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A Palavra do

Diretor

A ciência aplicada intencionalmente na produção de tecnologia é um processo que remonta a 
pouco mais de um século. O início da busca sistemática, mas ainda não profissional de 
tecnologia, teve início na Lunar Society of Birmingham, em 1760, e no laboratório químico de 
Liebig, em Giessen, Alemanha, por volta de 1830. No entanto, somente com os trabalhos de 
Thomas Alva Edison, por volta de 1880, é que se profissionaliza e se torna clara a função da 
pesquisa e do desenvolvimento no processo de solução das necessidades da sociedade. 
Edison foi provavelmente o primeiro produtor de tecnologia.

Na produção de tecnologia, utiliza-se o estoque mundial de conhecimentos livremente 
disponíveis. De forma superficial, poder-se-ia dizer que é possível gerar tecnologia sem 
executar qualquer pesquisa. Entretanto, a experiência tem demonstrado que os produtores de 
tecnologia mais eficientes são aqueles que realizam pesquisas próprias, o que lhes permite 
fazer melhor uso dos conhecimentos gerados por outros.

Esta constatação move os Sistemas de Ciência, Tecnologia e Inovação dos países na direção 
de uma crescente aplicação de recursos na infraestrutura de pesquisa e, notadamente, na 
formação de pessoal, podendo incluir-se aqui a iniciação científica como uma importante etapa 
desse processo. Na iniciação científica busca-se estimular o pesquisador/orientador a formar 
equipes; estimular o envolvimento de novos pesquisadores na atividade de formação, e 
introduzir o aluno de graduação no mundo da pesquisa científica.

Para nós do CDTN a iniciação científica é encarada como preparação de profissionais para a 
sua inserção no mercado de trabalho. Esta preparação envolve os conhecimentos específicos 
adquiridos, o contato com profissionais de primeira linha, a utilização de laboratórios equipados 
e atualizados e o aprendizado do trabalho em equipe. Envolve também selecionar e combinar 
informação de modo a transformá-la em conhecimento útil, ao mesmo tempo em que é 
aprimorada a redação e a capacidade de comunicação do aluno, habilidades estas que são 
fundamentais no mercado de trabalho atual.

Os números envolvidos nos nove anos de existência do nosso Programa de Iniciação Científica 
atestam a seriedade com que o CDTN encara esta atividade: foram concedidas 557 bolsas de 
Iniciação Científica e Tecnológica, financiadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e um pequeno 
número por outras entidades. Em 2012, foram distribuídas 35 bolsas provenientes do Programa 
de Bolsas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica da FAPEMIG, 43 bolsas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica CNEN/CNPq, 6 bolsas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PIBITI/CNPq 
e 5 bolsas de outros projetos, num total de 78 bolsas distribuídas.

Por outro lado, a importância de uma iniciativa não deve ser medida apenas pelas quantidades, 
mas também pela qualidade dos seus resultados. Ao longo da existência da Iniciação Científica 
no CDTN, não foram poucos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e orientadores, que se 
destacaram ou receberam prêmios:



• Em 2005, recebeu uma menção Honrosa no 32 Prêmio Destaque do Ano na Iniciação 
Científica do CNPq;

• Também em 2005, a 1C do CDTN foi distinguida com o 1° lugar na Sessão Pôster Júnior 
de IC /IN AC ;

• Em 2007, destacou-se com 32 e 5e lugares na Sessão Pôster Júnior de IC /INAC;
• Também em 2007, recebeu a indicação para representar a CNEN no 5° Prêmio 

Destaque do Ano de Iniciação Científica do CNPq (categoria Ciências Exatas, da Terra e 
Engenharias);

• No ano de 2008, recebeu a Menção Honrosa na área de Engenharias no 2- Seminário 
Estadual de Iniciação Científica / FAPEMIG;

• Em 2009, a IC do CDTN foi agraciada com o 1° lugar na categoria Ciências Exatas, da 
Terra e Engenharias, do 7- Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Cientifica -  CNPq;

• No ano de 2010, teve o melhor pôster do INTERCOR-2010 (Congresso Internacional de 
Corrosão).

• Em 2011, recebeu a indicação para representar a CNEN no 9- Prêmio Destaque do Ano 
de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq (categoria Ciências Exatas, da Terra e 
Engenharias);

• Em 2012, recebeu a indicação para representar a CNEN no 10e Prêmio Destaque do 
Ano de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq (categoria Ciências Exatas, da Terra 
e Engenha'rias).

Por todos esses motivos, a Direção do CDTN parabeniza a todos os envolvidos nesse 
processo vitorioso, que é motivo de orgulho para todos nós. Convido a todos a conferir os 
trabalhos da edição 2012 do Seminário Anual de Iniciação Científica, que marcâ mais uma 
etapa dessa iniciativa de sucesso.

Belo Horizonte, novembro de 2012

João Roberto Loureiro de Mattos

Diretor do CDTN

viii



Programação

7 e 8 de novembro de 2012, CDTN, Belo Horizonte

* Palestra de abertura: “Monitoração Ocupacional Interna - Contador de Corpo Inteiro” 

Cássio Miri Oliveira -  Doutorando em Ciências e Técnicas Nucleares no DEN/UFMG

7 de novembro 
quarta-feira / tarde

8 de novembro 
quinta-feira /manhã

8 de novembro 
quinta-feira / tarde

13:30-14:45 Abertura e 
Palestra* 8:20-10:00 Sessão Oral 2 13:30-15:00 Sessão Pôster 2

14:50-15:30 Sessão Oral 1 10:00-10:20 Intervalo 15:00-15:20 Intervalo

15:30-15:50 Intervalo 10:20-12:00 Sessão Pôster 1 15:20-17:00 Sessão Oral 3

15:50-16:30 Sessão Oral 1
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Seção de Produção de Radiofármacos



Preparação e avaliação de Brevundimonas diminuta para validação da 
filtração esterilizante de radiofármacos

Aline Emilia Panta Lacerda e Juliana Batista da Silva

INTRODUÇÃO

A fabricação de produtos farmacêuticos 
injetáveis necessita de uma rotina pautada 
em procedimentos analíticos, visando à 
integridade do produto final. Para tal, é feito 
o processo de validação da produção e dos 
métodos utilizados para avaliação da 
qualidade do produto1. Na produção de 
Fludesoxiglicose (18F) e Fluorocolina (18F) o 
método utilizado para garantir a esterilidade 
dos produtos é a filtração em membrana 
esterilizante (0,2 pm).
O filtro de grau esterilizante deve ser 
validado para comprovar que efetivamente 
esteriliza o produto nas condições reais de 
processo. Entre os testes exigidos para 
validação está o desafio com a cepa 
Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)1.
As membranas de filtração esterilizante são 
capazes de reter 100% de uma cultura 
contendo não menos que 107 UFC de B. 
diminuta por cm2 de superfície de 
membrana filtrante2.
Sabe-se que a morfologia das células é 
susceptível a alterações de acordo com a 
genética e as condições de cultivo do 
microrganismo3. Neste contexto, o tamanho 
da bactéria é fundamental para a 
determinação da característica de retenção 
do filtro. Para o teste de desafio do filtro, 8. 
diminuta deve ser devidamente 
armazenada e cultivada. A identidade, o 
tamanho das células e a viabilidade do 
microrganismo devem ser confirmados.

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é avaliar 
características de culturas de B. diminuta, 
necessárias para validar a filtração 
esterilizante do processo produtivo da 
Unidade de Pesquisa e Produção de 
Radiofármacos do CDTN.

METODOLOGIA
B. diminuta foi obtida a partir de dois 
fornecedores na forma liofilizada. Após a 
reconstituição, os estoques foram mantidos 
em Caldo Triptico de Soja (TSB). A cultura 
estoque foi inoculada em TSB e incubada a 
30°C/24hs. Após este período, 2 mL da 
cultura anterior foram transferidos para 
Caldo Salina Lactose (SLB) e incubado a 
30°C/24hs, com agitação a 50 rpm. A 
concentração de microrganismos na 
suspensão desafio foi determinada pela 
comparação de absorbância com a 
suspensão padrão 0,5 da escala Mcfarland, 
que garante 1,5 x 108células/mL.
A avaliação do tamanho da B. diminuta foi 
realizada pelo teste de filtração em 
membranas de 0,45 pm e de 0,2 pm. A 
integridade das membranas foi avaliada 
antes e após o uso. Os filtrados foram 
inoculados em TSA para verificação de 
possível crescimento bacteriano4.
A viabilidade de B. diminuta foi confirmada 
por meio da inoculação direta em TSB na 
presença de 18FDG. Controles positivos, 
negativos e brancos foram realizados para 
avaliação do teste. A identificação de B. 
diminuta foi verificada pela avaliação de 
características morfológicas da colônia e 
através da técnica coloração de Gram. A 
caracterização bioquímica foi realizada 
utilizando teste API 20 NE (BioMérieux) e 
testes complementares (ASTM F838-05).

RESULTADOS
O cultivo de B. diminuta permitiu 
crescimento adequado para ambas as 
cepas testadas. O teste de filtração (Fig. 1) 
confirmou o tamanho especificado para 
suspensões adequadas de B. diminuta: 0,3
- 0,4 pm de diâmetro por 0,6-1,0 pm de 
comprimento4.
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Figura 1: Resultado da avaliação do tamanho das cepas 
cultivadas. (A) Controles negativos. (B) Controles 
positivos. (C) Presença de crescimento bacteriano nos 
filtrados obtidos pela membrana de 0,45 |jm. (D) Ausência 
de crescimento bacteriano no filtrados obtidos pela 
membrana de 0,2 |jm.

O teste de viabilidade confirmou que 18FDG 
não possui efeito bactericida, uma vez que 
os crescimentos das bactérias não tiveram 
redução na presença do produto, após 48 
horas de incubação. Os crescimentos nos 
controles positivos foram semelhantes aos 
crescimentos das cepas na presença de 
18FDG, confirmando que o produto não tem 
influência adversa sobre a bactéria (Fig. 2).

Figura (A)
Crescimento de B. diminuta A na presença de FDG. (B) 
Crescimento de B. diminuta B na presença de 1SFDG.

A morfologia das colônias em TSA foi 
uniforme. Foram observadas colônias 
amarelas, ligeiramente convexas e 
brilhantes, indicativo de B. diminuta4. Os 
resultados da coloração de Gram 
identificaram bacilos Gram-negativos, 
também característicos da espécie4 (Fig. 3).

Figura 3: Imagem ilustrativa dos testes de identificação. (A) 
Caracterização da Morfologia das Colônias. (B) Resultado 
da coloração de Gram: Presença de Bacilos Gram 
Negativos.

A caracterização bioquímica realizada com 
o teste API 20 NE, confirmou B. diminuta, 
pela comparação de resultados com o 
quadro de identificação fornecido pelo 
f a b ri cante (Fig. 4).

Figura 4: Identificação de B. diminuta pelo teste API 20 
NE. As setas mostram as principais reações do teste 
indicativas da espécie: assimilação de malato e citrato.

Na Tab.1 estão relacionados os testes com- 
plementares de identificação, com seus res
pectivos resultados. Segundo ASTM, os 
resultados são indicativos de B. diminuta.

TABELA 1: Identificação Bioquímica de B. diminuta.

Teste Resultado
Indol Negativo

Catalase Positivo
Oxidase Positivo
DNAse Negativo

Crescimento em ágar MacConkey Positivo

CONCLUSOES
A preparação e manutenção de B. diminuta 
de diferentes fornecedores permitiram ob
tenção de suspensões igualmente apro
priadas para o teste de desafio bacteriano. 
Os procedimentos desenvolvidos foram 
adequados para cultivo e avaliação de B. 
diminuta, permitindo a execução do primeiro 
teste de validação da filtração esterilizante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Farmacopeia Brasileira, 5ed, v.1 ANVISA, 2010.
[2] PDA Sterile Filtration Committee. Sterilizing 
Filtration o f Liquids. Technical Report n26, 1997.
[3] LEE, S. H; LEE, S.S; KIM, C, W. Research 
Article. Vol. 56. N° 2, April, 2002.
[4] ASTM Committee. Standard Test Method for 
Determining Bacterial Retention o f Membrane 
Filters Utilized for Liquid Filtration. Designation: 
F838-05, 2005.

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO
FAPEMIG, CNPq, INCT.
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Serviço das Radiações Aplicadas à Saúde



Estudo e caracterização do efeito antitumoral de aroilhidrazonas e seus 
complexos de platina (II)

Caiubi Rodrigues de Paula Santos e Raquel Gouvea dos Santos

INTRODUÇÃO

O câncer, segundo a organização mundial 
da saúde (OMS), é um termo genérico para 
designar um grande grupo de doenças que 
podem afetar qualquer parte do corpo. 
Consiste na proliferação rápida de células 
anormais que crescem além de seus limites 
habituais. No Brasil, esta doença representa 
a segunda causa de óbito na população 
adulta, sendo que, de acordo com as 
previsões do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), a incidência da doença neste ano 
(2012) atingirá em torno de 520 mil casos. 
Dentro dessa perspectiva, Um importante 
grupo de compostos, denominados 
hidrazonas e seus complexos metálicos, 
tem se destacado e despertado muito 
interesse no meio cientifico devido sua 
diversidade de aplicações farmacológicas, 
principalmente por sua atividade 
antitumoral. Complexos de platina (II) 
baseados em aroilhidrazonas tem sido 
desenvolvidos com a finalidade de se obter 
um agente antitumoral eficaz e com 
reduzidos efeitos colaterais.

OBJETIVO

Determinar e caracterizar a atividade 
antitumoral de Aroilhidrazonas Livres 
(H2APNH2, H2APP, H2AcPh e H2BzPh) e de 
seus complexos com Platina (II)

METODOLOGIA

Os efeitos citotóxicos dos compostos 
testados foram quantificados através do 
ensaio colorimétrico com 0 brometo de 3- 
(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil tetrazolium 
(MTT). Este sal é capaz de captar elétrons 
da cadeia transportadora na mitocôndria, 
sofrendo redução por meio da ação de 
enzimas desidrogenases de células

metabolicamente viáveis, o que gera 
pequenos cristais de coloração roxa 
denominados de Formazan. Esses cristais 
são insolúveis em água e apresentam pico 
de absorção máxima em 570 nm. Para se 
proceder este teste, células da linhagem 
U87 (glioblastoma multiforme humano) 
foram semeadas em placas de cultura com 
96 poços (2000 células/poço) e incubadas 
por 24 horas para aderência. Decorrido 
esse tempo, foram adicionadas, às células 
aderidas, soluções dos compostos testados 
na concentração de interesse (1x106 mol/L 
1p Molar) permanecendo em contato com as 
células por período de 48 horas (período de 
tratamento). Decorrido este tempo, as 
células tratadas foram encubadas com 
solução de MTT (0,5 mg/mL) por 4 horas, 
ao abrigo da luz. O sobrenadante contendo 
o sal foi retirado e 100 pl de solvente DMSO 
foram colocados em cada poço para 
solubilizar os cristais de Formazan. A 
concentração de cristais das amostras 
foram quantificadas em um leitor de 
microplaca UV-visível em comprimento de 
onda de 570 nm. A fração de sobrevivência 
foi calculada como porcentagem do controle 
(Absorbância no controle, células não 
tratadas, eqüivale a 100% de 
sobrevivência).
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RESULTADOS CONCLUSÃO

TABELA 1. Efeito Citotóxico das 
Aroilhidrazonas e seus Respectivos 
Complexos de Platina (II) em Linhagem 
Celular de Glioblastoma Multiforme Humano 
U87

PORCENTAGEM DE SOBREVIVÊNCIA CELULAR

Compostos Média / 
SD

Complexo de 
Platina (II) Média

/S D

H2PNH2
20,33 ± [Pt (H2APNH2) 45,83 ±

3,66 Cl2] 9,53

h 2a p p 46,19 ±
[Pt (H2APP) 46,62 ±

10,72
Cl] 9,43

H2BzPh
49,60 ± [Pt (H2BzPh) 37,90 ±

4,10 Cl] 7,55

H2AcPh 59,06 ± 
3,56

[Pt (H2AcPh) 
Cl]

44,76 ± 
5,59

Gráfico 1. Efeito Citotóxico das 
Aroilhidrazonas e seus respectivos 
complexos com Platina (II) em linhagem 
celular de glioblastoma multiforme humano 
U87

Os compostos apresentaram ação 
citotóxica na linhagem celular avaliada 
(Glioblastoma multiforme humano -  U87). 
Estudos mais aprofundados devem ser 
realizados para elucidar o mecanismo de 
ação dos compostos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BERALDO, H and GAMBINO, D. Mini
Reviews in Medicinal Chemistry, v.4, n.1, p. 
31-39, 2004;

[2] BERALDO, H. Cienc. Cult., vol.63 no.1, 
São Paulo Jan. 2011;

[3] BOGLIOLO, Luigi; BRASILEIRO FILHO, 
Geraldo. Patologia. 3. ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2000;

[4] Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
Dados sobre Mortalidade, disponível em: 
<http://mortalidade.inca.gov.br/Mortalidade/ 
prepararModeloOO.action>, acessado em 
25/05/2012

[5] Organização Mundial de Saúde,
disponível em: <http://www.who.int/en/>
acessado em 25/05/2012;

[6] ROSENBERG B.; VANCAMP L.; 
TROSKO J.E.; MANSOUR V.H. Platinum 
Compounds: a New Class of Potent 
Antitumour Agents. Nature, v.222, n.5191, 
p.385, 1969;

[7] SEVIM, R. and KÜÇÜKGÜZEL, §. 
Biological Activities of Hydrazone 
Derivatives, Molecules, 12, 1910-1939, 
2007.

[8] SEVIM, R. and KÜÇÜKGÜZEL, §. 
Biological Activities of Hydrazone 
Derivatives, Molecules, 12, 1910-1939, 
2007.

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO
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Estudo e desenvolvimento de métodos ópticos e térmicos para avaliação de 
dosímetros de alumina

Claudete Roberta Evangelista Silva e Luiz Cláudio Meira Belo

INTRODUÇÃO

Quando a radiação é absorvida por um 
cristal contendo impurezas e defeitos na 
rede cristalina, alguns elétrons são 
confinados nos níveis de energia criados 
dentro da banda proibida, entre as bandas 
de Valencia e de condução. Se estes 
elétrons são forçados pelo aquecimento do 
material a retornar para a banda de 
valência, a sua energia é emitida na forma 
de luz. A quantidade total de luz emitida é 
proporcional à dose absorvida no cristal. 
Este fenômeno é denominado 
termoluminescência (TL) e é a base da 
chamada dosimetria termoluminescente, 
tema central do presente trabalho. Além da 
temperatura, alguns tipos de cristal podem 
emitir luz em comprimentos de onda 
específicos mediante estímulos ópticos em 
outros comprimentos de onda como luz 
visível, infravermelho ou ultravioleta. Este 
tipo de fenômeno é chamado luminescência 
opticamente estimulada (OSL) [1],

OBJETIVO

Estudo e caracterização de novos
dosímetros de alumina tendo em vista a sua 
utilização como dosímetros luminescentes 
estimulados óptica ou termicamente.
Desenvolvimento de um protótipo para a 
estimulação óptica de dosímetros de
alumina tendo em vista o seu uso como 
método de esvaziamento das armadilhas TL 
e OSL em cristais de alumina.

METODOLOGIA

Neste trabalho, foram estudadas as 
propriedades termoluminescente e 
fotoluminescente em amostras de alumina 
a-AI203:C. Para a realização do
experimento foram adquiridos dosímetros

TLD500 para serem comparados com as 
amostras de alumina (ALDOS) 
desenvolvidas e produzidas no CDTN 
(Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 
Nuclear). As amostras tanto de TLD500 
quanto de ALDOS foram irradiadas em um 
irradiador de 137Cs no Laboratório de 
Calibração de Dosímetros (LCD/CDTN). 
Foram utilizadas doses de 5 mSv e de 
10mSv em diversos estudos. As leituras 
foram feitas utilizando a leitora 
termoluminescente da marca harshaw 
modelo 4500.

RESULTADOS

Amostras ALDOS e TLD500 foram 
irradiadas com doses de 10 mSv e 
iluminadas com luz azul (470nm) a fim de 
se determinar o tempo necessário para a 
liberação das cargas confinadas nas 
armadilhas usualmente utilizadas para 
termoluminescência. O resultado deste 
estudo é mostrado na Figura 1. Pode-se 
notar que após alguns minutos de 
estimulação com luz azul, o valor da carga 
residual cai rapidamente. No entanto, é 
importante notar que a carga volta a crescer 
quando a estimulação permanece por 
tempos superiores a 90 minutos. Este 
comportamento foi atribuído a efeitos de 
termoluminescência fototransferida (ainda 
em investigação) e fotoluminescência.

A presença de efeitos de fotoluminescência 
foi investigada em termos da carga 
acumulada em função do tempo de 
exposição à luz azul. Na Figura 2 é 
apresentada a resposta das amostras 
ALDOS à estimulação a 470nm. Pode-se 
notar que para tempos entre 20 e 50 
minutos ocorre um aumento 
aproximadamente linear da carga.
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Tempo (minutos)

Figura 1. Resposta da carga residual das 
amostras ALDOS 3 a 6 após estimulação 
com luz azul por diferentes tempos.

Para tempos superiores a 50 minutos o 
valor da carga acumulada permanece 
quase constante mas com uma variância 
elevada. Isto foi considerado como o 
resultado da concorrência entre 
fotoluminescência e liberação de cargas por 
estimulação óptica.

O  25
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Figura 2. Resposta de amostras ALDOS 
iluminadas com luz azul (470nm).

significativa tanto para termoluminescência 
quanto para estimulação óptica.

Foram identificados três efeitos principais 
quanto à estimulação óptica: OSL,
fotoluminescência e termoluminescência 
fototransferida.

O dispositivo desenvolvido no CDTN para a 
estimulação óptica baseada no uso de uma 
matriz de leds azuis de alta intensidade 
mostrou-se eficiente para os estudos de 
OSL, fotoluminescência e PTTL.

O apagador de eprom utilizado para irradiar 
as amostras em UV demonstrou grande 
eficiência, podendo ser calibrado para 
simular a exposição a radiações ionizantes.

Um efeito não esperado a princípio foi 
observado: as amostras ALDOS expostas 
ao UV aumentaram sua sensibilidade por 
fatores que variaram de quatro a cinco 
vezes quando comparado a amostras não 
expostas ao UV. Além disso, ficou 
evidenciado que o efeito da exposição ao 
UV não apresenta desvanecimento 
significativo, aumentando a sensibilidade 
das amostras inclusive às radiações 
ionizantes.
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CONCLUSOES

Foram estudados e caracterizados 
dosímetros de alumina produzidos no 
CDTN em termos de sua resposta a 
estímulos térmicos (TL) e ópticos. Estes 
dosímetros apresentaram resposta

20

I



Implantação de ensaios pré-clínicos para avaliação de genotoxidade in vitro 
do radiofármaco 18F-fluorocolina

Mara Cristalha Corgozinho Silva e Raquel Gouvêa dos Santos

INTRODUÇÃO

O radiofármaco mais utilizado na 
Tomografia por emissão de positrons (PET) 
aplicado na oncologia é a 2-[18F]fluoro-2-D- 
desoxi-glicose ([18F]FDG). Entretanto, por 
se tratar de um marcador do metabolismo 
da glicose têm sido relatados falsos 
positivos para sítios inflamatórios ativos ou 
infecções; assim como falsos negativos 
para tumores malignos com baixa atividade 
metabólica. Na busca de radiofármacos 
alternativos a 18F-fluorocolina desponta 
como um marcador PET para tumores 
cerebrais e prostáticos. No entanto, para 
que este novo radiofármaco possa ser 
utilizado no Brasil, ensaios pré-clínicos in 
vitro e in vivo devem ser realizados para 
atestar a segurança deste novo 
radiofármaco junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). Neste 
projeto, sâo desenvolvidos e implantados 
protocolos de síntese, controle de qualidade 
e ensaios pré-clínicos para avaliação do 
potencial genotóxico da 18F-fluorocolina.

OBJETIVO

- Implementação de metodologias para 
avaliação do potencial genotóxico do 
radiofármaco 18F-Fluorocolina de acordo 
com exigência da ANVISA para registro de 
radiofármacos.
- Validar nova metodologia para avaliação 
genotóxica de radiofármacos: Ensaio do 
Cometa
-Estudar a especificidade da interação do 
radiofármaco com alvos células tumorais in 
vitro.

METODOLOGIA

Estudos de genotoxicidade in vitro são 
realizados com o objetivo de detectar o

potencial mutagênico do agente químico 
estudado. O “Guia para a condução de 
estudos não clínicos de segurança 
necessários ao desenvolvimento de 
medicamentos” da ANVISA, indica o teste 
do micronúcleo como um ensaio in vitro 
para a avaliação da genotoxicidade do novo 
fármaco.[1l[2].
O cultivo das células CHO-K1, PC3, MRC- 
5, U-87, e LNCap é realizado em meio de 
cultura completo, constituído de Ham-F12 
para CHO-K1, RPMI para PC3 e DMEM 
para as demais células, suplementado com 
10% de soro fetal bovino, 1,2g/L de 
bicarbonato de sódio e 1% de solução de 
penicilina e estreptomcina. A manutenção 
das células é feita em placas de 100mm de 
diâmetro em estufa a 5% de C 0 2 e 37°C. 
Para a realização dos experimentos é feita 
a técnica de tripsinização para o 
desprendimento das células e contagem de 
células viáveis em câmara de Neubauer.
Os micronúcleos são pedaços de 
cromossomos ou cromossomos inteiros 
desprendidos do núcleo principal por ação 
de agentes químicos que causam 
anormalidades na formação das fibras do 
fuso na anáfase. Para maior precisão da 
análise citogenética é preciso que sejam 
analisadas somente células que tenham 
completado um ciclo celular após a 
exposição ao agente químico. Para isso, 
utiliza-se a técnica de bloqueio da 
citocinese por exposição a Citocalasina B 
que impede a clivagem da célula com 
material genético duplicado. Assim, as 
células binucleadas garantem a análise de 
células que completaram um ciclo celu lar[3]. 
O teste clonogênico é uma técnica que 
consiste na incubação de um conhecido 
número de células por um período desejado 
na presença do agente químico testado e 
posterior coloração por corante Giemsa das 
células multiplicadas. 40 e 60 células MRC-
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5 são semeadas por placa (em placa de 
40mm). Após aderência celular as células 
são expostas a diferentes concentrações de 
DMSO ou fármaco teste (0,0%; 0,5%; 1,0% 
e 2,0%) por 7 e 10 dias de incubação. A 
porcentagem da capacidade proliferativa é 
calculada dividindo-se o número de colônias 
nas placas tratadas pelo número de 
colônias da placa controle.

RESULTADOS

Revisão bibliográfica da legislação:

Tabela 1: Revisão Bibliográfica da Legislação

Tabela 2: Efeito de DMSO sobre a proliferação de 
células

Legislação Ensaios in vitro

A N V IS A
RDC64/2009

- Mutação genética bacteriana, Avaliação 
cifogenètica de dano cromossomal: 1) 
aberração cromossômica na metáfase; 2) 
micromícleo; 3 ) mutação genética de 
linfoma T K  de rato.

