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1. Projeto 6.23: Apoio ao licenciamento das instalações do CDTN  
 
Coordenador: Pablo Andrade Grossi 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: atender aos requisitos operacionais, de segurança e legislativos para manter a 
autorização de operação do reator Triga IPR-R1. 
 
Justificativa: demanda legislativa. 
 
Subprojetos 
6.23.01 Desenvolvimento da AOP do reator 
6.23.02 Desenvolvimento do novo RASIN do TRIGA no formato NUREG 1537 
6.23.03 Desenvolvimento do sistema para gerenciar o envelhecimento do reator 
6.23.04 Realização da revisão Periódica de Segurança (RPS) do reator 
6.23.05 Desenvolver o plano preliminar de descomissionamento do reator 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo   

Advercino Euzebio de Moura  Servidor 

Alexandré Soares Leal  Servidor 

Amir Zacarias Mesquita  Servidor 

André Augusto Campagnole dos Santos  Servidor 

Antonio Carlos Lopes da Costa  Servidor 

Clédola Cassia Oliveira De Tello  Servidor 

Daniel de Almeida Magalhães Campolina  Servidor 

Dante Marco Zangirolami  Servidor 

Elcio Tadeu Palmieri  Servidor 

Graiciany de Paula Barros  Servidor 

Hugo Cesar Rezende  Servidor 

Jose Afonso Barros Filho  Servidor 

Jose Augusto Ribeiro Da Silva  Servidor 

Luiz Claudio Andrade Souza  Servidor 

Luiz Otavio Ivanenko Sette Camara  Servidor 

Marlucio Antonio Da Silva  Servidor 

Pablo Andrade Grossi  Servidor 

Paulo Cezar Gomes  Servidor 

Paulo Fernando Oliveira  Servidor 

Roger Ferreira Da Silva  Servidor 

Rogerio Rivail Rodrigues  Servidor 

Rose Mary Gomes do Prado Souza  Servidor 

Vanderley de Vasconcelos  Servidor 

Vitor Vasconcelos Araujo Silva  Servidor 
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 Realizações     
 
Em 2019, a documentação relativa às metas Autorizações para Operação, Licenciamento Nuclear 
(RASIN), Licenciamento Nuclear (Ageing Management System) e Licenciamento Nuclear (RPS) foram 
elaboradas, mas nenhum documento foi finalizado ainda. 
 
 É essencial o investimento  na infraestrutura da mesa de controle, para que o reator TRIGA Mark 
IPR-R1 tenha sua licença de operação renovada e assim possa atender às demandas do Ageing 
Management System.   
  
Dentre as realizações de 2019, destacam-se: 
 

•  Capacitação em questões de segurança nuclear e radiológica e atuação em grandes eventos 
ministrado para 30 profissionais de Órgãos de Segurança Pública para atuarem na Copa América 
2019 (CBMMG, BOPE, Agentes  Carcerários,  Polícia  Civil,  Polícia Militar,  ABIN),  em  06/06/2019.  
O CDTN atuou em conjunto com estes órgãos durante toda a Copa América 2019. 

•  Capacitação por meio da realização de módulo de treinamento para o curso da Escola de 
Instrução Especializada - EsIE 2019 no CDTN, com 14 militares do exército e instrutores da DISEN, 
SEGRE, SECDOS, SEAMA e SELOG (de 09 a 13 de setembro de 2019). 

•  Curso capacitação em proteção radiológica para agentes da Defesa Civil e CBMMG.   

•  Curso de capacitação da Brigada de Emergência.   

•  Atuação na segurança nuclear e radiológica da CONMEBOL Copa América Brasil 2019 em parceria 
com outros ortãos de segurança pública (CBMMG, BOPE, Agentes Carcerários, Polícia Civil, Polícia 
Militar, ABIN). 

•  Atuação de 5 servidores do CDTN na segurança radiológica e nuclear da Copa FIFA Sub-17, 
realizada em Cariacica/ES . 

•  Atendimento a 5 emergências radiológicas pelo SAER/CDTN, incluindo verificação acerca da 
presença de material radioativo após rompimento da barragem da Companhia Vale do Rio Doce 
na Mina Córrego do Feijão em Brumadinho / MG e esclarecimentos à defesa Civil e Bombeiros. 

 
Perspectivas para 2020 
 
Continuar o processo de eleboração dos documentos, enviar o RASIN à CNEN em fevereiro de 2020 
para atendimento da demanda legislativa. 
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2. Projeto 6.24: A utilização do Reator TRIGA em pesquisa, experimentos e treinamentos  
 
Coordenador: Daniel de Almeida Magalhães Campolina 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: realizar a operação do reator e aumentar a sua utilização para pesquisa, prestação de 
serviços e formação especializada. 
 
Justificativa: o projeto está alinhado com o objetivo estratégico do CDTN de "Promover o reator 
TRIGA como uma ferramenta de pesquisa, prestação de serviços e formação especializada". 
 
Subprojetos 
 
6.24.01 Pesquisa e experimentos no reator 
6.24.02 Comunicação do reator 
6.24.03 Treinamentos no reator 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Advercino Euzebio de Moura  Servidor 

Alexandre Soares Leal  Servidor 

Andréa Vidal Ferreira Servidor 

Daniel de Almeida Magalhães Campolina  Servidor 

Dante Marco Zangirolami  Servidor 

Ilza Dalmázio  Servidor 

José Augusto Ribeiro da Silva  Servidor 

Luiz Cláudio Andrade Souza  Servidor 

Luiz Otávio Ivanenko Sette Camara  Servidor 

Marlúcio Antônio da Silva  Servidor 

Paulo de Oliveira Santos  Servidor 

Paulo Fernando Oliveira Servidor 

Rose Mary Gomes do Prado Souza  Servidor 

 
 
Realizações   

Em 2019, foram irradiadas 1040 amostras no reator TRIGA IPR-R1. Cerca de 25% do documento 
“Procedimentos Experimentais para Determinação dos Coeficientes de Reatividade Isotérmico, de 
Potência e de Temperatura do Reator TRIGA IPR-R1” foi concluído. Em agosto de 2019 Thiago 
Oliveira iniciou os trabalhos de pós-doutorado em “Pesquisa e experimentos no reator”. Artigos e 
documentação fotográfica do reator estão em elaboração. Como produtos de capacitação: 5 
operadores foram capacitados em métodos nodais e 3 operadores de reator em treinamento (sendo 
1 colaborador). 

Em 2019, importantes ações relacionadas à utilização do reator foram realizadas, destacando-se:   
 

•  Implantação da nova ficha de irradiação bem mais completa e segura, que requer ao pesquisador 
informar a finalidade para utilização do reator. 

•  Implantação do processo de organização de visitas e irradiações no reator com acesso simultâneo 
de operadores, comunicação e radioproteção. 
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•  Viabilização das visitas ao reator ligado, para economia de tempo de operadores e 
enriquecimento da visita. 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Realizar a instalação de um novo sistema de espectrometria gama que permitirá à SECURT oferecer 
infraestrutura de análise por ativação neutrônica; aumentar a visibilidade da participação do reator 
nos projetos de pesquisa do Centro, através do registro na nova ficha de irradiação; criar novos 
processos; realizar ensaios externos; utilizar do reator no formato multiusuário; retreinar 
operadores em sinergia com a criação de cursos no reator.  
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3. Projeto 6.25: Modernização dos Sistemas de Segurança e Controle do reator   
 
Coordenador: Daniel de Almeida Magalhães Campolina 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: oferecer infraestrutura para atendimento de condições de segurança e manutenção, para 
aumento da utilização do reator, para desenvolvimento de novos terminais de irradiação e para 
aumento da capacidade de ativação neutrônica. 
 
Justificativa: a instrumentação, controle e sistemas de irradiação do reator estão obsoletos, e como 
consequência, na situação atual do reator será complicado atender às demandas legislativas para 
manter a autorização de operação. 
 
Subprojetos 
 
6.25.01 Gestão do escopo de modernização 
6.25.02 Processos de aquisição 
6.25.03 Realização de testes e comissionamento 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Aimoré Dutra Neto  Servidor 

Daniel de Almeida Magalhães Campolina  Servidor 

Dante Marco Zangirolami  Servidor 

Eduardo Tadeu Stehling Saraiva  Servidor 

Ilza Dalmázio  Servidor 

José Augusto Ribeiro da Silva  Servidor 

Luiz Cláudio Andrade Souza Servidor 

Luiz Otávio Ivanenko Sette Camara  Servidor 

Paulo Fernando Oliveira  Servidor 

 
 
Realizações  
 
Em 2019, foram realizadas a emissão de Relatório Parcial do Projeto Finep e a solicitação de pedido 
de postergação do projeto. Dos processos de compra, um foi finalizado e outro está em negociação 
de escopo e preço. Contratos e processos de importação aguardam ainda liberação de recursos 
FINEP para que sejam dados andamento. 
 
Dentre as ações realizadas para o bom andamento do projeto destacam-se:  

•  Substituição da subestação elétrica do Prédio 1, que atende o Laboratório do Reator. 

•  Diversas reuniões foram feitas com fornecedores, tendo como resultado a definição de escopo e 
preço de dispositivos fornecidos pela Mirion Technologies. 

 
Perspectivas para 2020 
 
Adquirir um novo canal neutrônico com recursos do projeto FINEP. 
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4.         Projeto 6.26: P&D em Metrologia das Radiações Ionizantes 
 
Coordenador: Teógenes Augusto da Silva 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: estudar, estabelecer e implantar procedimentos de calibração e de ensaios de 
desempenho para dosímetros usados na dosimetria de feixes de raios X, beta e gama, com fins de 
proteção radiológica. 
 
Justificativa: a proteção das pessoas contra os efeitos danosos das radiações ionizantes requer a 
confiabilidade metrológica dos dosímetros usados para dosimetria ou monitoração dos campos de 
radiação a que elas são expostas. Tal confiabilidade parte da base metrológica usada para calibração 
e estudo das respostas dos dosímetros em radiações de referência estabelecidas 
internacionalmente em relação a dosímetros padrões mantidos no Laboratório de Calibração de 
Dosímetros do CDTN. 
 
Subprojetos 
6.26.01 Desenvolvimento de procedimentos de calibração e ensaios de dosímetros 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Carlos Manoel de Assis Soares  Servidor 

Claudete Roberta Evangelista Silva Colaborador 

Fábio Sabará Dias Colaborador 

Flávio Ribeiro Alves Servidor 

Marco Aurélio de Sousa Lacerda Servidor 

Sibele Reis Reynaldo Colaborador 

Teógenes Augusto da Silva (R) Servidor 

William Valadas Colaborador 

 
 
Realizações  
 
Em 2019, foram implantadas as condições e disponibilizadas calibrações de dosímetros usados em 
radiologia diagnóstica, mamografia e radioproteção; foi iniciada a implantação do procedimento de 
calibração de dosímetros usados para medida do produto kerma ar–área e estão em andamento 
ações para a implantação da câmara de extrapolação em feixes de raios x e de radiação beta.  
 
Foram produzidas 6 (seis) Notas Técnicas e 5 (cinco) Relatórios Técnicos, 7 (sete) trabalhos foram 
apresentados em um congresso nacional, 1 (um) artigo publicado em periódico internacional, 1 (um) 
mestrado em andamento, 1 (um) mestrado e 1 (um) doutorado concluídos. Estes resultados 
evidenciam que as condições metrológicas em feixes de raios X do LCD/CDTN estão sendo 
recuperadas a contento na máquina Agfa 160, após o fim da vida útil do tubo da máquina Seifert 
Pantak 320, na qual todas as condições haviam sido implantadas ao longo de 15 anos. A metrologia 
da radiação beta está em condições de oferta do serviço, porém, como todos os demais, necessita-
se participar de um ensaio de proficiência. 

Destaca-se, neste projeto, a conclusão da implantação da metrologia para radiação beta. 
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Perspectivas para 2020 
 
Finalizar a implantação da capacidade metrológica de calibração em feixes de raios X na máquina 
160; dar início a implantação da capacidade metrológica de calibração em feixes de raios X na 
máquina 320 com o novo tubo adquirido; buscar meios de calibrar os dosímetros padrões no 
PTB/Alemanha ou outro laboratório no exterior, nas condições não ofertadas pelo LNMRI/IRD; 
buscar participar de ensaios de proficiência, o que permitirá ofertar rotineiramente os serviços de 
calibração; estudar o impacto da nova norma ISO4037:2019 nos procedimentos de calibração; e dar 
continuidade ao estudo de desempenho de dosímetros em feixes de raios X pulsados. 
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5. Projeto 6.27: Desenvolvimento de Sistemas Dosimétricos   
 
Coordenador: Bruno Melo Mendes 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: pesquisar, desenvolver e implantar técnicas de monitoração individual externa e interna, 
utilizando técnicas de dosimetria de estado sólido e dosimetria química, além de estudar e 
implementar metodologias computacionais baseadas em códigos de Monte Carlo para solucionar 
problemas dosimétricos. 
 
Justificativa: os efeitos danosos causados pelas radiações ionizantes exigiram a criação de um 
sistema de proteção radiológica, baseado nos princípios da justificação, otimização e limitação de 
dose, que deve ser adotado por todas as instituições dedicadas à pesquisa e ao uso desse tipo de 
radiações, incluindo o CDTN. A dosimetria permeia todos os três princípios de proteção radiológica 
acima citados. Nesse sentido, justifica-se a realização de um projeto dedicado ao estudo e ao 
desenvolvimento de novos sistemas dosimétricos que poderão ser aplicados em sistemas de 
proteção radiológica do CDTN e parceiros externos. 
 
