita a medida do rendimento de alvo grosso para a
produção de 2 2Na através da reação 2 4Mg(d,a)2 2Na usando-
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se um alvo d e i mt de espessura contendo 80% de Mg e 20% de
Cu. 0 alvo foi bombardeado com um feixe de dêuterons de 14
MeV durante 1 minuto com uma corrente de 200 nA. 0
rendimento medido nas condições acima citadas foi de

Um alvo irradiado com uma corrente de 25 MA de
dêuterons de 14 MeV durante 4 horas foi dissolvido com HC1
O,1N e passado em coluna DOWEX 50WX8 (7 cm X 1 cm)
previamente condicionada com HC1 na mesma concentração.
Nestas condições, Mg, Cu e **Zn são fortemente retidos
enquanto 22 Na é rapidamente eluidoO). A eluição do *2Na
é feita com 20 ml de HC1 0,3 N sendo os. primeiros 22 ml
descartados como é mostrado na curva de eluição da figura
1. 0 2 2Ha eluido
é então levado a secura em placa
aquecedora e depois levado ao forno onde é mantido a
temperatura de 140"C durante 20 minutos para eliminar o
excesso de HC1 contido no produto final. 0 2*Na obtido sem
adição de carregador é livre de resíduo e pode então ser
tomado com água ou em solução adequada para o devido uso.
Após tomar-se uma amostra da solução de 22 Na (20 nCi)
livre de resíduo e sem adição de carregador em um volume
de 0,3 ml foram evaporadas alíquotas desta solução (10 \xl)
em uma canoa de alumínio usando-se uma lâmpada infravermelha como fonte de. calor. Após sucessivas aplicações
com posterior evaporação, foi obtida uma fonte coro cerca
de 12 M C Í de 2*Na com as características necessárias para
sua utilização em espectroscopia de tempo.
Os melhoramentos introduzidos no método de separação
química possibilitaram a simplificação da obtenção de
22
Na com todos os requisitos necessários para o seu uso em
bioquímica ou em estudos de espectroscopia de tempo
diminuindo consideravelmente o tempo de processamento. 0
alvo desenvolvido permitiu que correntes de 25 MA de
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dêuterons de 14 MeV fossem utilizadas sen danos para o
BCSBO. A aedida de rendimento de alvo grosso concorda dentro
de 20% C O B aquela obtida por Irvine e Clarket*). 0 produto
final foi obtido sem adição de carregador e livre de
resíduo, requisitos essenciais para sua utilização nas
aplicações acima citadas.
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Fig. 1- Curva de eluiçao de 2 2Na em resina DOWBX 50W-x8,
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2.12. Produção de Fontes de Calibração para. Detectores
de RaioB-X: 55Fe, STCO E
J.Â. Osso t7<s B.F. da Silva e J. C. de Souza

Para atender o pedido de fornecimento de fontes de
55Fe, 57Co e »o»Cd feito pelo* Setor de Proteção
Radiológica do IRD, foran desenvolvidos métodos para a
produção desses radioisótopos.
0

A produção de $5Fe é feita através da reação
S5
Mn(p,n)S5Fe. 0 alvo é uma placa de Hn metálico de 3 mm de
espessura, que é irradiado por um feixe de protons de 24 HeV
e 4 MA de corrente. 0 rendimento de produção é maior que
0,5 pCi/pAh. o a i v o irradiado é dissolvido com 4 ml de HC1 4
N, e depois essa solução é levada à secura, 0 resíduo é
dissolvido com 6 mi de HC1 9 N e passado numa resina
aniônica Dowex 1X2 (100-200 roesh) de 6 cm de altura e 1 cm
de diâmetro, previamente condicionada com HC1 9 N. Nessa
concentração o 5$Fe é retido na coluna e o Mn é eluido com
60 ml de HC1 9 N. s$Fe é então eluido com 20 ml de HC1 0,1
N ou H2O. A eluição de Hn é acompanhada através do
traçador *<Hn, também produzido na irradiação de Hn, e
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pelo "spot test" con benzidina( D .• Outra impureza do
processo é siCr, que é também eluido com HC1 9 N. A curva de
eluição é mostrada na figura 1. A eluição de 5 5Fe não
é mostrada por causa da baixa atividade e da alta absorção
dos raios-X de baixa energia, que são barrados pelas
paredes dos recipientes. Para a contagem e preparação da
fonte, os 20 ml foram reunidos, e o volume reduzido o máximo
possível sem secar. A seguir gotas dessa solução foram
colocadas num bastidor recoberto com um filme de mylar, e
foram secas pela ação de uma lâmpada de luz infra- •
vermelha. Uma fonte contendo 5,6 ± 0,1. M C Í de ««Fe f o i
preparada e enviada ao IRD.
A produção de 5 7(jo é feita através da reação
Ni(p,pn)57Ni-> 0* ->5fCo. 0 alvo é uma placa de Ni
metálico que é irradiado com um feixe de protons de. 24 MeV e
5 MA de corrente. O rendimento de produção é de 29
|iCi/MAh<2) 0 alvo irradiado é dissolvido com 5 ml de HNO3, e
a solução é posteriormente levada à- secura. 0 resíduo é '
dissolvido com 5 ml de HC1 8 N e passado numa resina
aniônica Dowex 1X8 (200-400 mesh) de 7 cm de altura e 1 cm
de diâmetro previamente condicionada com HC1 8 N. Ni é
eluido nessas condições com cerca de 50 ml e 57 Co é
posteriormente eluido com 20 ml de HC1 0,1 N. A eluição de
Ni é acompanhada através do traçador 56 Ni, também produzido
na
irradiação
de
Ni,
e
pelo
"spot
test"
com
dimetilglioxima(»). A curva de eluição da separação
57Ni-Co pode ser vista na figura 2. Uma fonte contendo 11,7
1 0,3 M C Í de 5?Co foi preparada da mesma forma descrita para
o "Fe, e enviada ao IRD.
5ê

A produção de loscd pode ser feita- por 2 caminhos
diferentes. No primeiro, 109 Cd é obtido como um subproduto
na
produção
de
minO),
através
da
reação
(
i*''Ag(a,2n)i >9In-> 13* ->io»Cd. 0 segundo processo é através
da reação 109Ag(p,n) »o«Cd. 0 alvo é uma placa de Ag
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metálica de 1,1 mm de espessura, que é irradiada com um
feixe de protons de 24 MeV e 10 vh de corrente. 0 alvo
irradiado é dissolvido com 5 ml de HNO3(1:1) e a Ag é
precipitada com HC1 3N. A partir dessa etapa, 2 métodos
foram testados. No primeiro o filtrado é levado à secura e
dissolvido com 5 ml de HC1 O,1N. Essa solução é passada
-numa resina aniônica Dowex 1X8 (100-200 mesh) de 5 cm de
altura e 1 cm de diâmetro previamente condicionada com HC1
OilN. Nessas condições íosCd é eluido com cerca de 110 ml
de HC1 0,lN, e a Ag fica retida. 0 rendimento desse processo'4
foi baixo, de cerca de 50%. No segundo método, cerca de 10
mg de CdCl2 foram. adicionados antes da precipitação da
prata com HC1. 0 filtrado é levado à secura e dissolvido com
5 ml de HC1 2N. Essa solução é passada numa resina
aniônica Dowex 1X8 (100-200 mesh) de 10 cm de altura e 1 cm
de diâmetro, previamente condicionada com HC1 ,2N., io»cd é
então eluido com 30 ml de HNOa IN, traços de Ag podem ser
eluidos com HC1 8N. 0 rendimento de recuperação de iO9Cd
foi maior que 90%. A curva de eluição pode ser vista na
figura 3. Ficou assim demonstrada a necessidade da adição
de carregador de Cd, o que impede a coprecipitação de
íoscd em AgCl. A presença de Ag é acompanhada através do
tcaçador 106 Ag, também produzida na irradiação de Ag, e
pelo "spot test" com MnO2(l>. Uma fonte contendo 7,01 M C Í de
íoscd foi preparada usando o segundo método, e será
posteriormente enviada ao IRD.
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2.13. Produção de us Traçador de Sn
J.A. Osso, Â.H.S. Braghirolli e R.F. da Silva