OECD Ensaio do micronúcleo:

- Bloqueio da citocinese;

- Ativação metabólica

- Controles jpositivo e negativo

Padronização do cultivo celular:

A) B)

i f t
Figura 1: Fotomicrografia de linhagens humanas: 
Tumor prostático a) LNCap, b) PC3, célula de 
fibroblasto c) MRC-5 em 
Ensaio Clonogênico:

Figura 2: Fotomicrografia de 
uma colônia de células de 
fibroblastos humano (MRC- 
5): Colônia após 7 dias de 
crescimento

quant.
células

semeadas

período
de

incubação
(dias)

.
0  DMSO- 

Tratamento

duplicatas * colônias 
formadas

média
dssv.

Padrão
eftc. 

Plaq %
sobrevivência

%
piaca 1 placa 2

0,0% 33 3£ 34,50 2,12 57,50 100,00

0,5% 14 27 20,50 9,19 34,17 59,42

1,0% 11 17 14,00 4,24 23,33 40,58

2,0% 1 0 0,50 0,71 0,83 1,45

0,0% 23 16 19,50 4,95 48.75 100,00

0,5% 11 14 12,50 2,12
40 10

1,0% S 6 7,00 1,41 17,50 35,90

2,0% 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

: \

X ,

Figura 3: Taxa de sobrevivência de MRC-5 em 
função da concentração de DMSO

C .l\

Figura 4: Eficiência de Plaqueamento de MRC-5 em 
função da concentração de DMSO

CONCLUSÕES
Com a padronização do teste clonogênico e 
o levantamento bibliográfico sobre ensaios 
de citotoxicidade e legislação, torna-se 
viável a realização da próxima etapa do 
projeto que trata dos testes de 
genotoxicidade in vitro para a fluorocolina 
produzida pelo CDTN.
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Determinação da capacidade da troca catiônica de uma bentonita alterada 
por solução alcalina

Daniela Nogueira do Amaral, Jaqueline Calábria e Stela Dalva Santos Cota

INTRODUÇÃO

A argila é formada pela degradação de 
rochas produzindo fragmentações muito 
pequenas. Bentonita é um nome genérico 
da argila formada em sua grande maioria 
por montmorilonita. Podem ser encontrados 
vários tipos de bentonita de acordo com o 
elemento predominante, podendo ser K, Ca, 
Na, e Al [1],

Em razão da superfície eletricamente 
carregada, as argilas atraem os íons e 
moléculas polarizadas. Pelo fato de 
apresentarem um número maior de cargas 
negativas a adsorção é principalmente de 
cátions. Essa superfície de troca é 
responsável pela sua capacidade de troca 
catiônica [2 ],

O método de adsorção do azul de metileno 
permite determinar a capacidade de troca 
catiônica (CTC) dos argilominerais. O 
corante denominado azul de metileno tem a 
seguinte fórmula molecular C16H18SN3CI. 
3H20 , e trata-se de um corante catiônico. O 
cátion azul de metileno substitui os cátions 
adsorvidos na argila de forma irreversível. O 
ensaio de adsorção consiste na titulação da 
suspensão formada pelo solo mais água, 
utilizando o corante como titulante. Uma 
gota é retirada da suspensão a intervalos 
de volume e aplicada em um papel de filtro, 
a presença de um halo azul ao redor da 
mancha no papel indica o excesso de 
corante, e, portanto o fim da titulação [3].

0 ma das muitas aplicações que se podem 
dar as argilas é o uso como barreira de 
engenharia em depósitos de rejeitos 
radioativos. Entretanto, o ambiente em um 
depósito de rejeitos radioativos é altamente 
alcalino, em função dos materiais 
cimentíceos empregados em sua

construção. Este meio alcalino pode 
modificar geoquimicamente a argila. A 
montmorilonita, por exemplo, pode ser 
dissolvida em meio básico, desta forma a 
capacidade de troca catiônica, dentre outras 
propriedades, pode ser alterada [4,5],

OBJETIVO

Determinar a capacidade da troca catiônica 
da bentonita alterada por solução alcalina, e 
compará-la com aquela apresentada pela 
bentonita original.

METODOLOGIA

A argila utilizada foi uma bentonita sódica 
comercial codificada como BGEL. A 
amostra recolhida foi levada para a estufa e 
em seguida quarteada. Foram separadas 
12 porções de 3 gramas, todas em 
duplicata, totalizando 24 porções. Duas 
amostras foram separadas sem sofrer 
nenhuma alteração, sendo analisadas por 
difração de raios-X, e teste de adsorção do 
azul de metileno. As demais amostras, 
foram adicionadas separadamente a 22 
recipientes de plástico contendo cada um 
300 ml_ de solução de NaOH 1 mol.L'1, 
totalizando 11 amostras em duplicata. Estes 
recipientes foram deixados sob agitação 
constante a temperatura constante de 25°C. 
Cada amostra sofreu um período diferente 
de alteração. Os intervalos de alteração 
foram os seguintes: 4h, 8 h, 12h, 24h, 48h, 3 
dias, 7 dias, 11 dias, 16 dias, 22 dias e 28 
dias [5]. As amostras foram então filtradas, 
lavadas e secadas a 105°C. O sólido assim 
obtido foi então triturado, e teve sua 
capacidade de troca catiônica determinada 
pelo teste do azul de metileno. Para o teste 
de azul de metileno, foram adicionados 300 
mL de água deionizada à amostra triturada, 
e 0 pH corrigido para uma faixa de 2,5 a
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3,5, com solução de ácido sulfúrico 0,1 N. 
Então a suspensão foi titulada com uma 
solução de azul de metileno 0,01 N, até 
formação da aura azul indicando o ponto 
final da titulação [3], A CTC foi então 
calculada utilizando a seguinte equação:

CTC = (0,01xV/M)x100 (I)

onde, V é o volume do titulante em ml_ e M 
é a massa de amostra pesada em g.

RESULTADOS

Até o presente momento foram avaliadas 
amostras sem alteração, e com períodos de 
alteração de 4h, 8h ,12h, 24h, 48h, 3, 7, 11 
e 16 dias.

Os resultados encontrados foram:

TA B ELA  1. Resultados de Troca Catiônica

CONCLUSÕES

Apesar de observar-se uma diminuição 
significativa entre a CTC da amostra após 
16 dias de alteração e àquela sem 
alteração, não foi possível estabelecer uma 
relação linear entre o tempo de alteração e 
a diminuição da CTC. A correlação desta

diminuição com as possíveis modificações 
mineralógicas será avaliada futuramente, a 
partir das análises de difração de raios-X.

O teste do azul de metileno é muito útil na 
comparação de valores de troca catiônica 
para diferentes materiais, ou entre materiais 
iguais submetidos a condições diferentes, 
não sendo, contudo, preciso o suficiente 
para obtenção de valores absolutos. Em 
trabalhos futuros pretende-se empregar 
novas metodologias, que forneçam valores 
mais precisos, para a obtenção da CTC.
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Código da 
amostra

Tempo de 
alteração

CTC (mEq/100g)

01 Sem alteração 67,32

02 4 horas 73,15

03 8 horas 60,18

04 12 horas 52,32

05 24 horas 56,37

06 48 horas 60,83

07 3 dias 55,16

08 7 dias 45,84

09 11 dias 54,00

10 16 dias 41,67
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Camada recheio em repositório para rejeitos

Lucas Tavares Vieira da Costa e
%
INTRODUÇÃO

Os rejeitos radioativos, bem como outros 
rejeitos provenientes de diversas atividades, 
devem ser gerenciados a fim de assegurar 
a proteção ao homem e ao meio ambiente. 
Visto essas condições, tem-se a tarefa de 
planejamento de um repositório para 
rejeitos de baixo e médio nível. No sistema 
de reposição são utilizadas barreiras de 
engenharia para isolar o rejeito a fim de 
prevenir a infiltração da água e a migração 
dos radionuclideos para o meio ambiente.
As múltiplas barreiras podem incluir o 
produto de rejeito, a embalagem, a camada 
de recheio, a camada de contenção de 
concreto e a barreira natural do local de 
reposição [1j.

A camada de recheio, em geral, é colocada 
para envolver o rejeito acondicionado e, 
dependendo das propriedades do sítio de 
disposição e do rejeito, age como uma 
barreira impermeável e sorvedora de 
radionuclideos, podendo permanecer 
êstável por longo período. Os materiais 
amplamente utilizados como conteúdo da 
camada de recheio são as argilas por 
apresentarem boa capacidade de sorção 
para diversos radionuclideos, baixa 
condutividade hidráulica, dentre outras 
características.

Diferentes tipos de argilas podem ser 
utilizadas, individualmente ou em misturas, 
e associadas com outros materiais como a 
areia visando a sorção dos radionuclideos. 
Durante os experimentos verificou-se um 
bom desempenho da argila do tipo 
bentonita, Bentonita Brasgel FF, cujos 
resultados serão mostrados neste trabalho.

Clédola Cássia Oliveira de Tello 

OBJETIVO

Caracterização física e físico-química da 
argila Bentonita Brasgel FF, para ser 
utilizada como camada de recheio em 
repositório para rejeitos radioativos.

METODOLOGIA

Foi feita uma seqüência de experimentos no 
Laboratório de Cimentação
(LABCIM/CDTN) para que se pudessem 
determinar muitas propriedades importantes 
da argila Bentonita Brasgel FF, 
características que influem diretamente no 
desempenho desse material na camada de 
recheio do repositório nacional. Alguns dos 
ensaios desenvolvidos são:

Ensaio Análise Granulométrica: É realizado 
com uma seqüência de peneiras de 
diferentes tamanhos de orifícios, ligadas a 
um agitador (sistema cyclosizer). São 
obtidas curvas de distribuição 
granulométricas, ou seja, a curva de valores 
do percentual passante acumulado em 
função dos tamanhos das partículas [2],

Ensaio de compactação: É feito com o 
material com umidade previamente medida, 
sendo colocado, depois de homogeneizado, 
em um cilindro, sendo submetido a 
consecutivos golpes de um pistão.

Ensaio de permeabilidade: A
permeabilidade é a propriedade que o solo 
apresenta de permitir o escoamento da 
água através dele, sendo o grau de 
permeabilidade expresso numericamente 
pelo coeficiente de permeabilidade. Um 
dispositivo (Fig. 1) para medir esse 
coeficiente foi montado baseando-se na lei 
de Darcy [3], a qual tem como principal 
fundamento a ação da gravidade sobre a 
água.
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Figura 1 . Dispositivo para Ensaio
Pearmeabilidade.

Ensaio capacidade de troca catiônica: As 
partículas de argilominerais possuem sítios 
ativos dotados de cargas negativas em 
função da substituição de cátions de maior 
valência positiva por cátion de menor 
valência. A determinação da Capacidade de 
Troca Catiônica (CTC) revela a quantidade 
de cátions trocáveis de uma argila. A CTC é 
feita com a utilização de azul de metileno
[4].

Ensaio de massa específica: Foi realizado 
utilizando-se procedimento do LABCIM.

RESULTADOS

Na Tabela 1 são apresentados os 
resultados obtidos para a Bentonita Brasgel 
FF.

TABELA 1 - Propriedades da Bentonita 
Brasgel FF

________ P r o p r ie d a d e ________ R e s u l t a d o

Cor

Densidade Aparente Seca 
Máxima (± 0,01 g/cm3)

Mineral Predominante (DRX)
Umidade ótima (± 0,1%)

Análise Granulométrica (jjm)

Permeabilidade
(± 0,1% x10'8cm"1)
Capacidade de Troca 
Catiônica (meq/100 g)

Massa específica (g/cm3)

CONCLUSÕES

Dentre as argilas disponíveis em território 
nacional a bentonita apresentou os 
resultados mais satisfatórios até o presente 
estudo, sendo uma possível candidata a 
fazer parte da camada de recheio do 
repositório nacional.
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Gerenciamento de risco

Raíssa Oliveira Marques e Vanderley de Vasconcelos

INTRODUÇÃO

O crescente número de acidentes 
industriais chama a atenção de empresas, 
do governo e da sociedade para a 
necessidade da implementação de medidas 
de gerenciamento de riscos.

Segundo a ABNT ISO 310101 (2012), a 
gestão de riscos pode ser estruturada nas 
seguintes etapas: comunicação e consulta; 
estabelecimento do contexto; avaliação de 
riscos (identificação, análise e avaliação 
aos riscos); tratamento de riscos; 
monitoramento e análise crítica.

A gerência de riscos é apoiada na utilização 
de ferramentas e metodologias que auxiliam 
a identificação e análise da natureza do 
risco, possibilitando determinar ações para 
a minimização das conseqüências e 
probabilidade de ocorrência.

OBJETIVO

Selecionar e implementar metodologias e 
softwares para auxiliar no gerenciamento de 
riscos em instalações nucleares e 
radiativas.

METODOLOGIA

Existem inúmeras técnicas relacionadas a 
análise de risco, estudos de confiabilidade e 
avaliação de conseqüências de eventos 
indesejáveis. A seleção das técnicas mais 
adequadas a uma situação deve ser feita 
levando em conta a complexidade da 
metodologia, a profundidade do estudo de 
risco a ser realizado e a disponibilidade de 
dados.

O What-lf é uma técnica para análise 
qualitativa que consiste em responder 
perguntas do tipo “O que... se...?” para

identificar os possíveis riscos e analisar 
suas conseqüências.

A Análise de Modo de Análise e Efeito 
(FMEA) consiste no preenchimento de um 
formulário a fim de identificar os modos de 
falhas e seus efeitos e propor melhorias.

A Análise Preliminar de Perigos (APP) lista 
os perigos de um sistema, analisa suas 
causas, efeitos, probabilidade e magnitude 
de suas conseqüências, sugerindo 
recomendações para reduzir ou eliminar os 
riscos.

A Árvore de Falhas é construída através de 
relações lógicas de falhas de componentes 
ou erros humanos que possam contribuir 
para um evento indesejável. Sua análise 
pode ser qualitativa ou quantitativa.

RESULTADOS

Para a implementação de técnicas que 
auxiliam o gerenciamento de risco, foi feito 
um levantamento de softwares disponíveis 
e a desenvolvimento de um software 
específico para análise de dados de falhas.

O ProConf, de acordo com Fritsch e 
Ribeiro2 (1998), é um programa utilizado 
para obter o ajuste de distribuições de 
tempo de falha, fornecendo estimativas dos 
parâmetros da distribuição e seus intervalos 
de confiança, com cálculos do tempo médio 
até a falha (MTTF), taxa de risco e 
confiabilidade em função do tempo. Estão 
disponíveis análises para as distribuições 
exponencial, Weibull, normal e lognormal, 
sendo possível verificar qual delas melhor 
se adequa através da visualização gráfica. 
A versão analisada é freeware e está 
disponível para atividades acadêmicas. 
Uma versão de demonstração do software 
Weibull++ foi comparada com o Proconf. O 
Weibull++, por ser uma versão comercial 
apresenta resultados mais confiáveis.



O software Macro-FMEA auxilia na 
utilização da técnica FMEA que consiste no 
preenchimento de um formulário a fim de 
identificar os modos de falha, seus efeitos, 
causas e controles, propondo soluções para 
eliminar ou minimizar suas conseqüências.

O OpenFTA é utilizado para análise de 
Árvores de Falhas. A árvore é construída a 
partir de um evento indesejável através de 
relações lógicas de falhas que contribuem 
para a ocorrência deste evento topo. A 
árvore é desenvolvida até suas falhas 
primárias, as quais são obtidas acessando- 
se um banco de dados que contém suas 
descrições e probabilidades de ocorrência. 
Após o desenvolvimento da árvore de 
falhas, a análise é feita através da geração 
de cortes mínimos (menores conjuntos de 
eventos cuja ocorrência causa o evento 
topo) e da utilização do Método de Monte 
Cario. É um software livre que permite tanto 
uma avaliação qualitativa quanto 
quantitativa da possibilidade de ocorrência 
de eventos indesejáveis.

O RMP*Comp é utilizado para realizar a 
análise de conseqüências de acidentes 
envolvendo substâncias tóxicas, gases 
inflamáveis e líquidos voláteis. Esta análise 
é exigida pela EPA (Environmental 
Protection Agency) nos EUA dentro do Risk 
Management Program (RMP), com a 
finalidade de identificar os possíveis riscos 
e determinar medidas para gerenciá-los.

O software MAR (Metodologia para 
Avaliação de Riscos), conforme descrito por 
Senne Júnior3 (2003), orienta o
preenchimento de uma planilha para 
identificação do cenário do acidente, bem 
como avaliação da sua frequência, 
conseqüências e velocidade de detecção. É 
feita uma classificação do risco baseada em 
uma matriz de risco tridimensional para 
auxiliar na priorização das ações tomadas.

Além destes softwares para o
gerenciamento de riscos, foi criado um
programa para análise de Weibull utilizando 
o MATLAB. A partir do fornecimento de 
dados de tempo para falhar de um

componente ou sistema, são determinados 
os coeficientes de Weibull e gerados 
gráficos para visualização do ajuste.

CONCLUSÕES

A implementação do gerenciamento de 
riscos é facilitada pela utilização de 
metodologias e softwares que devem ser 
escolhidos tanto com base no tipo de 
processo ou produto em estudo, quanto na 
disponibilidade de dados. As ferramentas 
desenvolvidas e implementadas no escopo 
do presente projeto serão utilizadas para o 
gerenciamento de riscos de instalações 
nucleares e radiativas.
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Efeito dos diferentes intervalos de tempo entre lixamento e ensaios 
eletroquímicos no estudo da corrosão de aços inoxidáveis

Fernando Amorim Sjlva, Fábio Abud Mansur,
Célia de Araújo Figueiredo e Mônica Maria A. M. Schvartzman

INTRODUÇÃO

O processo de corrosão pode ser definido 
como a destruição de metais decorrente de 
ações mecânicas, químicas ou 
eletroquímicas. Uma vez iniciado, esse 
fenômeno tende a continuar com 
progressiva intensidade, resultando em uma 
rápida deterioração do metal.
Atualmente, os materiais mais utilizados em 
estruturas metálicas são os aços 
inoxidáveis. A ampla gama de aplicação 
desses materiais está relacionada às suas 
boas propriedades mecânicas e à sua 
resistência à corrosão.
Para que estudos eletroquímicos desses 
materiais sejam realizados, é preciso que 
algumas etapas sejam obedecidas, tal 
como o lixamento da amostra. Recomenda- 
se que esse procedimento seja feito logo 
antes do ensaio eletroquímico. A proposta 
desse trabalho foi avaliar se diferentes 
tempos entre lixamento e ensaios 
influenciam nos resultados obtidos. Para 
isso, foram escolhidos como materiais de 
análise os Aços Inoxidáveis Austeníticos e 
Martensíticos, devido à sua grande 
importância comercial.

OBJETIVO

Avaliar o efeito de diferentes intervalos de 
tempo entre lixamento e ensaio no 
comportamento eletroquímico de amostras 
de aços inoxidáveis austenítcos e 
martensíticos, por meio da realização de 
ensaios de polarização anódica 
potenciodinâmica.

METODOLOGIA

Preparo das amostras

As amostras de aços inoxidáveis obtidas 
comercialmente tiveram suas faces lixadas 
com lixa de carbeto de silício (Norton T223) 
em granulometria de 600# e suas 
dimensões medidas com um paquímetro.

Em seguida, soldou-se nas amostras um fio 
de níquel encapado com teflon para o 
estabelecimento de contato elétrico. As 
amostras foram então embutidas em 
moldes de 30mm de diâmetro utilizando a 
resina Epofix.

Após o embutimento, lixou-se as amostras 
utilizando lixas nas granulometrias de 220#, 
400# e 600#, respectivamente.

Ensaio eletroquímico

Os ensaios foram realizados em células 
eletroquímicas utilizando eletrodo de 
referência de Ag/AgCI (3M KCI). O meio 
utilizado nos ensaios foi uma solução de 
0,40g/L de Acetato de Sódio (CH3COONa) 
e 50g/L de Cloreto de Sódio (NaCL), com 
pH ajustado para 3,50.

Adotou-se na realização dos ensaios o 
procedimento descrito pela norma ASTM 
G5-94 (2004).

Intervalos de tempo entre lixamento e 
ensaio

Os intervalos adotados para o estudo foram 
de 1 h, 24h e 168h.
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RESULTADOS

Aço Austenítico

As curvas de polarização anódica 
potenciodinâmica para os três intervalos de 
tempo estudados encontram-se na figura I.

O potencial de corrosão variou na faixa de - 
0,347V a -0.249V.

As correntes de passivação foram da 
mesma ordem de grandeza em todos os 
intervalos de tempo analisados. No entanto, 
percebeu-se a diminuição da região de 
passivação conforme o aumento do 
intervalo de tempo entre lixamento e ensaio.

As diferenças observadas podem estar 
relacionadas com a formação de uma 
camada de óxido mais espessa. Essa 
camada protege a amostra dos efeitos 
corrosivos e sua espessura pode estar 
associada ao tempo em que a amostra ficou 
exposta ao ar.
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Figura I. Curvas de polarização anódica 
potenciodinâmica para o aço austenítico.

Aço Martensítico

A figura II apresenta as curvas de 
polarização potenciodinâmica para os três 
intervalos de tempo estudados.

O potencial de corrosão variou na faixa de - 
398mV a -389mV. Tal variação não é 
significativa, o que demonstra que os 
potenciais de corrosão foram semelhantes.

Com relação à passivação, todos os 
ensaios apresentaram densidades de 
corrente na mesma ordem de grandeza.
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Figura II. Curvas de polarização anódica 
potenciodinâmica para o aço martensítico.

CONCLUSÃO

Os diferentes intervalos de tempo entre 
lixamento e realização dos ensaios não 
apresentaram influencia no comportamento 
eletroquímico do aço inoxidável 
martensítico. Quanto ao aço inoxidável 
austenítico, esses intervalos mostram 
relativa influencia no comportamento desse 
material. Essa diferença apresentada pode 
estar relacionada à espessura da camada 
de óxido protetora formada na superfície da 
amostra.
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Desenvolvimento da Flat Cell 

Filipe Dias Vieira e Marco Antônio Dutra Quinan

INTRODUÇÃO

Ensaios eletroquímicos são uma importante 
ferramenta no estudo da corrosão em ligas 
metálicas. Estes ensaios englobam o 
levantamento de curvas de polarização, 
impedância eletroquímica, etc.

Para a realização destes ensaios, as 
amostras a serem testadas são colocadas 
em uma célula eletroquímica e submetidas 
a variações de potencial elétrico.

Existem vários modelos e tipos de células 
para esta finalidade. Uma delas é 
conhecida como “flat cell” que tem como 
principal característica a facilidade de 
ensaios em amostras planas. Esta é 
constituída por um recipiente equipado com 
um suporte de fixação da amostra, entradas 
para acomodar o eletrodo de referência e o 
termopar, a vedação da celula é feita com a 
utilização um O-ring e estrutura composta 
por tirantes.

OBJETIVO

O principal objetivo é o de desenvolver e 
construir uma célula eletroquímica do tipo 
“flat cell”.

METODOLOGIA

A flat cell usada para fazer ensaios 
eletroquímicos é do modelo K0235 do 
fabricante Princeton Applied Research, esta 
possui corpo cilíndrico de vidro do tipo 
Pyrex, tampas de ambos os lados de 
polipropileno e vedação com O-ring de 
Viton. Porém há limitações volumétricas da 
célula, que é de 250 ml, e ocorreu o 
surgimento de frestas e trincas que 
comprometeram a vedação e, 
consequentemente, o ensaio, pois existe a 
possibilidade de ocorrer vazamentos da

solução e contaminação do meio por 
agentes externos.

Figura 1 -  Flat cell do modelo K0235 do 
fabricante Princeton Applied Research.

Visando ter uma otimização nos dos 
ensaios eletroquímicos das amostras 
projetou-se uma “flat cell” que se adeque 
melhor as necessidades, possibilite um 
controle mais preciso dos procedimentos e 
possa ser utilizada em outros tipos de 
experimentos.

RESULTADOS

Observando as necessidades a serem 
supridas as quais o modelo da “flat cell” 
utilizada não atendia, foi desenvolvida uma 
que possui corpo e tampas de acrílico, com 
uma capacidade volumétrica maior e 
contendo tubulações que permitem a 
recirculação da solução para melhor 
controle.

Em referência ao quesito vedação no 
contato das tampas com o corpo cilíndrico 
foram elaborados sulcos mais proeminentes 
que mesmo utilizando O-rings possibilitam 
ainda que parte do corpo da “flat cell” 
adentre no rebaixo. Na entrada do termopar 
foi utilizada uma rosca de polipropileno com
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uma vedação de teflon e na região em 
contato com a amostra metálica foi utilizado 
um anel também de teflon.

Para que a “flat cell” se mantenha estável, 
não se desloque ou balance, foram feito 
chanfros em suas tampas ajudando na sua 
fixação.
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Figura 2 -  Projeto da flat cell desenvolvida de 
acrílico.

CONCLUSÕES

Ao longo do desenvolvimento deste projeto 
foi possível observar mais atentamente o 
procedimento de medição das propriedades 
de corrosão dos metais e analisando estas 
foi possíveis constatar alguns detalhes que 
não tinham sido considerados em primeira 
instância.

Com a nova “flat cell” espera se que seja 
possível fazer os ensaios eletroquímicos 
atendendo as necessidades que o modelo 
K0235, utilizado anteriormente, não
satisfazia e ainda que com seus recursos 
apresente mais possibilidades, como por 
exemplo, ter recirculação da solução para 
controle desta, maior capacidade
volumétrica.

Atualmente, esta “flat cell” está em 
construção na Oficina Mecânica do SEIES.
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Avaliação da corrosão em aço inoxidável austenítico 316L em ensaios 
realizados em diferentes tempos após o lixamento da amostra

e Mônica Maria de Abreu Mendonça SchvartzmanGiordano Moysés Temponi 

INTRODUÇÃO

Aço inoxidável é o nome dado à família de 
aços resistentes à corrosão e ao calor 
contendo no mínimo 10,5% de cromo. 
Enquanto há uma variedade de aços 
carbono estrutural e de engenharia 
atendendo a diferentes requisitos de 
resistência mecânica, soldabilidade e 
tenacidade, existe também uma grande 
variedade de aços inoxidáveis com níveis 
progressivamente maiores de resistência à 
corrosão e resistência mecânica. Isso é 
resultado da adição controlada de 
elementos de liga, cada um deles 
originando atributos específicos com 
relação à resistência mecânica e 
possibilidade de resistir a diferentes meios 
ambientes. Os tipos de aço inoxidável 
podem ser classificados em cinco famílias 
básica: ferritico, martensitico, austenitico, 
duplex e endurecivel por precipitação.

A elevada resistência de aços inoxidáveis 
austenítícos à corrosão quando expostos a 
soluções aquosas é atribuída à formação de 
um filme protetor de óxido de ferro e cromo 
em sua superfície. Entretanto, a resistência 
deste filme é determinada pelas condições 
do ambiente no qual aço é exposto como 
também pela composição e acabamento 
superficial do material. O aço inoxidável 
austenítico 316L possui ampla utilização em 
indústrias químicas, petroquímicas, 
aeronaúticas e navais. Portanto, o estudo 
de seu comportamento frente à corrosão é 
especial importância.