Subprojetos 
 
6.27.01 Propriedades ópticas e térmicas em sistemas dosimétricos 
6.27.02 Desenvolvimentos em dosimetria computacional e em dosimetria interna 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Alan de Melo Antunes Colaborador 

Alexandre Soares Leal Servidor 

André Luiz Tavares E Silva Colaborador 

Anna Luiza Fraga Da Silveira Colaborador 

Bruno Melo Mendes Servidor 

Daniel de Castro Pacheco Colaborador 

Daniel Silva Calheiro  Colaborador 

Gabriela Pontes Cardoso Colaborador 

Helena Cristina de Matos Garcia Colaborador 

Lorrayne Cristine Lopes Pereira Colaborador 

Luiz Cláudio Meira Belo  Servidor 

Marco Aurélio De Sousa Lacerda Servidor 

Peterson Lima Squair Servidor 

 
 
Realizações  
 
O projeto vem alcançado os seus objetivos e cumprindo as metas propostas. Os produtos obtidos 
foram as publicações de 5 (cinco) artigos em periódicos e de 12 (doze) trabalhos em anais de 
eventos, a formação de 8 (oito) pessoas da área de dosimetria, contribuindo para P&D e formação 
especializada na área nuclear. Além disso, fantomas físicos e computacionais foram construídos ou 
aprimorados, possibilitando a monitoração de novos radionuclídeos e a diminuição das incertezas 
inerentes à monitoração interna. Tais êxitos destacam-se principalmente se se considerar o número 
relativamente baixo de servidores envolvidos e o volume de recursos destinados ao projeto. 
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Os principais resultados alcançados em 2019 são apresentados a seguir:  
 

•  Aprimoramento do fantoma de cabeça do LDI (Figura 6.27-1a). Nessa etapa, o fantoma foi 
irradiado no LIG/CDTN para aumento da resistência à degradação microbiana e incluído em resina 
cristal no formato do modelo de referência da ICRP. Dessa forma, o fantoma tornou-se mais 
antropomórfico e com menor risco de vazamento do material radioativo. O fantoma de tireoide 
também foi impresso em 3D a partir do fantoma feminino de referência da ICRP (Figura 6.27-1b). 
Esse modelo possibilitará monitoração de contaminações com 131I. 

 
Figura 6.27-1   Fantomas desenvolvidos para o LDI: a) Fantoma de cabeça aprimorado,  b) Impressão 3D em 
ABS cristal do fantoma de tireoide. 

 

•  Estudo da utilização dos detectores de Al2O3 produzido no CDTN para discriminar campos de 
radiação beta e de fótons (Figura 6.27-2a): testes experimentais e computacionais demonstram a 
possibilidade de diferenciação de campos beta e gama sem a utilização de filtrações ou algoritmos 
complexos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6.27-2   A) Discriminar campos de radiação beta e de fótons utilizando a técnica de leitura direta em 
conjunto com a leitura inversa. B) Simulações computacionais para a obtenção da matriz de resposta do 
detector CdTe e elaboração de um programa para correção de espectros de fótons de 2 a 200 keV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

a) b) 

 

A) 

B) 
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• Desenvolvimentos alcançados em algoritmos para correção de espectro de detectores CdTe 
utilizando simulações com MCNPx para determinação da matriz de resposta (Figura 6.27-2b). Um 
programa preliminar já foi elaborado e testado. 

 
Perspectivas para 2020 
 
Finalizar a implantação de um espectrômetro de emissão luminescente baseado no leitor TL/OSL 
RISØ; implantar o espectrômetro CCD na faixa UV-VIS baseado no leitor TL/OSL RISØ; finalizar a 
implantação de um forno de indução e realização de estudos de sinterização e resinterização em 
ambiente de vácuo; realizar estudos sobre as propriedades físico-químicas de emissão em 
detectores cerâmicos TL e OSL; finalizar e submeter à publicação o estudo dosimétrico de avaliação 
de doses pediátricas de 18F-FDG; calibrar in loco o portal da UPPR para monitoração IOEs; obter a 
matriz de resposta do NaI(Tl): fótons de 0 a 3 MeV; estudar os parâmetros do MCNP que influenciam 
na dosimetria de sementes beta; melhorar a blindagem do Contador de Corpo Inteiro do LDI e 
avaliar do uso de códigos de deconvolução na correção dos espectros de RX medidos com CdTe. 
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6. Projeto 6.28: Proteção radiológica na área da saúde   
 
Coordenador: Thêssa Cristina Alonso 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: desenvolver e validar metodologias e sistemas de dosimetria e de controle de qualidade 
de imagens, contribuindo para proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico; 
avaliar a resposta de dosímetros radiométricos de vidro e filme radiocrômico para altas doses e 
pequenos campos, demonstrar a confiabilidade metrológica dos sistemas de dosimetria em 
radioterapia e avaliar as incertezas associadas. 
 
Justificativa: anualmente são realizados milhões de exames médicos ou odontológicos que utilizam 
radiações ionizantes, com grandes benefícios para os pacientes. No entanto, sua realização expõe 
pacientes, médicos e pessoal paramédico aos efeitos deletérios dessas radiações e, por isso, 
precisam ser realizados com o todo critério técnico de radioproteção. É essencial que se conheça 
com o máximo rigor científico e metrológico as doses de radiação a que estas pessoas estão 
submetidas e, assim, poder controlar as taxas de exposição. Também exige rigorismo metodológico 
a realização de tratamentos radioterápicos, que utilizam alta doses e radiação para tratar tumores 
de vários tipos.  De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica em sua Série de 
Relatórios Técnicos No. 457 - Dosimetria em Radiologia Diagnóstica: Um Código de Prática 
Internacional, a radioterapia exige uma precisão de 5% na administração de doses absorvidas, 
considerando um nível de confiança estimado de 95%. Para isso, a calibração dos dosímetros usados 
deve ser precisa, de forma a possibilitar uma irradiação suficiente para erradicar tumores, 
minimizando a complicações em tecidos saudáveis. 
 
Subprojetos 
 
6.28.01  Dose, risco e qualidade da imagem em radiologia diagnóstica 
6.28.02  Justificativa e otimização em Medicina nuclear e radioterapia 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Anna Luiza Rocha Bianchi Colaborador 

Arnaldo Prata Mourão Colaborador 

Caio Fernando Teixeira Portela Colaborador 

Ester Maria Rodrigues de Andrade Servidor 

Teógenes Augusto da Silva Servidor 

Thêssa Cristina Alonso  Servidor 

 
 
Realizações 
 
Em 2019, foram renovadas uma bolsa de iniciação científica e a de um pesquisador visitante para 
2020, além da aprovação de mais uma bolsa de iniciação científica. Foram apresentados 1 (um) 
trabalho em congresso nacional e 2 (dois) em congresso internacional. 
 
Os resultados de maior relevância deste projeto foram a caracterização e a calibração de dosímetros 
de vidro para radiação gama. Os dosímetros termoluminescentes de vidro comerciais avaliados 



15 
 

exibem propriedades para serem utilizados em radioterapia, a saber: são pequeno tamanho, de  
baixo custo e reutilizáveis; são quimicamente inertes; sua resposta independe do ângulo de 
incidência do feixe; e têm alta sensibilidade à radiação com uma ampla faixa dose (0,01 a 100 Gy).  
 
Perspectivas para 2020 
 
A expectativa para 2020 é de liberação de recursos de projetos aprovados em órgãos de fomento, 
a publicação de artigos em revistas internacionais (já aceitos) e a continuidade dos trabalhos de 
campo, com a determinação de doses em pacientes, avaliação de procedimentos e otimização em 
radiologia diagnóstica por imagem. 
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7. Projeto 6.29: Dosimetria e qualidade de imagem em mamografia e radiologia geral   
 
Coordenador: Maria do Socorro Nogueira Tavares 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: desenvolver técnicas para a análise das imagens de mamografia, para avaliar a DGM 
paciente específica, glandularidade volumétrica, glandularidade por volume total da mama, 
determinados pelo software VOLPARA Data Manager, reconhecido mundialmente na área de 
pesquisa, e desenvolver metodologias que contribuam para reduzir o risco da radiação nos 
membros da equipe médica e pacientes em procedimentos de radiologia intervencionista, sem 
diminuir a qualidade dos serviços.  Objetiva-se, ainda, a caracterização do parque tecnológico dos 
aparelhos de mamografia e respectivos sistemas de processamento e diagnóstico situacional das 
doses recebidas pelos pacientes e da qualidade da mamografia em Minas Gerais, contribuindo para 
a avaliação da proteção ao paciente e criando subsídios para a regulação e o estabelecimento de 
ações sob o ponto de vista da segurança e proteção dos pacientes em mamografia por parte dos 
órgãos reguladores. 
 
Justificativa: o câncer de mama é o tumor mais frequente nas mulheres, afetando milhares delas 
todos os anos. A mamografia é o procedimento médico mais utilizado para o rastreamento, 
diagnóstico e acompanhamento desses tumores, ao qual toda mulher é aconselhada a se submeter 
anualmente a partir de certa idade. De forma a reduzir a possibilidade de diagnóstico, é necessário 
que os equipamentos de mamografia sejam corretamente utilizados, que as imagens geradas 
tenham a qualidade exigida e que seja utilizada tão somente a dose de radiação necessária para 
produzi-la, minimizando – nesse caso – os riscos para a paciente. Também expostos a riscos 
radiológicos estão as equipes médicas envolvidas em procedimentos de radiologia intervencionista, 
como a hemodinâmica; é importante que esses riscos sejam conhecidos e monitorados. No campo 
da mamografia, o CDTN mantém uma longa cooperação com o Serviço de Vigilância Sanitária de 
Minas Gerais em um programa de monitoramento da qualidade dos exames realizados neste 
estado. 
 
Subprojetos 
 
6.29.01 Avaliação da dose glandular e da qualidade de imagem em mamografia digital e 
tomossíntese de mama 
6.29.02 Desenvolvimento de métodos/ferramentas para redução do risco em procedimentos de 
radiologia Intervencionista 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Amanda Laureano Raso Colaborador 

Camila Engler Colaborador 

Danielle Soares Gomes Colaborador 

Isabela Soares de Morais Colaborador 

Leandro de Abreu Vieira Colaborador 

Luiza Freire de Souza Colaborador 

Maria do Socorro Nogueira Tavares Servidor 

Paulo Antônio Silva Servidor 

Peterson Lima Squair Servidor 

Walessa Braga Reis Pereira Servidor 
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Realizações 
 
Em 2019, o projeto desenvolveu-se conforme programado, validando e aplicando metodologias e 
sistemas de dosimetria e de qualidade de imagens, contribuindo assim para a ampliação da proteção 
radiológica de pacientes em Radiologia Diagnóstica (mamografia e intervencionista).  O projeto teve 
apoio com passagens e diárias a congressos pelo CDTN, como também no início do ano foi gasto o 
resto dos recursos (R$10 mil) do ‘CNPq sem fronteiras’ com viagens para avaliações/medições em 
equipamentos de tomossíntese de mama. Também foram adquiridos simuladores para avaliação da 
qualidade da imagem em mamografia pelo CDTN.  
 
Foi finalizado o projeto ‘CNPq sem fronteiras’, com a elaboração de um protocolo para avaliação de 
equipamentos de tomossíntese de mama, de extrema importância, já que não havia nenhum tipo 
de documento/procedimentos para avaliação de tomossíntese de mama no país e na América 
Latina.  
 
Foram iniciados dois projetos de grande impacto para a sociedade, na área de radiologia 
intervencionista, o primeiro sobre níveis de referência recebidos pelos pacientes em procedimentos 
de radiologia intervencionista; e o outro visando desenvolver um modelo para avaliação de riscos 
potenciais da radiologia intervencionista, baseado na matriz de risco e no SEVRRA . Espera-se, assim, 
validar esse modelo em serviços de hemodinâmica do estado de Minas Gerais.  
 
Os produtos obtidos foram 1 (um) artigo aceito em periódico nacional e de 9 (nove) trabalhos 
apresentados em evento nacional e 1 (um) em evento internacional, 2 (dois) mestrados e 3 (três) 
doutorados em andamento, 1 (um) mestrado e 1 (um) doutorado concluídos,  
 
Dentre os resultados citados, destaca-se a elaboração do protocolo para avaliação de equipamentos 
de tomossíntese de mama, que foi testado em várias clínicas de mamografia em várias regiões do 
país. Este protocolo vem preencher uma lacuna até agora existente em toda a América Latina.   
 
Outro destaque foi o desenvolvimento de metodologia para avaliar a DGM (dose glandular média) 
nos exames mamografia especifica. Foram desenvolvidas metodologias para determinação da 
glandularidade da mama, o que é de fundamental importância para o cálculo da dose glandular, já 
que a glandularidade muda com a idade e espessura da mama. O tecido glandular atenua os raios X 
em maior extensão quando comparado com o tecido adiposo, portanto, uma mama com muita 
densidade absorverá uma proporção maior da radiação do que uma mama mais adiposa e da mesma 
espessura. Uma amostra de 379 imagens clínicas de mamografias de rastreamento 2D e 3D foi 
analisada nesta pesquisa. A Figura 6.29-1  mostra alguns dos resultados encontrados. 
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Figura  6.29-1  (A) Porcentagem de imagens avaliadas em função da idade da paciente. (B) Porcentagem de 
imagens avaliadas em função da espessura de mama comprimida (EMC). (C) Porcentagem de imagens 
avaliadas em função da dose glandular. (D) Porcentagem de imagens avaliadas em função do volume.  

 
Perspectivas para 2020 
 
Dar continuidade à determinação da glandularidade da mama para a mulher brasileira, adquirindo 
mais imagens de outros estados do Brasil, divididos por regiões (norte, sul, nordeste, sudeste e 
centro-oeste). A determinação dessa grandeza é fundamental para o cálculo da dose glandular e 
avaliação do risco de câncer radio induzido em pacientes que fazem rastreamento para detecção 
precoce do câncer de mama.  
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8. Projeto 6.30: Estudo de feixes neutrônicos   
 
Coordenador: Marco Aurélio de Sousa Lacerda 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: estudar e desenvolver metodologias para aplicação científica e tecnológica de feixes 
neutrônicos. Os objetivos específicos são: (i) elaboração do projeto conceitual de um novo 
laboratório de feixes neutrônicos no CDTN; (ii) utilização de metodologias computacionais para 
caracterização de feixes e dosímetros neutrônicos; (iii) formação de pessoas na área de dosimetria 
e utilização de feixes de nêutrons. 
 