Um método de produção de um traçador radioativo de Sn
está sendo desenvolvido, visando a realização de um
projeto de pesquisa em conjunto com um grupo de
radiofarmácia do Programa Integrado de Imagens (PIMAG), do
INANPS.
A maioria dos complexos de 99«Tc usados em medicina
nuclear exigem a redução do ion pertecnetato com o agente
complexante. 0 agente redutor mais indicado é o cloreto
estánosb, por ser relativamente estável, solúvel em água a.
temperatura ambiente e não tóxico. Com o objetivo de
estudar essa redução, a localização do SnClz e posterior
distribuição biológica, surgiu a idéia de se utilizar um
traçador radioativo de Sn. Esse traçador deveria ter uma
meia-vida razoavelmente grande, para poder acompanhar o
processo de marcação do «9«Tc e evitar seguidas
produções do traçador, e decair emitindo raios gama de
energia diferente do 99»Tc (141 KeV).
Ao analisar as propriedades físicas dos isótopoB
radioativos de Sn, selecionou-se dois radiolsótopos: " 3 S n e
H7mSn. 0 " 3 S n possui uma meia-vida de 115,1 dias, e emite
um raio gamavde 255 KeV, enquanto o H7»Sn possui meia-vida
de 13,6 dias e raio gama de 159 KeV. 0 "3Sn, apesar de
possuir meia-vida mais longa, tem a desvantagem de decair
para nsmin
(ti/2=99,5 min). Uma série de reações
nucleares pode ser utilizada para a produção desses
radioisótopos através do ciclotron CV-28 do IEN. Os
rendimentos de produção de alvo grosso para essas
reações foram medidos experimentalmente, e os resultados
obtidos estão apresentados na tabela 1. Foi então
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escolhido o traçador a ser utilizado nesse estudo, o 117 "Sn,
e a rota de produção, através da reação "5In(a,2n)"?Sb
— U7»Sn. A etapa seguinte foi o estudo da separação
quinica In 0 alvo utilizado para a produção de " 7 " S n
placa de In metálico de 210 M» de espessura, que
feixe de partículas de 28 a 0 MeV. Este alvo foi
perpendicularmente ao feixe e sobre uma placa fina
que estava refrigerada diretamente cem água. 0
irradiado por 1 hora con uma corrente de 0,5 MA.

foi una
degrada o
irradiado
de cobre,
alvo foi

0 alvo irradiado é deixado decair por. 28 horas, tempo
suficiente para o decaimento do pai "7Sb (ti/2=2,8 h). 0
alvo é dissolvido com HC1 4N, em aquecimento moderado, e o
In é então precipitado com NH4OH (1:1). 0 "7"Sn é
coprecipitado com o In(0H)a. Após a filtração, o
precipitado é dissolvido com HC1 2N, e a solução
posteriormente levada à secura. 0 resíduo é dissolvido com
HC1 0,2N, e essa solução é então passada numa coluna de
silica-gel (50-150 meeh), de 12 cm de altura e 1 cm de
diâmetro (massa de silica-gel=5 g ) . A silica-gel passou por
ua
tratamento
préviod)
que
consistia
de
lavagens
seqüenciais com HC1 5N e IN e NH4OH 5N e IN. Após as
lavagens a silica-gel foi lavada com.H2O até pH neutro, e
seca numa estufa a 100.*C por 24 hrs.. Na concentração de
HC1 0,2N, In e Sn ficam retidos ná coluna, e o In é
posteriormente eluido com HC1 0.05N. n'*Sn é finalmente
eluido com 40 ml de HC1 2N. A eluição de In foi
acompanhada pelo traçador 1 M » I n . A curva de eluição da
separação In-ii7»Sn pode ser vista na figura 1. 0
redimento de separação ainda não está determinado, mas
oe primeiros resultados mostraram que parte do ii7»Sn é
eluida junto com o In. Algumas modificações estão sendo
feitas para diminuir estas perdas.
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Tabela 1.: Rendimento de produção de "3Sn e
REAÇÃO

Cd
Cd
In
In
In
In

+
+
+
+
+
+

RENDIMENTO

a
3He
a
3He
p
d

3,03
0,21
0,76
0,55

1,27
2,42
0,32
9,91
1,02

,011

mi an

us*
B

30

48

«0

Fig.l - Separação In -

76

90

IOS

120 138 ISO
VOLUME (ml)

. Curva de eluiçSo.
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2.14. Estudo da Fragilização do Aço Inoxidável AISI 316
Implantado con Hélio.
Z.C. Gonçalves, A.S. de Abreu e G.B. dos Santos

Com o objetivo de estudar as variações das
propriedades mecânicas e estruturais dos materiais nucleares
implantados com hélio, através de reações (n,a) que se à
processam no núcleo de um reator, amostras de aço inoxidável
AISI 316 foram laminadas até a espessura de 100 um» cortadas
adequadamente para teste de tração por eletroeroSao,
tratadas térmicamente e irradiadas no ciclotron do IEN com
partículas a em várias concentrações(*) entre 3 e 120
ppma. Após a irradiação foram realizadas testes de
tração e análise fotográfica das superficies de fratura
dos corpos de prova com o auxilio do microscópio de
varredura, marca Cambridge, do Departamento de Metalurgia da
COPPE/OFRJ.
, As amostras foram irradiadas a temperatura ambiente e
não sofreram tratamento térmico posterior á irradiação,
para evitar que os átomos de hélio se difundissem pelo
material para formar bolhas, que uma vez localizadas
preferencialmente nos contornos dos grãos contribuiriam
acentuadamente para o aumento da fragilização do material.
A curva de tensão de escoamento versus concentração
de hélio é mostrada na figura 1. Apesar da dispersão dos
resultados, já discutidos no relatório anual de 1986(M,
observou-se uma tendência à fragilização com o aumento da
concentração de hélio implantado, mesmo quando eete ainda
não tenha se aglomerado para formar bolhas.
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Para estudar a variação microestrutural, amostras
tratadas e irradiadas nas mesmas condições que as utilizadas para o teste de tração foram analisadas com o auxilio da microscopia eletrônica de transmissão e a presença
de bolhas de hélio não pode ser detectada. Entretanto, a
influência da concentração de hélio dissolvido na fragilização do aço AISI 316, pode também ser confirmada pela
análise fratográfica da superfície das amostras tracionadas.
Como pode ser visto na figura 2, uma amostra implantada com
30 ppma ainda apresenta fratura tipicamente dúctil; enquanto
que com uma concentração de 120 ppma já apresenta muitas
regiões com fratura frágil, figura 3.
TO

•O

K>0

110

I2O

I9C

CONCENTRAÇÃO OE H * ( » » M )

fig. 1. Variação da tensão de escoamento em
amostras implantadas com He em diversas concentrações.