OBJETIVO

Comparar o comportamento eletroquímico 
do aço inoxidável austenítico 316L 
empregando-se o ensaio de polarização

anódica potenciodinâmica e 3 (três) 
diferentes intervalos de tempo (1 hora, 24 
horas e 168 horas) entre o lixamento e o 
ensaio.

METODOLOGIA

Uma amostra de aço 316L foi embutida em 
resina epóxi a frio. Posteriormente, a 
amostra foi lixada em uma politriz manual, 
com lixas 400mesh e 600mesh. O eletrólito 
escolhido para o estudo consistiu de uma 
solução desaerada de H2SO4 0,5 M, 
preparada com água destilada e reagente 
com grau analítico.

Os ensaios foram realizados em célula 
eletroquímica convencional com eletrodo de 
referência de Ag/AgCI 1,0 mol./L e contra- 
eletrodo de Platina. Eles foram realizados à 
temperatura de (30 ± 1) °C, utilizando-se um 
potenciostato Autolab PGSTAT20 
conectado a um computador com o 
software GPES (Figura 1).

Figura 1: Montagem utilizada nos ensaios 
eletroquímicos.

Os tempos decorridos entre o lixamento e 
os ensaios eletroquímicos foram de 1 hora, 
24 horas e 168 horas.

37



Inicialmente, mediu-se o potencial em 
circuito aberto durante 3000 s, com 
aquisição de dados a cada 5 s. 
Posteriormente, realizou-se o ensaio de 
polarização anódica potenciodinâmica de 
acordo com a norma ASTM G5-94 (2004), a 
uma taxa de varredura 0,167 mV/s. O 
potencial foi variado de -2 0  mV a 1000 mV 
em relação ao potencial de circuito aberto.

RESULTADOS

Nas figuras 2 e 3 são apresentadas as 
curvas de potencial de circuito aberto e de 
polarização anódica potenciodinâmica 
obtidas para amostras do aço inoxidável 
316L, submetidas aos intervalos de 1 h, 24h 
e 168h entre o lixamento e o início do 
ensaio, respectivamente.
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Pode se observar que curvas semelhantes 
foram obtidas, independente do tempo 
decorrido entre o lixamento da amostra e a 
realização do ensaio eletroquímico. O 
potencial de circuito aberto foi semelhante 
para os ensaios realizados nos três 
diferentes tempos decorridos após o 
lixamento.

Do mesmo modo, os resultados obtidos 
para o potencial de corrosão, a corrente de 
passivação e o potencial de pite (resultados 
que podem ser observados a partir da curva 
de polarização anódica) foram praticamente 
os mesmos nos três diferentes tempos.

CONCLUSÃO

Nesse trabalho, observou-se que o tempo 
decorrido entre o lixamento da amostra de 
aço inoxidável 316L e a realização do 
ensaio não causou diferença significativa no 
comportamento eletroquímico do material. 
Esse fato é de grande relevância, pois em 
muitos casos é difícil de garantir que o 
tempo decorrido entre o lixamento e o início 
do ensaio eletroquímico seja o mesmo para 
todas as amostras principalmente quando a 
avaliação é realizada na indústria.

Tempo (t)/s

Figura 2: Curvas de potencial de circuito 
aberto do aço 316L para as três condições 
estudadas.
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Fadiga de materiais metálicos

Kétsia dos Santos Martins e Roberto Francisco Di Lorenzo

INTRODUÇÃO

O aço estrutural 8620 é usado na indústria 
mecânica e automotiva para engrenagens 
de câmbio e diferencial, coroas, pinhões, 
terminais, setores, parafusos sem-fins de 
direção, eixos de comando de válvulas, 
cruzetas, pinos de pistão, castanhas para 
placa de tornos, e tc .[1].

Fadiga é uma forma de falha que ocorre em 
estruturas que estão sujeitas a tensões 
dinâmicas e oscilantes. Sob essas 
circunstancias, é possível que uma falha 
ocorra em um nível de tensão 
consideravelmente menor do que o limite de 
resistência à tração ou o limite de 
escoamento para uma carga estática. O 
termo fadiga é usado porque esse tipo de 
falha ocorre normalmente após um longo 
período de tensões repetidas ou ciclos de 
deformação. A fadiga é catastrófica e 
traiçoeira, ocorrendo muito repentinamente 
e sem qualquer aviso prévio.

Pode-se definir a fadiga como sendo o 
processo de degradação localizada, 
progressiva e permanente, que ocorre em 
material sujeito a variações de tensões e 
deformações, e, que produzem a nucleação 
de trincas ou a completa fratura depois de 
um número especificado de ciclos [ASTM-E 
1823-96, 2000],

Mesmo nos metais normalmente dúcteis, a 
falha por fadiga é de natureza frágil, 
existindo muito pouca ou nenhuma 
deformação plástica generalizada 
associada à falha. O processo ocorre pela 
iniciação e a propagação de trincas, e em 
geral a superfície da fratura é perpendicular 
à direção de uma tensão de tração 
aplicada. [2]

A falha ocorre geralmente a partir de um 
ponto de concentração de tensão, tal como 
um canto vivo ou um entalhe.

Quando se determina o limite de resistência 
à fadiga de um material, deve-se ter em 
mente que cada amostra possui seu próprio 
limite de fadiga e que para tensões acima 
ela se romperá e para tensões abaixo 
permanecerá em trabalho. No entanto essa 
tensão crítica varia de amostra para 
amostra de mesmo material por razões não 
previstas.[3

OBJETIVO

Determinar a vida em fadiga do aço 
estrutural 8620 e correlacionar o dano com 
a resistência elétrica medida do material.

METODOLOGIA

Os corpos de prova foram usinados 
utilizando-se uma máquina com controle 
numérico. A geometria e o acabamento 
superficial seguiram o modelo sugerido R. 
Cazaud [Cazaud, 1957], ASTM E 466-96, 
[1996] e pela norma DIN 50113, [1982].

Os ensaios de fadiga foram realizados na 
máquina de fadiga flexo-rotativa 
desenvolvida no CDTN e um equipamento 
que mede a resistência elétrica dos corpos 
de prova de alta precisão (8,5 dígitos). 
Essas medidas de resistência elétrica foram 
efetuadas nos corpos de prova após cada 
100 mil ciclos de fadiga. O multímetro de 
8,5 dígitos executa as medidas de 
resitência elétrica, realizada a quatro fios, 
utilizando um gabarito conservando a 
posição, sem retirar o corpo de prova da 
máquina de ensaio de fadiga. São 
realizadas aproximadamente 50 medidas de 
resistência a cada 100mil ciclos, até que 
ocorra a falha do corpo de prova e são
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armazenadas no computador para posterior 
análise.

RESULTADOS

Foram ensaiados 8 corpos de prova do aço 
SAE 8620 na máquina de fadiga flexo- 
rotativa. Todos eles foram submetidos à 
mesma carga de 3,508Kgf.

A tensão alternada aplicada ( o )  que se 
deseja aplicar no corpo de prova é obtida 
através da expressão:

onde FA é a força aplicada.

Para esse corpo de prova, tem-se que:

FA = 3508Kgf;

I = 99mm; 

r = 4mm.

Substituindo-se na fórmula, obtém-se a = 
34,5Kgf/mm2.

A tensão aplicada foi constante em todos os 
corpos de prova e igual a 34,5Kgf/mm2

TABELA 1: Número de Ciclos até a Falha:

CP Número de 
ciclos

1A 206251
2A 604300
3A 520400
4A 488900
5A 225800
6A 953298
7A 1053900
8A 691900

até o momento, não é possível fazer uma 
análise completa dos resultados. Ainda não 
foi encontrada uma correlação entre o dano 
causado pela fadiga e a resistência elétrica 
medida.

Quanto à vida em fadiga, houve uma 
variabilidade grande entre os resultados 
encontrados para cada corpo de prova 
ensaiado. Isso é explicado pelo fato de 
cada amostra possuir seu próprio limite de 
fadiga, mesmo que todos os corpos de 
prova sejam do mesmo material e tenham 
sido fabricados sob as mesmas condições. 
Essa dispersão diminui conforme o número 
de corpos de prova aumenta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MANSUR, T. R. Avaliação e 
Desenvolvimento de Modelos de 
Determinação de Acúmulo de Danos por 
Fadiga em um Aço Estrutural. 2003. 185f. 
Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica)
-  Departamento de Engenharia Mecânica, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Bolo 
Horizonte, 2003.

[2] CALLISTER, W. D. J „ Ciência e 
Engenharia de Materiais -  Uma Introdução. 
7. ed. Rio de Janeiro: LTC. 2008.

[3] DIETER, G. E., Metalurgia Mecânica. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A. 
1981.

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO

CNPq.

CONCLUSÕES

Como os testes ainda estão em andamento 
e poucos corpos de prova foram ensaiados

40



Avaliação da tenacidade à fratura sob condições dinâmicas em aço 316L 
tratado termicamente

Luísa Lima Silveira Dias e Jefferson José Vilela

INTRODUÇÃO

O aço CF-3M é utilizado em tubulações do 
circuito primário de centrais nucleares do 
tipo PWR (Pressure Water Reactor) e 
possui composição química similar ao 316L. 
Devido à dificuldade em se obter esse aço 
no mercado, o aço 316L foi utilizado para 
simular o CF-3M, mesmo podendo 
apresentar propriedades mecânicas 
ciiferentes. Com o objetivo de se reproduzir 
o carregamento rápido sofrido nas 
tubulações do reator PWR, a tenacidade à 
fratura foi estudada através de ensaio de 
impacto Charpy. Até o momento não há um 
método padrão para avaliar a tenacidade à 
fratura de materiais submetidos a cargas 
dinâmicas e o procedimento mais 
importante para a obtenção do parâmetro 
de tenacidade à fratura nessas condições 
(J ) é detectar o ponto inicial da trinca1.
Sendo assim, a escolha do método de 
cálculo é muito importante para se avaliar 
precisamente a tenacidade à fratura 
dinâmica dos materiais. Os métodos de 
cálculo utilizados foram o Método da
Energia Máxima (Em), o Método da Energia 
Máxima Revisada (Emr), o Método da
Compliance e o Método da Medida da
Largura da Zona de Estiramento2,3’4 . O aço 
316L foi tratado termicamente com o 
objetivo de se avaliar os parâmetros de 
tenacidade à fratura do material 
envelhecido. Este estudo foi realizado 
porque existe o risco de um
superaquecimento no circuito primário de 
uma central nuclear PWR e conseqüente 
precipitação de carboneto nos contornos de 
grão do aço, causando uma possível 
fragilização da estrutura.

OBJETIVO

Levantar os parâmetros de mecânica da 
fratura sob condições dinâmicas do aço 
inoxidável 316L envelhecido e comparar 
metodologias de cálculo de tenacidade à 
fratura dinâmica.

METODOLOGIA

O material utilizado neste trabalho foi o aço 
inoxidável austenítico 316L. Foi realizada a 
usinagem de sete corpos de prova do tipo 
Charpy e o tratamento térmico ocorreu 
aquecendo-os a 1050 °C durante 1 hora 
para homogeneização, depois resfriando-os 
em água. Depois de resfriados, levou-se os 
corpos de prova novamente ao forno a 
850 °C por 140 horas e então foram 
resfriados em água2. Todos os corpos de 
prova foram pré-trincados. Os ensaios de 
impacto seguiram a norma ASTM E23 
(2007)5 e foram realizados à temperatura 
ambiente no equipamento INSTRON 
WOLPERT PW30 instrumentado.

As curvas de impacto obtidas foram 
suavizadas no programa Origin 6.1, através 
da ferramenta Média Móvel (Fig. 1). Com a 
utilização das curvas foi possível determinar 
o carregamento correspondente ao ponto 
onde se inicia a variação brusca da 
“compliance” (Fig.2). Os corpos de prova 
ensaiados foram analisados no microscópio 
eletrônico de varredura (MEV) para medida 
da largura de zona de estiramento. Com os 
dados coletados foi possível a 
determinação da tenacidade à fratura 
dinâmica do aço 316L tratado termicamente 
empregando-se diferentes métodos (Tab.1).
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considerados como valores verdadeiros de 
tenacidade à fratura do material.

T em p o  (m s )

Figura 1. Curva de impacto suavizada.

D e s lo c a m e n to  (m m )

Figura 2. Curva de energia com ponto 
correspondente ao início da propagação da 
trinca segundo o método da “compliance”.

TABELA 1: Tenacidade À Fratura Dinâmica 
Do Aço Inoxidável 316L Tratado 
Termicamente Por Diferentes Métodos

Jid Em [kJ/m2] 1034,2
J|D  Emr [kJ/m2] 966,5
J|D Compliance [kJ/m ] 410,7
J id  s z w  [kJ/m2] 1149,8

CONCLUSÕES

O método da “compliance” apresentou 
valores mais baixos de J por não
considerar a carga máxima como sendo o 
ponto de início da propagação rápida da 
trinca2’3,4 É, portanto, o método mais 
conservador. De acordo com a norma 
ASTM E1820 (2009)6, o ensaio não foi 
validado, o aço inox 316L não possui 
deformação plana na ponta da trinca, 
portanto estes valores não podem ser
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Influência da composição do meio no comportamento eletroquímico da liga 
Incoloy® 800GN em ambiente similar ao do circuito secundário de Angra 2

Pedro Henrique Barbosa de Oliveira Nogueira,
Mônica Maria Abreu Mendonça Schvartzman e Fábio Abud Mansur

INTRODUÇÃO

A Liga 800GN (Incoloy® 800 -  grau 
nuclear) é utilizada nos geradores de vapor 
da Usina Nuclear de Angra 2. Sua utilização 
está relacionada à elevada resistência aos 
diferentes tipos de corrosão. Esse 
comportamento está relacionado ao alto 
grau de proteção gerado pelo filme de oxido 
formado quando a liga entra em contato 
com a água em alta temperatura e pressão. 
Este filme formado reduz 
consideravelmente a taxa de reação do 
metal base com o ambiente. Entretanto, 
metais que são protegidos por filmes 
passivos são suceptiveis à processos de 
corrosão que envolvem perda da 
integridade do filme de óxido. Essa 
instabilidade do filme poderá resultar na 
incidência de corrosão generalizada e a 
ruptura localizada do mesmo poderá 
promover a corrosão por pites.

A experiência adquirida em diferentes 
centrais nucleares mostra que a 
composição química da água tem um papel 
importante na manutenção da integridade 
dos filmes de óxido. A maioria dos 
problemas tem sido resultante de 
contaminações existentes na água do 
circuito secundário que se originam de 
“fugas” da água de refrigeração contendo 
impurezas ou dos desmineralizadores 
utilizados na purificação da água.

OBJETIVO

Avaliação da resistência à corrosão da liga 
800GN, empregando-se a técnica de 
polarização anódica potenciodinâmica, em 
temperaturas de 80 °C e 250 °C e diferentes 
concentrações de cloreto e sulfato,

condições similares às contaminações 
observadas em Angra 2.

METODOLOGIA

O material investigado neste trabalho é um 
tubo do gerador de vapor (liga 800GN) da 
Central Nuclear de Angra 2. Foram 
utilizadas amostras cilíndricas (16,2 
milímetros de diâmetro e comprimento de 
14,8 mm) lixadas com lixa 600#. Os 
experimentos a 80°C foram realizados 
numa célula de vidro com eletrodo de 
referência de Ag/AgCI (KCI 3M) e uma 
placa de platina como o contra-eletrodo. Os 
ensaios à 250°C foram realizados em uma 
autoclave estática de aço inoxidável de 2,5 
L, empregando-se um eletrodo de 
referência de zircônia estabilizada com ítrio 
(YSZ), preenchido com uma mistura de 
Ni/NiO em pó e um contra-eletrodo de 
platina. As soluções utilizadas nos ensaios 
foram preparadas com NaCI e Na2S 04 
(reagentes de grau analítico) em água 
deionizada. A solução foi desaerada com 
N2(g) durante 48 horas antes de cada 
experiência. O pH da solução foi ajustado 
para 9,8 (Tambiente) por meio de 
borbulhamento com gás amonia. As 
concentrações de ions cloreto e sulfato 
utilizadas foram: (i) 200ppb Cl' + 200ppb 
S 042-, (ii) 500ppb Cl' + 250ppb S 042', (iii) 
1ppm Cl' + 250ppb S 0 42. Ensaios de 
polarização anódica foram realizados com 
uma taxa de varredura de 0,167 mV.s"1 
empregando-se um potenciostato Autolab 
PGSTAT12 com GPES software (General 
Purpose Eletroquímica Sistema 4.9). O 
potencial imposto foi de -0,2 V a 2,0 V em 
relação ao potencial do circuito aberto.



RESULTADOS E DISCUSSÕES

O comportamento da liga 800GN frente à 
corrosão, à 80°C, em soluções de 
cloreto/sulfato é apresentado na Figura 1. A 
Observa-se que o formato das curvas de 
polarização anódica foi similar, ocorrendo 
apenas um aumento na densidade de 
corrente na região passiva na solução 
contendo 1ppm Cl' + 250ppb S 042'. 
Provavelmente este deslocamento da curva 
está relacionado com alteração da camada 
passiva neste meio.
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Figurai: Efeito da diferença de
concentração nas curvas de polarização 
anódica da liga 800 a 80°C.

Na Figura 2 são apresentadas as curvas de 
polarização anódicas obtidas à 250°C.
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Figura 2: Efeito da diferença de
concentração no comportamento da liga 
800 a 250°C.

Pode-se observar que a largura da região 
passiva diminui quando a concentração da

solução é de 1ppm Cl' + 250ppb S 042'. 
Nessa concentração, a região passiva é 
menor e instável. Também pode ser 
observado que a densidade de corrente 
crítica é maior do que nas outras condições.

CONCLUSÕES

O comportamento frente à corrosão da liga 
800GN em meio aquoso similar ao 
ambiente do circuito secundário de Angra 2 
à 80°C e 250°C, foi estudado utilizando-se 
técnica electroquímica. À 80°C, o material 
se passivou espontaneamente e nenhum 
processo de corrosão localizada foi 
observada, em nenhuma das soluções 
estudadas. À 250°C, verificou-se que 
ocorreu transição ativa/passiva em todas as 
condições estudadas e que as curvas se 
deslocaram para regiões com maiores 
densidades de corrente e menores 
potenciais de corrosão. Este 
comportamento sugere uma menor 
resistência à corrosão dos filmes de óxido 
formados a temperaturas elevadas. 
Constatou-se também que à 250 °C ocornu 
corrosão localizada na liga 800GN quando 
o meio possuía 1ppm Cl' + 250ppb.
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Estimação de dados fluviométricos na bacia do Juatuba

Adriane Silva Martino Pinho e Vinícius Verna Magalhães Ferreira

INTRODUÇÃO

A realização de estudos em bacias 
representativas é uma alternativa utilizada 
em virtude das dificuldades inerentes a 
implantação de redes hidrométricas que 
possuam grande densidade de estações e 
que cubram uma determinada área. Desta 
forma, seleciona-se dentro da região de 
estudo uma bacia cujas características 
hidrológicas sejam representativas das 
demais ali existentes, e no local 
implementa-se uma rede hidrométrica que 
possua um número de estações adequado 
e suficiente para a obtenção de informações 
pertinentes ao comportamento hidrológico 
da bacia em estudo. O CDTN desenvolve, 
há diversos anos, em parceria com o 
EHR/UFMG - Departamento de Engenharia 
Hidráulica e Recursos Hídricos da
Universidade Federal de Minas Gerais, 
estudos hidrossedimentológicos na Bacia 
Representativa de Juatuba.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar as 
correlações matemáticas efetuadas de 
modo a consolidar e validar parte dos dados 
hidrológicos obtidos na Bacia de Juatuba no 
escopo do projeto NEEBH -  Núcleo de 
Estudos Experimentais em Bacias
Hidrográficas, financiado pela FAPEMIG -  
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais. Como resultado obteve-se 
a estimação dos dados perdidos na área de 
estudo devido às falhas nas sondas 
automáticas, manutenções programadas, e 
outras contingências.

METODOLOGIA

cada uma há instalado um vertedor para 
medição das vazões, uma sonda equipada 
com “datalogger” e três sensores para o 
registro contínuo das variações de nível 
d’água, condutividade e temperatura das 
águas. A consolidação dos dados coletados 
entre outubro de 2006 e setembro de 2011 
foi efetuada através de diversas correlações 
matemáticas tendo como base a estação 
número 7. Para cada um dos 5 anos 
pertencentes ao período em estudo foram 
realizadas cinco séries de correlações, 
sendo a estação número 7 correlacionada 
individualmente às estações números 1 a 5. 
No caso dos meses nos quais os dados 
estão incompletos, foi utilizada a técnica 
dos mínimos quadrados para o 
preenchimento de falhas.
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Figura 1 -  Bacia de Juatuba

RESULTADOS

Na área de estudo existem sete estações 
fluviométricas (figura 1), sendo que em

A tabela 1 apresenta os valores dos 
coeficientes de determinação de 3 das
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estações monitoradas, obtidos a partir das 
correlações matemáticas. Este parâmetro 
indica quanto da variação total é comum 
aos elementos que constituem os pares 
analisados. Assim, a qualidade da 
regressão é indicada por este coeficiente, 
sendo que seu valor varia entre um e zero. 
Quanto mais próximo da unidade, melhor 
será a confiabilidade da linha de tendência.

Verifica-se que as correlações entre as 
estações 1 e 7, e 2 e 7 se mostraram 
satisfatórias em todos os 4 anos
hidrológicos (os dados do ano 5 ainda estão
sendo tratados). No que se refere a 
correlações entre as estações 3 e 7, 
verifica-se que apenas no primeiro ano 
hidrológico o resultado obtido foi
satisfatório. Nesse caso torna-se necessário 
o prosseguimento das análises 
matemáticas, visando à obtenção de 
correlações a nível diário de modo a se 
obter uma série de dados hidrológicos 
consistidos para todo o período de estudo. 
Ressalta-se aqui que a partir das equações 
obtidas para cada ano hidrológico foi 
efetuado o preenchimento das falhas, a 
nível mensal, nos períodos onde os 
coeficientes de determinação se mostraram 
satisfatórios. A figura 2 apresenta 1
exemplo de correlação efetuada a nível 
mensal com resultados satisfatórios.

Correlação estações 7-1 
ano 1

y = 0,1035x- 6,9717
R2 = 0.9119

0 200 400 600

Figura 2 -  vazões em litros por segundo: 
correlação satisfatória a nível mensal

CONCLUSÕES

A análise de dados efetuada na bacia de 
Juatuba é essencial para que a sua 
qualidade seja adequada aos estudos 
hidrológicos, inclusive aqueles que 
futuramente se deseja desenvolver no local, 
como por exemplo, a regionalização de 
vazões. Para tal, é necessária uma série 
histórica com um mínimo de cinco anos de 
dados consistidos. Inclusive dentro deste 
ponto de vista, no que se refere ao Estado 
de Minas Gerais, é fundamental que 
investimentos sejam efetuados, para que 
ocorra a implantação de sistemas mínimos 
de aquisição de dados, como o da Bacia de 
Juatuba, em outras regiões.
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Tabela 1 -  Resultados parciais das
correlações matemáticas

Ano
Hidrológico

Estações 
1 e 7

Estações 
2 e 7

Estações 
3 e 7

0ut/2006 
a set/07 0,91 0,92 0,94
0ut/2007 
a set/08 0,84 0,82 0,67
0ut/2008 
a set/09 0,94 0,89 0,72
0ut/2009 
a set/10 0,97 0,83 0,67
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Determinação do tempo de passagem da água de injeção, no campo de 
produção de Marlim, usando água tritiada como traçador

Carlos Eduardo Rinco de Mendonça Lima e Rubens Martins Moreira

INTRODUÇÃO

O Centro de Desenvolvimento da 
Tecnológica Nuclear (CDTN) e a Petróleo 
Brasileiro SA (PETROBRÁS) estão 
realizando estudos na Bacia de Campos, 
especificamente no campo de Marlim. Estes 
estudos utilizam recursos técnicos que 
envolvem a injeção de traçadores 
radioativos nos reservatórios de petróleo.

O traçador é uma substância ou partícula, 
que pode ser usada para seguir, quer 
pontualmente ou de forma contínua, o 
comportamento de um determinado sistema 
ou de um componente, tal como volume de 
água, em um ambiente aberto ou 
subterrâneo.

OBJETIVO

Obter subsídios que contribuirão para um 
melhor gerenciamento dos poços de 
petróleo, e desta forma se pretende 
incrementar a produção do petróleo 
produzido neste campo.

METODOLOGIA

O trabalho, consiste na injeção de um pulso 
de água tritiada no caudal principal 
introduzido no poço de injeção. A operação 
de injeção do traçador radioativo foi 
realizada no dia 7 de Janeiro de 2005. A 
água de injeção percorre um caminho 
dentro do reservatório de petróleo até 
escoar para um poço produtor, misturada 
ao óleo.

Amostras dessa mistura são colhidas, 
periodicamente, nos poços de produção e 
enviadas para o CDTN, onde analisadas 
nos pelo método de Espectrometria de 
Cintilação em Meio Líquido (LSC),

utilizando o OptiPhase Hisafe 3™ e o 
aparelho Quantulus 1220™ para realizar a 
contagem.

Váivuía para rea lização  do Váívu ía para controle do

"B ypass” M anôm etro p rocesso  <Je “Bypass"
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VálvuiacQ fn 
con exão  W  
(F ém ea )

C on exão  W  —► a

M acho (1 8 0 0  psi)

M angue fra flexível 

(5 0 0 0  pss)

Con exão  Vi* p/ 

(1 8 0 0  psi)

Vãfvu ias Agulha 

W  p & O O  ps»)

\  V 6 t____ ^ V 5

f t  4 — C on exão  W

M acho (18 0 0  psi)

M angueira flexível 

*/*■ (50 0 0  psi)

C on exão  Vi" p/ W  

(1 8 0 0  psi)

FIGURA 1. Representação da montagem 
para injeção da água tritiada

Piloto de Marlim (B C )

► M R l- 2 'D  ♦ I ÍR I - 1 3

FIGURA 2. Piloto de Marlim, em vermelho, 
o poço injetor.

Os valores obtidos informam as 
concentrações do traçador, ao longo do 
tempo decorrido da injeção.

A análise destes dados permite inferir as 
condições de transporte da água entre o 
poço injetor e os poços produtores
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adjacentes, através do estudo da 
distribuição dos tempos de passagem.

RESULTADOS

Após a realização das análises, os 
resultados são cadastradores no banco de 
dados do programa AmoRes para que se 
possa visualizar graficamente a passagem 
do trítio através do reservatório.

Foram analisadas, de forma regular, 
amostras de água dos poços MRL-21, MRL- 
84, MRL-112 e MRL-173, e foi realizada a 
análise de uma amosta, para controle, da 
água dos poços MRL-24, MRL-169, MRL- 
183 e MRL-188. As amostras mais recentes 
analisadas datam de maio de 2012.

O poço MRL-84 foi aquele que apresentou 
os maiores níveis de atividade do trítio e 
apresentou uma curva de distribuição do 
tempo de residência bastante condizente 
com a de um pulso, como ocorreu a injeção. 
Em seu pico, a atividade atingiu 0,17 
Bq/mL.