Justificativa: um mapeamento completo dos campos neutrônicos do cíclotron é necessário para: (a) 
o uso do campo de radiação para aplicações diversas, como ciência dos materiais e desenvolvimento 
de novos dosímetros, espectrômetros e códigos computacionais de desdobramento de espectros; 
(b) melhoria da blindagem, de maneira a aumentar a vida útil da casamata do cíclotron e dos 
dispositivos eletrônicos presentes na casamata e; (c) auxiliar nos estudos futuros de 
descomissionamento da instalação. Por outro lado, a construção do Reator Multipropósito 
Brasileiro (RMB), além de proporcionar a autossuficiência do Brasil na produção de radioisótopos 
para medicina nuclear, fornecerá feixes de nêutrons para estudos diversos, tais como: difração, 
neutrongrafia, ativação neutrônica, espectrometria, etc. É fundamental, portanto, a formação de 
competência técnica na área de dosimetria de nêutrons e aplicações científicas e tecnológicas de 
feixes neutrônicos para aproveitar essa oportunidade. A instalação do laboratório de nêutrons 
poderá contribuir, também, para estudos e análises que serão realizadas na área de novos materiais 
no CDTN. 
 
Subprojeto 
 
6.30.01 Caracterização e aplicação científica e tecnológica de feixes neutrônicos 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Alexandre Soares Leal Servidor 

Daniel de Almeida Magalhães Campolina Servidor 

Fábio de Oliveira Neves – Aluno Mestrado Colaborador 

Lucas Moacir Machado Mendes Colaborador 

Marco Aurélio de Sousa Lacerda  Servidor 

Monice de Santos Morais Colaborador 

 
 
Realizações 
 
As metas previstas para 2019 foram: 1) Conclusão do projeto conceitual para implantação de um 
laboratório de feixes neutrônicos no CDTN; 2) Submissão do relatório final de análise de segurança 
(RFAS) para implantação do novo laboratório; 3) Estudar os campos de radiação neutrônicos gerados 
na irradiação de 1 (um) novo alvo na linha externa do cíclotron; 4) Realizar um estudo de ativação 
do concreto e componentes do cíclotron e 5) Modelar, caracterizar e testar dois sistemas dosímetros 
neutrônicos 
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Foi identificado um espaço adequado para abrigar o laboratório de nêutrons e realizadas tratativas 
para calibração de duas fontes de Am-Be no IRD/CNEN. Os estudos necessários para cumprir as 
metas (3) e (4) estão em desenvolvimento. Um mestrado está em andamento e um PNPD de 3 meses 
foi concluído. Um artigo em periódico foi aceito para publicação e um outro foi submetido para 
publicação. Para cumprir a meta (5), também uma série de estudos estão sendo realizados. Um 
mestrado e uma iniciação científica estão em andamento. Um artigo em periódico foi aceito para 
publicação e um outro foi publicado. Além disso, três trabalhos foram apresentados em eventos 
internacionais. Sendo assim, pode-se afirmar que as metas propostas têm sido cumpridas 
plenamente. O projeto apresenta resultados satisfatórios, em que pese a escassez de recursos 
financeiros.  
 
Resultados relevantes foram alcançados com o uso da impressora 3D do CDTN e de softwares, 
conforme exemplificado na figura a seguir:   
  
 

 
 

Figura 6.30-1 (a) Esferas de BONNER de 3 polegadas impressas com a impressora 3D do CDTN; (b) da 
esquerda para a direita: vista das estruturas de suporte projetadas com os softwares Meshmixer e 
Simplify3D, respectivamente, e foto de uma esfera de 3 polegadas impressa com a estrutura de suporte 
Meshmixer e; (c) respostas obtidas com o código MCNPX para as esferas de BONNER impressas na 
impressora 3D do CDTN. (Trabalho apresentado no ICDA-3, Lisboa, 20019).  

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Aquisição de um gerador de nêutrons e instalação do mesmo na área disponível para o futuro 
laboratório; fazer um esboço inicial do projeto do laboratório de nêutrons, com a definição do 
posicionamento das fontes de Am-Be e gerador de nêutrons; iniciar os estudos de modelagem 
computacional dos campos neutrônicos gerados pelas fontes de Am-Be e gerador de nêutrons para 
fins de caracterização do campo e cálculo de blindagem; e dar continuidade aos estudos de avaliação 
dos campos neutrônicos ao redor do cíclotron e estudos de novos dosímetros neutrônicos usando 
impressão 3D. 
 
  

(a) 

(b) 
 

(c) 
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9. Projeto 6.31: Tecnologia de Centrais Nucleares e Combustíveis   
 
Coordenador: Graiciany de Paula Barros 
 
Objetivos e Justificativa  
 
Objetivos: prospecção de informações, desenvolvimento e aplicação de metodologias referentes a 
usinas nucleares nos tópicos relacionados à segurança de instalações nucleares, a códigos 
termohidráulicos e neutrônicos, à modelagem de combustíveis avançados e a tecnologias de usinas 
nucleares de Geração III+.   
 
Justificativa: a execução desse projeto permitirá manter e aprimorar a capacidade do CDTN em 
simulações e análise de acidentes postulados; em avaliações de margens de incertezas desses 
cálculos; em análise termo-hidráulica teórica e neutrônica; em avaliações da evolução da opção 
nuclear na matriz energética mundial e do ciclo do combustível e na análise na modelagem de 
varetas combustíveis. 
 
Subprojetos 
 
6.31.01 Base de Projeto do Combustível Nuclear 
6.31.02 Atualização e documentação dos programas Acqua 97, Pantera 2 e CARO  
6.31.03 Estudos Computacionais de Reatores Avançados e Inovadores 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

André Augusto Campagnole dos Santos Servidor 

Graiciany de Paula Barros Servidor 

Marcelo Antônio Veloso  Servidor 

Márcio Soares Dias  Servidor 

Paulo Cezar Gomes Servidor 

Vitor Vasconcelos Araújo Silva Servidor 

 
 
Realizações 
 
Os produtos obtidos foram 4 (quatro) publicações CDTN, 1 (um) artigo aceito em periódico 
internacional, 3 (três) trabalhos apresentados em evento internacional e 2 (dois) projetos de 
iniciação científica em andamento. A evolução de todos os subprojetos está de acordo com o 
cronograma proposto. 
 
Dentre os resultados obtidos em 2019, destacam-se:  
  

•  Elaboração de documentos técnicos referentes ao subprojeto Base de Projeto do Combustível 
Nuclear e ao subprojeto Atualização e documentação dos programas Acqua 97, Pantera 2 e CARO 
que propiciaram a preservação do conhecimento adquirido; 

•  Avanços significativos no subprojeto Estudos Computacionais de Reatores Avançados e 
Inovadores com a inserção nas linhas de pesquisas do SETRE de estudos de reatores inovadores 
como os ADS e os sistemas de fusão-fissão. 
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Perspectivas para 2020 
 
Encerrar o subprojeto Base de Projeto do Combustível Nuclear; elaborar uma Publicação CDTN 
referente ao subprojeto Atualização e Documentação dos Programas Acqua 97, Pantera 2 e CARO; 
elaborar um artigo científico referente ao subprojeto Estudos Computacionais de Reatores 
Avançados e Inovadores. 
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10. Projeto 6.32: Análise de risco de instalações nucleares e radiativas   
 
Coordenador: Vanderley de Vasconcelos 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: contribuir para a melhoria do controle e segurança das instalações nucleares e radiativas 
no Brasil, através do desenvolvimento e implantação de tecnologias e procedimentos de avaliação 
de segurança, controle, inspeção, certificação e licenciamento com a utilização de ferramentas 
análise de risco e engenharia de confiabilidade. 
 
Justificativa: não existem metodologias e técnicas bem estabelecidas para gerenciamento de riscos 
e avaliação de segurança de instalações nucleares e radiativas, incluindo a avaliação de 
probabilidades e consequências de acidentes. As normas de licenciamento ambiental e nuclear, 
nacionais e internacionais, exigem avaliação de risco, mas não estabelecem o nível de detalhamento 
e profundidade da análise (determinística ou probabilística). A grande diversidade de técnicas 
disponíveis faz com que se tornem necessárias sistematizações e orientações quanto ao seu uso 
para o gerenciamento de riscos e análise de confiabilidade, bem como licenciamento nuclear e 
ambiental de instalações nucleares e radiativas. Códigos de engenharia de confiabilidade já testados 
e avaliados nos setores da indústria convencional que envolvem altos riscos de acidentes são 
utilizados neste projeto de forma integrada tanto na área nuclear, quanto nas instalações industriais 
geradoras de rejeitos radioativos (NORM) e instituições prestadoras de serviços na área de saúde. 
 
Subprojetos 
 
6.32.01 Aplicações dos códigos de engenharia de confiabilidade em atividades regulatórias e 
segurança 
6.32.02 Suporte técnico aos processos de licenciamento e certificação das instalações do CDTN 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Amanda Laureano Raso Colaborador 

Amir Zacarias Mesquita Servidor 

Antônio Carlos Lopes da Costa Servidor 

Arivaldo Morais do Sacramento Servidor 

Daniel de Almeida Magalhães Campolina Servidor 

Henrique Hipólito Belloni Servidor 

Jefferson José Vilela Servidor 

Maria do Socorro Nogueira Tavares Servidor 

Ricardo Gomes Passos Servidor 

Sérgio Carneiro dos Reis Servidor 

Stela Dalva Santos Cota  Servidor 

Vanderley de Vasconcelos Servidor 

 
Realizações 
 
Os produtos do projeto foram 1 (um) mestrado concluído, 1 (um) capítulo de livro publicado, 2 (dois) 
artigos publicados em periódicos internacionais, 2 (dois) trabalhos apresentados em evento 
internacional e 1 (um) em evento nacional, 1 (uma) Publicação CDTN, superando as metas previstas 
para o projeto.  
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Abaixo, os resultados mais relevantes deste projeto em 2019:  
 

• Publicação do capítulo “Treatment of Uncertaintes in Probabilistic Risk Assessment”, no livro 
‘Reliability and Maintenance: an Overview of Cases’, editado por Leo Kounis, INTECHOPEN. 

• Publicação do artigo: Use of reliability block and fault tree techniques in reliabilitu analysis of 
emergency diesel generators of nuclear power plants, in International Journal of Mathematical, 
Engineering and Management Sciences, 4(4):814-823 · August 2019. DOI: 10.33889. 

• Elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos do CDTN, em conjunto com SEAMA E SECSEG, 
em atendimento às condicionantes de licença do IBAMA (Fig. 6.32-1)   

•  Atividades de elaboração e revisão do RFAS (Relatório Final de Análise de Segurança) do reator 
Triga IPR-R1. 

 

 
 

Figura 6.32-1: Critério de aceitação de risco. 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Apoiar a manutenção da Autorização para Operação Permanente (AOP) do reator IPR-R1 através de 
realização de avaliações probabilísticas de risco, complementação e revisão do RFAS, bem como 
implementação do Gerenciamento do Envelhecimento e da Revisão Periódica de Segurança da 
instalação; apoiar a revisão dos Planos de Radioproteção e Emergência Radiológica do CDTN; 
aumentar a integração e trabalhos conjuntos nas áreas de avaliação probabilística de risco de gestão 
de rejeitos, NORM e radiologia intervencionista; aumentar a produção científica em termos de 
publicações em periódicos internacionais e capítulos de livros; viabilizar a oferta de um curso de 
extensão em Análise de Risco e Confiabilidade para 2021, tanto para público interno quanto externo 
ao CDTN; apoiar na complementação, revisão e implementação do Programa de Gerenciamento de 
Riscos do CDTN, em atendimento às condicionantes da licença do IBAMA; elaborar Nota Interna 
sobre “Análise de acidentes do reator Triga IPR-R1 sob o ponto de vista probabilístico”, em 
complementação ao capítulo 13 do RFAS do reator Triga IPR-R1; elaborar Nota Interna sobre 
“Memória de cálculo dos acidentes analisados no Capítulo 13 do RFAS do Triga IPR-R1”, como gestão 
do conhecimento e facilitando o atendimento às exigências da CGRC/DRS dentro do processo de 
licenciamento do reator IPR-R1; renovar plano de suporte (licença) dos softwares adquiridos da 
Reliasoft® Corporation; buscar pelo menos um pesquisador para dedicação integral ao projeto, 
tendo em vista a perspectiva de aposentadoria do coordenador no curto/médio prazo. 
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11. Projeto 6.34: Estudos de novos elementos combustíveis nucleares  
 
Coordenador: André Augusto Campagnole dos Santos 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: desenvolver metodologias numéricas e experimentais para o projeto de novos elementos 
combustíveis avançados para os reatores nucleares brasileiros. 
 
Justificativa: O Brasil domina o ciclo do combustível e a fabricação do elemento combustível, mas 
não o seu projeto. Este projeto visa o desenvolvimento de metodologias numéricas e experimentais 
para o projeto de elementos combustíveis nucleares avançados para subsidiar a indústria nuclear 
nacional. Estes novos combustíveis deverão apresentar avanços em todos os aspectos, sendo o foco 
do presente a neutrônica (queima e eficiência) e a termo-hidráulica (troca térmica e segurança). 
 
Subprojetos 
 
6.34.01 Cálculos neutrônicos de novos combustíveis nucleares 
6.34.02 Desenvolvimento de softwares para cálculo de reatores nucleares 
6.34.03 Investigação numérica e experimental de grades espaçadoras e bocais para elementos 
combustíveis. 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

André Augusto Campagnole dos Santos Servidor 

Daniel de Almeida Magalhães Campolina Servidor 

Diego Alvim Gomez Colaborador 

Edson Ribeiro Servidor 

Francisco Junqueira Muniz Servidor 

Graiciany de Paula Barros Servidor 

Higor Fabiano Pereira de Castro Colaborador 

Hugo Cesar Rezende Servidor 

José Afonso Barros Filho Servidor 

Marcos Pais Barroso Filho Colaborador 

Vitor Vasconcelos Araujo Silva Servidor 

Wallen Ferreira de Souza Colaborador 

 
 
Realizações 
 
Em 2019, avançou-se muito, tendo sido feito o projeto e aquisição de componentes para o circuito 
mini-laranja. Os problemas com o circuito experimental foram sanados e muitos dados foram 
obtidos experimentalmente e numericamente. Os produtos obtidos foram 1 (um) artigo aceito para 
publicação, 6 (seis) artigos em anais de congresso, 1 (uma) solicitação de registro de programa de 
computador, 2 (dois) mestrados e 3 (três) doutorados em andamento e orientações de 2 (dois) 
estágios, 2 (dois) projetos de iniciação científica e 1 (um) trabalho de graduação. 
 