Fig. 2. Aspecto de fratura dúctil de uma amostra
implantada com He na concentração de 30 ppma - 4900 X.

Fig. 3. Aspecto de fratura frágil de uma amostra
implantada com He na concentração de 120 ppma - 3000 X.
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2.15. Estudo Preliminar do Efeito da Radiação eu
Supercondutores
Z.C. Gonçalves e G.F. dos Santos
J. Barreto, E. Mattlevich, R. Pereira e M. da Silveira
Colaboração: IEN-CNEN/IF-ÜFRJ
' ;

Coro o objetivo de estudar o efeito da radiação em
cerâmicas supercondutoras (utilizando o ciclotron CV-28 do
IEN), através da medida da variação da permeabilidade
magnética e do tempo de vida de pósitronB em função da
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temperatura, e da variação estrutural pela técnica de
difração de raios X, foram realizadas algumas experiências
preliminares descritas a seguir.
. Uma amostra de 0,5 mm de espessura do composto
YBa2Cu307, produzida no Instituto de Física da ÜFRJ, foi
submetida a um feixe de partículas a, com um fluxo de
aproximadamente
1012
partículas.é-i.cm-2,
durante
30
minutos. Para se conseguir uma • implantação, a mais
homogênea possível, em todo o volume, a amostra foi
irradiada consecutivámente em ambas as faces com o feixe
incidente de 28 MeV gradualmente degradado até uma energia
de 5 MeV.
.
Como a fixação da amostra no porta-alvoí1) de cobre e
refrigerado à água, foi feita com Índio, foram feitas
experiências, anteriores às irradiações, para avaliar o
efeito deste*, técnica. 0 Índio neste processo, que serve como
fixador e eficiente trocador de calor não alterou as
propriedades da cerâmica supercondutora..
Durante a irradiação foi usada uma amostra testemunha
fabricada nas mesmas condições que a amostra irradiada e
apresentando as mesmas características supercondutoras. Esta
amostra foi colocada dentro da câmara de irradiação de tal
forma a não receber irradiação do feixe direto ou
espalhado dentro da câmara. Desta forma pode-se verificar
que a pressão, e os neutrons, elétrons e raios gama
provenientes das reações nucleares, entre outros, não
interfiriram
mensuravelmente
nas
propriedades
características da cerâmica irradiada.
Para o controle da dose e verificação da formação
de núcleos residuais instáveis, foi feita a monitoração da
radiação gama emitida pela amostra irradiada. A amostra
testemunha não apresentou atividade gama.
.
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A espectrometria garoa da amostra irradiada permitiu a
identificação das seguintes reações:
1) «3 Cu(a,n)*»Ga
4) •5Cu(a,2n)»7Ga
7) «9Y(a,n)92Nb

2) «3Cu(ct,2n)«5Ga
5) «Cu(a,pn)«5Zn
8) i"Ba(a',n}"iCe
11)

3)
6)
9)

•5Cu(a,n)««Ga
»9Y(a,2n)9iNb
135
Ba(a,2n)13'Ce

Os
resultados
das
medidas
da
variação
da
permeabilidade magnética(X) com a temperatura (T), são
apresentados na tabela 1 e na figura 1.
Como pode ser observado, o fenômeno do diamagnetismo,
na amostra irradiada, começa a uma temperatura igual a da
não irradiada, Tc = 91,5 K, porém só expulsa por completo
as linhas de indução magnética (Efeito Meissner) a uma
temperatura muito menor, Tc ».70 K.
Apenas com estas experiências preliminares não se
pode fazer afirmações conclusivas, mas verifica-se uma
»
nitJLda
influência
da
radiação
nas
propriedades
Bupercondutorae desta cerâmica.
Análise da amostra por difração de raios X estão
sendo efetuadas pela DIAPQ/IEN, para verificar mudanças
estruturais e alterações significativas provocadas pelos
danos de irradiação.
Além de outras experiências, estão sendo programadas
medidas da variação da permeabilidade magnética com a
temperatura pela técnica de aniquüação de positron é medida
da reeietividade em função da temperatura.
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Tabela
1: Permeabilidade
Magnética
em
função
da
temperatura da ceramic* supercondutora antes da irradiação
(a) e depois da irradiação (b).
AMOSTRA

•ONSET" (K).
91,5
91,5

a
b

Tc(K)
88
«70

7
=40

Fig.l -vVariação da permeabilidade magnética con a
temperatura
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2.16. Otimização do Kspectrômetro de Tempo Utilizando **Na
fi.B. dos Santos e Z.C. Gonçalves

0 espectrõmetro de tempo, já descrito anteriormente(D,
e com o qual foram obtidas algumas medidas de tempo de vida
de positron, (usando **V), em vários tipos de amostras<2>,
foi agora ajustado, (janelas dos Constant Fraction, tensão
nas bases, atrasos, etc...) para uma fonte de 2 2 Na
produzida neste departamento (Jackson e o u t r o s O ) . Todos os
módulos foram os mesmos com excessão do multicanal e do
TAC. Este último foi trocado propositalmente tendo em vista
também o estudo da influência deste módulo nos resultados de
acordo com o relatório de 1986M). A atividade da fonte,
aproximadamente 12 \xCí foi o suficiente' para o ajuste e o
será também em futuras medições de tempo de vida de
positron por um prazo de aproximadamente 1 ano.
A função resolução do espectrômetro com estes
ajustes foi de aproximadamente 292 ps (FWHM) com o 60 Co,
estando portanto, o eepectrômetro apto a outras experiências
já programadas.
Em adição a otimização do espectrômetro está sendo
estudada a possibilidade de implantação do. programa
PFPOSPIU 5 )
no
microcomputador
PC,
disponivel
no
v
departamento e que pode ser acoplado ao espectrômetro para
aquisição direta dos dados, introduzindo assim una
melhoria significativa ao equipamento experimental.
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3. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

3.1. Melhoranentos, Desenvolvimentos e Nacionalizações do
Ciclotron.

Devido à estas tarefas não terem um resultado
imediato, qualquer desequilíbrio de pessoal ou verbas que
ocorra na divisão compromete imediatamente o andamento dos
trabalhos.
Apesar de termos tido problemas de evasão- de pessoal
e de eáúde foram realizados alguns trabalhos que listamos
abaixo.
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1. Foi realizada troca dos sensores de vácuo instalados
entre as bombas difusoras e mecânicas do tipo termopar para
o tipo "Pirani". 0 sistema de intertravamento e comando
passou a ter o nivel de vácuo ajustado eletronicamente e
passou a comandar o sistema eletro-pneumático de proteção.
Devido
a
estas
modificações
tivemos
também
que
confeccionar novos "racks" e painéis.
2.
Desenvolvido
um
processo
que
permite
d
reaproveitamento
de catodos usados. A
fixação da
reposição da quantidade
de tantalum
necessária
a
recuperação está sendo feita através de solda de ponto.
3. Montagem eletrônica e instalação de um medidor
logaritmico
de
corrente,
no
sistema
principal
de
monitoração do feixe.
4. Instalado um sistema de intercomunicação telefônica entre o controle e a área experimental.
" 5. Teste da fonte de ions n*- 3 desenvolvida no ano
passado:
Após
testes
mostrou-se
ineficiente,
quanto
a
produção, refrigeração, estanqueidade e alinhamento.
Visto isto, tornou-se necessária uma reavaliação no
processo de fabricação visando a sua recuperação e a
confecção da próxima, tarefas estas que deverão ser
realizadas no próximo ano.
6. Projetado um novo "septum" chamado versão "A". 0
processo de fabricação também foi desenvolvido e a
primeira unidade foi construida e está no momento em testes
de desempenho.
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3.2. Sistema de Ajuste e Coaando Remoto de Vácuo para
Células Quentes.
G.L. de Almeida, A.C.C. da Silva.