O poço MRL-112 apresentou amostras com 
níveis significativos de trítio, mas sua curva 
não pôde ser tão bem definida.

Nos poços MRL-21 e MRL-173 não houve 
amostra que atingisse o limite inferior de 
detecção, indicando que a água injetada 
não foi coletada por eles.

GRÁFICO 1. Concentração de trítio (Bq/mL) 
em função dos dias decorridos para o MRL- 
84

Das amostras de controle, apenas o poço 
MRL-188 ultrapassou o limite de detecção.

CONCLUSÕES

Após a realização de análises e tratamento 
dos dados, pôde-se perceber que o 
caminho preferencial da água injetada no 
poço P-19 é no sentido do poço coletor 
MRL-84, ao norte. O poço MRL-112 
também coletou amostras contendo o 
traçador.

O tempo necessário para que a água 
tritiada começasse a sair pelos poços 
coletores foi superior a 1000 dias.
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Aplicação de diagramas Eh-pH na avaliação da influência de drenagem 
ácida em águas fluviais do entorno da mina de urânio de Caldas-MG

Cristina Fonseca da Silva e Carlos Alberto de Carvalho Filho

INTRODUÇÃO

A mina de urânio das Indústrias Nucleares 
do Brasil -  INB (UTM-Caldas), localizada 
em Caldas-MG, encontra-se em processo 
de fechamento perante a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e o 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
Trata-se do primeiro empreendimento 
minero-industrial de urânio a entrar em 
operação e em processo de fechamento no 
Brasil. Nesse contexto cabe a INB 
apresentar um Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD), que atenda a 
requisitos técnicos e legais de fechamento 
da mina. O PRAD deve caracterizar os 
passivos ambientais existentes e propor 
ações de remediação e reabilitação para as 
áreas contaminadas e ou degradadas. O 
principal problema ambiental decorrente 
das instalações da UTM-Caldas é a 
drenagem ácida de mina (DAM), gerada 
principalmente na cava da mina, na bacia 
de rejeitos e nos bota-foras da mineração
[1], Diagramas Eh-pH são úteis para 
compreender o comportamento geoquímico 
dos elementos de um sistema, no qual são 
retratados os sólidos estáveis (condições de 
saturação) e as espécies aquosas 
dominantes (fenômenos de sorção e 
colóides), além disso, tais diagramas são 
fundamentais na compreensão dos 
fenômenos de transporte de solutos e 
radionuclídeos [2],

OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é avaliar 
por meio de diagramas Eh-pH, a influência 
da DAM advinda da bacia de rejeito (BR) e 
do bota-fora 4 (BF4), em corpos d’água 
adjacentes a UTM-Caldas.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho foram 
implantadas doze estações de amostragem 
na área de estudo (Fig. 1), das quais duas, 
1-75 e 2-25, em fontes potenciais de 
contaminação que recebem efluentes do 
BF4 e da BR, respectivamente.

Í:« 5 '

\  Bacia do | 3-1

)  Taquari 4 -3

1-2
Bacia do £  f - 7 6
Consulta v

Fig.1: Mapa esquemático da área de 
estudo. Localização das estações de 
amostragem, bacias hidrográficas e da 
UTM-Caldas.

Os parâmetros pH e Eh foram medidos in 
situ, durante quatro campanhas, por meio 
do equipamento multiparâmetro 
ULTRAMETER II da Myron L Company. Os 
valores médios (N=4) de Eh e pH foram 
plotados em diagramas de Pourbaix [2].
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RESULTADOS

O diagrama da Fig.2 mostra principalmente 
que: i) as águas são de ambiente oxidante 
(Eh) e intermediário (pH); ii) a estação 1-75 
está posicionada externamente ao polígono 
que circunscreve as águas comumente 
encontradas na natureza [3], ratificando sua 
condição de receptora de efluentes. As 
águas dessa estação são mais oxidantes e 
ácidas (DAM); iii) o ambiente das estações 
1-76 e 1-1, situadas a jusante da 1-75, é 
mais ácido que as demais, indicando a 
influência da DAM dessa última no córrego 
da Consulta.

Fig. 2: Valores médios (N=4) de Eh-pH

Na Fig.3 os valores médios de Eh-pH foram 
plotados num sistema U-H20 . Observa-se 
nessa figura que: i) apenas está presente a 
espécie mais solúvel U+6; ii) a liberação da 
DAM para o córrego da Consulta é 
evidenciada pela presença do cátion uranila 
U 022+ somente nas estações 1-75, 1-76 e 
1-1, em desacordo com a ocorrência da 
forma U 020 H + nas demais estações.

Diagrama E h -p H  
Média Geral

U - H 2 0  - Sv.siem a l 25 HO C

n A l-2 

c  61-76 

8  A l-1 

® A2-9

■ A2-71

® A 5-5

*  A3-1

*  A4-2

«  &4-3

U 64-400

•  A 1-75 

°  *2-25

lorie i»

E L E M t M S

Fig.3: Valores médios de Eh-pH em sistema 
U-H20

CONCLUSÕES

A aplicação de diagramas Eh-pH para 
avaliação da influência da DAM em 
sistemas aquáticos se mostrou válida. Os 
diagramas evidenciaram a presença de 
fuga de efluentes ácidos da estação 1-75 
para o meio ambiente.
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Estimação de dados pluviométricos na bacia do Juatuba

Marina Santos Mattioli Meneghini e Vinícius Verna Magalhães Ferreira 

INTRODUÇÃO METODOLOGIA

Desde o ano de 1997 o CDTN -  Centro de 
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, 
instituto pertencente à CNEN -  Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, desenvolve 
em parceria com o Departamento de 
Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 
da Escola de Engenharia da Universidade 
Federal de Minas Gerais -  EHR/UFMG e 
com o apoio da Fundação de Amparo a 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - 
FAPEMIG e da Financiadora de Estudos e 
Projetos - FINEP, projetos de pesquisa 
visando conhecer, de forma mais profunda, 
o comportamento hidrológico de uma bacia 
típica da região central de Minas Gerais.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar as 
correlações matemáticas efetuadas de 
modo a consolidar e validar parte dos dados 
hidrológicos obtidos na Bacia de Juatuba 
(figura 1) no escopo do projeto NEEBH -  
Núcleo de Estudos Experimentais em 
Bacias Hidrográficas. Como resultado 
obteve-se a estimação dos dados perdidos 
na área de estudo devido às falhas nas 
sondas automáticas, as manutenções 
programadas, e outras contingências.

Na área de estudo existem quatro estações 
pluviométricas, sendo que na estação 
número 1 há um pluviômetro e nas outras 
três a monitoração é efetuada através de 
pluviográfos. A consolidação e verificação 
da consistência dos dados coletados entre 
outubro de 2006 e setembro de 2011 foi 
efetuada através de diversas correlações 
matemáticas tendo como base a estação 
número 1,, cujos dados de chuva, quando 
existentes, são lidos diariamente por um 
leiturista pago pelo projeto. Assim sendo, 
para cada um dos 5 anos pertencentes ao 
período em estudo foram realizadas três 
séries de correlações, sendo a estação 
número 1 correlacionada individualmente às 
estações números 2 a 4. Para cada ano foi 
obtida a equação da reta e o valor da 
correlação entre as séries de dados. No 
caso dos meses nos quais os dados estão 
incompletos, foi utilizada a técnica dos 
mínimos quadrados para o preenchimento 
de falhas. Nos casos onde os resultados 
obtidos mostraram-se insatisfatórios é 
necessário realizar a correlação a nível 
diário para a obtenção de uma série de 
dados consistente.

RESULTADOS

Figura 1 -  Bacia de Juatuba

A tabela 1 apresenta os valores dos 
coeficientes de determinação obtidos a 
partir das correlações matemáticas. Este 
parâmetro indica quanto da variação total é 
comum aos elementos que constituem os 
pares analisados. Assim, a qualidade da 
regressão é indicada por este coeficiente, 
sendo que seu valor varia entre um e zero. 
Quanto mais próximo da unidade, melhor 
será a confiabilidade da linha de tendência.



Tabela 1 -  Resultados das correlações
Ano Estações Estações Estações

H idro lóg ico 1 e 2 1 e 3 1 e 4
0ut/2006
a set/07 0,998 0,988 0,996
0ut/2007
a set/08 0,991 0,99 0,974
0ut/2008
a set/09 0,901 1,00 0,979
0ut/2009
a set/10 0,987 - 0,151
0ut/2010
a set/11 0,972 0,996 0,513

Verifica-se que as correlações entre as 
estações 1 e 2 se mostraram satisfatórias 
em todos os 5 anos hidrológicos. No que se 
refere às estações 1 e 3, não foi possível se 
estimar a correlação no período outubro 
2009 a setembro/2010, devido ao fato de 
nesse período haver um grande número de 
dados falhos. Da mesma forma, as 
correlações referentes às estações 
números 1 e 4, nos últimos 2 anos 
hidrológicos do período de estudo, 
mostraram-se insatisfatórias. Nesses casos 
torna-se necessário o prosseguimento das 
análises matemáticas, visando à obtenção 
de correlações a nível diário de modo a se 
obter uma série de dados hidrológicos 
consistidos para o período de estudo. A 
figura 2 apresenta 1 exemplo de correlação 
efetuada a nível diário que apresenta 
resultados satisfatórios.

Estações 1-2 fev 07 y = l , 216x + 0,2512 
r í  = 0,9404

2
Estação 1

Figura 2 -  dados em mm de chuva: 
exemplo de correlação satisfatória a nível 
diário

Desta forma, a partir das equações obtidas 
para cada ano hidrológico foi efetuado o 
preenchimento das falhas, a nível mensal, 
nos períodos onde os coeficientes de 
determinação se mostraram satisfatórios.

CONCLUSÕES

Os dados obtidos neste monitoramento 
hidrológico servirão de suporte ao projeto 
NEEBH e auxiliam no processo de 
obtenção e calibração de parâmetros no 
ciclo hidrológico. Isto é bastante relevante 
visto que, devido à ausência de estudos 
similares efetuados em território nacional, 
muitas vezes os pesquisadores adotam 
valores produzidos em experiências 
internacionais realizadas em outros 
continentes, cuja realidade hídrica não é 
similar à brasileira.

A importância da implantação e operação 
de bacias experimentais reside no fato 
destas funcionarem como um laboratório 
para a obtenção de parâmetros e a 
conseqüente calibração de processos no 
ciclo hidrológico. Para a correta utilização 
dos dados hidrométricos é preciso tratá-los, 
identificando e preenchendo, quando 
possível, as falhas existentes.
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Aplicação de fosfogesso em aterro sanitário 

Naruhiko Hama, Stela Dalva S. Cota, Ana Cláudia Q. Ladeira e Vanusa M.F. Jacomino

INTRODUÇÃO

A produção de fertilizantes fosfatados 
consiste no ataque ácido a rochas fosfáticas 
que gera o fosfogesso. Segundo Santos1 
(2002), embora o fosfogesso seja 
constituído principalmente de sulfato de 
cálcio dihidratado, ele pode apresentar 
níveis elevados de impurezas provenientes 
da rocha fosfática matriz.

Esse rejeito é descartado em áreas 
próximas às fábricas produtoras em 
empilhamentos, que apresentam grande 
potencial de contaminação para o solo, ar e 
aqüíferos próximos ao local de descarte.

Uma alternativa para a utilização do 
fosfogesso é sua aplicação em aterros 
sanitários em substituição as camadas de 
terra por fosfogesso. Em curto prazo o 
fosfogesso é capaz de acelerar o processo 
de decomposição do lixo e, assim, 
aumentar a vida útil de um aterro. No 
entanto é necessário avaliar se essa 
aplicação pode gerar efeitos nocivos às 
águas subterrâneas em longo prazo.

OBJETIVO

Estabelecer a taxa de liberação dos 
contaminantes do fosfogesso; atualizar a 
análise de segurança do aterro sanitário 
contendo fosfogesso para as taxas de 
liberação estimadas.

METODOLOGIA

Estimar as taxas de liberação dos 
contaminantes do fosfogesso em um aterro 
sanitário, através do ensaio em batelada 
que, como definido por EPA2 (1992), 
consiste em misturar uma solução aquosa, 
contendo soluto de composição e 
concentração conhecidas, com uma dada

massa de um sorvente por um determinado 
período necessário para o equilíbrio da 
mistura para o cálculo do coeficiente de 
adsorção dos contaminantes.

Aplicar os coeficientes encontrados em 
modelos matemáticos já desenvolvidos nos 
softwares HYDRUS e MODFLOW para 
prever o transporte dos contaminantes 
através da barreira de argila presente no 
fundo do aterro sanitário e no aqüífero sob 
o aterro.

Calcular a concentração dos contaminantes 
dissolvidos na água do aqüífero em longo 
prazo e o fazer uma análise do risco 
associado à utilização desta água.

RESULTADOS

O projeto encontra-se na fase da 
determinação do coeficiente de adsorção e 
o resultado parcial do ensaio em batelada 
mostra a evolução da concentração com o 
aumento da proporção de fosfogesso por 
uma quantidade fixa de chorume.

A proporção é definida como a massa 
equivalente de fosfogesso seca ao ar (em 
gramas) por volume de chorume (em mL), 
nesse caso, a quantidade de chorume 
utilizada foi de 200 mL. As razões utilizadas 
variam de 1:500 até 1:4.

Como observado no Gráfico 1, notam-se 
variações relevantes nas concentrações de 
cálcio (Ca) e Chumbo (Pb). O primeiro 
contaminante aumentou sua presença no 
chorume após o contato com fosfogesso e o 
último diminuiu.

55



GRÁFICO 1. Evolução da Concentração

Devido à sua própria composição e 
solubilidade, o fosfogesso liberou cálcio 
após contato com chorume, aumentando 
relevantemente sua concentração com o 
aumento da proporção de fosfogesso.

Observa-se que a concentração de chumbo 
com o aumento da proporção de fosfogesso 
na mistura teve uma diminuição relevante 
(até 33% de diminuição), o que mostra que 
o fosfogesso possui grande potencial para 
retenção desse metal.

O arsênio (As), embora tenha apresentado 
um aumento na concentração com o 
aumento da proporção de fosfogesso na
mistura, sua variação está dentro do erro
analítico, sendo então uma variação 
irrelevante.

Enxofre (S), potássio (K) e zinco (Zn)
apresentaram mudanças significativas 
quando comparadas com o chorume. No 
entanto, a ausência de padrão no
comportamento da concentração com o 
aumento da proporção de fosfogesso 
requer uma melhor análise para que se 
conclua sobre a presença desses metais na 
solução final.

Os demais metais (cádmio (Cd), cromo (Cr), 
cobre (Cu), níquel (Ni), tório (Th) e urânio 
(U)) não apresentaram alteração em sua 
concentração na solução final em relação

ao chorume ou a alteração percebida se 
apresentou dentro do erro analítico.

CONCLUSÕES

O comportamento sem padrão na evolução 
da concentração gera incertezas para as 
conclusões imediatas sobre enxofre, 
potássio e zinco. No entanto, pelo menos 
para o chumbo já é possível fazer alguma 
previsão do coeficiente de adsorção.

A maioria dos metais apresentou-se inertes 
à presença de fosfogesso. Esse resultado 
mostra que, mesmo que confirmado que a 
aplicação de fosfogesso não aponte para 
uma retenção de metais, foi demonstrado 
que este material não é uma fonte que 
aumentará a carga sobre a barreira de 
argila.

Para melhorar a confiança na estimativa, é 
previsto o uso de modelos estatísticos para 
prever um intervalo para os possíveis 
coeficientes de adsorção do fosfogesso 
para os contaminantes e, através desse 
intervalo, englobar as incertezas e 
aumentar a confiabilidade do resultado final.
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Aplicação de técnicas de traçadores na engenharia 

Paula Cristina Souza Franco e Alberto Avellar Barreto

INTRODUÇÃO

A cada dia, novas técnicas nucleares são 
desenvolvidas nos diversos campos da 
atividade Humana. As radiações emitidas 
por radioisótopos podem atravessar a 
matéria e, dependendo da energia que 
possuam são detectadas onde estiverem, 
através de aparelhos apropriados, 
denominados detectores de radiação. 
Dessa forma, o deslocamento de um 
radioisótopo pode ser acompanhado e seu 
percurso ou “caminho” poderá ser traçado 
num mapa do local: traçador radioativo 
(Cardoso,2010). A Técnica de Traçadores 
pose ser utilizada nos reatores UASB 
visando o monitoramento do fluxo de esgoto 
e da coleta de biogás dentro dos mesmos. 
Assim, é possível detectar algum 
comportamento anormal que possa ocorrer 
na dinâmica de escoamento dos reatores. 
Este estudo foi desenvolvido na Estação de 
Tratamento de Esgoto Arrudas, em Belo 
Horizonte e Contagem -  MG.

OBJETIVO

O presente estudo visa avaliar a dinâmica 
do escoamento da fase líquida em dois 
reatores anaeróbios de manta lodo com 
fluxo ascendente (UASB) através da 
determinação do tempo de residência da 
fase aquosa, e do padrão de misturamento 
em ambos para efeito de comparação.

METODOLOGIA

O UASB é um reator anaeróbio de manta 
ãe lodo e fluxo ascendente no qual o esgoto 
entra por baixo, atravessa uma camada de 
lodo biológico, e passa por um separador 
de fases enquanto escoa em direção a 
superfície. Nesse experimento foram 
utilizados dois tipos de reatores UASB: 
modificado (Rmod) e convencional (Rconv).

A diferença entre eles é que o Rmod 
apresenta um duplo estágio de coleta de 
biogás. Trata-se, portanto, do reator de 
análise.

Traçador é qualquer composto ou elemento 
que quando incorporado à massa de uma 
substância permite investigar, sem qualquer 
perturbação do meio, o comportamento 
desta substância. Os traçadores radioativos 
são os traçadores mais usados por 
apresentarem recursos que permitem 
baixíssimos limites de detecção. 
(BJORNSTAD,1992).

O radiotraçador Br82 foi o escolhido para 
este trabalho. Inúmeras são as vantagens 
apresentadas por este traçador: emissor de 
radiação gama, podendo ser facilmente 
detectado pelo lado de fora dos reatores, 
altamente solúvel em água, adsorção 
mínima em superfícies sólidas, meia vida 
conveniente e facilmente produzidos em 
reatores de pesquisa. O 82Br foi produzido 
por meio da irradiação de 4g de pastilhas 
de brometo de potássio no reator TRIGGA 
do CDTN. Aguardou-se aproximadamente 1 
dia após a irradiação, para decaimento do 
80Br. Logo após o decaimento, cada uma 
das pastilhas foram dissolvidas em 10 ml de 
água para produzir as soluções traçadoras 
injetadas na unidade.

Cada uma das soluções foram injetadas 
nos dois sistemas com o auxilio de uma 
seringa. A atividade injetada no ponto de 
entrada do esgoto em cada um dos 
sistemas foi de 0,4 mCi. A aplicação foi 
instantânea, ou seja, adicionou-se um 
pequeno volume da solução de traçador, 
em intervalo de tempo muito curto, na 
entrada da unidade, passando-se a medir 
sua concentração na saída de cada reator. 
A detecção foi efetuada através de sondas
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acopladas aos reatores que enviaram a 
resposta do traçador para um computador.

Os dados foram computados e 
armazenados por cerca de 24h pelo 
programa SAPRA ®. LATIN2000, que é um 
software nuclear desenvolvido para 
traçadores radioativos e controle de 
aplicações de sistemas nucleares. Após 
esse período, os dados foram gravados e 
tratados com o programa Anduril.

RESULTADOS

Um dos grandes problemas encontrados 
nos reatores UASB de uma ETE é o 
fenômeno da canalização que surge no 
decorrer do tempo de uso das unidades. O 
material depositado no fundo dos reatores e 
que não é removido com limpezas 
periódicas, altera o perfil de deslocamento 
do fluxo, criando caminhos preferenciais.
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Figura 2- Injeção Reator UASB modificado.
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Observou-se que os tempos de residência 
médios estimados pelo software Anduril 
foram, em sua totalidade, superiores que o 
TDH teórico de 14,0 h. Estes resultados 
demonstram um atraso na resposta do 
traçador, o que pode indicar a existência de 
zonas com recirculação interna ou zonas 
mortas. Ou seja, locais com TDH maior que 
o ideal.

CONCLUSÕES

As atividades realizadas pela colaboradora 
foram importantes para proporcionar uma 
visão das atividades relativas ao “Uso de 
traçadores na Engenharia” realizadas na 
ETE Arrudas. Também possibilitou uma 
adaptação ao ambiente de trabalho do 
CDTN direcionado à pesquisa e 
desenvolvimento científico e tecnológico.

A atividade específica realizada, Uso de 
traçadores na Engenharia, foi desenvolvida 
adequadamente e proporcionou a 
compreensão do experimento e do 
funcionamento dos softwares Anduril e 
SAPRA ®. LATIN2000. Este conhecimento 
está sendo registrado por meio de um 
relatório técnico em andamento.
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Síntese e caracterização de compósitos PVA/material grafítico

Daniele Santos Cavanellas Gomes e Max Passos Ferreira

INTRODUÇÃO

O álcool polivinilico -  PVA -  é um polímero 
sintético, não tóxico, biodegradável, com 
excelentes propriedades mecânicas, usado 
na indústria têxtil, confecção de papel, 
fabricação de tintas, cosméticos e etc.. É 
crescente o interesse na síntese de 
compósitos de PVA com alto desempenho 
em especial os formados com materiais 
grafíticos como o grafeno, óxidos de 
grafeno e nanotubos de carbono1. Os 
nanotubos de carbono são considerados 
um dos mais promissores reforços para os 
compósitos. Suas propriedades físicas 
como a dureza aliada às propriedades 
elétricas e térmicas impressionantes 
permitem vislumbrar uma ampla gama de 
aplicações em diversos setores2,3,4. Os 
grafenos possuem também um grande 
potencial para o aprimoramento das 
propriedades dos compósitos. As folhas de 
grafeno apresentam uma relação 
superfície/volume maior do que a dos 
nanotubos de carbono de paredes simples. 
O estudo da radiação ionizantes nos 
polímeros ganhou um significado especial 
nos últimos anos, tendo em vista aplicações 
nas áreas de saúde, alimentação, 
eletrônica, modificações nas superfícies, 
dentre outros. A exposição dos polímeros 
aos raios y pode induzir à degradação da 
estrutura inicial através de diversos 
mecanismos. Isto leva a alterações na 
densidade, solubilidade, massa molecular, 
bem como nas propriedades óticas e 
elétricas5,6,7.

OBJETIVO

Desenvolver metodologia para incorporar, 
controladamente, dispersões de materiais 
grafíticos -  grafenos, óxidos de grafeno e 
nanotubos de carbono -  em matrizes 
poliméricas, visando à obtenção de filmes

compósitos de PVA/nanoestruturas 
grafíticas com propriedades específicas, 
além de estudar o efeito da exposição 
destes filmes à radiação ionizante (raios y).

METODOLOGIA

A primeira etapa para obtenção dos filmes 
compósitos envolve a dissolução do 
material polimérico em água deionizada, 
onde se obtém a solução de PVA a 5 % 
mA/. Para preparar os filmes, pipeta-se 
certa quantidade da solução de PVA para 
um frasco snap e adiciona-se a quantidade 
definida do material grafítico desejado. Essa 
mistura é submetida à agitação por um 
tempo tal que resulte em uma solução 
perfeitamente homogênea. Em seguida, a 
solução obtida é uniformemente espalhada 
em uma superfície lisa de vidro, 
devidamente nivelada, e deixada para secar 
à temperatura ambiente, sendo que o 
tempo de secagem varia conforme a 
temperatura e umidade ambientes. Os 
filmes obtidos foram submetidos a doses de 
radiação gama que variaram de 1 kGy a 
300 kGy. Análises como espectroscopias na 
região do infravermelho (FTIR) e do 
ultravioleta-visível (UV-vis), difratometria de 
raios-X, microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), Raman, ensaios mecânicos e de 
difusividade térmica foram usadas para 
avaliar as características de cada amostra 
obtida.

RESULTADOS

Resultados preliminares indicam que a 
espessura dos filmes obtidos encontra-se 
na faixa de 0,020 mm. Os espectros na 
região do ultravioleta-visível e do 
infravermelho estão sendo analisados, 
contudo, já se observa que a radiação 
ionizante pode interferir de maneira 
significativa na estrutura dos filmes, pois



visualmente observaram-se mudanças nos 
espectros de uma amostra após irradiação 
desta sobre determinada dose. As imagens 
obtidas por MEV apresentaram alguns 
pontos interessantes, sugerindo que o 
material grafítico está realmente disperso 
na matriz polimérica. Os ensaios mecânicos 
e de difusividade térmica serão repetidos, 
uma vez que se constatou em análises 
anteriores a influência da espessura das 
amostras nos resultados obtidos.

CONCLUSÕES

Após certos experimentos conseguimos 
definir a forma de obtenção de diferentes 
filmes compósitos onde a espessura de 
todos é da mesma ordem de grandeza. Os 
espectros obtidos continuam a ser 
devidamente analisados, sobretudo os de 
PVA puro, que é a matriz para os 
compósitos sintetizados. Dessa forma, 
conseguimos garantir que qualquer 
alteração de um espectro para outro seja 
devido à presença de material grafítico, a 
concentração deste no polímero ou ao 
efeito da radiação ionizante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] WANG, J.; et. al. Polymer International, 
v. 60, n 5, p. 8 1 6 -8 2 2 , 2011.

[2] STANKOVICH, S. et al. Nature, v. 442, 
p. 282-286, 2006.

[3] NOVOSELOV, K. S. et al. Science, v. 
306, n. 5696, p.666-669, 2004.

[4] ALLEN, M. J. et al. Chemical Reviews, v. 
110, n. 1, p. 132-145, 2010.

[5] BHAT, N.V. Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research B, v. 237, p. 
585-592, 2005.

[6 ] LEE, KYOUNG-YONG; KIM, KI-YUP. 
Polymer Degradation and Stability, v. 93, 
p.1290-1299, 2008.

[7] WOODS, R.J., PIKAEV, A.K. Applied 
radiation chemistry: radiation processing. 
New York: J. Wiley, 1994. 535 p.

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO

FAPEMIG, CDTN/CNEN.

62



I

Estudo da preparação de alumina porosa auto-ordenada

Elisa Marchezini Rodrigues e Maximiliano Delany Martins

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, materiais que
apresentam canais uniformes de dimensão 
nanométrica têm estimulado
consideravelmente o interesse dos
pesquisadores devido à sua utilização como 
molde para dispositivos nanométricos. 
Membranas de alumina têm sido utilizadas 
para a fabricação de estruturas em escala 
nanométrica. A alumina porosa anódica é 
um típico material que apresenta
nanocanais auto-ordenados, organizados 
espontaneamente em um formato 
hexagonal, por anodização de Al em uma 
solução de ácido apropriada [1],

OBJETIVO

Preparar alumina nanoporosa a partir de 
alumínio ultra-puro pelo processo de 
oxidação anódica em dois passos.