Nas figuras a seguir, são mostrados os destaques desse projeto em 2019: o domínio da impressão 
3D de grades espaçadoras (Fig. 6.34-1) e a montagem de nova seção de testes e obtenção de novos 
dados (Fig. 6.34-2): 
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Figura 6.34-1- Grades espaçadoras obtidas por impressão 3D. 

 
 

 

 
 

Figura 6.34-2 Montagem de nova seção de testes e obtenção de novos dados. 
 

 
 
 
Perspectivas para 2020 
 
Completar as medidas em grades espaçadoras impressas, completar o circuito mini-laranja e realizar 
experimentos. 
  

 

       
 

 

          
 



27 
 

12. Projeto 6.35: Desenvolvimento de Tecnologias para aproveitamento de fontes 
secundárias de terras raras e aplicações na cadeia produtiva  
 
 
Coordenador: José Domingos Ardisson 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: investigar a obtenção de terras raras a partir de resíduos sólidos e efluentes líquidos por 
processos mínero-metalúrgicos, com a aplicação destes na produção de materiais e nanomateriais 
magnéticos, visando aplicações ambientais, biomédicas e fabricação de imãs permanentes de alta 
performance.  
 
Justificativa: os elementos terras raras estão contempladas no Plano Nacional de Mineração 2030 e 
na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-2022 como minerais 
portadores de futuro. Embora detentor de considerável reserva mineral de terras raras, o Brasil não 
os explora e é um importador de produtos que os utilizam, com destaque para os eletrônicos e para 
os superimãs utilizados em todo tipo de motores e geradores elétricos. Nessa área de materiais 
magnéticos o CDTN tem relevante competência. Por outro lado, no Brasil muitas vezes os terras 
raras ocorrem com minerais secundários não aproveitados na indústria mineral, sendo desprezados 
nos rejeitos, enquanto o CDTN tem larga experiência na separação e purificação de terras raras por 
métodos hidrometalúrgicos 
 
Subprojetos 
 
614.35.01 Otimização do uso de TR's pesadas e incorporação de TR's leves na fabricação de ímãs à 
base de TR-Fe-B 
614.35.02 Utilização da técnica de troca iônica na recuperação e separação de ETRs presentes em 
baixas concentrações em efluentes ácidos 
614.35.03 Tecnologia sol-gel aplicada na produção de pós e microesferas de (Nd,Pr)FeB com 
camadas coerentes de Dy ou Tb ou Nd 
614.35.04 Desenvolvimento de nanocompósitos anticorrosivos a base de grafeno para tratamento 
de superfície de imãs permanentes a base de terras raras 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Adriana Silva de Albuquerque Servidor 

Ana Cláudia Queiroz Ladeira  Servidor 

Armindo Santos Servidor 

Éden Cristiano Costa Servidor 

José Domingos Ardisson  Servidor 

Luis Eugenio Fernandez-Outon Colaborador 

Pedro Lana Gastelois Servidor 

Waldemar Augusto de Almeida Macedo Servidor 
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Realizações 
 
Este projeto é multidisciplinar e envolve a participação de diferentes grupos do CDTN e externos. 
Em 2019, foram realizadas ações para viabilizar o alcance dos objetivos propostos, destacando-se:    
 

• Disponibilização de R$ 500.00,00 pelo MCTIC, no âmbito do Projeto “Indústria Global de Terras-
Raras e Novas Aplicações” (Regina, na sigla em inglês), do qual o CDTN participar com outras 16 
instituições brasileiras e alemãs 

• Inicio de formação de uma equipe envolvendo pesquisadores do CDTN e alunos da Pós-
graduação e pós-doutores com alta qualificação na obtenção e caracterização em toda a cadeia 
de produção de imãs de terras-raras  

• Contratação de um pós-doc dedicado na obtenção e caracterização de filmes de terras raras. 
 

Perspectivas para 2020 
 
Formar um grupo de pesquisa envolvendo pesquisadores e alunos da pós-graduação; receber os 
recursos do INOVA MINERAL/FINEP no valor de R$ 1.748.157,17 do projeto de cooperação “Scale 
up da redução eletrolítica do didímio” (IPT-CDTN-CBMM-CODEMIG), que tem como objetivo o 
desenvolvimento e aprimoramento do processo de redução eletrolítica do óxido de didímio 
proveniente da CBMM na escala piloto,  e o desenvolvimento de um protocolo de caracterização do 
didímio metálico e dos ímãs de terras raras. Tal protocolo deverá estabelecer um procedimento para 
ser utilizado na certificação dos produtos finais (didímio e ímãs) obtidos .  Também pretende-se 
aplicar os recursos humanos e financeiros na obtenção de novas ligas de terras raras e no apoio ao 
Laboratório Fabricas de Imãs de Terras Raras (LabFabITR) que será inaugurado nos meados de 2020 
em Lagoa Santa -MG. 
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13. Projeto 6.36: Tratamento e deposição de rejeitos radioativos   
 
Coordenador: Rogério Pimenta Mourão 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: desenvolver e conduzir projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de 
tratamento de rejeitos radioativos, visando contribuir na busca de soluções e otimização dos 
processos envolvidos, por meio da criação e adaptação de processos, técnicas, metodologias e 
produtos inovadores. Nesta linha, objetiva-se também a utilização de resíduos de mineração em 
tecnologias de solidificação de rejeitos. A ação engloba as atividades envolvidas na formação e 
capacitação de pessoal na área de gerência de rejeitos radioativos. 
 
Justificativa: os rejeitos aquosos e orgânicos são gerados em diversas práticas nucleares/radiativas. 
Os não aquosos ainda não possuem opções de tratamento no Brasil e os aquosos, embora já tenham 
alternativas, sempre podem ter seus processos melhorados e novas tecnologias podem ser 
desenvolvidas, no intuito de condicioná-los para deposição. Os resíduos de mineração, por sua vez, 
são gerados em grande volume e utilizá-los em solidificação de rejeitos radioativos ou outras 
aplicações é uma solução ambientalmente desejável. 
 
Subprojetos 
 
6.36.01 Desenvolvimento de metodologia para tratamento de rejeitos radioativos e resíduos de 
mineração 
6.36.02 Desenvolvimento de métodos para tratamento de rejeitos radiativos aquosos e orgânicos 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Antônio Juscelino Pinto Servidor 

Bruno Lourencio Dias dos Santos Colaborador 

Carolina Braccini Freire Servidor 

Francisco Donizete Cândido Servidor 

Isabella Lobo Filgueiras de Miranda Colaborador 

Letícia Bittencourt Colaborador 

Maria Judite Haucz Servidor 

Rogério Pimenta Mourão Servidor 

Sandro Seles Servidor 

Valéria Cuccia Servidor 

 
 
Realizações  
 
O subprojeto “Desenvolvimento de metodologia para tratamento de rejeitos radioativos e resíduos 
de mineração” aborda o desenvolvimento de novos materiais visando duas aplicações: matriz de 
imobilização/solidificação de rejeitos radioativos orgânicos e inorgânicos; e reaproveitamento de 
resíduos de mineração e resíduos de outras naturezas, como opção para a indústria da construção 
civil. Os geopolímeros vem sendo sintetizados e caracterizados como proposta de novo material 
para estas aplicações. O subprojeto é assunto de dois planos de trabalho de iniciação científica, por 
Carolina Braccini Freire, que foi convidada pela Capes a participar do evento BRAGFOST 2019, 
Monique, Alemanha, apresentando o trabalho “Development of useful materials from mineral 
extraction waste”. O trabalho completo foi apresentado no INAC 2019, além da publicação de um 
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artigo em periódico indexado, a respeito da radiação associada a resíduos de mineração para 
reaproveitamento. 
 
O subprojeto “Desenvolvimento de métodos para tratamento de rejeitos radiativos aquosos e 
orgânicos” aborda o tratamento de rejeitos radioativos ainda sem tratamento ou com espaço para 
otimização e melhoria de processos de tratamento. Dentre eles, o foco principal é para o não-
aquosos, como óleos lubrificantes usados nas usinas nucleares e líquidos de cintilação. Além das 
usinas nucleares, a INB gera este tipo de rejeito e o próprio CDTN possui alguns litros armazenados. 
O tratamento destes rejeitos visa adequá-los à disposição final em repositório de rejeitos 
radioativos. O subprojeto iniciou-se com o projeto de tese da servidora Valeria Cuccia. 
 
O trabalho referente ao tratamento de líquidos de cintilação foi iniciado, sendo plano de trabalho 
de bolsista de IC.  Este subprojeto, também engloba a demanda industrial de tratamento/deposição 
de rejeitos NORM de petróleo, com prestações de serviços para a indústria petroleira atualmente 
em negociação, sendo perspectiva para 2020. 
 
Como indicadores para o ano de 2019, destaca-se a defesa e publicação da tese de doutorado da 
servidora, uma publicação em periódico indexado e a participação no evento BRAGFOST 2019, 
Alemanha, a convite. 
 
Perspectivas para 2020 
 
Desenvolver geopolímeros com caracterização de novos materiais precursores; publicar artigos em 
periódicos indexados, sendo que ao menos um já se encontra submetido; consolidar parcerias 
referentes ao tratamento de NORM da indústria de petróleo e realizar progressos no 
desenvolvimento de metodologia para tratamento de um rejeito de líquido de cintilação.   
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14. Projeto 598.01: Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de 
Radiação (RBMN)   
 
Coordenador: Clédola Cássia Oliveira de Tello 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: concepção, construção, licenciamento e comissionamento do Repositório Nacional para 
Rejeitos de Baixo e Médio Nível de Radiação, que receberá rejeitos provenientes da operação das 
centrais nucleares e de outras atividades que usam fontes e materiais radioativos. 
 
Justificativa: o Repositório vem suprir a necessidade do Brasil para a deposição dos rejeitos 
radioativos de baixo e médio níveis de radiação gerados pela utilização de energia nuclear em 
diferentes áreas. Este empreendimento contribuirá para a sustentabilidade do setor, uma vez que 
sua implementação completará o ciclo da gerência de rejeitos radioativos no País. Além disto, é uma 
atribuição legal da CNEN. Com a implantação do Repositório Nacional serão atendidos os aspectos 
legais, técnicos, sociais, econômicos e ambientais pertinentes. 
 
 
Subprojetos 
598.01.01 Coordenação técnica do projeto 
598.01.02 Seleção de local 
598.01.03 Licenciamento do repositório 
598.01.04 Projetos conceitual, básico e executivo 
598.01.05 Atividades de PD&I necessárias para a implantação do RBMN. 
 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Adair Generoso do Carmo Servidor 

Aline Carolina de S. Moreira Colaborador 

Antônio Helano de L. Ferreira Servidor 

Antônio Juscelino Pinto Servidor 

Bárbara Lacerda Tavares Colaborador 

Carlos Alberto de Carvalho Filho Servidor 

Carolina Nogueira da Silva Colaborador 

Cláudio Costa Camargos Servidor 

Clédola Cássia O. de Tello Servidor 

Daisy Mary M. dos Santos Colaborador 

Diva Godoi de O. Peconick Servidor 

Érica Rodrigues de Faria Colaborador 

Franciely Dutra Bastos Colaborador 

Francisco Donizete Candido Servidor 

Francisco Javier Rios Servidor 

Maria Judite A. Haucz Servidor 

Paulo Cesar H. Rodrigues Servidor 

Rafael Soares S. P. de Almeida Servidor 

Rogério Pimenta Mourão Servidor 

Samara Alves Barroso Colaborador 
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Nome Tipo 

Sandro Rogerio N. Seles Servidor 

Stela Dalva S. Cota Servidor 

Thais Braga Teixeira Colaborador 

Valéria Cuccia Servidor 

 
 
Realizações 
 
 Os produtos do subprojeto “Coordenação técnica do projeto” foram 40 (quarenta) reuniões de 
acompanhamento, 5 (cinco) matérias para divulgação, 1 (um) sistema de gestão de documentos, 1 
(um) painel eletrônico de acompanhamento de indicadores, 10 (dez) reuniões no Grupo de Trabalho 
n. 8 do Comitê para o Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro – CDPNB, junto à Presidência 
da República; 2 (dois) workshops, 14 (quatorze) apresentações, 1 (uma) mesa redonda, 1 (um) 
gerenciamento de risco e 1 (um) plano de capacitação de pessoal. 
 
Abaixo, são relacionados os produtos de cada subprojeto:  
 
Subprojeto “Seleção de Local”:  Relatório RBMN-200-CNEN-SEL-RE-0022 Estudos para a região de 
Interesse, estudos para as Áreas Preliminares (bases de geoprocessamento, mapas etc.), mapa 
Hidrogeológico BR para Bacia de Paraná, mapa Hidrogeológico BR fora da Bacia do Paraná, definição 
de Áreas Preliminares e estudos para as Áreas Potenciais (bases de geoprocessamento, mapas etc.). 
 
Subprojeto “Projetos Conceitual, Básico e Executivo”: mapeamento, definição e fluxograma do 
processo operacional conceitual, cujo objetivo é elaborar a logística da operação do repositório; 
maquete física do conceito de deposição com as barreiras naturais e de engenharia; apresentação 
desta maquete durante o INAC 2019 e maquete virtual das edificações de processamento dos 
embalados de rejeitos. 

 
Subprojeto “Licenciamento do Repositório”: estudos dos modelos e avaliação dos critérios e 
parâmetros usados para os cenários estabelecidos; levantamento dos radionuclídeos utilizados em 
outros países em análise de segurança; e estabelecimento do inventário radiológico básico para o 
Safety Assessment baseado naquele das usinas da CNAAA. 
 