KB Operações Unitárias integrantes da Engenharia de
Processo em Células Quentes, devem, dentro do conceito
ALARA,
ser executadas
e
comandadas
com a máxima
confiabilidade possível e sem a intervenção humana direta,
o que exige a concepção de equipamentos é instrumentação
adequada. Muitas daquelas Operações exigem o uso de vácuo
de magnitude controlada e para tal, um Sistema de Ajuste e
Comando Remoto foi concebido projetado e construído, devendo
entrar em operação na Célula de Processamento de 67 Ga onde
eerá testado em Serviço. Orna descrição mais pormenorizada
do Sistema será efetuada no Relatório Anual de 1988 quando
os resultados oriundos da operação em condições reais
estarão disponíveis.

3'. 3. Projeto e Aparelhamento de una Célula de Expedição
e Apoio para a Produção de Radioisótopos
G.L. de Almeida, A.S.F.. de Sousa, E.C. de Andrade e C.C.R.
Pereira

Além das Células de Processamento, uma Instalação
para o Processamento de Radioisótopos exige diversas Células
de Apoio para Operações Mecânicas, Armazenamento de
Materiais e Componentes Irradiados, Esterilização do
Produto, Contagem e Acondicionamento do Produto, Entrada e
Saída de Materiais e Alíquotas, etc. Para a execução das
duas últimas operações, uma Célula de Expedição e Apoio
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foi concebida., encontrando-se em fase de aparelhamento, e
nela serão realizadas a Mensuração da Atividade do
Produto, Etiquetagem e Acondicionamento do6 frascos nas
respectivas blindagens,' Entrada de Materiais e Utensílios
Inativos e Salda do Produto, Alíquotas e Amostras de Bejeito
devidamente blindadas. No Relatório Anual de 1988 serão
apresentados maiores detalhes quando entSo a Célula estará
eu operação normal.

3.4. Aparelbanento de una Célula para a Esterilização
Reaota de Radioisôtopos
G.L. de Almeida, M.L. de S. Serra, Â.S.F. de Souza e C.C.R.
Pereira

Para
a
utilização
em
Medicina
Nuclear,
os
radioisôtopos devem ser entre outras coisas biologicamente
estéreis, o que exige cuidados especiais no processamento e
uma'autoclavagem final para garantir a qualidade do produto.
Esta operação será futuramente realizada em uma Célula de
Esterilização provida de uma autoclave, e de todos os
recursos necessários ao seu comando remoto externo, bem como
á manipulação dos utensílios, materiais e produtos.
Maiores detalhes serão apresentados no relatório Anual de
1988, quando os trabalhos estarão concluídos e a Célula
operando rotineiramente.
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3.5. Conceituação e Implantação de Engenharia de
Processo para a Produção de
G.L. de Almeida

A Produção de radioisótopos em caráter comercial
exige como requisitos indispensáveis à sua implantação a
Qualidade do Produto, Preços compatíveis com o. Mercado
Interno, Confiabilidade na Expedição, de modo a atender
aos interesses dos Usuários, bem como Baixos Custos de
Produção e Segurança no Processo de Produção para
atender às necessidades do Fornecedor, tais metas, somente
podem ser alcançadas com um Método de Produção e Controle
de Qualidade adequado, Pessoal Qualificado, Engenharia de
Processo
além
de Equipamentos
e
Instalações
para
viabili2á-la.
Aplicando aqueles requisitos como diretrizes básicas,
uma Engenharia de Processo foi concebida de modo a
viabilizar a utilização do Método de Produção de *7Ga
anteriormente desenvolvidoí1), em uma Produção Rotineira,
Confiável e Segura dentro do conceito ALARA.
Um enfoque mais detalhado será apresentado no Relatório
Anual de 1988 quando aquela Engenharia já estará implantada
e o 67 Ga sendo produzido e expedido rotineiramente.
v

•

•
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3.6. Aparelhamento de U M Célula Quente para o
Processamento de
G.L. de Almeida, A.S.F. de Sousa, M.M. Puresa, M.L. de S.
Serra

A Produção de *7Ga dentro dos requisitos preconizados
no item 3.5. somente pode ser viabilizada con Instalações
e Equipamentos que executem as tarefas definidas pela
Engenharia do Processo, e para iseo una Célula Quente está
sendo adequadamente aparelhada fazendo-se uso de diversos
Equipamentos e Dispositivos já desenvolvidos(ii2,3>. No
Relatório Anual de 1988 será enfocado de maneira mais
detalhada e abrangente o aparelhamento desta Célula quando a
mesma estará em Operação.
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3.7. Sistema Lógico de Gerenciamento e Controle do
Processo de Produção de 67 Ga
G.L. de Almeida

Embora as operações realizadas no interior da Célula
de Processamento de e7 Ga sejam sempre de caráter remoto por
questões de Proteção Radiológicá, elas podem ser
classificadas em dois grandes grupos: as executadas
diretamente pelo Operador e aquelas por ele comandadas. As
primeiras, executadas através de dispositivos simples tem
nessa característica sua principal vantagem, apresentando
como desvantagens a dificuldade ou mesmo impossibilidade da
execução de tarefas mais complexas, as quais, se
exeqüíveis, estariam condicionadas à habilidade do Operador
e sujeitas aos eventuais erros de operação. Além disso
aqueles dispositivos freqüentemente impõem restrições ao
local da operação, o que usualmente compromete a
Engenharia
do
Processo
afetando
a
eficiência
do
Processamento.
As operações comandadas pelo operador tem como
principal
desvantagem
a necessidade' de
equipamentos
especiais não disponíveis no Pais ou mesmo simplesmente
inexistentes, tornando assim compulsória a sua concepção e
construção. Embora sujeitas a falhas, - que podem ser
minimizadas pelo aprimoramento dos dispositivos executoresessas operações tem as vantagens de poderem efetuar
tarefas muito mais complexas nos locais determinados pela.
Engenharia de Processo, reduzindo o fator humano e
eliminando a necessidade de destreza especial por parte do
operador. Uma vantagem adicional, que por si só já
justificaria
a
opção
Operação
Comandada
é
a
possibilidade do intertravamento e bloqueio de funções,
decorrente
da
transduçao
do
estado
do
processo,
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equipamentos e dispositivos em estados elétricos, feita
pelos circuitos de comando. Um pas6O além, no sentido da
eliminação do fator humano, é a concepção de um Sistema
Lógico de Gerenciamento e controle do Processo, liberando o
operador de uma grande sobrecarga e deixando para--si apenas
as decisões importantes o que se traduz em melhores
condições de trabalho e segurança do processamento. Tal
Sistema já concebido
encontra-se agora em fase de
implantação e será descrito no Relatório Anual de 1988,
quando estará em funcionamento.
'

3.8. Sistema de Amostragem e Manuseio Remoto de Rejeitos
para as Células de Processamento de Radioisótopos
G.L. de Almeida, A.S.F. de Souza