METODOLOGIA

Utilizando amostras circulares de 1,0 cm de 
diâmetro de alumínio ultra-puro, 
primeiramente fez-se o polimento mecânico 
com lixas 1200  e 2000  e passando para 
feltros com pasta de diamante de 3 e 1 pm. 
Após isso, foi feito o tratamento térmico das 
amostras em atmosfera de Nitrogênio ultra- 
puro a 500 °C. Em seguida, cada amostra 
passou por 2 anodizações de 2 horas de 
duração cada uma. Para isso, foi utilizada 
uma solução de ácido oxálico 0,3 mol/L, à 
temperatura de 5 °C e aplicou-se uma 
tensão de 40,0 V. Tais anodizações foram 
feitas utilizando-se uma montagem que 
consiste basicamente numa câmara 
cilíndrica de teflon, onde é colocada a 
solução, com um suporte na parte superior 
para termômetro e um eletrodo de platina, 
para que ambos fiquem submersos na 
solução. Ao fundo, a câmara apresenta um

pequeno orifício que permite que a amostra 
fique em contato direto com a solução. 
Abaixo da amostra de alumínio fica uma 
placa de cobre, presa à câmara por outra 
peça de teflon. Toda esta montagem fica 
posicionada sobre um módulo de 
resfriamento. O contato elétrico é feito por 
uma abertura lateral na placa de cobre 
(anodo) e pela platina (catodo). As 
anodizações são feitas sob constante 
agitação [2], A figura 1 mostra a montagem 
utilizada nas anodizações.

Figura 1. Montagem para anodização

Um software foi desenvolvido 
especialmente para registrar
automaticamente tempo, corrente e tensão 
de cada anodização. Além disso, este 
software fornece gráficos de corrente x 
tempo, o que nos permite acompanhar o 
processo de anodização e avaliar a sua 
efetividade. O gráfico deve apresentar um 
comportamento característico, o que 
permite avaliar se procedimento está ou 
não dando certo. A figura 2 mostra o 
comportamento desejado da corrente 
durante o processo de anodização, ou seja, 
uma queda brusca da corrente (I) seguida
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de um leve aumento da mesma, quando há 
formação de poros (II).

Figura 2. Comportamento desejado da 
corrente durante a anodização da alumina

Entre cada etapa de anodização retirou-se 
a camada superficial de óxido formada, 
para que fosse dado lugar a uma camada 
mais ordenada de óxido. A remoção desta 
primeira camada de óxido foi feita com uma 
solução de ácido crômico 0,3 mol/L e ácido 
fosfórico 0,4 mol/L, à temperatura de 60 °C 
e duração média de 2 minutos. Após as 
duas etapas de oxidação, foi feita a 
revelação dos poros. Em tal procedimento, 
cloca-se a amostra em uma solução de 
ácido fosfórico 5 % m/v, à temperatura de 
30 °C, por 15 minutos. Realizadas todas as 
etapas deste procedimento, foram feitas 
análises de algumas amostras por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV).

RESULTADOS

A figura 3 apresenta uma imagem de MEV 
de uma amostra após os procedimentos de 
anodização, onde é possível ver a formação 
dos poros na alumina.

Figura 3. Imagem MEV (50000x) 

CONCLUSÕES

O preparo da alumina nonoporosa é algo 
relativamente simples de se fazer, porém 
devem-se tomar vários cuidados durante a 
execução de cada etapa, como garantir que 
não haja contaminação por material 
orgânico na câmara de anodização e 
garantir a temperatura de 5 °C na etapa da 
anodização. Além disso, ajustes ainda 
devem ser feitos para se obter melhor 
uniformidade nos diâmetros dos poros e 
uma distribuição regular (ordenada).
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Aplicação das esferas hidrogel de Fe-PVA no tratamento de rejeitos líquidos 
contendo urânio

Felipe Wallysson Ferreira de Oliveira e Armindo Santos

INTRODUÇÃO

O urânio e seus compostos são 
considerados recursos minerais 
estratégicos por causa do seu uso como 
fonte de energia e material bélico. Eles são 
altamente tóxicos, constituindo-se, assim, 
numa ameaça à saúde humana e ao meio 
ambiente [1-4]. Dada essa periculosidade, 
várias restrições com relação ao urânio são 
tomadas, como por exemplo, a Organização 
Mundial de Saúde limita o teor de urânio na 
água de beber em 15|jgU/L [1], No Brasil 
esse valor limite é de 20 jjgU/L [5]. Assim, 
muitos estudos são realizados para o 
desenvolvimento de métodos eficientes de 
remoção de urânio em rejeitos líquidos. 
Adsorção é mais eficiente e mais barato do 
que os métodos convencionais.

Já dominamos a técnica de obtenção de 
esferas hidrogel de Fe-PVA contendo 
nanopartículas de Fe, forma esférica, alta 
rigidez mecânica e elevada hidrofilicidade. 
Iremos aplicá-las ao estudo adsortivo de 
U0 22+ como alternativa aos métodos 
convencionais. Ao realizar este trabalho, 
nos deparamos com a limitação na 
execução das análises do teor de U via 
ICP-AES. Os resultados demoravam a sair. 
Isto nos possibilitou gerar um efeito “spin 
o ff’ relevante. Realizamos trabalhos extras 
que possibilitaram o aprofundamento na 
compreensão do tema de nanoestruturação 
de novos materiais bem como viabilizaram 
novas aplicações nas áreas de meio 
ambiente (via obtenção de novos 
adsorventes para arsênio, flúor e urânio) e 
da P&D de combustível nuclear do tipo 
cermet (via obtenção de microesferas e 
esferas de aço). É o que mostraremos a 
seguir.
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Figura 1 Fluxograma do trabalho 
desenvolvido.

METODOLOGIA

Para a obtenção das esferas hidrogel de Fe- 
PVA utilizamos o processo sol-gel. 
Inicialmente obtem-se dispersão coloidal de 
Fe e fase sólida com oxihidróxidos de Fe. A 
mistura das duas fases com adição de 
etanol e álcool polivinílico leva a uma 
dispersão grosseira de Fe, que é gotejada 
passando por atmosfera de NH3 e coletada 
em meio amoniacal concentrado, 
completando a transformação sol-gel. As 
esferas são lavadas com água. Com as 
esferas hidrogel de Fe-PVA realizamos 
estudos de adsorção para U 022+, As(V) e 
F\ O estudo de pH é realizado na faixa pH 
2 -10 . O equilíbrio é estudado na faixa de 
concentrações iniciais 1-1000 ppm. A 
cinética de adsorção é estudada na faixa de 
tempo 0,5-48 h. O teste de coluna é 
realizado com ~3 L de solução com pH, 
concentração e vazão fixos, auxiliado por 
bomba peristáltica. A Figura 1 mostra o 
fluxograma do estudo de adsorção, no caso 
para urânio. Para análise das 
concentrações de U 022+ presente nas 
soluções obtidas, utiliza-se a 
espectroscopia de emissão atômica com 
plasma indutivamente acoplado, ICP-AES.
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RESULTADOS

As esferas hidrogel de Fe-PVA foram 
obtidas com êxito, com boa esfericidade e 
boa resistência mecânica (Figura 2), 
características que permitem que sejam 
usadas para o estudo adsortivo em coluna. 
Produzimos, também, esferas de Fe-Mn- 
PVA (2691 (jm), cuja presença do Mn é 
reportada reforçar a capacidade adsortiva 
das esferas de Fe-PVA.

Soluções de U 022+ com concentrações 
variando de 1 a 1000  ppm foram obtidas e 
analisadas via ICP-AES. Os resultados 
mostraram que o procedimento de 
preparação foi bem sucedido, obtendo 
concentrações das soluções bem próximas 
do valor teórico. Estamos prontos para dar 
continuidade ao estudo de adsorção de 
U 022+ nos dois tipos de esferas referidos.

Tivemos sucesso na submissão do artigo 
“Synthesis and characterization of iron-PVA 
hydrogel microspheres and their use in the 
arsenic (V) removal from aqueous solution” 
à revista Chemical Engineering Journal. 
Obtivemos esferas de aço inox pelo 
Processo Sol-gel com diâmetro das esferas 
hidrogel de Fe-Cr-Ni-PVA de 2960 pm e 
composição característica do aço inox 304. 
A consolidação deste trabalho gerará mais 
uma patente para o CDTN. O estudo de 
adsorção de F' nas esferas hidrogel de Fe- 
PVA mostrou uma capacidade adsortiva de 
22,69 mgF/g, superior a muitos materiais 
encontrados na bibliografia pesquisada.

CONCLUSÕES

O processo sol-gel foi aplicado com 
sucesso para obtenção de um material 
adsorvente versátil, aplicável à adsorção de 
diversos elementos, como urânio, arsênio, 
flúor. O “spin off” do trabalho permitiu que 
os trabalhos realizados em paralelo 
obtivessem êxito e enriquecesse o 
conhecimento com relação à adsorventes e 
suas aplicações.

Figura 2 Esferas hidrogel de Fe-PVA. 
Diâmetro médio: 3097 pm.
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Síntese de ferritas substituídas pelo método de polimerização auto- 
combustão

Fernanda Alves Diniz e Liliam Viana Leonel

INTRODUÇÃO

As ferritas cúbicas de metais de transição, 
com fórmula molecular XY20 4, constituem a 
principal classe de materiais magnéticos, 
com aplicações em armazenamento de 
informação, catálise, microondas, sensores, 
biotecnologia e biomedicina, entre outras. 
Em especial, a ferrita de Mg possui 
aplicações em sensores de gás e 
catálise111. As propriedades funcionais das 
ferritas são fortemente dependentes do tipo 
e da relação estequiométrica entre os 
cátions metálicos, da distribuição dos 
cátions nos sítios tetraédricos (A) e 
octaédricos (B) de sua estrutura cristalina e 
da presença de elementos dopantes. 
Assim, a presença de dopantes em sítios 
adequados pode permitir a modulação das 
propriedades funcionais. Isso requer o uso 
de métodos de síntese capazes de produzir 
materiais com rigoroso controle da 
estequiometria e de métodos analíticos para 
identificar a presença de dopantes em 
baixas concentrações, discriminando a 
ocupação dos sítios A e B. Neste trabalho 
utilizamos autocombustão para sintetizar 
ferrita de Mg com diferentes teores de Mo, 
para uso em catálise. Este método é capaz 
de fornecer pó nanocristalino, homogêneo e 
de alta pureza à baixa temperatura, com 
baixo custo. Além disso, espera-se que a 
complexação prévia dos cátions metálicos, 
característica do método de auto
combustão, contribua para a garantia da 
estequiometria.

OBJETIVO

Preparar ferritas de Mg dopadas com Mo e 
utilizar diferentes métodos de análise para 
identificar a presença de baixas 
concentrações do dopante nos sítios A e B.

METODOLOGIA

Ferritas de Mg dopadas com 0, 2, 5, 9 e 
17% molar de Mo (em relação ao Fe) foram 
sintetizadas a partir dos métodos de 
autocombustão121 e coprecipitação. Na 
autocombustão, utilizou-se nitrato de Fe e 
nitrato de Mg, ácido cítrico como 
complexante e amônia para correção do 
pH. A solução foi mantida sob agitação a 
72°C até a formação de um gel. A auto
combustão do gel em torno de 110 °C 
resultou na formação do pó. Na 
coprecipitação, utilizou-se nitrato de Fe e 
nitrato de Mg, e NaOH para ajustar o pH em 
12. Após precipitação, a solução foi 
centrifugada e lavada com água até atingir 
pH 8,5. Depois de lavado, o precipitado foi 
seco a 100°C. Para o preparo das ferritas 
dopadas, utilizou-se acetato de Mo e 
molibdato de amônio como fontes do 
elemento dopante. As amostras dopadas e 
não dopadas foram submetidas a 
tratamento térmico a 500°C por 2h e 
caracterizadas por DRX, FTIR e 
espectroscopia Raman.

RESULTADOS

Ajuste da razão nitrato/ácido cítrico  e do 
pH na síntese p o r auto-com bustão: foram 
testadas as razões estequiométricas 
nitrato:ácido cítrico de 8:3, 8:8  e 8:21. 
Apenas a razão 8:3 resultou em auto- 
ignição e na formação de ferrita na forma de 
pó. Foram testados os valores de pH 9,0; 
6,0 e 0,5. Não houve gelificação em pH 0,5. 
Em pH 6 , houve formação de pequena 
quantidade de óxido de Mg. Deste modo, o 
pH 9 foi escolhido como ideal. O tamanho 
de cristalito não foi afetado pelo pH, 
permanecendo em torno de 30 nm.
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Os resultados de DRX (Fig.1) da ferrita 
dopada com 17% Mo mostraram um menor 
ordenamento cristalino obtido pelo método 
de auto-combustão em relação à 
coprecipitação. Isso foi causado pelo uso de 
fontes de Mo não oxidantes, que não 
contribuíram para a auto-ignição. Fases 
cristalinas secundárias não foram 
identificadas, sugerindo que o Mo foi 
incorporado na rede cristalina em ambos os 
casos.

1 -auto-combustão 2-coprecipitação

A-molibdato B-acetato

T -1 i 1 \ i~ i 1 ! 1 i 1 ! 1 i 1 r -1 i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2 teta / grau

Figura 1. Difratogramas de ferritas de Mg 
dopadas com Mo (17%)

Os espectros Raman (não mostrado) e IV 
(Fig. 2) mostraram todas as bandas 
características da estrutura espinélio, 
confirmando a estrutura cúbica mostrada 
por DRX. No IV, as bandas em torno de 430 
e 580 cm ' 1 são associadas respectivamente 
a vibrações de cátions metálicos em sítios A 
e B. O desdobramento da banda em torno 
580 cm' 1 sugere a presença de 2 tipos de 
cátions no sítio A e pode estar associado à 
presença de Mo.

Figura 2. Espectros FTIR de ferritas de 
Mg dopadas com Mo

CONCLUSÕES

Os métodos de coprecipitação e auto- 
combustão mostraram-se adequados para 
preparação de ferrita de Mg dopada com 
Mo sem a formação de fases secundárias. 
A auto-combustão resultou em maior grau 
de desordem cristalina, provavelmente 
devido ao uso de fontes não oxidantes de 
Mo (acetato e molibdato). O ordenamento 
cristalino também foi favorecido pelo uso de 
acetato. A espectroscopia IV mostrou-se 
mais sensível para detectar a presença de 
Mo na rede cristalina da ferrita.
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Estudo da cinética e do equilíbrio químico de adsorção do metal pesado 
cádmio em esferas hidrogel de PVA-Oxihidróxido de alumínio

Geovane de Jesus Rodrigues e Armindo Santos

INTRODUÇÃO

O cádmio possui elevada mobilidade nos 
sistemas aquáticos, sendo um poluente 
potencial para o meio ambiente. Sua 
contaminação pode ocorrer através de 
diversas atividades humanas, como 
galvanoplastia, processos minero- 
metalúrgicos e fabricação de fertilizantes. 
Assim, seu acúmulo ao longo da cadeia 
alimentar, comportamento característico 
dos metais pesados, pode levar à 
contaminação de populações humanas, 
tornando esta uma questão ambiental e 
social. Segundo o CONAMA -  Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, o teor máximo 
de cádmio permitido em águas destinadas 
ao contato humano deve ser de 0,001 mg/L.

As tecnologias atuais mais comuns de 
remoção de cádmio da água são: 
coagulação-precipitação, filtração com 
membrana, eletrodiálise, eletrocoagulação, 
resinas trocadoras de íons e adsorção em 
adsorventes convencionais. Porém estas 
tecnologias são caras e/ou difíceis de 
operar e/ou geram rejeitos sólidos e/ou não 
reduzem o teor de cádmio para 0,001 mg/L, 
o que viabiliza a P&D de adsorventes não 
convencionais, de modo a superar estas 
limitações.

Pesquisas já publicadas mostram que 
hidróxidos/oxihidróxidos de Fe, Al e Mn são 
importantes adsorventes de metais, os 
quais adsorvem seletivamente cátions 
divalentes de metais como o cádmio [2 ]. 
tendo  isto em mente, a nossa pesquisa 
considera a possibilidade de usar esferas 
hidrogel de PVA-Oxihidróxido de alumínio 
contendo flúor adsorvido, existentes e 
consideradas como um rejeito, já que a 
adsorção de cátions de metais pesados em 
óxidos é realizada na presença de ânions

complexantes. Assim, num meio aquoso 
contendo Cd(ll), o adsorvente fluoretado 
poderia reagir com o cádmio. Temos, 
portanto, a oportunidade de reutilizar as 
referidas esferas fluoretadas bem como 
esferas macroporosas de alumina e/ou 
esferas hidrogel de PVA-Oxihidróxido de 
alumínio, enriquecidas ou não com flúor, no 
estudo de adsorção de Cd. Além disto, a 
técnica de adsorção explora os fenômenos 
de superfície, que são magnificados à 
medida que o tamanho das partículas 
sólidas alcança dimensões nanométricas, 
partículas estas existentes nas esferas 
referidas. Elas, portanto, podem maximizar 
a captura e remoção de metais pesados 
como o cádmio de meios aquosos. Nossas 
esferas, portanto, se encaixam no conceito 
de adsorventes inovadores contendo 
nanopartículas monodispersas e presas em 
uma matriz polimérica hidrofílica [1].

Assim, neste trabalho usaremos esferas 
hidrogel de PVA-Oxihidróxido de alumínio, 
as quais contêm nanopartículas 
monodispersas de oxihidróxido de alumínio, 
para realizar a adsorção de cádmio 
presente em soluções aquosas sintéticas. 
Estas nanopartículas são produzidas in situ, 
simultaneamente à reticulação da rede 
tridimensional do PVA, durante a obtenção 
das esferas com auxílio do Processo Sol- 
gel.

OBJETIVO

Avaliar a viabilidade de uso das esferas de 
oxihidróxido de alumínio enriquecidas com 
flúor como um novo material adsorvente 
para o cádmio (II), apresentando os 
resultados já obtidos.
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METODOLOGIA

Os testes em batelada são realizados em 
fracos de 250 mL contendo 1 mL de esferas 
hidrogel ou massa equivalente de esferas 
xerogel mais 50 mL de solução de cádmio. 
Os frascos são agitados em banho-maria a 
30°C. O ajuste do pH será feito com a 
adição de NaOH ou HN03. Após os testes 
as amostras serão filtradas e armazenadas. 
O cádmio remanescente e o alumínio 
peptizado serão determinados com uso da 
técnica ICP-MS (ELAN DRC/PerkinElmer) 
ou ICP-AES (SPECTROFLAME/Spectro 
Analytical Instruments).

O efeito do pH será analisado na faixa de 
pH 2 a 10, por 6 h, usando soluções de Cd 
com concentração de 0 e 100 mgCd/L. A 
isoterma de adsorção será determinada 
numa faixa de pH de 4 a 5, variando a 
concentração inicial de cádmio entre 1 e 
1000 mg/L, por 6 h. Os parâmetros de 
cinética serão determinados na faixa de pH 
4 a 5, variando o tempo de equilíbrio entre 
0,5 e 48 h, mantendo a concentração inicial 
de cádmio em -100 mg/L.

Os testes de coluna de leito fixo serão 
realizados em uma coluna de vidro (23.4 cm 
de altura, 1.1 cm de diâmetro), temperatura 
ambiente. A solução de cádmio (3.000 mL, 
-50 mg/L) será alimentada continuamente 
(7 mL de esferas hidrogel de PVA- 
Oxihidróxido de alumínio, vazão de -2.0 
mL/min usando uma bomba peristáltica. A 
solução efluente será coletada em 
diferentes intervalos de tempo para análise 
do cádmio residual via ICP-AES.

Os testes de regeneração das esferas hidrogel 
de PVA-Oxihidróxido de alumínio seguirão 
os procedimentos descritos para os testes 
de adsorção no modo batelada: realizados 
em frascos plásticos de polietileno (500 
mL), 360 mL de solução 0,011 M de HN03 
(7 mL de esferas hidrogel de PVA- 
Oxihidróxido de alumínio enriquecidas de 
flúor, dessorção) ou 360 mL de solução 
diluída de NH4OH (7 mL de esferas hidrogel

de PVA-Oxihidróxido de alumínio não- 
enriquecidas com flúor, 7<pH<8, reativação) 
a 30 °C, 24 h. O procedimento do teste de 
dessorção será repetido cinco vezes, 
usando sempre uma solução nova 0.011M 
de HNO3. Para o teste de reativação, 
usaremos os mesmos 360 mL de uma 
solução diluída de NH4OH, ajustando 
continuamente o pH para valores entre 7 e 
8 com uma solução NH4OH diluída. A 
solução HNO3 enriquecida com cádmio será 
analisada para determinar a concentração 
deste elemento, usando ICP-AES para erta 
análise.

RESULTADOS

Já obtivemos/caracterizamos as esferas 
hidrogel de PVA-Oxihidróxido de alumínio. 
Realizamos os primeiros testes de adsorção 
de Cd. A análise ICP-AES está em 
andamento.

CONCLUSÕES

A obtenção das esferas através do 
processo sol-gel é viável. O procedimento 
de adsorção de Cd é simples. A 
consolidação das análises de Cd nos 
permitirá elaborar o relatório final bem como 
o texto de uma publicação 
nacional/internacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Guanghui, L. et al. Removal of Cd(ll) by 
nanometer AIO(OH) loaded on fiberglass 
with activated carbon fiber felt as carrier. 
Chinese Journal of Chemical Engineering, 
16 (2008)805-811.

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO

FAPEMIG -  Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

70



I

Efeito na dispersabilidade de nanotubos de carbono de paredes múltiplas 
com a funcionalização da superfície destes com 6-aminocaproato de sódio

Gleuber Henrique Rocha e Adelina Pinheiro Santos

INTRODUÇÃO

Algumas das aplicações dos nanotubos de 
carbono (CNT) requerem sua dispersão em 
água ou em solventes orgânicos.
Entretanto, sua dispersão em solventes em 
concentrações elevadas é extremamente 
difícil de conseguir devido às fortes 
interações de van der Waals que mantêm 
os tubos aglomerados na forma de feixes 
ou cordas. Para resolver este problema, 
uma das estratégias aplicadas é a 
modificação da superfície dos CNT 
mediante a introdução de grupos funcionais 
ou determinadas moléculas. A escolha da 
funcionalidade depende do solvente a ser 
utilizado. Tem sido demonstrado que o sal 
6 -aminocaproato de sódio (Na-AHA) age 
como esfoliante para os nanotubos de 
carbono de paredes múltiplas (MWNT), 
aumentando a sua capacidade de dispersão 
em vários meios orgânicos [1]. Além disso, 
um aumento da capacidade de dispersão 
do MWNT funcionalizado com grupos 
carboxila (MWNT-COOH) foi observada, 
devido à formação de ligações éster com o 
grupo amino do AHA [2]. Neste trabalho, 
explorou-se a funcionalização dos MWNT 
com o Na-AHA a fim de se obter o máximo 
da capacidade de dispersão do MWNT em 
dimetilformamida (DMF), visando a 
aplicações de interesse do setor nuclear. 
Os parâmetros investigados foram a 
concentração do Na-AHA e a natureza dos 
grupos funcionais presentes no MWNT de 
partida (grupos carboxila, -COOH e amino, - 
NH2). As dispersões foram caracterizadas 
por microscopia eletrônica de transmissão, 
análise termogravimétrica e espectrometria 
de absorção óptica na região do UV-vis.

OBJETIVO

Estudar o efeito da modificação superficial 
de nanotubos de carbono de paredes 
múltiplas com o agente modificador 6 - 
aminocaproato de sódio na estabilidade da 
dispersão coloidal destes no solvente 
dimetilformamida (DMF), de ampla 
utilização industrial.

METODOLOGIA

Foram adicionados, em um béquer, os CNT 
(x) e ácido 6 -aminocapróico (y) nas 
proporções 1:1 e 1:4 (x:y). Adicionou-se 
também uma solução 1 mol/L de NaOH em 
quantidade suficiente para neutralizar o 
aminoácido. A seguir, adicionou-se água e 
submeteu-se a mistura a tratamento 
ultrassônico empregando um ultrassom de 
ponta por 20 min, em uma potência de 25%, 
com o objetivo de promover a interação 
entre os nanotubos e o aminoácido. 
Evaporou-se a água em uma chapa elétrica. 
Ao sólido resultante, adicionou-se volume 
suficiente de DMF para se atingir uma 
proporção de 1mg/mL de nanotubos e 
colocou-se a mistura novamente no 
ultrassom de ponta durante 20  minutos. 
Centrifugou-se então esta mistura por 30 
minutos em uma velocidade de 8000 rpm e 
separou-se os nanotubos agregados com o 
auxílio de uma pipeta de Pasteur. O mesmo 
procedimento foi utilizado sem a presença 
do aminoácido, para avaliar o efeito deste 
sobre a concentração da dispersão 
resultante. As dispersões foram analisadas 
por espectrometria de absorção óptica na 
região do UV-vis para avaliação da 
concentração da dispersão.
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RESULTADOS CONCLUSÕES

As dispersões foram primeiramente 
avaliadas por inspeção visual. Foi 
perceptível que a dispersão na proporção 
1:4 quase não tinha nanotubos dispersos e, 
portanto, não foi feita a análise desta por 
UV-Vis. O espectro das outras duas 
dispersões (com o Na-AHA na proporção 
1:1 e sem o sal) é mostrado na Figura 1. 
Analisando os espectros, percebe-se que a 
absorbância da dispersão na presença do 
sal na proporção 1:1 é, aproximadamente, 
2,5 vezes maior que a da dispersão sem a 
presença do sal. Pela Lei de Beer, pode-se 
dizer que a concentração da dispersão 
aumentou em 2,5 vezes. Isto indica que a 
interação dos MWNT com o Na-AHA 
aumenta a estabilidade destes em 
dimetilformamida, permitindo a obtenção de 
uma dispersão mais rica em nanotubos de 
carbono. Na tentativa de aumentar ainda 
mais a concentração das dispersões, seria 
interessante avaliar o efeito do pH na 
estabilidade do meio, o que será feito 
posteriormente.

- S em  a presença do sal
- Com  □ sal na proporção 1:1

A interação dos nanotubos de carbono de 
paredes múltiplas com o sal de sódio do 
ácido 6 -aminocapróico permite a obtenção 
de uma dispersão mais concentrada em 
dimetilformamida do que a dispersão feita 
sem a presença deste sal. Assim, conclui- 
se que esta interação aumenta a 
estabilidade dos nanotubos em DMF.
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Figura 1: Espectro de absroção molecular 
UV-Vis para as dispersões em DMF do 
MWNT na presença e na ausência do 6 - 
aminocaproato de sódio.
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Desenvolvimento de sistema de medição de temperatura aplicado ao
método Flash Laser

Igor Carvalho Finelli e Pablo Andrade Grossi

INTRODUÇÃO

O método do Flash Laser tem sido 
amplamente empregado para a medição da 
difusividade térmica de uma série de 
materiais. Contudo esse método apresenta 
dificuldades, pois impõe algumas 
simplificações que levam o problema a 
limites físicos de exequibilidade. Em geral, a 
determinação de propriedades termofísicas 
cie materiais pelo método do Flash Laser, 
depende fundamentalmente da medição de 
temperatura. O efeito sistemático devido à 
inércia do sistema de medição de 
temperatura utilizado no LMPT (Laboratório 
de Medição de Propriedades Termofísicas) 
atualmente é significativo em relação à 
dinâmica do transiente medido. Somado a 
isso, o menor tempo de resposta 
apresentado pelos termômetros disponíveis 
no mercado é de aproximadamente 6 ps 
com faixa nominal a partir de 160 °C. 
Estas limitações experimentais são a 
motivação para o desenvolvimento de um 
sistema de medição de temperatura 
adequado às medições do método Flash 
Laser.