Subprojeto “Atividades de PD&I”: apresentação do Projeto e de suas atividades de PD&I no INAC 
2019, incluindo um prêmio para uma aluna no Workshop de PD&I para o Repositório e na mostra 
de IC do CDTN e do IPEN; sendo que a apresentação da maquete física na reunião do GSI e no INAC 
2019 trouxe impacto positivo para os tomadores de decisão.  
 
Subprojeto “Atividades de PD&I necessárias para a implantação do RBMN”: 3 (três) mestrados 
concluídos, 1 (uma) defesa de qualificação de doutorado realizada, 1 (um) doutorado em 
andamento, 1 (um) projeto de iniciação científica concluído, 2 (dois) projetos de iniciação científica 
em andamento, 3 (três) publicações em revista, 7 (sete) apresentações em congressos, 4 (quatro) 
apresentações em Seminário CDTN e IPEN, e 1 (um) prêmio de iniciação científica recebido. 
 
 
Destacam-se neste projeto:    
 

•  Reconhecimento do projeto como um dos prioritários e estratégicos do Governo Federal. 

•  As atividades de estruturação do Projeto, com uso de ferramentas “on line”, que permitem 
visualizar cronograma, riscos, matriz de responsabilidade e indicadores via web. 

• Participação expressiva em eventos (Fig. 598.1-1).  
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Reunião GT-8 do CDPNB, no GSI-PR 
 

 

INAC 2019 
 

 
 

Figura 598.1-1  Participação em eventos: Reunião GT8 e INAC 2019. 
 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Após o local ser escolhido, iniciar sua caracterização e Estudo de Impacto Ambiental, finalizar o 
Projeto Conceitual e iniciar do Projeto Básico; estabelecer o Plano Diretor de Negócios e Gestão do 
Repositório e definir a gestão do orçamento para o Projeto. 
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15. Projeto 614.01: Integridade Estrutural e Extensão de Vida  
 
Coordenador: Emerson Giovani Rabello 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: realizar pesquisa e desenvolvimento de metodologias, técnicas e procedimentos em 
avaliação de integridade estrutural e extensão de vida, o que envolve as seguintes áreas de 
pesquisa: Corrosão, Análise de Tensões, Caracterização Microestrutural, Ensaios Não Destrutivos, 
Fadiga e Comportamento Mecânico. 
 
Justificativa: o cenário delimitado pelo envelhecimento do parque industrial brasileiro, bem como a 
necessidade do estabelecimento de limites seguros de operação para componentes de centrais 
nucleares, constitui um importante campo para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico em 
integridade estrutural. 
 
Subprojetos 
 
614.01.01 Comportamento estrutural de um casco de transporte para materiais nucleares 
614.01.02 Avaliação da corrosão em ligas metálicas 
614.01.03 Avaliação não destrutiva de materiais e componentes nucleares 
614.01.04 Avaliação do comportamento mecânico e à fratura de materiais 
614.01.05 Avaliação do comportamento à fadiga 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Aline Cristina Pinheiro de Oliveira Colaborador 

Ana Luisa Freitas Cruz Colaborador 

Ana Maria Matildes dos Santos Servidor 

Antônio Edicleto Gomes Soares  Servidor 

Antônio Eugenio de Aguiar Servidor 

Divino Messias de Paula  Servidor 

Emerson Giovani Rabello  Servidor 

Emil dos Reis Servidor 

Gabriel Fernandes da Silva Colaborador 

Heloisa Maria Santos Oliveira Servidor 

Jefferson Jose Vilela Servidor 

João Bosco de Paula Servidor 

Jonnas Peressinotto Servidor 

Karina Rocha Fonseca Souza Colaborador 

Lucas Henrique de Oliveira Souza Colaborador 

Luiz Carlos da Silva  Servidor 

Luiz Leite da Silva Servidor 

Pedro Fernandes Zenobio Colaborador 

Roger Ferreira da Silva  Servidor 

Sérgio Carneiro Dos Reis Servidor 

Silvério Ferreira da Silva Júnior Colaborador 

Tércio Assunção Pedrosa Servidor 
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Nome Tipo 

Vlamir Caio Estanislau de Almeida Servidor 

Wagner Reis da Costa Campos Servidor 

 
Realizações 
 
Os principais resultados obtidos em 2019 foram a finalização de um mestrado na técnica de ensaio 
por ultrassom phased array, a fabricação/montagem do dispositivo de varredura remota para 
ensaio dos Elementos Combustíveis do TRIGA (parcial) e o projeto/montagem do sistema de 
controle para o dispositivo. Após essa fase, serão iniciados os testes preliminares do sistema de 
ensaio por correntes parasitas, operando em conjunto com esse dispositivo, o que possibilitará a 
realização dos ajustes necessários ao sistema para a posterior inspeção dos Elementos 
Combustíveis. Essa atividade contribui diretamente para as ações de manutenção e gerenciamento 
do envelhecimento do reator TRIGA.  
 
Os demais trabalhos realizados, principalmente os de iniciação científica, contribuirão para a 
consolidação das atividades previstas para 2020, onde prosseguirão as subtarefas referentes ao 
ensaio de combustíveis tipo placa e análise do ruído magnético Barkhausen. Considera-se que o 
projeto foi desenvolvido, até o momento, dentro das previsões iniciais.  
 
Na Figura 614.1-01, é mostrada a montagem do dispositivo automatizado para inspeção 
subaquática dos Elementos Combustíveis do reator TRIGA, um dos destaques do projeto em   2019.   
 

 
 
Figura 614.01-1  Montagem do dispositivo de varredura remota para ensaio dos Elementos Combustíveis do 

reator TRIGA. 
 

 
Perspectivas para 2020 
 
Na área de corrosão, implementar os ensaios eletroquímicos em temperaturas elevadas, acima da 
temperatura ambiente, implementar os ensaios de corrosão sob tensão em temperaturas de até 
250°C e definir os tipos de ensaios de corrosão e preparar o Laboratório de Corrosão para prestação 
de serviços. Na área de ensaio não destrutivos, espera-se o envio de 2 (dois) trabalhos para 
periódicos e 2 (dois) trabalhos para eventos, além de se estabelecer a rotina de testes inicial a ser 
utilizada no reator TRIGA referentes aos END. Certificar metodologias de ensaios mecânicos pela 
norma ISO 9000. 
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16. Projeto 614.02: Desenvolvimento de materiais avançados para uso em tecnologia nuclear  
 
Coordenadora: Denise das Mercês Camarano 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: O objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento de combustível nuclear na forma 
cerâmica e metálica, bem como de materiais avançados utilizando-se tecnologia nuclear. 
 
Justificativa: Há interesse na área nuclear no desenvolvimento do combustível UO2 para melhorar 
seu desempenho por meio da adição de óxidos. Também existem tratados internacionais para 
substituir combustíveis metálicos na forma de placas com urânio de alto por urânio de baixo 
enriquecimento. Processos de obtenção de pastilhas de UO2 com adição de óxidos podem vir da 
mistura de pós ou pelo processo sol-gel. Alvos para a produção de radioisótopos (p. ex. 99Mo) são 
essencialmente placas de urânio de dimensões reduzidas. Uma vez que as taxas de queima e 
potências em alvos na produção de radioisótopos são menores do que as observadas para os 
combustíveis nucleares, compostos com matriz intermetálica do tipo U6Me podem ser bons 
candidatos como alvos para produção de radioisótopos por processo de fissão. A tecnologia sol-gel 
desenvolvida para a obtenção de combustíveis nucleares de elevada qualidade pode, também, ser 
empregada em outras aplicações industriais ou ambientais, constituindo-se um importante spinoff 
do desenvolvimento técnico-científico do CDTN. 
 
Subprojetos 
 
614.02.01 Desenvolvimento de combustível nuclear de condutividade térmica aumentada 
614.02.02 Desenvolvimento de ligas e compostos intermetálicos de urânio 
614.02.03 Tecnologia Sol-gel de Fabricação de Materiais Avançados de nuclear e não nuclear 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Ana Flávia de Freitas Colaborador 

Ana Maria Matildes dos Santos Servidor 

Armindo Santos  Servidor 

Beatriz P. de Oliveira Colaborador 

Carla de A. Dias Colaborador 

Denise das M. Camarano Servidor 

Edilaine F. Silva Colaborador 

Fábio Abud Mansur Colaborador 

Felipe W.F. de Oliveira Colaborador 

Fernando Soares Lameiras Servidor 

Ivan Dionizio Braga Servidor 

João Bosco de Paula Servidor 

José Giovanni M. Brina Servidor 

Luciana S. Ribeiro Colaborador 

Natália S. de Medeiros Colaborador 

Sebastião L. Machado Colaborador 

Sergio Carneiro dos Reis Servidor 

Tércio Assunção Pedrosa  Servidor 

Thiago Leite Bracarense Colaborador 
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Realizações  
 
A comparação entre as metas previstas e as realizadas indica que a maior parte dos resultados 
planejados foram alcançados. Durante o ano de 2019 foram obtidas 78 pastilhas de combustível 
nuclear sendo 48 de UO2-BeO-Gd2O3 visando avaliar o aumento da condutividade térmica e uma 
melhora no controle da reatividade durante o ciclo de queima do combustível nuclear. Foram 
também obtidas 30 pastilhas de UO2-Cr2O3-Gd2O3. Grande parte dos materiais já foram 
caracterizadas quanto às propriedades físicas e termofísicas.   

Cabe destacar também o término do Projeto Sibratec/Modernit que envolveu a participação de 
nove laboratórios nacionais. Este projeto proporcionou a disseminação da cultura metrológica e da 
qualidade dos ensaios dos laboratórios integrantes na área de nanotecnologia, por promover um 
maior alinhamento em termos metodológicos em consonância com normas reconhecidas 
internacionalmente.  

Também no ano de 2019 foi dado início a caracterização termofísica de materiais avançados em 
desenvolvimento no CDTN, especificamente o GRAFENO. Os resultados já obtidos são promissores 
para diferentes aplicações em termos de transferência de calor. 

Os principais resultados obtidos em 2019 foram emissão de 2 (dois) certificados de ensaio para 
público externo, 2 (dois) trabalhos apresentados em evento nacional e 3 (três) em internacional, 1 
(um) artigo publicado, 2 (dois) pedidos de patente depositados, 5 (cinco) orientações de iniciação 
científica/estágio, 2 (duas) de mestrado e 3 (três) de doutorado em andamento, 4 (quatro) 
participações em bancas de mestrado e doutorado, 5 (cinco) participações como revisor/consultor 
Ad Hoc, 1 (uma) disciplina ofertada na PGCDTN, 4 (quatro) servidores capacitados, 4 (quatro) 
projetos de órgão de fomento e 1 (um) acordo de cooperação realizados.  
 
Dos resultados de 2019, pode-se destacar:  
 

•  Publicação no periódico internacional Camarano D.M. et al. Thermal Conductivity of UO2-BeO-
Gd2O3 Nuclear Fuel Pellets, Int. J. Thermophys. (2019) 40:110.  

•  Participação no Workshop “Benefícios e Riscos das Nanotecnologias”, com publicação de Separata 
pelo LNNANO/CNPEM em março de 2019. 

•  Obtenção de pastilhas de grafeno para caracterização termofísica. 

•  Acordo de cooperação técnica entre CNEN, por intermédio do CDTN, e o Distrito Sanitário Especial 
Indígena Vilhena, Ministério da Saúde, em Rondônia. O design e aspectos construtivos da estação 
de tratamento (Figura 614.02-1) já estão bem adiantados. 

•  A orientação de oito bolsistas e o desenvolvimento do projeto Vale vem propiciando melhorias 
ao CDTN em termos de infraestrutura e de pessoal, além do impacto científico e tecnológico. 
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Figura 614.02-1 Representação gráfica da estação de tratamento de águas de poços artesianos usando 
nanotecnologia. 

 

•  A orientação de oito bolsistas e o desenvolvimento do projeto Vale vem propiciando melhorias 
ao CDTN em termos de infraestrutura e de pessoal, além do impacto científico e tecnológico. 

 
  
Perspectivas para 2020 
 
Consolidar artigos científicos internacionais e dissertação/tese/projeto no desenvolvimento de 
esferas nanoestruturadas para tratamento de águas residuais da mineração de ferro. 
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17. Projeto 614.03: Utilização de resíduos de mineração  
 
 Coordenador: Fernando Soares Lameiras 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: promover o desenvolvimento de produtos geopoliméricos utilizando-se como principal 
componente resíduos de mineração de ferro, provenientes de atividades rotineiras das 
mineradoras, em especial com os resíduos retirados da barragem de Candonga após o rompimento 
da barragem de Fundão; investigar rotas alternativas para formação do geopolímero por resíduos 
de outras fontes com o intuito de obter produtos de baixo custo com aplicação na área da 
construção civil, pavimentação, agricultura, produção de pelotas de sílica, etc.  
 
Justificativa: a indústria mineradora gera grandes quantidades de resíduos, da ordem de milhões de 
toneladas, provenientes da lavra e beneficiamento do minério. A disposição dos resíduos em 
barragens com alteamento a montante tem sido um dos principais problemas de riscos de 
rompimento de barragens como os recentes ocorridos em Mariana e Brumadinho. Neste cenário, o 
desenvolvimento de processos de obtenção de produtos com uso de rejeito de mineração torna-se 
imprescindível para a minimização de riscos de acidentes que podem causar enormes impactos 
sociais, econômicos e ambientais. A destinação deste tipo de resíduo como matéria-prima na área 
da construção civil pode propiciar atividades econômicas próximas às regiões afetadas pelo acidente 
gerando novas oportunidades de emprego e renda para a população local. 
 