• 0
processamento
de
radioisótopos
.gera
rejeitos
radioativos sólidos, líquidos e gasosos que devem ser
retirados das Células de Processamento e apropriadamente
tratados para posterior eventual utilização ou liberação
no meio ambiente. Esse tratamento pode significar uma nova
diluição, de modo a atender aos limites de concentração,
(respeitados os valores absolutos de atividade liberada) o
simples
decaimento,
ou>. uma
combinação
dos
dois
procedimentos, b que é perfeitamente exeqüível em se
/
tratando de radionuclideos não tóxicos e de curtas meias
vidas.
A implantação desse Procedimento exige naturalmente
um controle adequaóo dos efluentes sem causar transtornos ao
Processamento. Para isso, as Células serão dotadas de
Vasos de Estocagem Temporária, Internos e Externos e
Estações de Amostragem para a extração de alíquotas do
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rejeito para Análise pelo Serviço de Proteção Radiológica
que utilizará os resultados como sub6idios ao procedimento a
ser executado. Outra alternativa para o caso de radionuclideos de meia-vida maior, é a redução de volume por
vaporização seguida de acondicionamento e estocagem
uma
facilidade que está sendo incorporada à Célula de Processamento df 67 Ga para a recuperação de zinco enriquecido.
Tocias essas operações, incluindo a transferência de
rejeitot ao tanque final externo são realizadas de maneira
remota *: gerenciadas por sistema lógico de comando e bloqueio controlado por painéis apropriados. Maiores detalhes
serão apresentados no Relatório Anual de 1938, quando o
Sistema de Amostragem, Tratamento e Manuseio de rejeitos
para a Célula de Processamento de 67 Ga estará em operação.

4. APOIO TÉCNICO

4.1 Operação do Ciclotron

Manter o ciclotron e sistemas auxiliares operacionais,
sem dispor de partes e componentes importados e somando-se a
Í6to as dificuldades provenientes da evasão/reposição de
pessoal, fazem com que as tarefas da divisão fiquem cada
vez maie difíceis. A operação só se torna poseivel devido
a dedicação e a competência do pessoal antigo e ao esforço
e a vontade de aprender dos que mais recentemente fazem
parte do grupo. Por ieto, em termos operacionais, pudemos
ter um desempenho do ciclotron próximo da nossa média doe
anos anteriores, cumprindo praticamente o que noR foi
solicitado, conforme nos mostra a tabela abaixo.
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Desempenho do Ciclotron

Tipo de
operação

Número de alvos
irradiados

Alfas
Protons
Dêuterons
Testes e Perfis
Total

120
174
14
124

432

Total de
horas

240
255
19 ,5
415
929 ,5

Fator de Trabalho s 4,65 Horas/Dia

4.1.1. Manutenção do Ciclotron e Sistenas Auxiliares

'
Durante o ano de 1987, na tarefa de manter o ciclotron
e periféricos foram gastas muitas horas no treinamento dos
novos funcionários e também dos antigos devido a alguns
remanejamentos por motivos de saúde.
Abaixo damos uma lista das principais manutenções que
foram
realizadas
e
que
atingiram
cerca
de
600
intervenções.
- Troca do capacitor a vácuo, refrigerado a água gelada
do circuito sintonizador da rádio-frequência (RF).
- Recuperação e reinstalação dos medidores de vácuo
do sistema de vácuo da linha principal e da linha 6.
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- Recuperação do motor que aciona remotamente os
capacitores de sintonia da rádio-frequência.
- Recuperação do sis-tema eletrostático de extração
do feixe e inicio de funcionamento do "septum" de cobre na
versão A.
.
- Manutenção eletrônica da fonte de alimentação do
anôdo de RF.
Recuperação do
sintonizador dos "dees".

"shorting

Recuperação
dos
selos
parador/monitor de feixe n*- 1.

plane"

de

do

circuito

alto-vácuo

- Recuperação e limpeza dó pré-regulador
mecânico da fonte do imã principal.

do

eletro-

- Manutenção preventiva do pré-regulador geral AC de
*
480.V/375 Kw do ciclotron.
0

- Manutenção da monitoração do posicionamento do
sistema eletroetático de extração de feixe.
*
•.
- Manutenção do sistema de comando, intertravamento e
proteção de " vácuo da linha principal de feixe do
ciclotron.
•
- Manutenção da
principal de feixe.

válvula

de alto

vácuo

da

linha

- Recuperação geral dos três compressores do sistema
de ar comprimido.
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- Regeneração da resina do deionisador de água.
- Recuperação da bomba d'água do deionizador de água.
Recuperação
resfriador n*- 2.

geral,

com

troca

de

peças,

do

- Recuperação geral, com troca de peças e enrolamento
do motor do resfriador n*- 1 (parte executada por terceiros).

4.2. Programa SPEKT e Análise do Espectro dè Neutrons do

S.C. Cabral, J.C. Suita, H. Lesiecki* e H. Klein*

Foi implantado nos microcomputadores IBM PC-compatíveis
do laboratório o programa de análise de dados.SPEKT.
#

•

.

•

0 programa SPEKTd), que é utilizado pelo grupo de
dosimetria de neutrons do PTB/RFA e cedido na versão PCSPEKT VI.06, é escrito em FORTRAN e necessita de placa
gráfica compatível com a placa HECULES e
sistema
operacional MS-DOS 2.1 (ou mais recente).
0 SPEKT analisa espectros de até 4096 canais e pode:
ajustar (fitting) funções e calcular o valor médio e
variância
de uma
distribuição;
"amaciar"
(smooth),
comprimir, expandir e deslocar um espectro; realizar as
quatro operações entre espectros ou entre uma constante e
um espectro; analizar forma de pico, subtrair background,
calcular área, etc. Pode ainda representar graficamente os
dados com barras de erros associadas, em vários modos
•Physikaliech-Technische Bundeeanstalt PTB/RFA
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(ponto, cjpuç.^.^iettjôsraina., quadrado,. •tri^itgujxt,; etc) e em
escalas logaritmica e linear com textos.
Para ilustrar a utilidade do SPEKT e ao mesmo tempo
testar a versão implantada, foi feita uma análise a partir
dos espectros de tempo de vôo (TOF) dos neutrons do 2S2Cf
obtidos com detectores cintiladores líquidos NE213 em junhoagosto de 85 nos laboratórios da Divisão de Física, que
foram posteriormente analisados no PTB/BFA com a versão
original instalada num PDP11.
A análise visa comparar o espectro de energia medido,
com uma distribuição Maxwelliana de energia dependente da
temperatura nuclear.
Na versão PC-SPEKT VI.06 não consta o utilitário
FLUGZT necessário para transformar o espectro de tempo de
vôo em espectro de energia, nem o MAXW, que gera a
distribuição
Maxwelliana.
Desta
forma
estas
duas
subr.otinas foram implementadas, a partir, do programa
original, como programas independentes, uma vez que o PCSPEXT foi cedido na forma executável.
0

Segue-se a seqüência da análise: 1) Background subtraido do espectro de tempo de vôo por uma reta gerada pelo
SPEKT como mostra a figura 1; 2) transformação do espectro
de. tempo de vôo liquido em espectro de energia (fig. 2)
usando o programa FLUGZT-, 3) geração da distribuição
Maxwelliana com os parâmetros de temperatura nuclear (1420
KeV) e energia/canal (50 KeV) pelo programa MAXW (fig. 3);
4) normalização da distribuição Maxwelliana pela curva
energia limiar de detecção dos neutrons (140 KeV)(fig. 3);
5) normalização do espectro de energia e da distribuição
Maxwelliana para. o mesmo número de contagens -(integral); 6)
comparação do espectro coro a distribuição (fig. 4).