OBJETIVO

O objetivo principal deste trabalho é 
apresentar o novo sistema de medição de 
temperatura desenvolvido para ser 
acoplado à bancada experimental do 
laboratório de Medição de Propriedades 
Termofísicas -  LMPT. Esse sistema tem um 
tèmpo de resposta da ordem de 
nanosegundos e ampla faixa de medição.

METODOLOGIA

O sistema desenvolvido é composto por: 
um detector de HgCdTe, um conjunto óptico 
com lentes adequadas ao comprimento de

onda do sinal IR a ser medido, um estágio 
de pré-amplificação do sinal, digitalização e 
um estágio de processamento do sinal via 
software específico.

O detector funciona através da mudança de 
resistividade de acordo com a quantidade 
incidente de fótons. Portanto é necessário 
polarizá-lo com uma corrente otimizada[1]. 
O pré-amplificador exerce três importantes 
funções: polarizar o detector, separar a 
componente contínua da tensão alternada 
do sinal e amplificar a variação.

O pré-amplificador é fonte de ruído e para 
minimizá-lo optou-se pela utilização de
baterias como alimentação. A sensibilidade 
do detector varia com a temperatura e
portanto é essencial a utilização de
nitrogênio líquido.

Após a amplificação analógica, o sinal é 
digitalizado pela placa multifuncional Nl-
6251 da National Instruments. O sinal é 
processado e convertido em temperatura 
através de um programa desenvolvido no 
LabView.

O sinal elétrico correspondente à radiação 
emitida de um corpo negro, Sbb(Tbb) e pode 
ser descrito por[2 ]:

=  8  ' « t->2 < i ' I ’ s f f ò  ‘4 - r -  +  l  J h  ( 1)

Onde g é o ganho do amplificador, R é  a 
sensibilidade espectral do detector dada em 
V -W 1, /Ad é a área do detector em cm2, F 
corresponde a razão entre a distância focal 
da lente e o seu diâmetro, A1 e À2 são os 
limites da faixa espectral do detector em 
pm, M (T,K) é a radiância espectral na 
temperatura T em um dado comprimento de 
onda Â (W-m'2-pm'1), t0 é a transmitância da
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INTRODUÇÃO

O método do Flash Laser tem sido 
amplamente empregado para a medição da 
difusividade térmica de uma série de 
materiais. Contudo esse método apresenta 
dificuldades, pois impõe algumas 
simplificações que levam o problema a 
limites físicos de exequibilidade. Em geral, a 
determinação de propriedades termofísicas 
cte materiais pelo método do Flash Laser, 
depende fundamentalmente da medição de 
temperatura. O efeito sistemático devido à 
inércia do sistema de medição de 
temperatura utilizado no LMPT (Laboratório 
de Medição de Propriedades Termofísicas) 
atualmente é significativo em relação à 
dinâmica do transiente medido. Somado a 
isso, o menor tempo de resposta 
apresentado pelos termômetros disponíveis 
no mercado é de aproximadamente 6 ps 
com faixa nominal a partir de 160 °C. 
Estas limitações experimentais são a 
motivação para o desenvolvimento de um 
sistema de medição de temperatura 
adequado às medições do método Flash 
Laser.

OBJETIVO

O objetivo principal deste trabalho é 
apresentar o novo sistema de medição de 
temperatura desenvolvido para ser 
acoplado à bancada experimental do 
laboratório de Medição de Propriedades 
Termofísicas -  LMPT. Esse sistema tem um 
tempo de resposta da ordem de 
nanosegundos e ampla faixa de medição.

METODOLOGIA

O sistema desenvolvido é composto por: 
um detector de HgCdTe, um conjunto óptico 
com lentes adequadas ao comprimento de

onda do sinal IR a ser medido, um estágio 
de pré-amplificação do sinal, digitalização e 
um estágio de processamento do sinal via 
software específico.

O detector funciona através da mudança de 
resistividade de acordo com a quantidade 
incidente de fótons. Portanto é necessário 
polarizá-lo com uma corrente otimizada[1], 
O pré-amplificador exerce três importantes 
funções: polarizar o detector, separar a 
componente contínua da tensão alternada 
do sinal e amplificar a variação.

O pré-amplificador é fonte de ruído e para 
minimizá-lo optou-se pela utilização de
baterias como alimentação. A sensibilidade 
do detector varia com a temperatura e
portanto é essencial a utilização de
nitrogênio líquido.

Após a amplificação analógica, o sinal é 
digitalizado pela placa multifuncional Nl-
6251 da National Instruments. O sinal é 
processado e convertido em temperatura 
através de um programa desenvolvido no 
LabView.

O sinal elétrico correspondente à radiação 
emitida de um corpo negro, Sbb(7bb) e pode 
ser descrito por[2 ]:

,  , % fÃI
= 8 ' V j s j !  ’ l  M M *'*) ' * &  " d*‘

Onde g é o ganho do amplificador, R é  a 
sensibilidade espectral do detector dada em 
V-W'1, >4d é a área do detector em cm2, F 
corresponde a razão entre a distância focal 
da lente e o seu diâmetro, /\? e À2 são os 
limites da faixa espectral do detector em 
|jm, M (T,K) é a radiância espectral na 
temperatura T em um dado comprimento de 
onda Â (W-m'2-|jm'1), t0 é a transmitância da
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Estudo do uso de resina epóxi para a selagem de sementes para 
braquiterapia

Natália Carolina Camargos Ferreira e Ana Maria Matildes dos Santos

INTRODUÇÃO

A braquiterapia consiste em um tratamento 
radioterápico in situ sendo esta sua 
principal vantagem; evitando, portanto, a 
exposição de tecidos sadios à radiação. No 
tratamento de câncer de próstata, utilizam- 
se fontes de radionuclideos que recebem o 
nome de sementes. [1,2] Estas sementes 
apresentam formato cilíndrico de ~ 0,8  mm 
de diâmetro e 4 mm de comprimento. A 
semente contém em seu interior um 
material contendo o radionuclídeo, um 
marcador de raios X sendo esta 
encapsulada em tubo de titânio. [2 ]

Em geral, a selagem da semente é feita a 
laser [3], porém este procedimento é de alto 
custo. Logo, a utilização de resina epóxi é 
uma alternativa interessante, uma vez que 
simplifica e reduz os custos de fabricação 
das sementes. Contudo, é preciso avaliar o 
comportamento da resina sob as condições 
de obtenção e de irradiação.

Neste trabalho, foram estudadas três tipos 
de resinas epóxis: E301-1, E301-2 e E302- 
3M visando o uso de epóxi para selagem de 
sementes de braquiterapia.

OBJETIVO

Avaliar o comportamento de resinas epóxis 
obtidas em diferentes condições de 
tratamento térmico, pressão, vácuo e doses 
de irradiação gama.

METODOLOGIA

As amostras de resina foram preparadas 
utilizando-se moldes de plásticos com a 
base em formato circular (Figura 1). A cura 
das resinas foi realizada a temperatura de 
65°C durante uma hora. Após a cura, as

amostras foram submetidas as condições 
de pressão de 35 psi, vácuo de 15mbar e 
doses de irradiação de 100 e 300 Gy. A 
identificação das resinas submetidas a 
essas condições é a seguinte: T
(temperatura), VT (vácuo e temperatura), 
VPT (vácuo, pressão e temperatura).

Fig. 1. Ilustração do molde com resina.

Amostras foram caracterizadas utilizando- 
se espectroscopia na região do ultravioleta 
visível-UV-Vis (Shimadzu, UV-2401PC) e 
do infravermelho-FTIR/ATR (Thermo Fisher 
Scientific, Nicolet 6700).

RESULTADOS

A partir dos resultados obtidos por 
espectroscopia FTIR, observou-se que as 
resinas E301-1 e E301-2 apresentaram 
espectros bem semelhantes. Parece que 
essas resinas não sofreram modificações 
significativas com as diferentes condições 
de obtenção. Esses espectros não estão 
mostrados aqui.

Nas Figuras de 2 a 4 são apresentados 
alguns dos espectros de FTIR e UV-Vis das 
resinas irradiadas e não irradiadas. 
Também, as Tabelas I e II mostram os 
principais picos FTIR obtidos nesses 
resultados.
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Tabela II -  Comparação dos picos da E3C2- 
3M em relação às doses de irradiação.

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Número de Onda(cm-1)

Fig.2. Espectros FTIR/ATR da E301-2.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Número de Onda (cm-1)

Fig. 3. Espectros FTIR/ATR da E302-3M.

Tabela I -  Comparação dos picos da E301- 
2 em relação às doses de irradiação.

Dose de Irradiaçao Identificaçao Prelim inar
0 Gy 100Gy 300Gy

3407,97 3413,62 3397,93 OH
2966,91 2967,00 2966,17 CH
2929,58 2929,81 2928,57 CH
2871,26 2871,40 2871,09 CH
1608,28 1608,26 1608,16 CH aromático
1581,61 1581,70 1581,47 NH secundário
1510,14 1509,92 1509,86 C=C aromático
1458,44 1457,48 1457,75 CH
1375,23 1374,96 1375,02 OH
1250,05 1249,49 1249,31 Epóxido
1182,58 1182,70 1182,66 CO
1106,32 1106,17 1106,11 COC
1038,47 1037,85 1037,54 CO
944,61 945,84 943,19 CH
829,50 829,43 829,46 CH aromático

Dose de Irradiaçao Identificação Prelim inar
0 Gy 100Gy 300Gy

3400,05 3345,33 3394,23 OH
2926,25 2924,5 2926,06 CH
1609,34 1609,33 1609,36 CH aromático
1585,63 1585,6 1585,61 NH secundário
1509,72 1509,39 1509,77 C=C aromático
1493,49 1493,34 1493,49 C=C aromático
1452,92 1452,78 1452,94 CH
1374,79 1374,35 1374,82 OH
1297,17 1297,34 1297,14 CO
1243,89 1243,2 1244,00 Epóxido
1113,2 1112,86 1113,21 COC

1037,52 1036,41 1037,56 CO
944,42 966,04 944,66 CH
826,18 826,56 828,28 CH aromático
754,08 753,3 754,05 CH

N ú m ero  d e  O n d a  (c m -1 )

Fig 4. Espectros UV-Vis da E 301-1. 

CONCLUSÕES

Observou-se que as resinas não sofreram 
modificações significativas com as 
diferentes condições de obtenção e, que as 
mesmas ficaram estáveis com doses de 
irradiação de 100 e 300 Gy, o que favorece 
o seu uso na selagem de sementes para 
braquiterapia.
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Propriedades estruturais e magnéticas de filmes finos de ferrita de cobalto 
obtidos por sputtering

Paulo Henrique de Miranda Cordeiro e Adriana Silva de Albuquerque

INTRODUÇÃO

Óxidos magnéticos com estrutura na ordem 
de nanômetros exibem propriedades 
diferenciadas com relação aos materiais 
convencionais, ocupando importância de 
destaque no crescente mercado de 
armazenamento de informações, de 
dispositivos eletrônicos de alta frequência e 
pelas possibilidades na área de sensores 
de gases combustíveis e tóxicos [1 ,2 ], O 
mecanismo para detecção de gás nestes 
materiais é baseado, em grande parte, nas 
reações que ocorrem na superfície do 
sensor. Para tanto, baixa densidade e alta 
área superficial são propriedades que 
contribuem para essa utilização, sendo que 
essas características são observadas nos 
materiais nanométricos [3-5].

As ferritas cúbicas do tipo espinélio MFe20 4 
(M= íon divalente), devido às suas 
propriedades estruturais, eletrônicas e 
magnéticas, e de custo relativamente baixo, 
apresentam grande potencial para 
aplicação na fabricação de sensores com 
alta sensibilidade. A obtenção de materiais 
com as propriedades de interesse depende 
diretamente dos métodos de síntese 
empregados [3,5]. A deposição por 
sputtering é uma das técnicas utilizadas 
para obtenção de filmes finos e ultrafinos. 
Nessa técnica, átomos de um alvo são 
ejetados através do bombardeamento de 
íons de um gás inerte (argônio) em sua 
superfície, e atingem um substrato, 
formando um filme sobre ele [5,6],

OBJETIVO

Estudar a obtenção de filmes finos de 
ferritas de Co pelo método de deposição 
por sputtering, bem como investigar suas 
propriedades estruturais, hiperfinas e

magnéticas, visando à aplicação desses 
como sensores de gás.

METODOLOGIA

Para o crescimento dos filmes, utilizou-se 
um alvo comercial de ferrita de cobalto de 
alta pureza e substrato de silício. As 
condições de preparação das amostras 
foram variadas levando-se em consideração 
a pressão de trabalho (P), a potência (W), 
que determinam a taxa de deposição, e o 
tempo de deposição (t). Os dados se 
encontram na Tabela 1.

TABELA 1 -  Condições de crescimento dos 
filmes (Pressão (P), potência (W), tempo de 
deposição (t) espessura (E)).

Amostra P
(10 '6bar) W(W) t(min) E(nm)

01 1,0 19 15 15
02 1,0 20 100 100
03 1,0 20 200 200

As espessuras apresentadas são 
estimativas baseadas na taxa de deposição 
(1 nm/min) indicada pela balança de 
quartzo acoplada ao equipamento. Análises 
detalhadas estão sendo feitas para 
confirmação dos valores. Os filmes 01 e 02 
foram caracterizados por difração de raios X 
(DRX) e magnetometria de amostra vibrante 
(VSM), a temperatura ambiente. A 
caracterização por fluorescência de raios X 
e espectroscopia Mõssbauer, bem como a 
caracterização da amostra 03 estão em 
andamento.

RESULTADOS

A difração de raios X indicou a formação de 
filmes de ferrita de cobalto com baixa 
cristalinidade. As curvas de histerese das
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amostras são mostradas na Figura 1. As 
amostras 01 e 02  apresentaram 
coercividade igual a 60 e 450 Oe, 
respectivamente, indicando a influência da 
espessura neste parâmetro magnético.

Os valores de magnetização de saturação 
serão obtidos após a determinação do 
volume de ferrita depositada (em 
andamento).

Campo Apfccado, H (KOe)

-15 -10 -5 o 5 10 15
Campo Aplicado. H (kOe)

GRÁFICO 1 -  Curvas de histerese das 
amostras de ferrita de cobalto.

CONCLUSÕES

Utilizando-se a técnica de deposição por 
sputtering foi possível obter filmes finos de 
ferrita de cobalto com espessuras 
diferentes. Nesta etapa do trabalho, grande 
parte do tempo foi dedicado ao aprendizado 
da técnica e das variáveis envolvidas no 
processo. Análises preliminares de difração 
de raios X e de magnetometria de amostra 
vibrante indicaram a variação das 
propriedades magnéticas em função da 
espessura dos filmes. Análises de 
espectroscopia Mõssbauer e fluorescência 
de raios X estão em andamento. As

próximas etapas do trabalho serão 
concentradas na obtenção de filmes de 
ferrita de cobalto variado-se a temperatura 
de tratamento térmico.
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Caracterização microestrutural das ligas U2,5Zr7,5Nb, U3Zr9Nb E U6Nb

Priscilla Pereira Alves Michelli, Ana Maria Matildes dos Santos e Wilmar Barbosa Ferraz

INTRODUÇÃO

Na forma metálica, ligas de urânio são 
utilizadas como combustível nuclear em 
dispersão tipo placa. Ligas de U-Zr-Nb 
apresentam alta densidade de átomos 
físseis (235U) com elevada condutividade 
térmica [1]. A adição de Zr e Nb ao urânio 
melhoram as propriedades mecânicas e 
metalúrgicas das ligas tornando-as mais 
resistente à corrosão e melhorando a 
estabilidade dimensional quando em 
operação no reator [2 ].

A obtenção do combustível tipo placa em 
dispersão requer a pulverização das ligas e, 
por serem muito dúcteis, são de difícil 
cominuição [3].

Uma importante técnica de caracterização 
de materiais é a avaliação microestrutural, 
que pode ser realizada via microscópio 
óptico ou eletrônico de varredura.

Neste trabalho são apresentadas algumas 
caracterizações microestruturais realizadas 
em ligas de U2,5Zr7,5Nb; U3Zr9Nb e U6 Nb.

OBJETIVOS

Este trabalho visa a caracterização 
microestrutural das ligas U2,5Zr7,5Nb; 
U3Zr9Nb e U6 Nb por meio de microscopias 
óptica e eletrônica de varredura (MEV).

METODOLOGIA

As ligas foram obtidas pelo processo de 
fusão sob vácuo, homogeneizadas à 
temperatura de 1000°C por 16h e em 
seguida envelhecidas.

No processo de envelhecimento, amostras 
foram submetidas a tratamentos térmicos 
nas temperaturas de 300°C e 600°C em

intervalos de tempo de 1 00 , 1.000  e 10.000 
minutos.

Após os tratamentos térmicos, amostras 
foram preparadas metalograficamente, ou 
seja, cortadas, embutidas, lixadas, polidas e 
atacadas eletrolíticamente (solução 10% 
ácido oxálico). Em seguida, elas foram 
analisadas por meio de MEV acoplado com 
espectroscopia de energia dispersiva de 
raios-X-EDS (JEOL, JXA-8900RL) e de 
microscopia óptica (LEICA, ORTHOLUX).

RESULTADOS

As micrografias apresentadas são as que 
evidenciam os aspectos mais importantes 
observados nessas ligas.

Nas Figuras 1 e 2 são apresentadas, 
respectivamente, micrografias obtidas das 
ligas U2,5Zr7,5Nb e U6 Nb. Observa-se a 
presença de precipitados como regiões 
escuras na Figura 1 e como regiões claras 
na Figura 2. Os precipitados foram 
observados em todas as ligas obtidas.

• . Figura 1
( # Micrografia MEV

' • ’ # . da liga U3Zr9Nb
. * ; envelhecida a

' ’ 300°C por 100
minutos.

, *.

' * * ‘

Figura 2 
Micrografia 
óptica da 
liga U6 Nb 
envelheci
da a 600°C 
por 100 
minutos.
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Nas Figuras 3 e 4 são mostradas estruturas 
típicas de perlita, observadas em algumas 
amostras analisadas.

Figura 3 -  Micrografia MEV da liga 
U2,5Zr7,5Nb envelhecida a 600°C por 100 
minutos.

Figura 4 -  Micrografia MEV da liga 
U3Zr9Nb envelhecida a 600°C por 10.000 
minutos.

Na Figura 5 é mostrada uma estrutura típica 
de grãos equiaxiais, revelada pelo ataque 
eletrolítico presentes em todas as amostras 
sem o processo de envelhecimento.

Na Tabela 1 é apresentado o resultado de 
microanálise por EDS nos precipitados 
presentes nas ligas não envelhecidas. Com 
os tratamentos térmicos subsequentes 
observou-se que eles não sofreram 
alterações significativas em suas 
composições.

Figura 5 -  Micrografia óptica da liga 
U2,5Zr7,5Nb sem envelhecimento.

Tabela 1 -  Composição, em % de massa, 
dos precipitados nas ligas sem 
envelhecimento.

U3Zr9Nb U2,5Zr7,5Nb U6 Nb
u 16,1 6,1 9,95
Zr 75,5 84,2 -

Nb 8,5 9,7 90,05

CONCLUSÕES

Por meio de técnicas de microscopia óptica 
e microscopia eletrônica de varredura *oi 
possível caracterizar as microestruturas das 
ligas de urânio U2,5Zr7,5Nb, U3Zr9Nb e 
U6 Nb.
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Efeitos do annealing térmico em multicamadas lrMn3/57Fe/CoFe

Raphael Evandro de Araújo, Luiz Eugênio Fernadez-Outon e 
Waldemar Augusto de Almeida Macedo

INTRODUÇÃO

Desde o descobrimento dos efeitos da 
magneto-resistência gigante e de efeito 
túnel, sensores baseados em arquiteturas 
de válvulas de spin ou junções de 
tunelamento magnético, onde uma camada 
de material não magnético se encontra 
entre duas camadas de matérias 
fsrromagnéticos (F), têm sido desenvolvidos 
para aplicações na indústria de gravação 
magnética ou automotiva. Esses tipos de 
sensores possuem uma camada F (F1) que 
tende a inverter seu momento magnético 
sobre a ação de um campo magnético 
externo, enquanto a outra camada F, 
camada de referência (F2), mantém sua 
magnetização fixa. Quando as duas 
magnetizações são anti-ferromagnéticas o 
sistema multicamadas apresenta uma alta 
resistência ao passo de corrente. No caso 
de ser paralela, a resistência é baixa [1 ,2 ]

Com o intuito de fornecer estabilidade 
magnética à camada F2, é depositada uma 
camada de material antiferromagnético 
(AF), como mostra a Figura 1. Esta 
estabilidade é obtida por meio da interação 
de polarização de troca, ou exchange bias, 
que a camada AF exerce sobre a camada 
de referência. A intensidade dessa 
interação depende das condições com que 
as camadas foram depositadas. Além disso, 
a estabilidade térmica dos sensores 
depende da temperatura de trabalho. , que 
e da temperatura de estabelecimento da 
polarização de troca, pois ocorre a difusão 
dos materiais para outras camadas do 
sistema a certas temperaturas [3],

OBJETIVO

Estudar os efeitos da temperatura de 
tratamento térmico sobre ação de um 
campo magnético:

• Variação do momento magnético;
• Efeitos no exchange bias;
• Efeitos de difusão atômica.

METODOLOGIA

Os filmes finos de FeCo + 57Fe (5 nm) 
/lrMn3 (7 nm) /Ru (3 nm) /Ta (0.5 nm) sobre 
substrato de silício (100 ) foram obtidos por 
sputtering.

Si subs+rale

Figura 1 -  Modelo de deposição dos filmes 
de FeCo + 57Fe (5 nm) /lrMn3 (7 nm) /Ru (3 
nm) /Ta (0.5 nm)

Os filmes foram caracterizados por difração 
de raio X (DRX), magnetometria de amostra 
vibrante (VSM) e espectroscopia
Mõssbauer de conversão de elétrons
(CEMS).

Após caracterização, foi realizado o
annealing das amostras variando a
temperatura de 225 a 500 °C por 1 h, com 
campo de 2,0 kOe paralelo a amostra, e 
pressão <5,0 x 10' 5 mbar.

Ao término do annealing as amostras foram 
novamente caracterizadas por (DRX),
(VSM) e (CEMS).
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RESULTADOS

Medidas de VSM mostram que o exchange 
bias aumenta com a temperatura até 450 °C 
como pode-se observar nas curvas de 
histerese da Figura 2:

Fe5 7 interface

C .O)

225 X

JJ
^00 "C

f j

45C =C 500 °C

H (kG) H (kG)

Figura 2. Curvas de histerese após 
annealing em diferentes temperaturas.

-4  0 4

Velocity (mm/s)

Medidas de CEMS indicaram um aumento 
da difusão de Mn na camada (57Fe + CoFe) 
com a temperatura a partir de 350 °C.

Com o aumento da temperatura de 
annealing pode-se observar a difusão do 
Mn pela diminuição da intensidade dos 
picos do sexteto e a aparição de um novo 
pico no centro de espectro, como mostrado 
na Figura 3.

CONCLUSÕES

Para o tratamento térmico com campo 
aplicado até a temperatura de 350 °C a 
difusão é baixa, entre 400 e 450 °C a 
difusão é moderada e para temperaturas 
superiores a 450 °C ocorre grande difusão 
do Mn na amostra, o que determina o efeito 
de exchange bias e, portanto, a estabilidade 
do sistema multicamadas. O momento 
magnético das amostras varia não 
linearmente com a temperatura, porém a 
difusão do Mn na amostra diminui o 
momento magnético do sistema.
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Estudo experimental do suprimento de energia elétrica do laboratório de 
termo-hidráulica do CDTN

Bruno Faria Almada e Antônio Carlos Lopes da Costa

INTRODUÇÃO

O Laboratório de Termo-hidráulica do 
CDTN possui circuitos para simulação de 
reatores à água leve que utilizam fontes de 
suprimento de potência elétrica 
(retificadores tiristorizados) com tensões 
ajustáveis de 0 a 100Vcc e correntes de até 
1000A. As fontes são usadas para alimentar 
resistências elétricas que simulam o 
combustível nuclear, sendo possível variar 
continuamente a potência fornecida aos 
simuladores.

O comando de operação das bombas é 
realizado a partir de um Centro de Controle 
de Motores, localizado no interior do 
laboratório, que é dividido em gavetas com 
funções específicas para cada componente 
do circuito.

Dois retificadores são utilizados para 
alimentar cargas de teste. O retificador 
Villares possui saída de 0 a 100Vcc e 
1000kVA de potência enquanto o retificador 
Adelco possui mesmos valores de tensão e 
uma potência máxima de 100kVA. A 
operação dos mesmos é realizada através 
de painéis presentes nos próprios aparelhos 
ou por meio de um quadro de comando 
remoto.

Uma subestação faz a distribuição interna 
de energia. Um transformador com tensão 
de saída de 100V ou 64,5V e potência de 
1136kVA alimenta os retificadores, 
enquanto outro transformador de 112,5kVA 
e 127V é responsável pela alimentação do 
CCM. A figura 1 representa um esquema 
unifilar simplificado da subestação.

v i

Figura 1 - Esquema básico da subestação 

OBJETIVO

-Avaliar os harmônicos produzidos pela 
operação do retificador da marca Villares, 
utilizando o analisador de qualidade de 
energia Fluke 435.

-Elaborar soluções para problemas 
encontrados, utilizando métodos de 
correção através de equipamentos 
eletrônicos.

-Fazer a verificação da montagem e 
funcionamento do Centro de Controle de 
Motores do Laboratório de Termo- 
hidráulica.

METODOLOGIA

Inicialmente, foi necessário fazer a leitura 
dos manuais de operação do medidor Fluke 
435, por se tratar de um aparelho com 
múltiplas funções e um manual extenso. Um 
resumo de operação, contendo apenas o 
necessário para a realização da atividade 
foi redigido, contendo também, por se tratar 
de uma atividade de risco, regras de 
segurança na utilização.

Para ser possível a avaliação da montagem 
das gavetas do CCM, foi feito um estudo 
sobre diagramas de quadros de comando e 
a análise dos diagramas disponibilizados.
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Devido ao retificador Villares de 1000kVA 
de potência ser, possivelmente, o maior 
gerador de harmônicos na rede, seus 
diagramas esquemáticos foram verificados 
à procura de elementos de filtragem. Os 
bancos de capacitores, presentes na 
conexão à entrada de rede foram testados 
utilizando aparelhos de medição de 
capacitância.

Para iniciar a utilização do medidor, foi 
realizado um experimento utilizando um 
retificador de baixa potência alimentando 
cargas puramente resistivas. Durante o 
teste, a rede elétrica foi monitorada em 
busca de possíveis distúrbios.

Um estudo da construção da rede do 
laboratório foi redigido, este foi baseado em 
uma visita à subestação e análise do 
planejamento energético interno.