 
Subprojetos 
 
614.03.01 Uso de Resíduos de Candonga 
614.03.02 Desenvolvimento de geopolímeros com rejeito de mineração de ferro 
 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Ana Maria Matildes dos Santos Servidor 

Carolina Braccini Freire Servidor 

Fabiana Grasielle Penido Andrade Silva Servidor 

Fernando Augusto Moreira Colaborador 

Fernando Soares Lameiras Servidor 

Gláucia Marcossi Cardoso Duarte Colaborador 

Jordanna Chamon Vogt Colaborador 

Lilian de Andrade Lima Colaborador 

Marina Filizzola Melquíades de Oliveira Colaborador 

Moacyr Avellar Rodrigues Colaborador 

Rodrigo Oscar Albuquerque Servidor 

Sabrina Mirele de Oliveira Nascimento Colaborador 

Yara Sena Pereira Colaborador 
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Realizações  
 
Todas as metas previstas no projeto para o ano de 2019 foram cumpridas. Os recursos oriundos dos 
projetos de pesquisa e do CDTN foram suficientes para o desenvolvimento das atividades. O 
interesse da empresa Vale S.A. por meio de projeto de pesquisa e da Fundação Renova (ainda em 
negociação) de participarem deste projeto, mostram a importância da contribuição do CDTN na 
busca de alternativas tecnológicas para a produção de argamassa, tijolos, blocos, pavimentos 
utilizando rejeitos gerados pelas atividades rotineiras da mineração, como também, das decorrentes 
do acidente da barragem de Fundão (Candongas). Os principais resultados obtidos em 2019 foram 
3 (três) apresentações de trabalhos em eventos nacionais e 4 (quatro) em internacionais; publicação 
de 3 (três) artigos em periódicos internacionais; 4 (quatro) participações em bancas de doutorado; 
2 (duas) orientações de mestrado, 4 (quatro) de doutorado, 3 (três) de iniciação científica, 1 (um) 
de estágio e 1 (uma) de outra natureza; 4 (quatro) apresentações de palestras; 1 (uma) participação 
em feira e 1 (um) depósito de patente. 
 
Além das publicações de trabalho completo em periódico internacional e depósito de patente, 
foram destaques deste projeto em 2019:   

• Produto tecnológico desenvolvido com rejeito de Candonga para uso na construção civil (Fig. 
614.3-1)  

• Concreto polimérico desenvolvido com rejeito da Barragem de Candongas.  
 

 
Fig. 614.03-1  Tijolo desenvolvido com rejeito de candonga. 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
As atividades do projeto terão continuidade com recursos de projetos de pesquisa já aprovados e 
com liberações previstas para 2020. Além desses recursos, aguarda-se a contratação de mais um 
projeto junto à Fundação Renova e a liberação de recursos de um PPM/FAPEMIG aprovado em 2017. 
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18. Projeto 614.05: Geoquímica de depósitos de urânio e minerais estratégicos  
 
Coordenador: Francisco Javier Rios 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: determinar a origem dos minérios metálicos, permitindo identificar os processos que 
controlam a formação de minérios, e elaborar modelos de prospecção, com ênfase em 
mineralizações de elementos estratégicos, a exemplo de U, Th, terras raras, Li e Sn. 
 
Justificativa: os estudos metalogenéticos de urânio, Terras Raras, e outros minerais estratégicos 
permitem conhecer melhor a gênese dos depósitos minerais, com a finalidade de elaborar modelos 
de prospecção mineral. O CDTN dispõe do Laboratório de Inclusões Fluidas e Metalogênese e de 
Laser Ablation-ICP-MS, muito bem equipados, e em rotina, com total capacidade para desenvolver 
esse tipo de estudos 
 
Subprojetos 
 
614.05.01 Geoquímica de mineralizações uraníferas e de Terras Raras localizadas em Lagoa Real  

(BA) Quadrilátero Ferrífero e Espinhaço Meridional 
614.05.03 Geoquímica de rochas pegmatíticas e granitoides mineralizadas com Nb-U-Ta localizadas 

na borda leste do Espinhaço meridional 
614.05.03 Geoquímica e metalogênese de Terras Raras em rochas carbonatíticas e alcalinas. 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Alexandre Raphael Cabral Colaborador 

Anna Luiza Rocha de Oliveira Colaborador 

Camila Marques dos Santos  Colaborador 

Francisco Javier Rios (R) Servidor 

Frederico Sousa Guimarães  Colaborador 

Jefferson Ferreira da Silva Colaborador 

João Batista Santos Barbosa Servidor 

José dos Santos J. Pereira Servidor 

Leonardo Miguel de Sousa Jorge  Colaborador 

Lucas Eustáquio Dias Amorim  Colaborador 

Lucilia Aparecida Ramos de Oliveira Colaborador 

Mônica Elizetti de Freitas  Colaborador 

Natália Fonseca Taveira Colaborador 

Nilo Henrique Balzani Lopes Colaborador 

Tiago Henrique Ferreira de Jesus  Colaborador 

 
 
Realizações  
 
O projeto foi desenvolvido com um desempenho muito bom em 2019. As atividades atreladas com 
pesquisas de U-ETRs abordaram prioritariamente a nova mina de urânio das INB (jazida do 
Engenho), onde a equipe está caracterizando um novo tipo de minério uranífero associado as terras 
raras e também caracterizando o rejeito de mineração da mina de Cachoeira para terras raras.  
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Uma bolsista de doutorado desenvolveu seis meses de pesquisas isotópicas nas universidades de 
Salamanca (Espanha) e Glasgow (Escócia). Um segundo bolsista de doutorado, atualmente está em 
Salamanca e Clausthal (Alemanha) para desenvolver estudos isotópicos em mineralizações de Sn e 
terras raras associadas a granitoides da região de Rondônia.  As atividades estão sendo executadas 
por bolsistas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Houve alguma demora 
na obtenção de dados microquímicos, devido a problemas técnicos na linha de ablação a laser, que 
voltou a funcionar em novembro de 2019. 
 
Novas linhas de pesquisa com Terras Raras estão sendo aprimoradas.   Os resultados do projeto são 
bastante relevantes e reconhecidos pela comunidade científica.  
 
Destaca-se, em 2019, a submissão de 5 (cinco) artigos submetidos em periódicos internacionais, 
sendo 2 (dois)  já aprovados para publicação. 
 
Ressalta-se também a participação chave dos três pós-doutorandos e do pesquisador visitante 
Alexandre Cabral, professor titular da UFMG, editor de revista internacional e permanente 
motivador da equipe do projeto.  
 
  
Perspectivas para 2020 
 
A grande expectativa é fechar um novo modelo metalogenético para o setor NW de Lagoa Real, 
tarefa muito complexa iniciada há seis anos. Com esse intuito, estão sendo utilizados todos os dados 
obtidos recentemente em laboratórios do CDTN, do Brasil e do exterior. Estão em andamento 
parcerias com empresas e universidades, que permitirão aprimorar as pesquisas e efetuar 
prestações de serviços. Em relação aos Terras Raras, focar no estudo de metodologias de estudo em 
horizontes argilosos associados à granitos. Essa linha, que os chineses estão desenvolvendo nos 
últimos anos, é considerada uma das fronteiras mais promissoras do estudo metalogenético de 
terras raras para o descobrimento de novos depósitos. 
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19. Projeto 614.06: Desenvolvimento e otimização de processos hidrometalúrgicos  
 
Coordenador: Ana Cláudia Queiroz Ladeira 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivo: reavaliar os processos existentes nas indústrias, propondo rotas alternativas com foco na 
indústria hidrometalúrgica, desenvolver rotas específicas de processo para recuperação e 
purificação de metais estratégicos e radioativos, sempre buscando a obtenção de produtos de 
elevada pureza em atendimento às especificações do mercado.  
 
Justificativa: no contexto tecnológico atual, os metais são amplamente utilizados em produtos 
industriais avançados como: supercondutores, laser, ímãs, fibras óticas, turbinas, catalisadores, 
baterias, celulares, entre outros, o que denota uma crescente demanda por estes. Entretanto, o 
contexto mundial apresenta um esgotamento das jazidas, levando ao processamento de minérios 
ou fontes secundárias com teores cada vez menores.  O projeto foca prioritariamente em estudos 
de recuperação por técnicas hidrometalúrgicas de elementos estratégicos, notadamente terras 
raras, zircônio, titânio, nióbio, estanho, tântalo, urânio e tório, nas linhas sugeridas pelo Plano de 
CT&I para Minerais Estratégicos 2018-2022 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC).  
As técnicas hidrometalúrgicas são as mais adequadas quando se trata de baixos teores da matéria 
prima. Desta forma, a novas exigências do mercado quanto a pureza dos metais e a sustentabilidade 
ambiental, evidenciam a necessidade do desenvolvimento de novos processos e a melhoria dos 
processos existentes onde a recuperação/remoção de metais é função da especificidade da matéria 
prima, da especificação do produto e da complexidade das técnicas utilizadas. As principais técnicas 
utilizadas são amplamente dominadas pela equipe do CDTN, que conta com laboratórios e unidades 
piloto bem montadas. A área de tecnologia mineral no CDTN tem como foco as aplicações industriais 
de seus resultados e possui um vasto histórico de desenvolvimento tecnológico sob contrato para 
empresas de metalurgia e mineração, além da ampla captação de recursos de órgãos de fomento.  
 
Subprojetos 
 
614.06.01 Caracterização e tratamento de contaminações ambientais decorrentes de atividades de 
metalurgia e mineração  
614.06.02 Otimização e desenvolvimento de rotas de processo para recuperação e purificação de 
metais diversos   
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Ana Cláudia Queiroz Ladeira (R) Servidor 

Ariovaldo Paganini Colaborador 

Carlos Antônio de Morais Colaborador 

Carolina Nogueira da Silva Colaborador 

Edilson Macena Pereira  Servidor 

Elaine Cristina Batista Felipe Colaborador 

Geraldo Dias Leal Colaborador 

Janúbia C. B. da Silva Amaral Colaborador 

Jessica dos Santos Soares Colaborador 

João Batista Santos Barbosa  Servidor 

José Carlos Ferreira Colaborador 
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Nome Tipo 

José dos Santos Jorge Pereira  Servidor 

Kelvin Aurelio Batista Colaborador 

Letícia Emanuella Faria Colaborador 

Liliani P. Tavares Nazareth  Servidor 

Luciano Bernardo José Colaborador 

Ludmila Luana Rodrigues Colaborador 

Luiz Carlos da Silva  Servidor 

Marcos Antônio Evangelista  Servidor 

Mateus Lanna B. de Moraes Colaborador 

Michelle Caetano Gomes Sá Colaborador 

Natália Cristina Silva Fonseca Colaborador 

Priscila Emerenciana da Silva Colaborador 

Raquel Maia Mingote  Servidor 

Renata Dias Abreu Chaves  Servidor 

Rodrigo C. Carvalho Santiago Colaborador 

 
 
Realizações  
 
Os principais resultados obtidos em 2019 foram 1 (um) artigo aceito e 9 (nove) artigos publicados 
em periódico internacional, 3 (três) artigos em congressos nacionais, 6 (seis) relatórios de pesquisa 
sob contrato ou prestação de serviços, 7 (sete) orientações de iniciação científica, 4 (quatro) de 
mestrado e 8 (oito) de doutorado em andamento, 1 (um) mestrado concluído e 2 (dois) pós-
doutorados realizados. 
 
Dentre as muitas realizações relevantes em 2019, destacam-se  as pesquisas realizadas para a 
Mineração Taboca visando a recuperação de valores de interesse presentes em seus efluentes 
industriais. 
 
De grande importância também em 2019 foi a liberação dos recursos para início da participação do 
CDTN no projeto de cooperação internacional REGINA, uma parceria entre instituições brasileira e 
alemãs, visando a recuperação de terras raras de fluentes e resíduos industriais e a produção de 
superimãs . 
 
Perspectivas para 2020 
 
Tendo em vista a política do governo em incentivar os metais estratégicos, entre eles os Terras 
Raras, pode-se dizer que o projeto é prioritário e tem atividades asseguradas por uma demanda 
externa. Serão iniciados de fato os trabalhos de recuperação de terras raras associados ao projeto 
internacional REGINA e há uma forte expectativa de consolidação de um novo laboratório de 
materiais avançados no CDTN, por iniciativa do MCTI, o que impulsionará também a necessidade de 
matérias primas de qualidade, com o que a tecnologia mineral poderá contribuir.  
Os projetos de prestação de serviço em andamento têm previsão de término no primeiro semestre 
de 2020. Há no mínimo 2 defesas de doutorado previstas para o início de 2020.  
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20. Projeto 614.07: Desenvolvimento e otimização de processos de concentração física de 
minérios 
 
Coordenador: Rodrigo Oscar de Albuquerque 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: desenvolvimento de processos de concentração física de minérios convencionais, 
radioativos e estratégicos, utilizando as diferentes técnicas existentes, porém com ênfase na 
flotação. Com isto, busca-se o aproveitamento de bens minerais, otimização de circuitos, redução 
de custos e de impactos ambientais negativos, além de estudar alternativas para recuperação de 
minerais úteis contidos em efluentes e resíduos/rejeitos industriais.  
 
Justificativa: o setor mineral é uma atividade de expressiva importância socioeconômica para o 
Brasil, principalmente para o estado de Minas Gerais. Nesse sentido, a presença e atuação do CDTN 
desenvolvendo projetos de pesquisa em apoio à indústria mineral e ao setor acadêmico, é de grande 
relevância para esse setor. Este projeto contempla ensino, pesquisa/desenvolvimento e 
serviço/inovação. O SETEM/CDTN possui ampla infraestrutura, com laboratórios e planta piloto de 
beneficiamento físico de minérios, excelente apoio analítico, além de equipe técnica qualificada e 
experiente.  
 
Subprojetos 
 
614.07.01 Estudo de rotas de processo para concentração de itabirito dolomítico 
614.07.02 Flotação de zircão do concentrado de espirais da mina do Pitinga 
614.07.03 Estudos de flotação de minérios convencionais 
 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Antônio Furquim de Oliveira Luz Servidor 

Edilson Macena Pereira   Servidor 

Gildson da Silva Costa   Colaborador 

João Batista Santos Barbosa   Servidor 

José dos Santos Jorge Pereira   Servidor 

Luiz Carlos da Silva   Servidor 

Plínio Eduardo Praes   Servidor 

Raissa Rodrigues Caldeira Couto Gerken   Colaborador 

Rodrigo Oscar de Albuquerque  Servidor 

Valdivino Ferreira de Andrade   Servidor 

Waldeyr Estevao de Paula Junior   Servidor 

 
 
Realizações 
 
Os principais produtos obtidos em 2019 foram a conclusão de 1 (um) mestrado e 1 (um) doutorado 
com temas relacionados a área de concentração física de minerais, 6 (seis) projetos de iniciação 
científica e atendimento a empresas. Um resumo dos resultados de cada subprojeto é apresentado 
a seguir:   
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Estudo de rotas de processo para concentração de itabirito dolomítico: foram testadas diferentes 
rotas de processo de beneficiamento físico para concentrar uma amostra de itabirito dolomítico, da 
mina de Conceição, da VALE. Foram realizados testes de concentração por flotação e separação 
magnética.  Com melhores resultados, a separação magnética permitiu a obtenção de um 
concentrado final de ferro adequado para uso industrial e, ainda, um produto rico em dolomita 
(Ca,Mg(CO3)2), apto para uso como corretivo de acidez. 
 