53
Os resultados acima foram comparados con aqueles
decorrentes das análises feitas no PTB/RFA com o programa
SPEKT original e se mostraram idênticos. Pode-se portanto
concluir que a versão PC-SPEKT VI.06 mais os programas
FLÜGZT e MAXW aqui implantados funcionam satisfatoriamente.
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Fig.2 - Espectro de energia doe neutros.

54

O

30

60

90

120

ISO

ISO

210

240

270

300

fig.3 - Maxwelliana sem e con normalização pela
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fig.4 - Espectro de energia de neutrons e Maxwelliana.
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4.3. Testes de Desempenho do Código FANTI
L.J. Antunes e J.C. Suita

Devido à necessidade de se estimar os parâmetros de
entrada do código FANTIO) que otimizam os resultados
obtidos, foram feitos os seguintes testes:
1. Testes com os parâmetros de resolução.
0 cálculo da matriz-resposta utilizada pelo código
FANTI leva em consideração O6 parâmetros de resolução do
detector NE-213 determinados experimentalmente<2>. Tais
parâmetros são:
a)

A

(relacionado à dependência da quantidade de luz
coletada em relação a posição dentro do
detector na qual a radiação gama interagiu.)

b)

8

(relacionado ao comportamento estatístico do
processo de detecção,)
>
(relacionado ao efeito total do ruido eletrônico
no processo de detecção.)

#
c) . C

Sendo o inverso da resolução total do sistema de
detecção (detector NE-213, guia de luz'.'e- fotoroultiplicadora) dado por: AL/L = (A* + B»/L + C*/La)55, onde L é a
resposta (em Yin idades de luz) e A L é a FWHM do sinal L.
Os parâmetros de resolução são também empregados
pelo código na interpolação de valores para o fluxo de
nêútrone- em pontos regularmente espaçados em energia (do
processo de inversão da matriz-respoeta resulta um fluxo
de neutrons calculado em pontos espaçados de acordo corn a
resolução do detector, isto porque as colunas da matriz-
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resposta, cada uma correspondendo a uma energia de neutrons
incidentes, são espaçadas desta forma).
Quando da interpolação de pontos regularmente espa- '
çados (ou "amaciamento") .do fluxo, os parâmetros de resolução podem ser alterados de forma a amortecer eventuais
oscilações negativas que aparecem na distribuição
neutrons. Foi feito um estudo do comportamento do fluxo de
neutrons "amaciado" em função da variação dos parâmetros
de resolução dado6 como entrada para este cálculo (os
parâmetros de resolução medidos foram mantidos na matrizresposta, já que a ela estão incorporados). Verificou-se
que o aumento dos parâmetros A, B, e C dados para o "amaciamento" (em relação aos usados na roatriz-resposta)
amortece efetivamente as oscilações negativas (ver figuras
1 e 2 ) , além de tornar mais acurado o cálculo da intensidade
do fluxo. Este último efeito pode ser verificado facilmente
porque os dados analisados pelo FANTI foram obtidos pelo
código NRESP4E<3), que simula a resposta do detector NE-213
para um feixe monoenergético de neutrons incidentes.
. A tabela 1 mostra os resultados numéricos dos testes
efetuados. Como indicadores da acurácia dos resultados foram
considerados:
a) a amplitude das oscilações negat-ivas no fluxo
"amaciado".
v
_
••.
b) o número total de neutrons incidentes calculado (a
simulação feita pelo NBESP4E foi para 100000 nêu.tróns
incidentes).
c)"'Um indicador do próprio código FÁNTI; que' deve ser
menor que 5 para que a análise seja aceitável, mas que, além
disso, é tanto menor quanto mais acurada for a solução..
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O único caso encontrado para o qual os parâmetros de
resolução ótimos foram iguais aos da matris-resposta foi o
caso em. que a energia dos neutrons incidentes simulados
coincidia com a energia de uma das colunas da matriz-'
resposta (12650 k e V ) .
Tabela 1. Resultados numéricos dos testes.
Energ. Res Res
A
(MeV) (%) (KeV) (%)

B
(%)

6,00
1,5
6,00
2,1
6,00
2,6
6,00
3,6
6,00
5,0
6,00
5,5
6,00
6,5
6,00
7,35
8,2
6,00
8,00
1,3
8,00
1,8
8,00
2,3
8,00
3,05
8,00
4,1
8,00
4,5
8,00
5,25
8,00
5,9
8,00
6,6
12,65 1,0
12,65 1,5
12,65 2,0
12,65 2,5
12,65 3,0
12,65 3,2
12,65 3,5
12,65 4,0
12,65 5,0
12,65 6,0
12,65 7,0

C
(%)

91

0,5

2,3

0,5

127

1,0

0,5

159
217
297
330
389
441
494
101
145
185
244
327
362
420

1,5
1,5

3,0
3,5
5,3

1,5

7,6

1,5
1,5
1,5

191

1,0

8,5
9,9
11,3
12,6
2,3
3,0
3,55,3
7,6
8,5
9,9
11,3
12,6
2,3
3,0

252

1,5
1,5
1,5
1,5

3,5
5,3
7,0
7,6

475
530
127
315

383
400
440
^06
632
760
8B3

1,5
0,5
1,0
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

0,5

1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5

1,4
3,7
4,2
5,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,4

3,7
4,2
5,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
1,4

8,5
9,9 3,7
12,6 5,5
15,3 8,2
17 S 9 10,8

MAP*
(%)

MAN*

(%)

Area
100000

67

12820
50300
76060
37
95430
6,5
27
1,8
99100
10
2,6 99320
2,5
2,3
2,6 99470
2,4 99530
2 2
2,2 99570
2,1
80
130
23390
43
85
6951
34
73,5 91100
26
62
99480
8,2
20 100200
4,6
7,9 100200
1,5
3,4 100300
.3,7 100300
1,7
3,8
4,8 100300
18,45
29
88780
9,8
14 100200
0,72
2,8 100200
0,006 0,18 100100
0,001 0,016 100000
0,0008 0,0003L 10000
0,040. 0,003 99880
0,50 0,82 99660
1,5
4,0 99450
4,5
9,2 99590
7,9
7,1 99780
50
11
8,8
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a) Máxima Amplitude Positiva da oscilação (MAP)
b> Máxima Amplitude Negativa da oscilação (MAN)
Parâmetros de resolução usados na roatriz-reeposta:
C = 0,,5
A = 1,S
B = 7,61
•

Ajuste
(<5)
3,774
3,757
3,687
3,558
2,377
1,976
1,184
0,959
0,865
3,430
3,389
3,222
2,898
2,070
1,818
1,670
1,643
1,931
2,702
2,34
1,373
0,843
0,311
0,1587
0,390
0,693
0,970
1,519
2,592

58

-700

0

5

H>

B

20

25

30

W

40

4 5 5 0

Fig.l - Resultado obtido com os parâmetros de resolução
A= 1,5, B=7,6 e C= 0,5.
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2.