RESULTADOS

A operação inicial do medidor obteve 
poucos harmônicos devido ao uso de um 
retificador de baixa potência. 
Com o uso em potência máxima de 1100VA 
foi detectado cerca de 1% do terceiro 
harmônico, para valores menores de 
potência, não foram detectados distúrbios 
na rede.

A verificação dos bancos de capacitores 
presentes no interior do retificador Villares 
obteve bons resultados. Os capacitores 
estão identificados com o valor de 1 (jF e 
estão conectados de maneira não 
identificada a 4 bornes, numerados 2, 4, 6 e
8 , sendo 2 a fase T, 4 fase S, 6 fase R e 8 o 
terra. A tabela 1 possui dados coletados 
pelo medidor de capacitância.

Tabela 1 - Capacitância (|j F) entre
terminais.

Terminais 2 -T 4-S 6 -R 8 -GND
2 -T - 0,25 0,25 0,5
4-S 0,25 - 0,25 0,5
6 -R 0,25 0,25 - 0,5
8 -GND 0,5 0,5 0,5 -

Com estes valores obtidos foi possível 
concluir que há uma ligação de 2 
capacitores entre cada fase e o terra 
comum. Sendo todos os capacitores 
funcionais e com o valor esperado.

CONCLUSÕES

O uso de retificadores de baixa potência 
produz poucos harmônicos, isso se deve ao 
fato de que a potência utilizada corresponde 
a uma fração do potencial máximo da rede.

Os resultados obtidos na verificação dos 
filtros capacitivos do retificador Villares 
sugerem que o problema de harmônicos 
não é devido a problemas recentes.

A necessidade de controle de emissão de 
harmônicos na rede se deve principalmente 
ao fato de novos sistemas de proteção 
contra surtos serem mais sensíveis a 
pequenos distúrbios.
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Simulação numérica do escoamento através do elemento combustível 
prismático anular e multi-furos de um reator HTGR

Felipe Lopes Ribeiro e João Roberto L. de Mattos

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de novos conceitos de 
reatores, os chamados reatores avançados 
ou de 4a geração, permitirão minimizar o 
rejeito radioativo e que novas aplicações, 
como o uso direto do calor na produção de 
hidrogênio (reação termoquímica enxofre- 
iodo), se tornem viáveis. Entre os conceitos 
de reatores avançados e inovadores 
destacam-se os reatores refrigerado a gás 
de alta temperatura (HTGR do inglês High- 
Temperature Gas-cooled Reactor) ou reator 
de temperatura muito elevada (VHTR do 
inglês Very High Temperature Reactor), 
mostrado na Figura 1. Assim como outros 
reatores dessa geração, ele está em
pesquisa e desenvolvimento para ser 
implantado a partir de 2030, tendo como 
objetivos a redução dos custos de sua
construção e operação, melhoria da
segurança nuclear, minimizar os resíduos 
nucleares e reduzir o potencial de
proliferação de materiais nucleares.

taHRsI-TCiRpiinHwt R«Bci*r
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Figura 1. VHTR

A planta do VHTR será composta por um 
reator, um trocador de calor intermediário 
externo, um sistema de circulação de gás 
refrigerante com um trocador de calor 
intermediário externo secundário atuando 
como fonte de calor para a planta de 
produção de hidrogênio e uma turbina a gás 
de alta temperatura para a produção de

eletricidade. O reator VHTR é moderado à 
grafite e refrigerado à hélio. A utilização do 
hidrogênio como fonte de energia pode 
reduzir a dependência das reservas de 
combustíveis fósseis, a emissão de gases 
nocivos ao meio ambiente e a poluição.

Os reatores avançados do tipo VHTR 
prismático têm diferentes conceitos de 
núcleo, como os mostrados na Figura 2. O 
gás hélio escoa através de canais verticais 
cilíndricos em um bloco de grafite retirando 
calor dos combustíveis cilíndricos (TRISO) 
posicionados em canais paralelos, como 
mostrado na Figura 2A, ou no espaço 
anular formado entre os combustíveis e as 
paredes do bloco de grafite, como mostra 
Figura 2B.
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Figura 2. Núcleos prismáticos de VHTRs. 
Multi-furos (A) e anular (B).

OBJETIVO

O objetivo do trabalho é a análise numérica 
do escoamento através de uma seção de 
1/12 dos núcleos anular e multi-furos do 
VHTR e a comparação dos resultados para 
os diferentes núcleos. A análise será feita 
utilizando o código ANSYS CFX 14.0 [1].

METODOLOGIA

O trabalho realizado consiste em 
simulações do escoamento de hélio através 
de elementos combustíveis de reatores
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VHTR. Foram realizadas simulações dos 
dois conceitos de elementos combustíveis 
prismáticos, o multi-furos e anular, segundo 
procedimento de Ribeiro et al. [2], Os 
resultados foram extraídos e comparados.

As malhas geradas para os dois modelos 
foram feitas com os mesmos parâmetros e 
o mesmo fator de refinamento. A Figura 3 
mostra as malhas dos modelos anular e 
modelo multi-furos.

Multi-hole Anular
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Figura 3. Malhas do núcleo multi-furos (A) e 
do anular (B).

RESULTADOS

As linhas AB, AC e BC, mostradas na 
Figura 3, foram tomadas como referência 
para a comparação de ambos. Elas estão 
localizadas nos planos de maior 
temperatura, mostrados na Figura 4. A 
temperatura máxima do no multi-furos foi de 
1063 °C, enquanto a do anular foi de 
1173 °C. Porém, a temperatura no bloco de 
grafite foi mais alta no multi-furos. Já a 
temperatura média dos planos mostrados 
na Figura 4 foi de aproximadamente 
1037 °C para o multi-furos e 1001 °C para o 
anular.
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Figura 4. Distribuição da temperatura nos 
dois modelos no plano de maior 

temperatura

CONCLUSÕES

O programa CFX-14.0 mostrou-se 
adequado para as atividades conduzidas no 
âmbito do projeto do VHTR. Foi observado 
que, apesar dos dois modelos 
apresentarem temperaturas próximas, a 
distribuição não é a mesma. No modelo 
anular, o bloco de grafite atinge 
temperaturas mais baixa que no multi-furos. 
Enquanto que o núcleo do anular tende a 
aquecer mais no centro, o do multi-furos 
apresenta uma distribuição mais uniforme. 
Além disso, o bloco de grafite esquenta 
mais no multi-furos, devido a uma 
resistência térmica menor entre os 
combustíveis e o mesmo, em comparação 
ao outro modelo.
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Investigação numérica do escoamento no leito de seixos dos reatores 
refrigerados a gás a alta temperatura

Franklin Cândido Costa e André Augusto Campagnole dos Santos

INTRODUÇÃO

O reator de leito de seixos (PBR - Pebble 
Bed Reactor) é um dos conceitos de 
Reatores Refrigerados a Gás a Alta 
Temperatura. Neste tipo de reator o gás 
refrigerante escoa entre combustíveis 
esféricos dispostos aleatoriamente no vaso 
do núcleo. Os seixos combustíveis são 
constituídos por uma matriz esférica central 
de 50 mm de diâmetro composta de micro 
esferas de TRISO (Trístructural-isotropic) 
compactadas com grafite e revestidos por 
uma camada de 5 mm de grafite. No 
Laboratório de Termo-hidráulica do CDTN 
está sendo desenvolvido um procedimento 
para a simulação numérica de fenômenos de 
transporte presentes no núcleo de reatores 
PBR. O método de simulação numérica 
transforma uma equação diferencial, definida 
de forma contínua em um domínio, em um 
conjunto de equações algébricas, 
discretizando o domínio em um conjunto de 
subdomínios formando uma malha de 
elementos para os quais se obtêm uma 
solução discreta.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é aprimorar a 
geometria e a malha utilizada na simulação 
numérica de fenômenos de transporte 
presentes no núcleo de reatores PBR.

METODOLOGIA

A distribuição aleatória de seixos que 
constituem o leito foi modelada pela 
representação de estrutura cristalina cúbica 
de face centrada (CFC), como mostrado na 
Figura 1.

Figura 1. Estrutura simulada.

Malhas geradas em esferas em contato 
íntimo tendem a ter elevado número de 
elementos na região do contato. Isto pode 
dificultar a convergência do cálculo numérico 
e requer maior tempo computacional, como 
verificado em trabalhos anteriores. Para 
contornar este problema foi proposta uma 
simplificação na geometria. Um cilindro foi 
criado no contato entre as esferas. Desta 
forma foi possível controlar o número de 
elementos no contato. A simplificação 
reduziu o número de nós de -15  para ~6 
milhões. A Figura 2 mostra as malhas em 
um plano no centro de cada domínio. 
Observa-se um menor número de elementos 
no entorno do contato na geometria 
simplificada.
O fluido utilizado nas duas simulações foi o 
Hélio a 9 MPa com condição de entrada a 
temperatura de 900 °C, para simular a região 
inferior do núcleo de um reator PBR [2], e 
vazão de 0,699 kg/s.
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Contato íntimo Contato com cilindro

c ilin d ro

Figura 2. Domínios discretizados.

Na saída foi fixada pressão relativa igual a 
0 Pa. As outras fronteiras do domínio do 
fluido foram simuladas como periódicas. A 
condição de fronteira nos combustíveis foi 
definida como simetria. No interior dos 
combustíveis foi prescrita uma geração de 
calor volumétrica uniforme igual a 
14,75 MW/m3. As simulações foram 
realizadas por seis computadores em 
paralelo utilizando o código de Dinâmica de 
Fluidos Computacional (CFD) CFX 13.0

RESULTADOS

No modelo com contato íntimo o resíduo do 
cálculo ficou entre 10'2 e 10 '4, enquanto que, 
no modelo simplificado este parâmetro ficou 
abaixo de 10'5. Ou seja, o cálculo iterativo do 
caso simplificado atingiu maior acurácia 
numérica.
A Figura 3 apresenta a distribuição de 
temperatura na superfície da esfera central 
dos dois modelos em pontos com mesmo 
ângulo azimutal (cp) em relação ao ângulo 
polar (0) definidos na própria figura. Nos dois 
casos, o sentido do escoamento é o sentido 
negativo do eixo z.

0 [Graus]

Figura 3. Distribuição de temperatura na 
superfície da esfera central.

Observam-se variações máximas de 5°C no 
perfil de temperatura superficial, mais 
acentuadamente para valores pequenos de
9.

CONCLUSÕES

A criação de um cilindro para realizar o 
contato entre as esferas foi utilizada para 
controlar o número de elementos da malha. 
Esta modificação reduziu em 2,5 vezes o 
número de nós da malha do modelo original. 
E, também, o resíduo máximo do cálculo 
passou de 10'2 para 10'5. A diferença 
máxima no perfil de temperatura entre os 
dois casos foi 5°C.
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Calibração de um sistema de velocimetria laser doppler

Hailton Donizete de Resende Júnior e Amir Zacarias Mesquita

INTRODUÇÃO

Velocimetria Laser Doppler (LDV) são 
sistemas de medição caracterizados por 
possuírem boa repetitividade, ampla faixa 
de medição de velocidade e serem não 
intrusivo. O efeito Doppler ocorre quando 
partículas presentes no fluido passam pelos 
feixes convergentes emitidos pelo LDV que, 
por sua vez, são refletidos, gerando uma 
diferença entre o emitido e o refletido por 
essas partículas. Essa diferença é captada 
por um fotodetector, que fornecerá a 
velocidade baseada nessa diferença entre 
os feixes, como mostrado na figura 1 .

Célula de Bragg

" L

Volume de 
medição

Fotodetector

Figura 1. Funcionamento esquemático do 
LDV.

O Laboratório de Termo-hidráulica (SETRE) 
do CDTN realizará experimentos em 
segmentos de feixes de varetas com grades 
espaçadoras do elemento combustível dos 
reatores ANGRA I e II, onde será avaliado o 
grau de mistura do escoamento de água 
através da medição da velocidade axial e 
lateral nos subcanais em vários níveis após 
a grade. As medições serão realizadas pelo 
LDV. Tendo como objetivo alcançar a meta 
do projeto, observou-se a importância da 
calibração do LDV. Sendo a realização de 
calibrações externas onerosas ao CDTN e 
havendo grandes riscos no transporte do 
equipamento, a calibração do sistema LDV 
deverá ser realizada no laboratório de 
Termo-hidráulica. Para isso, um dispositivo

padrão para a calibração e aquisição do 
sistema LDV deverá ser desenvolvido no 
laboratório.

OBJETIVO

Projetar e construir um dispositivo padrão 
para a calibração do sistema de 
Velocimetria Laser Doppler. Desenvolver 
um programa no LabVIEW para tratamento 
dos dados obtidos pelo calibrador com o 
auxílio de uma placa DAQ ligada a um 
microcomputador.

METODOLOGIA

De início, foram realizados estudos dos 
manuais de operação do LDV[1] e 
pesquisas bibliográficas sobre dispositivos 
de calibração do LDV[2], com o intuito de 
adquirir um conhecimento em nível básico 
de seu funcionamento. Concomitantemente 
a essa etapa foi aplicado um estudo 
direcionado aos tutoriais do LabVIEW com 
o objetivo de desenvolver o programa do 
calibrador LDV[3][4]. Na parte mecânica e 
eletro-eletrônica, foi projetado o calibrador, 
como mostrado na figura 2 .

POTENCIOMETRO
DISCOS DE DISCO DO

AÇO ENCODER ÓPTICO

CIRCUITO  
REGULADOR DE 
VELOCIDADE DO  

MOTOR

r ------- 1
FONTE

9V

SENSOR OPTICO

Figura 2: Projeto do calibrador.

91



RESULTADOS CONCLUSÕES

Aplicando os conhecimentos adquiridos 
após estudos dos tutoriais de LabVIEW, 
desenvolveu-se o programa para 
tratamento dos dados obtidos pelo 
calibrador através da placa DAQ, como 
mostrado na figura 3.
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Figura 3: VI do calibrador

Utilizando os conhecimentos em eletrônica, 
construiu-se um circuito capaz de 
comunicar com a placa DAQ e alimentar o 
sensor óptico PHCT203, como mostrado na 
figura 4.

Com o projeto ainda em desenvolvimento, 
terminaremos a parte eletro-eletrônica do 
calibrador e testaremos o aplicativo em 
LabVIEW para verificar se atende às 
necessidades do calibrador.
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Prospecção da geração de energia elétrica no cenário pós Fukushima e de 
aquecimento global

Luciana Torres Leite e Mareio Soares Dias

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da energia nuclear é 
impulsionado por duas necessidades 
correlacionadas: uma maior demanda de 
energia para sustentar o crescimento 
econômico mundial e a mitigação do 
aquecimento global. Mundialmente, a 
energia nuclear melhorou sua 
competitividade econômica em relação ao 
gás e ao carvão. Os problemas com o 
aquecimento global levaram ambientalistas 
renomados a repensarem suas oposições à 
energia nuclear. A energia nuclear não é a 
única solução, mas terá uma contribuição 
importante pelo seu custo competitivo e 
uma vez que o público esteja convencido 
quanto à segurança na operação e na 
disposição do rejeito nuclear. Para o Brasil, 
a energia nuclear é uma componente 
importante de uma estratégia para fornecer 
os recursos energéticos necessários ao 
desenvolvimento econômico.

OBJETIVO

Rússia, índia, China e África do Sul), a 
Coréia do Sul e a média mundial, e ainda as 
Opções e decisões para o Brasil para 
atender o crescimento projetado e manter 
sua competitividade no cenário mundial.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

0  cenário mostra um mundo conflitante com 
um crescimento acentuado no consumo de 
energia e a necessidade de atuar de forma 
definitiva na solução da emissão mundial de 
gases de efeito estufa. Neste cenário o 
acidente de Fukushima trouxe que a 
maioria dos países adotou uma posição 
ponderada frente ao acidente, buscando 
rever a segurança de suas instalações e 
aprender com a experiência adquirida. Em 
casos isolados, mas de visibilidade, está em 
andamento a adoção de medidas mais 
drásticas e movidas por razões ligadas à 
política interna dos países, como a 
Alemanha, Itália, Bélgica e Suíça. A Figura
1 mostra a evolução projetada para a 
energia nuclear [1]:

Desenvolver a análise crítica das 
tendências atuais na geração de energia 
elétrica no cenário mundial frente aos 
desdobramentos sociais, econômicos e 
ambientais do aquecimento global e do 
acidente nas centrais de Fukushima.

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido dentro da 
seguinte abordagem: O cenário mundial 
do ponto de vista de consumo mundial de 
energia, alterações climáticas, a relação do 
crescimento nuclear e o reflexo do acidente 
de Fukushima; O histórico recente e 
futuro próximo com projeções de 
crescimento do PIB e Consumo de Energia 
Elétrica para os países do BRICS (Brasil,

B2010 *203?

l l n j J j J

Estados OECD Japão Outros dn Rtfssia China índia Outros
Unidos Europa

Ano

Figura 1: Distribuição da capacidade
nuclear instalada em 2010 e 2035

As figuras abaixo mostram as evoluções de 
indicadores, como PIB e Consumo de 
Energia Elétrica per capita, para o BRICS, a 
Coréia do Sul e Mundo.
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Figura 2: Evoluções do PIB e Consumo de 
Energia Elétrica per capita.

As análises completas dos resultados das 
Figura 2 devem considerar os aspectos 
culturais para os países ali representados. 
Entretanto, na presente análise serão 
efetuadas algumas considerações de um 
ponto de vista mais simples. No contexto 
dos crescimentos econômico e de consumo 
de energia elétrica destacam-se:

a) Os investimentos passados da Coréia do 
Sul e do presente da China na geração de 
energia elétrica são fatores primordiais para 
a sustentação do crescimento econômico. A 
Coréia do Sul na década de 70, similar ao 
Brasil nos indicadores de PIB e Consumo

de energia elétrica, tem hoje um parque 
nuclear que em muito contribuiu para seu 
desenvolvimento. Da forma similar os 
investimentos da China permitirão ao país 
suplantar o Brasil em 2019 e 2030 em 
termos do desenvolvimento do PIB PPP e 
TCM per capita, respectivamente.
b) Rússia e África do Sul têm consumos de 
energia elétrica per capita superiores ao 
Brasil, mas as projeções econômicas 
mostram evoluções diferentes em função de 
condições culturais e tecnológicas já 
existentes.
c) As perspectivas brasileiras em relação à
média mundial em 2012  melhoraram
significativamente na comparação com as 
projeções de 2006 [2], As projeções 
mostram o país alcançando e suplantando a 
média mundial nos indicadores PIB e 
Consumo de energia elétrica per capita.

Com base nos conhecimentos atuais, um 
evento similar ao de Fukushima não poderia 
ocorrer no Brasil. A opção nuclear é mais 
uma garantia de sustentação do
desenvolvimento econômico do país. A 
opção nuclear tem uma importante
contribuição a oferecer para complementar 
o sistema elétrico brasileiro e contribuir com 
os esforços de desenvolvimento e 
crescimento econômico, por se tratar de 
uma fonte de energia economicamente 
competitiva, não vulnerável às influências 
externas, capaz de ser instalada próxima à 
demanda, ser pouco intensiva em terra e 
livre de emissão de carbono.
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Sistema de aquisição de dados para testes no laboratório de termo- 
hidráulica

Thales José Rodrigues Corrade e Amir Zacarias Mesquita

INTRODUÇÃO

O Circuito Água-Ar (CAA), presente no 
Laboratório de Termo-Hidráulica do CDTN, 
tem sido utilizado para avaliar dispositivos 
presentes em elementos combustíveis 
nucleares de um reator PWR (Pressurized 
Water Reactor). Atualmente, um segmento 
de feixe de 5X5 barras simuladoras com 
grades espaçadoras está sendo testado, 
atendendo a uma das atividades previstas 
na Meta 6 do Projeto FUJB/FINEP/INB 
_Desenvolvimento de Nova Geração de 
Elemento Combustível Nuclear.

Para a realização das medidas de perda 
de carga ao longo desse feixe, foi 
criado um sistema de aquisição de 
dados baseado em linguagem Basic. 
Embora esse sistema seja eficiente e 
robusto, seus recursos são bastante 
limitados, como se pode ver na Figura 1. 
Além disso, exige conhecimento prévio do 
operador. Por isso, decidiu-se recorrer ao 
software LabVIEW  2009 (National
Instruments) para a implementação de 
um sistema mais versátil e moderno [1].

modernização dos métodos utilizados para 
o monitoramento de parâmetros 
operacionais observados durante testes nas 
dependências do laboratório de Termo- 
Hidráulica.

METODOLOGIA

O sistema proposto é composto por uma 
placa de aquisição de dados (NI DAQ USB 
6211, National Instruments) conectada, via 
cabo USB, a um computador. O modelo em 
teste incorpora até 32 canais de entrada 
(Al) e até dois de saídas analógicas (AO), 
dos quais 9 serão utilizados para receber 
sinais de dois termopares e de sete 
transmissores de pressão. No código em 
LabVIEW, os sinais provenientes da placa 
DAQ são adquiridos a partir de uma 
estrutura de repetição (“loop produtor”) que 
envia paralelamente os dados em forma de 
uma matriz bidimensional a uma outra 
estrutura (“loop consumidor”), que será 
responsável pelo tratamento dos dados. 
Nessa matriz, as linhas correspondem aos 
canais e as colunas estão associadas à 
quantidade de amostras adquiridas em 
cada ciclo do “loop produtor”.

Tela <le inicialização Metui (te configuração Program em execução

Figura 1. Interfaces do sistema vigente. 

OBJETIVO

Pretende-se implementar um novo sistema 
de aquisição de dados para facilitar os 
procedimentos relacionados aos 
experimentos em vigor no Circuito Água-Ar, 
contribuindo para o processo de

Como o tempo gasto para executar uma 
iteração é maior no “loop consumidor”, não 
há sincronia entre as estruturas, tornando- 
se necessário o uso de filas para evitar 
perdas de dados. Assim, enquanto os 
dados são adquiridos em um conjunto de n 
amostras, a cada canal são associados 
seus respectivos valores de média, 
incerteza e desvio padrão [2], Logo em 
seguida, esses valores são utilizados por 
outras funções para o cálculo do valor da 
viscosidade dinâmica e da massa 
específica do fluido, a vazão e o número de 
Reynolds na placa de orifício e na seção de 
testes. Em uma aba destinada à exibição
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dos valores de pressão na placa de orifício, 
pode-se selecionar o transmissor utilizado 
para o cálculo da vazão. A cada aquisição, 
atualizam-se os gráficos e indicadores com 
as medidas, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2. Painel de interface do sistema.

Caso seja necessário registrar um 
documento em formato “txt” com os valores 
das medidas obtidas, basta selecionar essa 
opção no painel frontal.

2.0 cnen ( ....   ̂ ' ....

Figura 3. Configuração dos parâmetros.

Como pode ser visto na Figura 3, o usuário 
pode modificar os coeficientes referentes ao 
cálculo da incerteza total e à conversão do 
sinal de corrente vindo da placa em 
grandezas convenientes.

RESULTADOS

A partir de um aplicativo que simula uma 
placa DAQ, foram inseridos dados de 
entrada que permitiram testar o código. Os 
valores de desvio padrão, média e incerteza 
associados a um canal arbitrário, além da

massa específica, viscosidade dinâmica, 
número de Reynolds e vazão para esses 
valores, mostraram-se bem próximos do 
esperado. O início dos testes no circuito 
está previsto para outubro, pois as 
dificuldades de instalação dos novos 
dispositivos e o tempo necessário de 
adaptação podem prejudicar o cronograma 
de outros projetos que utilizam 
frequentemente o sistema antigo.

CONCLUSÕES

Com o código totalmente implementado, 
espera-se iniciar, em breve, os
procedimentos para a definição das
incertezas de calibração devido à placa 
DAQ e a outros componentes externos. 
Logo em seguida, o sistema proposto será 
instalado no Circuito Água-Ar e será 
submetido a diversos testes, antes de ser, 
finalmente, utilizado nos experimentos.
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Recuperação de urânio por lixiviação ácida e troca iônica em resíduo de 
mineração

Hugo Guimarães Palhares e Ana Cláudia Queiroz Ladeira

INTRODUÇÃO

Dentre os diversos impactos gerados pela 
mineração, os rejeitos oriundos desta 
atividade necessitam de grande atenção, 
pois, requerem técnicas adequadas de 
manuseio, disposição e/ou tratamento. Um 
exemplo da importância desta questão diz 
respeito a uma mina localizada na cidade 
de Caldas (MG). Um dos resíduos gerados 
consiste em uma lama alcalina oriunda da 
neutralização do pH da drenagem ácida de 
mina, sendo este rico em vários metais, 
dentre os quais encontra-se o urânio. 
Assim, visando a redução dos impactos 
ambientais do local, bem como o possível 
aproveitamento deste metal, um estudo de 
recuperação do mesmo se faz 
extremamente interessante.

OBJETIVO

Estudar a recuperação do urânio presente 
na lama gerada em Caldas -  MG, através 
da lixiviação ácida e, posterior purificação e 
concentração com resinas de troca iônica.

METODOLOGIA

A recuperação do urânio deste resíduo se 
deu em duas etapas. A primeira constituiu 
na lixiviação ácida do urânio com H2S 0 4 em 
um pH igual a 1 e 20% de sólidos, obtendo- 
se uma solução rica em urânio [1]. A 
segunda constituiu na purificação e 
concentração desta solução por meio da 
resina de troca iônica Amberlite IRA 91 OU. 
Foram realizados testes de cinética e 
adsorção da resina, seguidos de ensaios 
em coluna de leito fixo.

RESULTADOS

Lixiviação: O resultado da lixiviação está 
representado na Tabela 1. A recuperação 
de urânio calculada a partir do resíduo 
gerado foi de 95%.

Tabela 1: Teor de U na lixiviação

Alimentação

(g de U / 
Kg)

Resíduo

(g de U / 
Kg)

Licor

(9 de 
U/ L)

Consumo 
de ácido 
(kg/ton)

2,20 0,144 0,40 543,9

Troca Iônica

Isotermas de adsorção: A Fig. 1 mostra a 
isoterma de adsorção de urânio pela resina. 
A partir do ajuste dos dados a equação de 
Langmuir pôde-se determinar o 
carregamento máximo de 107mg de U por 
grama de resina.

Isoterma de adsorção de Urânio da resina Amberlite IRA 91 OU

80-

o> 70-o>
f-

bU-
Cü

'm ÒU-
0
<n 40-
c
O 30-u
£
o 20-
O)
■u
CO 10-
D 0-)----1----1----1----1----'----1----1----------1------ 1--------- 1--------- ' I

0 50 100 150 200 250 300

Concentração de Urânio no Equilíbrio (mg/L)

Figura 1: Isoterma de adsorção de urânio 
da resina IRA 910U.

Cinética de adsorção: A Fig. 2 mostra que 
o carregamento máximo da resina é
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atingido com um tempo próximo de 90 min 
sendo o equilíbrio atingido .

Ensaio de C inética

60-

50-

40-

30

2 0 -

10

50 100 150 200 250 300 350 400

tem po (min)

Figura 2: Cinética de adsorção de U da 
resina IRA 910U.

Coluna de leito fixo: Os resultados para a 
adsorção em coluna está representado na 
Figura 3. O tempo de residência foi fixado 
em 10 min e 1BV corresponde a 9 ml.