Flotação de zircão do concentrado de espirais da mina do Pitinga: a Mineração Taboca realiza no 
SETEM diferentes trabalhos de concentração com minérios oriundos da mina de Pitinga (Amazônia). 
Foi realizado, com uma amostra de concentrado das espirais obtida industrialmente, um estudo de 
caracterização envolvendo análise química, granulométrica e mineralógica e principalmente testes 
de flotação em escala de bancada, objetivando a concentração do zircão. Foi obtido um concentrado 
final com teor e recuperação de zircônio adequado, porém com a presença do contaminante torita. 
A falta de seletividade deve-se as similaridades de superfícies entre os minerais zircão e torita.  
 
Estudos de flotação de minérios convencionais: o principal projeto de prestação de serviço realizado 
atualmente no SETEM é o Projeto Titânio, contratado pela Codemge constando de estudos de 
beneficiamento físico e químico. O beneficiamento físico envolve estudos de caracterização 
tecnológica e  de concentração em bancada com uma amostra de anatásio da mina de Tapira (MG). 
Com o objetivo de separar  o mineral útil de titânio dos contaminantes, principalmente minerais de 
ferro, estão sendo testadas as técnicas de separação magnética e flotação. Tis estudos apresentam 
até os momentos resultados bastante promissores.  
 
De grande relevância foi a contratação pela CODEMGE de um projeto de cooperação para a 
recuperação de metais de alto valor em minerais hoje desprezados, que tem apresentado bons 
resultados. 
 
 
Perspectivas para 2020 
 
A retomada de investimentos no setor de mineração, somada às facilidades para cooperação entre 
as instituições de pesquisa e as empresas do setor produtivo, com intermediação de fundação de 
apoio, com base no novo marco legal de C&T, deverá levar a um aumento da demanda por serviços 
contratados e de recursos para o andamento do projeto. A prestação de serviço para a Codemge 
tem grande chance de ser continuada, uma vez que há rotas de processo a ser otimizadas e novas 
amostras a serem estudadas. 
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21. Projeto 614.08: Desenvolvimento, aplicação e testes de novos traçadores para a indústria 
e meio ambiente  
 
Coordenador: Amenônia Maria Ferreira Pinto 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: ampliar a capacidade do CDTN nas aplicações de técnicas de traçadores na indústria e no 
meio ambiente e diversificar as opções existentes, através do desenvolvimento e da pesquisa de 
novos traçadores. 
 
 Justificativa: buscar o desenvolvimento de soluções tecnológicas que irão contribuir para gerar e 
difundir o conhecimento de tecnologias inovativas para os estudos ambientais e para as indústrias, 
quer nuclear ou não. A tecnologia nuclear, em geral, não tem como objetivo a simples substituição 
das tecnologias convencionais: sua principal contribuição é naquelas áreas em que oferece ganhos 
tecnológicos, econômicos e de qualidade, resultando em processos ou produtos de melhor 
qualidade, mais seguros e de acordo com os novos e modernos conceitos de preservação do meio 
ambiente. 
 
 
Subprojetos 
 
614-08-01 210Pb em NORM na produção de petróleo e gás - detecção e avaliação de um 

contaminante elusivo 
614-08-02 Estudo dos NORM na indústria de Shale Gas 
614-08-03 Estudo de alternativas para tratamento de resíduos da indústria de óleo e gás com NORM 
614-08-04 Análise de segurança radiológica em depósitos de rejeitos 
 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Amenônia Maria Ferreira Pinto  Servidor 

Ana Cláudia Queiroz Ladeira Servidor 

Carlos Alberto de Carvalho Filho  Servidor 

Carolina Braccini Freire Servidor 

Clascídia Aparecida Furtado Servidor 

Helena Eugênia Leonhardt Palmieri Servidor 

Joyce Castro de Menezes Colaborador 

Lígia Santana de Faria Colaborador 

Maria Ângela de Barros Corrêa Menezes  Servidor 

Renata Dias Abreu Chaves Servidor 

Ricardo Gomes Passos  Servidor 

Roberto Pellacani Guedes Monteiro Servidor 

Rodrigo Oscar de Albuquerque Servidor 

Rubens Martins Moreira Colaborador 

Stela Dalva Santos Cota Servidor 
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Realizações  
 
Com relação ao subprojeto “210Pb em NORM na produção de petróleo e gás-detecção e avaliação 
de um contaminante elusivo”, em 2019 foram feitas algumas das análises faltantes e foi dado o 
início à redação de um artigo, que já está na fase de envio para a revista. 
 
O subprojeto “Estudo dos NORM na indústria de Shale Gas” produziu os seguintes resultados: 
apresentação do projeto em um Seminário em Porto Alegre; visitas dos pesquisadores do projeto à 
Universidade de Tecnologia Nacional de Comahue (UNCo); inclusão formal do CDTN como executor 
do projeto ‘Apoio à Rede de P&D em Gás não Convencional no Brasil (GASBRAS)’, apoiado pela 
FINEP; participação do CDTN no Seminário do GASBRAS, com posterior visita dos pesquisadores da 
Universidade de Comahue – Argentina - às instalações do CDTN e à FIEMG.  
 
O subprojeto “Estudo de alternativas para tratamento de resíduos da indústria de óleo e gás com 
NORM” envolve firmar um contrato com a Petrobras, cujas tratativas foram iniciadas em 2018. 
Trata-se de um projeto bastante audacioso no quesito de recursos humanos, pois irá envolver 4 
(quatro) Serviços do CDTN (SEAMA, SENAN, SETEM e SEGRE). Em contrapartida está previsto 6 (seis) 
bolsistas (quatro pós-doutorado e dois de doutorado) e a aquisição de equipamentos no aporte de 
R$ 250.000,00. O grande ganho, no entanto, será a entrada do CDTN nas pesquisas da Petrobras 
envolvendo NORM, sendo que um primeiro passo foi a oferta pelo CDTN de um curso para a 
Petrobras, realizado em marco de 2019. A participação do coordenador do projeto no VIII Congresso 
sobre NORM, em Denver, também pode ser considerada uma tentativa de aproximação com a AIEA 
neste tema.  
 
O subprojeto “Análise de segurança radiológica em depósitos de rejeitos” foi demandado pela 
Petrobras. Uma proposta foi apresentada, mas ainda não foi contratada pelo cliente.  
 
Dentre as realizações em 2019, destacam-se:  
 

•  Assinatura do termo de adesão do CDTN ao projeto GASBRAS e estabelecimento de cooperação 
com a Universidade de Comahue – Argentina. 

•  Participação no congresso sobre NORM, em Denver – EUA, sob patrocínio da AIEA. 

•  Negociação com Petrobras e Agência Nacional de Petróleo de projetos técnicos para tratamento 
dos rejeitos NORM da indústria do petróleo (ainda não concluído). 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Para o “Estudo dos NORM na indústria de Shale Gas” será iniciada em 2020 a fase experimental com 
o envolvimento dos laboratórios do CDTN e deve ocorrer a assinatura do termo de cooperação com 
a Universidade de Comahue e demais instituições envolvidas. Para o “Estudo de alternativas para 
tratamento de resíduos da indústria de óleo e gás com NORM” o mais importante é que este projeto 
seja finalmente assinado pela ANP, com execução prevista para 20 meses de duração. A expectativa 
é criar uma base de confiança e cooperação entre todos os parceiros, de modo a assegurar uma 
continuidade por pelo menos mais 5 anos.  
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22. Projeto 614-09: Avaliação de impactos ambientais radiológicos em solos e sedimentos  
 
Coordenador: Carlos Alberto de Carvalho Filho 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: avaliar impactos ambientais radiológicos nas águas, nos solos e sedimentos, advindos de 
fontes geogênicas e antropogênicas. 
 
Justificativa: concentrações naturais e antropogênicas de radionuclídeos podem levar a impactos 
ambientais consideráveis, razão pela qual o conhecimento da sua amplitude e da sua distribuição 
espaço-temporal é fundamental para sustentar a escolha de técnicas de remediação. 
Especificamente no caso da mina de urânio de Caldas, registra-se que essa instalação nuclear se 
encontra em descomissionamento desde 2012. A indefinição e morosidade na seleção e 
implantação de alternativas de remediação da unidade vêm causando um desgaste considerável da 
operadora INB. Esta vem sofrendo grande pressão dos stakeholders, como dos órgãos de gestão 
ambiental, e mais recentemente do Ministério Público. Portanto, entende-se ser relevante o 
desenvolvimento de estudos de avaliação do impacto da mina de Caldas no sistema hídrico receptor 
de seus efluentes. Os resultados da pesquisa certamente irão contribuir para o processo de 
descomissionamento dessa mina. 
 
 
Subprojetos 
 
614.09.01 Caracterização dos elementos terras raras, urânio e tório nos rejeitos da Unidade de 
tratamento de Minério de Caldas e nos sedimentos fluviais da bacia do rio Taquari 
614.09.02 Distribuição e assinatura isotópica de Pb e U em sedimentos de fundo na sub-bacia do rio 
Taquari de Caldas/MG 
614.09.03 Determinação de valores orientadores de prevenção e intervenção para radionuclídeos 
naturais em solos de Minas Gerais 
614.09.04 Estudo hidroquímico e isotópico em avaliações ambientais 
 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Carlos Alberto de Carvalho Filho Servidor 

Elizângela Augusta dos Santos   Colaborador 

Fernanda do Carmo Salomão Colaborador 

Mateus Ramos de Oliveira   Colaborador 

Mônica Elizetti de Freitas Colaborador 

Pedro Henrique Dutra Colaborador 

Rafael Campos de Oliveira Colaborador 

Rubens Martins Moreira   Colaborador 

Vanusa Maria Delage Feliciano   Colaborador 
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Realizações   
 
No ano de 2019, o projeto proporcionou a defesa de 2 dissertações de mestrado e 1 de doutorado.   
Estes trabalhos acadêmicos foram realizados vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciência 
e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais, do CDTN. O doutorado resultou numa 
contribuição para o descomissionamento da mina de urânio de Caldas, particularmente no que diz 
respeito à avaliação de impactos nos corpos hídricos receptores de efluentes da mina de Caldas.   
 
Uma contribuição semelhante vem sendo dada pela execução do subprojeto que trata da 
distribuição de U, Th e ETR nos rios a jusante da mina de Caldas. As dissertações trouxeram 
contribuições significativas para a determinação dos valores orientadores para U e Th nos solos de 
Minas Gerais e para implementação de uma metodologia para avaliação de risco ecológico em área 
potencialmente contaminada por radionuclídeos naturais das séries 238U e 232Th. Um artigo foi aceito 
para publicação e outro foi publicado em periódico internacional. 
 
Um dos destaques deste projeto em 2019 foram os estudos referentes à bacia do Rio Taquari, que 
recebe efluentes advindos da UTM-Caldas (Unidade de Tratamento de Minério- Caldas) controlada 
pelas Indústrias Nucleares do Brasil – INB.   Os resultados obtidos (Fig. 614.09-2) sugerem que os 
efluentes advindos da mina de urânio de Caldas estão causando um incremento na concentração 
de ETR, U e Th no rio Taquari, informações que devem ser ratificadas por mais medidas. 
 

 
Figura 614.09-4  Gráfico mostrando o incremento em U, Th e ETR que ocorre no rio Taquari a jusante da 

descarga do ribeirão Soberbo. 
 
Destaca-se ainda em 2019 o estreitamento com a Prefeitura de Belo Horizonte, que concedeu 
autorização e apoio para avaliação da migração de lixívia (chorume) por meio de técnicas isotópica 
e da presença de radionuclídeos.  
 
 
Perspectivas para 2020 
 
Pretende-se incrementar os estudos ambientais visando colaborar com o descomissionamento da 
mina de urânio de Caldas. Tal iniciativa é resultado de reuniões ocorridas entre o CDTN e a INB no 
segundo semestre/2019, com a presença do coordenador do projeto. Em relação à pesquisa de 
migração de contaminantes em aterros sanitários, a prefeitura de Belo Horizonte manifestou seu 
interesse que o estudo seja estendido para aterros similares ao que se encontra ora sob investigação 
do projeto. A aplicação de técnicas isotópicas, especialmente o trítio, tem sido vista pela prefeitura, 
como um salto de qualidade na caracterização da migração do chorume. 
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23. Projeto 614.10: Avaliação de impactos ambientais radiológicos no ar  
 
Coordenador: Ricardo Gomes Passos 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: realizar estudos de impactos ambientais e radiológicos, de dispersão atmosférica, 
aerossóis, qualidade do ar, modelagem e meteorológicos, utilizando técnicas convencionais e 
nucleares, que permitam contribuir para a avaliação da qualidade do ar e seus impactos no meio 
ambiente e na saúde humana. 
 
Justificativa: sabe-se que a poluição do ar representa hoje um dos maiores problemas ambientais e 
de saúde pública. O avanço tecnológico do mundo contemporâneo, a industrialização das atividades 
e os serviços têm contribuído para aumentar a quantidade e variedade de poluentes emitidos para 
a atmosfera, prejudicando seriamente a qualidade do ar. Grande parcela das doenças respiratórias 
e cardiovasculares, assim como vários tipos de carcinomas, é decorrente da exposição continuada 
aos poluentes atmosféricos, daí resultando o aumento das internações e óbitos, especialmente nas 
faixas etárias menores de 5 anos e maiores de 65 anos. Além disso, a poluição atmosférica é 
reconhecidamente responsável pela intensificação do efeito estufa, problemas de chuva ácida, 
alterações climáticas e impactos ambientais diversos. 
Ademais, o CDTN está inserido no projeto em cooperação internacional ‘Global Monitoring of 
Nitrogen Isotopes in Atmospheric Waters’, da Agência Internacional de Energia Atômica, do qual 
participa como representante da América do Sul. Pretende-se obter a razão isotópica de N-15 dos 
compostos nitrogenados do particulados no ar, a fim de obter informações a respeito da sua origem. 
 