Testes com o número de bins eliminados do espectro de
entrada devido ao limiar eletrônico

0 limiar eletrônico'estabelecido durante a aquisição
do espectro de altura de pulso correspondente a neutrons
incidentes num detector NE-213 causa distorção, na parte
de mais baixa energia, na forma do espectro: há uma perda de
contagens correspondentes a eventos que depositaram no
sistema de detecção uma energia menor ou igual à energia do limiar. Este afastamento da forma ideal do espectro de
altura de pulso impossibilita a análise acurada, pelo código
FANTI, do espectro experimental, uma vez que a matrizresposta usada pelo código é calculada teoricamente<3), e
neste cálculo não está incluído o efeito do limiar
eletrônico.
Para solucionar este problema, foi introduzida no
código uma subrotinaí1) que elimina tanto do espectro de
entrada quanto dos espectros simulados da matriz-resposta
os "bins" correspondentes à parte de baixa energia afetada
pelo limiar eletrônico. Tal procedimento não implicou em
perda adicional de informação, uma vez que só é eliminada
do, espectro de entrada a parte que já não contém
informação útil.
A determinação da região do espectro (ou seja, do
número de "bins") a ser eliminada devido ao limiar
eletrônico é simples e pode ser feita a partir de inspeção
visual do gráfico do espectro de entrada, ou mesmo a partir
da listagem dos valores numéricos dos conteúdos dos canais
do espectro (isto pode requerer certa experiência por parte
do usuário do código). 0 teste de que trata este texto foi
feito como uma ilustração, para o usuário, de como
determinar com a maior acurácia possível o número de "bine"
a serem eliminados-do espectro de entrada.
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O teste Consistiu nas seguintes etapas:
a) estimativa inicial para o número de "bins" a serem
eliminados (pode ser feita como descrito acima).
b) execução do código sucessivas vezes, cada uma com
um número menor e terminando com um número maior de "bins"
do que o estimado acima.
c) comparação da forma dos espectros de saida
obtidos,
verificando-se
a
existência
ou . não
de
oscilações negativas (que são um bom indicio de que o
número de "bins" usado ainda é pequeno), a soma total de
neutrons incidentes (deve passar por um máximo ao se chegar
ao número correto de "bin"s) e a soma' dos indicadores
mencionada na descrição dos testes dos parâmetros de
resolução.

Tabela 2.
Resultados dos testes com o número de "bins"
eliminados do espectro de saida.
N«- de bins '
eliminados
24

25
' 26
27
28
29
30

maior oscil.
neg.(n/cm2)
-5,473x10*
-1,124x104
-1,705x10*
-7,090x103
-5,572
-1,711x10-8
-1,939x10-»

soma dos
indicadores
1,499
1,569
1,243
1,235
1,239
1,209
.1,195

total cale. de
neutrons/cm8
3,698x104
1,220x104
-5,262x103
4,567x104
5,016x104
5,215x104
4,674x104

A tabela 2 mostra os resultados do teste. 0 melhor
resultado foi obtido com a eliminação de 29 "bins". A
eliminação de 28 "bins" ainda deixou componentes negativas
significativas, embora o total de neutrons registrados por
cm* fosse aproximadamente igual ao obtido com 29 "bins"
eliminados. A eliminação de 30 "bins" levou a uma
diminuição do total de neutrons computados, mostrando que
o corte ja levava á perda de inforiração disponível.
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4.4, Cálculo e Montage» de Una Nova Matriz-Respoata para
Detector NE-213
L.J. Antunes

Devido a mudanças na geometria de aquisição de dados
com uso de detector NE213, foi necessário o cálculo e
montagem de uma nova matriz-resposta para o detector,
correspondente a uma distância do detector à fonte de
neutrons de 100 cm (a matriz que vinha sendo utilizada nos
cálculos de deconvolução com o código FANTI foi' calculada
para uma distância detector-fonte de 612 cm),Estes cálculos
foram feitos com o código NRESP4EH) no computador BULL do
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CIN, simulando respostas do detector para 69 diferentes
energias incidentes de neutrons, na faixa de 410 keV a 14570
keV, que é o intervalo de energia para o qual o detector
NE213 de 1,5" x 1,5" está calibrado. Cada resposta simulada
utilizou cerca de 95 minutos de CPU do computador (para
400000 eventos simulados).

REFERENCIAS
1. 6. Dietze e H. Klein, "Monte Carlo Codes for the
calculation of Neutron Response Functions and Detection
Efficiencies for NE213 Scintillation Detectors" .PTB-ND-22,
ISS 0572-7170 (out/1972)

4.5. Cooperação con o IFEN
L.J. Antunes, A. G. da Silva, J. C. Sulta e L. T. Auler.

•
Durante o ano de 1987 foi iniciada uma cooperação com
pesquisadores do IPEN na área de medidas com fluxo de
neutrons rápidos. Esta cooperação incluiu cessão de
códigos de computador tais como o NRESP4E(D e o FANTI, bem
como das matrizes-resposta para detector NE213 em uso no
DEFI. Foi feita também visita ao IPEN para auxilio na
implementação e execução do código FANTI< 2), e foi
mantido contato constante para discussão è acompanhamento
da análise dos dados obtidos no. IPEN.
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4.6. Preparação de Filmes Finos
V.L. da Costa

, Em prosseguimento ao trabalho que vem sendo executado
pela DIFIS, produção de alvos finos(!»2•3), em apoio dado
ás pesquisas realizadas em outras divisões do IEN, desr
.tacamos, que para a DIVIM do DEIC, foram realizadas evaporações de MgF2 sobre filtros óticos da marca CORNING N«9780, que são utilizados nos fluorímetros reparados por
aquela divisão. 6 MgF2 tem sido usado por proporcionar uma
maior
transmissão
de
luz
incidente
diminuindo
a
reflexão. Pára estes filtros o depósito foi calculado para
transmitir o máximo de luz, com o comprimento de onda igual
a 380 A.
•
Cobalto metálico foi sublimado sobre placas de- vidro
coro cobertura de sulfeto de bário, a fim de que pudessem ser
produzidos filmes finos de cobalto, para uso em experiências
em curso na DIFIS.
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4.7. Tratamento de Água da Torre de Refrigeraçãp

, [\

A.M.S. Braghírolli e L.C.M. Âleixo
Ho
decorrer
de
1987
não
foi
possível
a
implementação do tratamento de água das torres de
refrigeração. Os principais motivos foram o atraso na
cpmpra dos produtos químicos e o atraso na troca do rotor
danificado de uma das torres. Este último impossibilitou a
parada da torre em funcionamento para se realizar a limpeza
mecânica da mesma que é o primeiro passo para se dar inicio
a um tratamento da água.
Embora não se tenha feito esta limpeza mecânica,
tentou-se a desinfecção da água com o hipoclorito de sódio
numa concentração de 2 ppro até 16ppm, mas os resultados
não foram satisfatórios. 0 produto foi sempre adicionado
no final da tarde para se evitar a degradação pelo sol.
Esta desinfecção com o hipoclorito de sódio foi
acompanhada pelas análises roicrobiológicas. Os resultados
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encontrados nas 13 análises realizadas durante o período de
setembro a dezembro, em que se realizou o tratamento, foram
considerados elevados. Isto ocorreu devido a impossibilidade
de se limpar a torre de refrigeração, tendo sido
insuficiente apenas a adição do hipoclorito de sódio.
Nestas análises o menor número de colônias encontrado foi
1500 col/ml e o maior de 60000 col/ml. Estas análises foram
feitas apenas na torre 2, que se encontra em funcionamento.
0 processo de desinfecçãoí*) depende de um conjunto *
de fatores como pH, concentração e tipo de microorganismos
presentes.
As bactérias patogênicas normalmente não sobrevivem
muito tempo em águas ácidas ou alcalinas. A aplicação dos
produtos químicos para o controle de pH, , corrosão,
abrandamento com soda, etc., podem resultar em substancial
redução do microorganismos. Por estes motivos se suspendeu
o processo de desinfecção e será retomado no momento em
que se puder dar inicio ao tratamento completo, ou seja
atacando-se os problemas de corrosão, incrustação e
microorganismos.