Área = massa de U'

7

o  1 oo -

0 50 1 0 0  150 2 00  2 5 0  3 00  350

B V

Figura 3: Curva de adsorção em coluna

foi possível 
curva, que

Com o ajuste dos dados 
calcular a área sobre a 
representa a massa total de urânio 
adsorvido nos 3 g de resina utilizados. 
Assim, o carregamento de U da resina 
nesta etapa foi de 113 mg/g.

Para se obter o urânio então adsorvido na 
resina em solução, seguiu-se com a etapa 
de eluição, cujo resultado está ilustrado no 
gráfico da Figura 4. A curva azul representa 
a etapa de remoção do ferro, na qual é 
indesejável a remoção de U. Já a curva 
vermelha representa a eluição do urânio. 
Pode-se observar que um volume de 25BV

é suficiente para remover quase que 
totalmente o urânio adsorvido na resina. 
Dessa forma, a solução obtida possui 
concentração de U igual a 1,18 g/L.

Figura 4: Curvas de eluição de urânio para 
a resina IRA 910U.

CONCLUSÃO

A etapa de lixiviação se mostrou eficiente 
com uma recuperação de urânio próxima a 
95%. Tem como fator desfavorável, 
entretanto, um alto consumo de ácido. Na 
etapa de purificação e concentração por 
troca iônica, a resina Amberlite IRA 910U 
apresentou um carregamento de urânio 
satisfatório para o licor gerado na lixiviação 
(113mg/g no ensaio em coluna). Na eluição, 
o eluente 1,5 mol/L NaCI e 0,05mol/L H2S 0 4 
mostrou-se eficiente na remoção de U, 
gerando uma solução com concentração de 
1,18 g de U por litro.
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Estudo de recuperação de terras raras, tório e urânio da torta II gerada no 
processamento de monazita pela antiga NUCLEMON

Priscila Ferreira Gomes e Carlos Antônio de Morais

INTRODUÇÃO

A torta II é um concentrado bruto de tório, 
contendo urânio e terras raras, tipo gel, com 
sólidos muito finos em suspensão. Ela foi 
gerada como subproduto do tratamento 
químico alcalino da monazita, após a etapa 
de lixiviação seletiva das terras raras em 
meio ácido clorídrico e pH controlado. Essa 
geração ocorreu de meados da década de 
50 até o ano de 1992. Assim, visando a 
melhor forma de extrair o tório, urânio e as 
terras raras e o possível aproveitamento 
dos mesmos faz-se necessário um estudo 
da melhor forma de recuperação destes 
elementos presentes na torta II. As 
variáveis do processo investigadas foram: 
tipo e concentração de agente lixiviante, 
temperatura da lixiviação e tempo da 
mesma.

OBJETIVO

Estudar o efeito das variáveis de processo 
de lixiviação da torta II, de forma a se obter 
um licor passível de futuro tratamento 
visando a recuperação dos metais em 
questão.

METODOLOGIA

Primeiramente foi realizado um 
levantamento bibliográfico, visando a 
identificação das técnicas de recuperação 
dos metais. A lixiviação da torta II foi 
realizada em béquer (250 ml_), com 
agitação mecânica e temperatura 
controlada. Em seguida a mistura foi filtrada 
à vácuo. O sólido foi levado à estufa e 
posteriormente pesado. O filtrado foi 
recolhido, tendo seu volume medido e 
determinado seu pH. O resíduo (sólido) é 
levado à análise por EDX.

RESULTADOS

A caracterização química e radiológica da 
amostra de torta II em estudo está 
apresentada nas tabelas 1 e 2 
respectivamente.

Tabela 1: Caracterização química média da 
torta II estocada na INB, Unidade de Caldas

Espéc
ie

ThO
2

U30
8 T R 2 O 3

Fe2
0 3

P 2 O 5 S ÍO 2 T i0 2

Teor
(%)

40 1,8 8,0 8,5 1,7 5,7 0,50

Tabela 2: Caracterização radiológica média 
da torta II estocada na INB, Unidade de 
Caldas

Espécie 238u 234u 230Th
232-p

h
226r

a
228Ra

Teor
(Bq/t))

1,88
x108

1,88
x108

1,88
x108

1,49
x108

4,88
x105

Varia - 
Tempo 

estocado

Bt = 9,0 x103 Bq/g; at = 2,0 x103Bq/g

Comparação de HCI e H2S 04: Os
resultados da lixiviação com 10% de sólidos 
e duas horas de lixiviação em temperatura 
ambiente e de 70°C estão representados na 
Tabela 3.

Tabela 3 -  Recuperação de tório, urânio e 
terras raras com HCI e H2SO4 à 
temperatura ambiente e sob aquecimento.

Teste
Á cido
(2mol.

L '1)

Tempe
ra-tura

(°C)

Recuperação (%)

T h 0 2 U30 8 TRO*

THU-
LT1 HCI

Amb.
(24°C) 96,7 80,9 61,7

THU-
LT2 HCI 70 98,3 97,9 67,2

THU-
LT3 H2SO4

Amb.
(23°C)

96,6 65,7 34,6

THU-
LT9 H2SO4 70 95,6 99,8 68,6

TRO: Representa os óxidos de terras raras totais 
existentes na amostra (Y20 3 + La20 3 + Ce02 +
SC2O3)
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Diante dos dados obtidos, pode-se 
perceber, inicialmente, que para os dois 
ácidos testados os melhores resultados 
obtidos são obtidos quando a lixiviação é 
realizada sob aquecimento (70 °C). Pode-se 
perceber, também, que à temperatura 
ambiente o ácido clorídrico foi mais eficiente 
que o ácido sulfúrico. Porém, quando os 
teste são realizados sob aquecimento os 
resultados para os dois ácidos são muito 
próximos, de modo que na recuperação de 
urânio e terras raras o ácido sulfúrico foi 
ligeiramente mais eficiente que o clorídrico. 
Já o inverso foi observado para o tório. 
Deste modo, partindo-se apenas dos 
resultados obtidos qualquer um dos ácidos 
poderiam ser utilizados à quente, porém 
para o ácido clorídrico a filtração do resíduo 
foi extremamente lenta, o que impossibilitou 
a realização de outros teste com o ácido. 
Portanto, a maneira mais eficiente de se 
realizar a lixiviação da torta II é sob 
aquecimento e utilizando ácido sulfúrico, de 
modo que os teste seguintes sempre foram 
realizados com H2S 04 e à temperatura de 
70°C.

Comparação: Concentração de H2S 04

Os resultados da lixiviação com 10% de 
sólidos (torta II) que ocorreu durante quatro 
horas estão representado na Tabela 3.

Tabela 3 -  Recuperação de tório, urânio e 
terras raras utilizado H2S 0 4 com diversas 
concentrações à temperatura de 70°C.

Teste
H2SO4
(mol.L'

1)

Recuperação (%)

T h 0 2 U30 8 TRO*

THU-LT5 0,5 65,7 80,6 73,9
THU-LT6 1,0 92,3 98,4 72,2
THU-LT7 2,0 91,5 99,8 77,2

THU-LT10 3,0 97,3 99,9 74,2
THU-LT8 4,0 99,0 99,9 86,3

TRO : Representa os óxidos de terras raras totais 
existentes na amostra (Y2O3 + La20 3 + Ce02 +
SC2O3)

Diante dos resultados obtidos, pode-se 
perceber que a maior concentração de 
H2S 0 4 gerou uma lixiviação mais eficiente

dos metais de interesse. Para a 
concentração de 0,5 mol.L' 1 do ácido teve 
se um rendimento dissolução do tório de 
65,7%, bastante inferior as demais 
concentrações investigadas, onde a 
dissolução foi superior a 90%. O melhor 
resultado foi obtido utilizando-se a 
concentração de 4,0 mol.L"1, porém os 
valores para tório e urânio estão muito 
próximos dos valores encontrados com a 
concentração de 2 mol.L'1, 0 que não ocorre 
com as terras raras.

CONCLUSÃO

Após os teste realizados, tem-se que a 
lixiviação da torta II foi mais eficiente 
quando realizada com ácido sulfúrico com 
tempo de 4 horas para a agitação mecânica 
sob aquecimento (70 °C). Além disso, a 
melhor concentração utilizada para o ácido 
foi de 4 mol.L'1.
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Remoção de Mn por precipitação oxidativa utilizando KMn04

Thomaz Antônio Godoy Perilli e Ana Cláudia Queiroz Ladeira

INTRODUÇÃO

No Brasil um dos principais focos da 
drenagem ácida de mina (DAM) está no 
Complexo Mínero-lndustrial de Poços de 
Caldas (CIPC), que agora se encontra em 
fase de descomissionamento. O tratamento 
de efluentes do complexo apresenta alto 
custo, sendo um dos principais 
responsáveis o manganês, já que seu íon 
Mn(ll) é solúvel em ampla faixa de pH. O 
processo atual de remoção de Mn dos 
efluentes do CIPC é feito pela adição de 
cal, elevando o pH até aproximadamente 10 
e obtendo óxidos e hidróxidos do 
manganês, seguido por uma etapa de 
sedimentação.
A precipitação oxidativa surge como uma 
alternativa interessante para melhoria da 
etapa de oxidação, por apresentar menor 
tempo de reação, gerar menos precipitado e 
poder ser aplicada dentro do limite de pH 
estabelecido pelo CONAMA, eliminando a 
necessidade de tratamento posterior à 
remoção do manganês.
A escolha do agente oxidante é inerente à 
diversidade química do efluente. A 
presença de matéria orgânica na água é 
relevante, pois exerce demanda de oxidante 
e pode levar a formação de produtos 
indesejados [2 ], O permanganato de 
potássio é um agente oxidante forte e foi 
escolhido para realização deste trabalho. 
Entre suas vantagens estão oxidação de 
ambos Mn e Fe, facilidade de transporte e 
uso, impacto limitado em outros processos, 
oxidação de compostos responsáveis por 
sabor e cheiro, remoção de alguns vírus e 
controle de algas [1].

OBJETIVO

-Determinar as condições ótimas de 
remoção do Mn pela variação dos fatores 
influentes através de análise estatística (2a 
etapa).

METODOLOGIA

Baseado em fontes anteriores os fatores 
selecionados para estudo foram:
concentração da solução de permanganato, 
dose de KMn04, pH e tempo de reação. Foi 
feito um planejamento fatorial 24 [3] que 
consiste na realização de 16 experimentos, 
utilizando combinações dos fatores em dois 
níveis, alto e baixo. Na 2a etapa, uma vez 
determinados os fatores influentes na 
oxidação do manganês (pH e dose, sendo 
que os demais fatores foram mantidos 
constantes), foram feitos novos
experimentos para obtenção de uma 
superfície de resposta, com o auxílio do 
programa Minitab 16. Este planejamento 
ampliado se chama planejamento estrela
[3], e tem 11 experimentos no total. Para 
melhorar a resposta, a amplitude dos 
fatores foi dividida em duas regiões 
denominadas 1 e 2. Todos os experimentos 
foram realizados com solução sintética.

RESULTADOS

O planejamento 24 permite estimar o valor 
dos parâmetros associados a cada fator. 
Para que um parâmetro seja significativo, 
ele deve ser maior que o produto entre o 
erro padrão estimado (1,4) e o valor 
tabelado t de student. Com 95% de 
confiança, para que o parâmetro seja 
significativo, ele deve ser maior que 3,6. Os 
valores estimados seguem na Tabela 1.

-Determinar os fatores influentes no 
processo de precipitação oxidativa através 
de análise estatística (1a etapa);



TABELA 1: Fatores de Influência na 
Oxidação Precipitativa do Mn(ll) Utilizando 
o KMn04.

M Média das respostas 
(% Extração Mn):

Estimativa 

76,81 ± 0,7

Fatores Principais: Efeitos
1 Concentração da

-0,2 ± 1,4
solução KM n04
2 Dose de KM n04 31,4 ± 1,4
3 pH 15,9 ± 1,4
4 Tempo de reação 1,6 ±1 ,4
Interação entre dois 
fatores (2ã ordem):

12 1,1 ± 1,4
14 -0,1 ±1 ,4
24 -1,6 ± 1,4
13 0,5 ± 1,4
23 -19,5 ± 1,4
34 1,8 ± 1,4

Interação entre três 
fatores (3- ordem):

123 -1,4 ± 1,4
124 -0,3 ± 1,4
134 0,3 ± 1,4
234 -2,2 ± 1,4

Interação entre quatro 
fatores (4^ ordem):

1234 -0,2 ± 1,4

Região 1 (pH 2,3 - 3,7; dose 0,78 - 0,92)

O modelo e a superfície ajustados foram:

Figura 1: Superfície para a Região 1

Em que X ^pH -S yO .õ ; X2=(dose- 
0,85)/0,05; e Y=concentração final de Mn, 
em mg/L.

Reoião 2 (pH 3,6 -  6,4; dose 0,73 -  0,87) 

O modelo e a superfície ajustados foram:

Y~2 =  -91 ,0  +  21,0.^ -  -Í92X J  / o \

Figura 2: Superfície para a Região 2

Em que X ^ p H - õ y i ; X2=(dose-0,8)/0,1; e 
Y=concentração final de Mn, em mg/L.

CONCLUSÕES

Entre os fatores de otimização do processo 
de precipitação oxidativa do manganês 
estudados apenas a dose de KM n04 e o pH 
apresentam influência significativa sobre a 
eficiência de remoção do metal.

As combinações (pH, dose de KM n04) que 
apresentaram melhores resultados foram 
(3,0, 0,85) e (5,0, 0,80). As remoções de 
Mn(ll) observadas nestas condições foram 
99,84% e 99,90%, respectivamente.
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Avaliação de curvas de auto-absorção empregando absorvedores 
específicos para determinação de alfa total

Jéssica Alves Lage Silva e llza Dalmázio

INTRODUÇÃO 1 »

O ensaio para determinação de alfa total é 
utilizado na área de proteção radiológica 
para avaliar materiais suspeitos de 
contaminação, para determinar a 
aceitabilidade no descarte de rejeitos e em 
programas de monitoração ambiental de 
instalações radiativas. Entre os materiais 
comumente analisados estão águas 
naturais, sedimentos, solos, efluentes de 
processos e biomateriais.

Em geral, para se realizar este ensaio o 
método empregado consiste em preparar 
uma amostra de ensaio e determinar a taxa 
de contagem alfa utilizando um contador 
proporcional [1]. O preparo da amostra de 
ensaio para matriz líquida consiste em 
reduzir uma quantidade específica do 
líquido, transferir o volume residual para um 
porta-amostra e aquecer novamente para 
obter um filme ou resíduo sólido, Figura 1 
itens 1 a 3. Para a matriz sólida, utiliza-se 
uma determinada quantidade do sólido, 
uniformemente dispersada em um porta- 
amostra, Figura 1 itens 4 a 6 .

Uma das limitações deste método se deve 
às características de interação das 
partículas alfa com a matéria, uma vez que 
a partícula pode perder toda a sua energia 
dentro do resíduo sólido da amostra de 
ensaio e, portanto, não ser detectada. A 
extensão deste efeito, denominado 
autoabsorção, depende da espessura do 
filme ou do resíduo sólido disperso no 
porta-amostra e da composição deste 
material [1]. Considerar este efeito através 
da obtenção de curvas de autoabsorção, 
avaliando diferentes espessuras do filme ou 
resíduo sólido e utilizando matrizes 
específicas é uma forma de contornar esta 
limitação.

Figura 1 -  Amostras de ensaio preparadas 
a partir de água superficial (1 a 3) e de 
sedimento (4 a 6 ).

OBJETIVO

Obter e avaliar curvas de autoabsorção 
construídas com absorvedores específicos, 
similares aos produzidos no preparo das 
amostras de ensaio a partir das matrizes 
água superficial e sedimento, analisados 
em ensaios de rotina.

METODOLOGIA

Preparo das Amostras de Ensaio: dois tipos 
de matriz composta foram preparados a 
partir da mistura de diferentes amostras de 
água superficial (MCA) e sedimentos (MCS) 
comumente analisadas em rotina, para 
obter absorvedores com boa 
representatividade. O preparo das amostras 
de ensaio da matriz aquosa foi baseado na 
norma ASTM D1943-05, utilizando a 
redução de diferentes volumes de MCA 
para variar a concentração de sólidos totais 
dissolvidos e, consequentemente, a massa 
residual no porta-amostra. No preparo das 
amostras de ensaio da matriz sólida 
utilizaram-se diferentes massas de MCS 
para variar a massa do sólido residual no 
porta-amostra. Quantidades equivalentes
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do padrão radioativo emissor alfa Am -241 
(Certificado IRD 26 L 04) foi adicionado a 
cada amostra de ensaio.

Determinação da Taxa de Contagem: as 
taxas foram obtidas em três detectores de 
um contador proporcional com fluxo de gás 
(MPC9604, Protean Instrument 
Corporation).

RESULTADOS

Os valores da eficiência para diferentes 
massas residuais (Emr) - razão entre a taxa 
de contagem medida e a taxa de 
decaimento do padrão radioativo -  foram 
obtidos. Os valores das razões destas 
eficiências pela eficiência considerando 
uma massa residual zero (Emr/E0) foram 
plotados em função da massa residual no 
porta-amostra (mr). Dois tipos de ajustes 
apresentaram os melhores resultados ao 
descrever o comportamento das curvas: 
exponencial e polinomial de grau dois. As 
equações das curvas obtidas, seus 
parâmetros e os valores da fração de 
regressão R2 para as matrizes aquosas e 
sedimentos são apresentados na TABELA 1 
e 2 , respectivamente.

A partir da análise dos resultados para a 
matriz água superficial, nota-se que não 
houve uma variação significativa entre os 
parâmetros da equação em função do 
detector, em cada tipo de ajuste. Os valores 
do parâmetro R2 encontram-se próximos de
1 indicando um bom ajuste das equações.
0  ajuste exponencial apresentou um valor 
maior deste parâmetro. Já os resultados 
para a matriz sedimento, apresentaram uma 
variação maior dos parâmetros das 
equações em função dos detectores, para 
cada tipo de ajuste. O ajuste polinomial 
apresentou valores de R2 mais próximos de
1 quando comparados ao ajuste 
exponencial.

As equações dos ajustes com valores R2 
mais próximos de 1 são indicadas como a 
melhor opção para calcular os fatores de

autoabsorção em função da massa residual, 
a serem utilizadas na determinação de 
concentração de atividade alfa total em 
amostras destas matrizes.

TABELA 1: Parâmetros das equações 
ajustadas, onde y é a razão das eficiências 
(Emr/Eo) e x é a massa residual da matriz 
água superficia l_________________

A juste Det. Parâm etros da R"
Eo uação

A B c

y=A e 'Bx
1 1 0,018043 - 0,999928
2 1 0,018041 - 0,999929
3 1 0,018038 - 0,999930
1 0,000056 0,014318 1 0,993008

y=A x2-Bx +C 2 0,000056 0,014316 1 0,993022
3 0,000056 0,014315 1 0,993033

TABELA 2: Parâmetros das equações 
ajustadas, onde y é a razão das eficiências 
(Emr/E0) e x é a massa residual da matriz 
sedimento.

A juste Det. Parâr
Eq

netros da 
uação

R"

A B c

y=Ae'Bx
1 1 0,009058 - 0,900575
2 1 0,008901 - 0,896940
3 1 0,007979 - 0,964875
1 0,000029 0,009150 1 0,979597

y=A x2-Bx +C 2 0,000028 0,009008 1 0,959894
3 0,000022 0,007820 1 0,978814

CONCLUSÕES

Neste trabalho, foram obtidas e avaliadas 
curvas de autoabsorção utilizando dois tipos 
de matrizes ambientais compostas, água 
superficial e sedimento, que simularam as 
amostras analisadas nos ensaios de rotina. 
Foram obtidos os ajustes adequados para 
estas curvas, respeitando cada tipo de 
amostra, e as mesmas poderão ser 
implantadas em rotina analítica.
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Cromatografia por troca iônica -  avaliação de espécies de arsênio na 
samambaia Pteris vittata

Vitor Paixão do Amaral, Lúcia Maria L. Alencar Auler e Jociani Ascari

INTRODUÇÃO

O Arsênio (As) nas formas inorgânicas e 
orgânicas, usado como pesticida e 
desfolhante de plantas e herbicidas, pode 
£scumular-se nos solos e nas plantas. 
Alguns tipos de samambaias têm sido 
identificados como hiperacumuladoras por 
que acumulam metais em altas 
concentrações e por conseqüência o seu 
potencial de uso na remediação de áreas 
contaminadas tem sido investigada [1,2]. A 
hiperacumulação da espécie Pteris vittata 
foi verificada pela primeira vez na Flórida 
Central em um local contaminado por 
arsenato de cobre cromatado (CCA), 
composto muito usado na conservação da 
madeira [1]. Neste trabalho verificou-se 
processos de extração e separação de 
espécies deste elemento utilizando-se esta 
matriz de samambaia proveniente da região 
de Nova Lima, Minas Gerais por apresentar 
altos índices de arsênio no solo, águas e 
em plantas [3,4],

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho consiste em 
otimizar um método de extração para As em 
plantas e utilizar a técnica de Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE), modo 
troca-iônica, visando a separação de 
espécies orgânicas de arsênio, 
monometilarsênio (MMA) e dimetilarsênio 
(DMA), e inorgânicas, As (III) e As (V) e a 
quantificação de As total por Espectrometria 
de Massas com Plasma Indutivamente 
Acoplado (ICP -  MS).

METODOLOGIA

As separações cromatográficas foram 
obtidas em um sistema de CLAE da 
Shimadzu Corporation, acoplado a um

detector ultravioleta-visível com arranjo de 
diodos (DAD). A separação foi realizada no 
modo isocrático, utilizando-se uma solução 
tampão de como fase móvel K2HP04.3H20 
/ KH2P04 em pH 5,5 e 6,0 e vazão de 1,0 
mL. min-1. A coluna de troca aniônica 
possui com fase estacionária de poliestireno 
divinilbenzeno contendo grupos funcionais 
de trimetilamônio, e tamanho de partícula 
de 10 (jm. O volume de injeção dos padrões 
foi de 100 |jL e a temperatura do forno de 
coluna foi mantida em 40 °C. A amostra de 
Pteris vittata foi lavada, secada e liofilizada. 
O material triturado, 0,5 gramas, foi 
submetido à extração sendo utilizado como 
solvente extrator metanol/água (1:1). A 
extração foi realizada em agitador durante 
16 horas e o extrato centrifugado em 3200 
rpm, por 15 min. O sobrenadante foi 
concentrado sob pressão reduzida para 
posterior injeção e separação 
cromatográfica.

RESULTADOS

Através da análise cromatográfica das 
folhas da samambaia (Pteris vittata) foi 
possível detectar a presença das formas 
inorgânicas As (III) e As (V), e a forma 
orgânica dimetilarsênio (DMA) na fase 
aquosa do extrato bruto, conforme ilustrado 
na Figura 1. As espécies de As e os tempos 
de retenção (tR) das mesmas foram 
confirmadas pela injeção de padrões 
desses analitos e a adição de padrões na 
amostra (amostra spike).



Figura 1. Cromatograma das espécies de As encontradas nas folhas da Pteris vittata.

CONCLUSOES

Os estudos realizados neste trabalho 
vieram a contribuir ao se estabelecer um 
método de extração de arsênio para 
plantas, embora seja necessário para cada 
espécie de planta a ser estudada uma 
proporção especifica da solução extratora. 
Obtiveram-se excelentes resultados 
qualitativos na separação das espécies de 
arsênio pesquisadas em amostras 
complexas. Estas foram resultantes do 
material extraído das espécies de 
samambaias. No entanto, não se pode 
obter um resultado quantitativo pela 
cromatografia, uma vez que o detector DAD 
não é um detector seletivo e quando 
utilizado no comprimento de onda de 193 
nm outras substâncias da amostra 
complexa foram interferentes e 
superestimaram a área do pico no 
cromatograma, impossibilitando a 
quantificação.
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Inspeções dos elementos combustíveis do reator TRIGA IPR-R1

Vitor Zangirolami e Andréa Vidal Ferreira

INTRODUÇÃO

Tendo em vista as implicações de 
segurança que falhas nos elementos 
combustíveis de reatores nucleares podem 
acarretar, é importante que os processos de 
corrosão sejam detectados o quanto antes. 
Em sua primeira etapa, este Projeto se 
propõe a desenvolver e implementar uma 
metodologia para inspeção visual do reator 
TRIGA IPR-R1 e de seus elementos 
combustíveis, visando identificar e
documentar possíveis sinais de corrosão já 
existentes, para monitorá-los ao longo do 
tempo. Numa segunda etapa será 
desenvolvido um procedimento para
amostragem por sipping test, visando uma 
detecção bastante sensível da eventual 
presença de produtos de fissão na água do 
sistema de refrigeração do reator
possibilitando ainda identificar quais
elementos combustíveis estejam
começando a falhar. Essa análise quando 
implementada complementará as análises 
químicas que já são efetuadas como rotina 
no Laboratório do Reator TRIGA IPR-R1. 
(Auler et al., 2012)

OBJETIVOS

Reunir informações, antes dispersas, em 
um único documento resumindo as 
metodologias utilizadas e os resultados 
obtidos nas inspeções realizadas no reator 
TRIGA IPR-R1, como ponto de partida para 
o planejamento de novas inspeções.

Produção de um filme com as cenas obtidas 
durante a inspeção visual realizada no IPR- 
R1 em 2006, distribuídas em diversos 
arquivos no formato *.mpg.

METODOLOGIA

Revisão da bibliografia sobre as inspeções 
visuais realizadas no reator TRIGA IPR-R1 
em 2000  e 2006, e da bibliografia sobre os 
estudos de corrosão realizados no mesmo.

Tratamento de cenas (arquivos *.mpg) 
registradas na inspeção visual de 2006, 
gentilmente cedidas pelo pesquisador Dr. 
Silvério Ferreira da Silva Júnior, gerando 
um filme documental sobre a mesma no 
formato *.avi.

RESULTADOS

Uma publicação no formato Nota Interna do 
CDTN/CNEN foi gerada (em fase de revisão 
final) e reúne todas as informações dos 
estudos feitos a respeito de inspeções 
referentes à integridade estrutural e testes 
de sipping dos elementos combustíveis do 
reator TRIGA IPR-R1.

Foi gerado um filme (aproximadamente 10 
minutos) contendo cenas da inspeção visual 
realizada em 2006. As Figuras abaixo 
apresentam imagens extraídas deste filme.

F igu ra i: Imagem do suporte inferior do 
TRIGA IPR-R1 registrada durante a 
inspeção visual de 2006.
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Figura 2: Diferença de coloração no 
revestimento do elemento combustível 
1220.
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CONCLUSOES

As informações sobre as inspeções da 
integridade estrutural do TRIGA IPR-R1 
estavam dispersas dificultando o acesso as 
mesmas. A consolidação destas em um 
documento único foi importante para 
permitir o planejamento do novo sistema de 
inspeção.

O filme produzido facilitou o acesso a 
visualização das estruturas e componentes 
do reator IPR-R1. Este filme reuniu diversas 
tomadas realizadas em 2006 e já foi 
utilizado em eventos de capacitação interna 
no CDTN.
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