REFERENCIA
1. de Andrade, Hubmaièr, Curso de Tratamento de Água
ÜPRJ - 1986.
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4.8. Participação do Departanento de Fisica Relacionada ao
Acidente com i3TCs e« Goiânia.

0 Departamento de .Fisica participou dos trabalhos
relativos ao acidente com o i37Cs em Goiânia em três áreas
distintas:
*
—•
1. Controle e proteção radiológica no Hospital
Naval Marcílio Dias.
2. Auxilio no tratamento dos rejeitos radioativos
no IEN.
3. Monitoração
do paciente
Luciroar
Ferreira no Hospital Geral de Goiânia.

Neves

No Hospital Naval Marcílio Dias o DEFI participou do
controle e proteção radiológica das enfermarias onde
estavam sendo tratadas as vitimas do acidente, auxiliando a
Seção de Proteção Radiológica do IEN' (SEPRAD) nos
plantões ali realizados.
0 trabalho consistia em controlar a entrada e saída de
pessoal e material das enfermarias; delimitação, de áreas
quentes, semi-quentes, frias e pontos de controle; limpeza e
conseqüente monitoração, etiquetagem e expedição dos
rejeitos gerados; monitoração ambiental e dos pacientes;
controle do tempo de exposição de médicos e enfermeiros
quando
em
contacto
com
pacientes
contaminados;
e
preparação
(embalagem,
monitoração,
etiquetagem
e
expedição), nos casos fatais, das vitimas para necrópsia.
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O período dos plantões era de 12 horas seguidas,
iniciando-se às 8 e 20 hrs, com equipes de 3 pessoas. Nesta
fase 11 pessoas do Departamento participaram com um total de
386 horas de trabalho durante o período de 03/10 a 12/11.
No caso do tratamento (triagem, monitoração e
estocagem) dos rejeitos no IEN, 4 pesBoas do DEFI estiveram
participando desses trabalhos sob a coordenação da SEPRAD.
A monitoração do paciente Lucimar Neves Ferreira no
Hospital Geral de Goiânia esteve sob a responsabilidade de 2
pesquisadores do Departamento que realizaram as medidas no
periodo.de 30/10 a 03/11. Foram utilizados detectores de NaI
e Si(Au) e foi desenvolvida no laboratório uma técnica(D
para determinação das contaminações superficial e
incorporada.

REFERENCIA

1. A.G. da Silva, J.C. Suita e S.C. Cabral, "Contribuição
ao Estudo de Contaminação com la^Cs". Nota .Técnica DEFI 01/87.
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5. PRODOÇAO

5.1. Produção de Radioisótopos
A Produção de radioisótopos incorpora trabalhos
realizados nos itens PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
e APOIO TÉCNICO envolvendo um grande número de pessoal
qualificado, inclusive de outros setores do IEN. Como tarefa
rotineira, ela é de caráter continuo, diferenciando-se assim
substancialmente
das
atividades
de ' Pesquisa
e
de
Desenvolvimento
Tecnológico
ambas
de
características
eminentemente temporárias.

5.1.1 Produção de " ' I
Durante o ano de 1987, foram produzidas e expedidas
comercialmente 257 mCi de 1231 para a utilização nos
setores de Medicina Nuclear do Hospital universitário Pedro
Ernesto, Hospital Naval Marcilio Dias, • Hospital Central do
Exército e Hospital Universitário da UFRJ, correspondendo a
um total de cerca de 2140 pacientes atendidos.
Fontes calibradas e encapsuladas de 5 7Co, num total de
405 M C Í foram preparadas e comercializadas para a
calibração das câmaras gama.
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5.1.2. Produção de Fonte " C o
D.F. dos Santos, J.Â. Osso Jr., R.F. da Silva e A.S.F. de
Souza.

Fontes de 5?Co ( D , têero sido produzidas no ciclotron
CV-28 do IEN, pelo bombardeamento de um feixe de prótons de
24 MeV num alvo de niqüel natural com 4 mm de diâmetro. E
importante que durante a irradiação o feixe esteja bem
colimado e atinja somente uma área de 2 mm do alvo, pois
esta fonte, mais tarde, é utilizada junto a um colimador de
chumbo de 2 mm. Após o final de irradiação este alvo é
guardado e espera-se 60 dias para que uma das impurezas do
alvo, o s*Ni (TH=6,1 dias), decaia. Pensando em reduzir este
tempo de 60 dias, optou-se pela separação química, onde as
vantagens seriam inúmeras. Primeiro, o tempo de espera após
a irradiação seria reduzido para 15 dias, suficiente para
que o 5 7Ni (T>s=36 horas) decaia para 5?Co. Em segundo lugar,
a colimação durante a irradiação não seria mais um
fator tão importante, ficando até mais fácil a produção
de fontes pontuais menores do que 2 mm.
*
0 método de separação química utilizado é o de troca
iônica<2), em resina Dowex 1x8 de 100.-200 mesh, com altura
de 7 cm e diâmetro de 1 cm. Após os 15 dias de decaimento o
alvo de níquel é dissolvido em HNOs 3N â quente, levado a
secura e atacado com HC1. Depois da transformação de NOspara Cl-, a amostra é tomada em HC1 9N e passada através de
uma coluna previamente condicionada em HC1 9N.
Para um alvo de 120 mg, cerca de 50 rol de HC1 9N são
suficientes para eluir o níquel e o 5?Co é eluido com 40 ml
de HC1 4N. Caeo haja presença de Fe como impureza
proveniente do alvo e reagentes, eete pode ser eluido da
resina com HC1 IN. 0 rendimento de separação química £
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maior que 90%. Esta amostra é levada à secura no final e
tomada em HC1 0,05N em quantidades de microlitros para que a
atividade especifica fique bem alta. Esta atividade é
então depositada num suporte de lucite com uma reentrância
de 2 mm de diâmetro. A secagem da fonte ê feita utilizando
lâmpada infravermelha. Este método de separação química
não fornece um produto final livre de resíduo, por isso
pretende-se desenvolver outro método onde a separação seja
livre de resíduo.

REFERENCIAS
1. D.F. dos Santos, Relatório Técnico Anual do Instituto de
Engenharia Nuclear, seção. 4.2.1.6 (1986), 63.
2. L.J. Kirby, "The Radiochemistry of Nickel", NAS-NS 3051
(1961), 22.

5.1.3. Controle Microbiológico de Radioisótopos
0

L.C.M. Aleixo

Reiniciada a produção de radioisótopos em março, foi
dado prosseguimento aos testes para controle microbiológico
nos radioieótopos produzidos (123I, m i n ) .
Nas amostras de 1 2 3 I foram, utilizado» os meios de cultura já citados anteriormente (relatório^ 1986). Neste ano
foram
realizadas
35
análises
é
todas
apresentaram
crescimento negativo, sendo liberadas para uso e enviadas
aos hospitais.
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Por solicitação do Hospital Naval Marcilio Dias,
foram produzidos 2 lotes de m i n que por se tratar de
produto injetável deve ser estéril e apirogênico. Foram
utilizados no controle microbiológico os seguintes meios de
cultura: Caldo Casoy, Caldo Tioglicolato e Caldo G_licose 2%,
para verificação de contaminação por fungos e bactérias.
Além destes testes foi realizado o Teste de Limulus para
verificação de pirogênio (lipopolissacarideo constituinte
da parede celular de bactérias Gram-negativas). As duas
amostras de l u I n foram liberadas e enviadas ao Hospital'
Naval Marcilio Dias em novembro.
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