Subprojetos 
 
614.10.01 Avaliação de eventos extremos meteorológicos na região do CDTN 
614.10.02 Análise comparativa da concentração de radônio e de seus filhos em cavernas em 
litologias carbonáticas, quartzíticas e ferruginosas, localizadas na RMBH e em seu entorno 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Aline Fabiane Gonçalves de Oliveira Colaborador 

Igor Felipe Silva Moura Colaborador 

Nathan Vinícius Martins da Silva Colaborador 

Paulo César Horta Rodrigues Servidor 

Peter Marshall Fleming Servidor 

Ricardo Gomes Passos Servidor 

 
Realizações 
 
No ano de 2019, o projeto rendeu resultados satisfatórios, tanto no quesito de quantidade de 
campanhas de monitoramentos de qualidade do ar, quanto na questão de conhecimentos 
produzidos, formação de recursos humanos e parcerias estabelecidas. Dentre os principais produtos 
obtidos, tem-se as conclusões de dissertação de mestrado e teses de doutorado, artigos publicados, 
convênios com instituições, projetos de pesquisa em âmbito nacional e internacional e a reforma da 
Torre Meteorológica do CDTN. 
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Importante ressaltar que a concentração do material particulado (MP) emitido pelo CDTN está 
sendo conhecida e avaliada em termos de possíveis impactos, bem como sua parcela respirável e a 
composição elementar do particulado (em termos de metais e elementos traço). Pontos 
selecionados na cidade de Belo Horizonte também estão sendo selecionados para monitoramento, 
visando futura correlação com dados de saúde. 

 

 
 

Figura 614.10-1 - AGV MP10- High Volume Air Sampler em um dos pontos de monitoramento. 

 
Destaca-se, ainda, que as atividades no monitoramento dos particulados no ar estão também 
inseridas no CRP F32008 - Global Monitoring of Nitrogen Isotopes in Atmospheric Waters, da 
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), do qual o CDTN participa como representante da 
América do Sul. Pretende-se obter a razão isotópica de N-15 dos compostos nitrogenados dos 
particulados no ar, a fim de obter informações a respeito da sua origem. 
 
Perspectivas para 2020 
 
Ampliar os pontos de monitoramento do ar no CDTN e entorno; avançar no monitoramento do 
particulado e da composição isotópica, no âmbito da cooperação com a AIEA; realizar 
monitoramentos de qualidade do ar na cidade de Belo Horizonte, em parceria que está sendo 
firmada com a Faculdade de Medicina da UFMG, para correlação com dados de saúde da população; 
e realizar a modernização da Torre Meteorológica do CDTN (EMET), com instalação de mais 
equipamentos e automação. 
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24. Projeto 614.11: Aplicação de técnicas nucleares em águas subterrâneas   
 
Coordenador: Paulo Sérgio Pelógia Minardi 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: desenvolver, difundir e aplicar métodos e técnicas de traçadores e de isótopos ambientais 
em estudos integrados de água subterrânea e de superfície voltados para a avaliação e 
compreensão dos padrões de circulação hídrica e como apoio à calibração de modelos matemáticos, 
preservação ambiental e gestão dos recursos hídricos. 
 
Justificativa: o emprego de traçadores expressamente adicionados ao sistema hídrico natural e o 
estudo de isótopos de determinados elementos químicos presentes naturalmente na água 
constituem ferramentas poderosas, que quando utilizada em conjunto com técnicas tradicionais, 
melhoram em muito o conhecimento da dinâmica da água no meio ambiente. Geralmente a 
informação fornecida é única, ou seja, somente é obtida por meio do emprego de traçadores e de 
isótopos. 
 
Subprojetos 
 
614.11.01 Estudo da influência de interferentes sobre fontes de água subterrânea para a bacia do 
Rio Pandeiros 
614.11.02 Isótopos Naturais na avalição do impacto da mineração nas águas subterrâneas 
614.11.03 Rede de Monitoramento Hidrogeológico do Carste de Lagoa Santa 
614.11.04 Uso de isótopos para caracterizar águas subterrâneas nas cercanias de uma central 
nuclear 
614.11.05 Avaliação de recursos hídricos por meio de modelagem computacional e técnicas 
isotópicas 
614.11.06 Geoespacialização tridimensional de unidades geológicas, análise da dinâmica dos fluxos 
de águas subterrâneas e superficiais 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Adrielle Rochido dos Santos   Colaborador 

Amenônia Maria Ferreira Pinto  Servidor 

Carlos Alberto de Carvalho Filho  Servidor 

Elenísio Santana Fonseca  Servidor 

Eugenio Miranda Oliveira  Servidor 

Flaviane Moura Fernandes   Colaborador 

Liessi Luiz Santos   Servidor 

Liliane Quintão Araújo   Colaborador 

Milena Jorge Rjeille   Colaborador 

Namir de Souza Vieira Servidor 

Nayron Cosme de Lemos  Servidor 

Paulo César Horta Rodrigues  Servidor 

Paulo Sérgio Pelogia Minardi  Servidor 

Peter Marshall Fleming  Servidor 

Rafael Colombo Pimenta   Colaborador 

Ricardo Gomes Passos  Servidor 
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Nome Tipo 

Rubens Martins Moreira   Colaborador 

Stela Dalva Santos Cota  Servidor 

Vinícius Gonçalves Ferreira   Colaborador 

Virgilio Lopardi Bomtempo   Servidor 

 
 
Realizações 
 
De maneira geral, o projeto teve um desenvolvimento altamente satisfatório em 2019, alcançando 
como principais resultados 1 (um) mestrado em andamento e 2 (dois) concluídos, 2 (dois) cursos 
ministrados para público externo, 3 (três) palestras em evento científico internacional, 2 (duas) 
palestras em evento científico nacional, 2 (duas) apresentações orais em evento científico 
internacional, 1 (uma) apresentação oral em evento científico nacional, 7 (sete) pôsteres 
apresentados em evento científico internacional, 4 (quatro) pôsteres apresentados em evento 
científico nacional, 1 (um) artigo publicado em periódico internacional, 2 (dois) artigos publicados 
em periódico nacional, 1 (uma) iniciação científica concluída, 1 (uma) iniciação científica em 
andamento. 
 
Trata-se de um projeto de baixo custo/benefício, quando se considera a importância das 
informações disponibilizadas para a sociedade e a formação propiciada aos colaboradores. Em 2019, 
destacam- se as seguintes realizações:  
 

• Realizado no CDTN o Fórum da Agência Internacional de Energia Atômica, Figura 614.11-1,  que 
discutiu o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa Coordenada (CRP) sobre o uso de técnicas de 
Hidrologia Isotópica para a caracterização de sistemas de águas subterrâneas nas vizinhanças de 
centrais nucleares e contou com a participação de 10 países: Argentina, Brasil, China, Itália, Japão, 
Lituânia, Marrocos, Paquistão, Ucrânia e Vietnã. A reunião dos pesquisadores no CDTN constituiu-
se na terceira reunião do projeto, sendo a primeira que ocorreu fora da sede da AIEA, em Viena, 
na Áustria. 

•  Realizado no CDTN, o VI CIMAS – Congresso Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo, 
organizado pela ABAS – Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, com a participação de vários 
servidores e colaboradores do centro. A tecnologista do CDTN Stela Cota ministrou a conferência 
“Segurança Radiológica de Áreas Contaminadas e Repositórios de Rejeitos”. 

• Foi ministrado o curso “Introdução à Modelagem Matemática de Sistemas Hidrogeológicos”, com 
carga de 40 horas, para 20 técnicos da CPRM, nas dependências do CDTN. 

•  Firmado um protocolo de intenções com a UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá com foco no 
programa de pós-graduação da unidade de Itabira, a qual possui mestrado profissional em rede 
nacional com outras 13 instituições de ensino superior, com gestão e regulação de recursos pela 
ANA – Agência Nacional de Águas. 

•  Os servidores Paulo Cesar Horta Rodrigues (titular) e Vinícius Verna Magalhães Ferreira 
integraram durante todo ano de 2019 o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra do 
Gandarela. 

• Firmado um contrato de prestação de serviço com a Anglo American Minério de Ferro Brasil para 
a execução do projeto “Estudo da circulação hídrica subterrânea por meio de técnica isotópicas e 
de traçadores visando determinar interconexões com a barragem de rejeitos da Anglo American 
em Conceição do Mato Dentro/MG”.  
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Figura 614.11-1  Realizado no CDTN o Fórum da Agência Internacional de Energia Atômica, que  contou com 
a participação de 10 países. 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Espera-se firmar um contrato de prestação de serviço com a Anglo American Minério de Ferro Brasil 
para a execução do projeto “Estudo da circulação hídrica subterrânea por meio de técnica isotópicas 
e de traçadores visando determinar interconexões com a barragem de rejeitos da Anglo American 
em Conceição do Mato Dentro/MG”. Devem ser iniciados estudos em cooperação com a 
Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira, com foco na formação de recursos humanos. 
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25. Projeto 614.12: Aplicação de Técnicas Nucleares em águas superficiais 
 
Coordenador: Vinícius Verna M. Ferreira 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: desenvolver, adaptar e utilizar metodologias e técnicas nucleares e/ou correlatas para 
quantificar, caracterizar e investigar fenômenos e processos que envolvam águas de superfície, 
residuárias e questões afetas a dinâmica de sedimentos. 
 
Justificativa: minimização e remediação dos impactos ambientais oriundos da retenção natural e da 
dragagem de sedimentos de reservatórios, cursos d'água, áreas portuárias e canais. 
 
Subprojetos 
 
614.12.01 Sustentabilidade da bacia do Rio Pandeiros (parceria com IGC/UFMG e IFNMG) 
614.12.02 Estudo do transporte de sedimentos ao longo de um ano hidrológico no Ribeirão Serra 
Azul (parceria com EHR/UFMG) 
614.12.03 Espacialização de sistemas agroflorestais para fins de avaliação de sua repercussão sobre 
recursos hídricos no meio rural 
614.12.04 Estudos hidrodinâmicos com uso de traçadores fluorescentes 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Adair Generoso do Carmo Servidor 

Carlos Alberto de Carvalho Filho  Servidor 

Cláudio Costa Camargos Servidor 

Cláudio Jose Chagas  Servidor 

Dovenir Francisco  Servidor 

Elenísio Santana Fonseca  Servidor 

Jefferson Vianna Bandeira  Colaborador 

Lécio Hannas Salim  Servidor 

Marcelo Coimbra Cristo Filho   Colaborador 

Namir de Souza Vieira  Servidor 

Naro Junio Martins Freitas   Colaborador 

Natália Manuele Gomes de Oliveira   Colaborador 

Nayron Cosme de Lemos  Servidor 

Paulo César Horta Rodrigues  Servidor 

Ricardo Gomes Passos  Servidor 

Robson Lage Silva  Servidor 

Rubens Martins Moreira   Colaborador 

Simone Fonseca Alves   Colaborador 

Vinicius Verna Magalhaes Ferreira  Servidor 

 
Realizações 
 
Os principais resultados estão vinculados a área de Saneamento Ambiental, com a defesa de uma 
dissertação de mestrado e a publicação de 3 artigos em periódicos indexados, sendo que um destes 
foi premiado pela IWA – International Water Association. Tiveram continuidade as participações do 
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CDTN nos projetos de estudos ambientais e de assoreamento na bacia do rio Pandeiros, MG, 
financiados pela FAPEMIG.  
 
No ano de 2019 o projeto deu continuidade as medidas de vazão e de sedimentos na bacia do Rio 
Pandeiros, região norte de Minas Gerais.  

 

 
Figura 614.12-1  Pesquisadores coletando sedimentos no Rio Pandeiros. 

 
Houve, também, a continuidade de trabalhos na Estação de Tratamento de Esgoto do Ribeirão 
Arrudas, com o desenvolvimento de uma metodologia para o uso de traçadores fluorescentes e 
radioativos em wetlands. 
 
 
Perspectivas para 2020 
 
O projeto certamente passará por dificuldades em 2020 na área de hidrossedimentologia, visto que 
o financiamento do projeto Pandeiros se encerrou em dezembro/2019. Todavia há uma grande 
quantidade de dados a serem processados. Os trabalhos na área de saneamento serão o destaque 
deste projeto, tendo em vista uma colaboração firmada recentemente com o Departamento de 
Engenharia Sanitária da UFMG, que envolve um mestrado no CDTN e um doutorado no DESA. Há 
dois artigos em elaboração, nesta área, a serem enviados a periódicos. Há a expectativa de início de 
atividades conjuntas entre a UNIFEI campus Itabira e o CDTN nas áreas de saneamento, meio 
ambiente e recursos hídricos, envolvendo orientações/coorientações conjuntas de alunos dos 
programas de pós-graduação das duas instituições. Da mesma forma, a INB manifestou interesse 
em trabalhos conjuntos em Caetité-BA e Caldas-MG, com o intuito de se investigar problemas 
ambientais existentes nestes locais.  
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26. Projeto 614.13: Desenvolvimento de métodos em análise por ativação neutrônica   
 
Coordenador: Maria Ângela de Barros Correia Menezes 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: otimizar e desenvolver novos métodos de análise que aplicam a técnica de ativação 
neutrônica. 
 
Justificativa: A técnica de ativação neutrônica é uma ferramenta poderosa para análise química 
elementar, de baixo custo e resposta rápida. A disponibilidade, no CDTN, do reator nuclear de 
pesquisa TRIGA dá a este instituto a rara oportunidade de ofertar esses serviços à sociedade 
brasileira, sejam a empresas seja a órgãos de governo, ou ainda à comunidade científica interessada 
em explorar o seu potencial. O Laboratório de Ativação Neutrônica do CDTN está em consonância 
com a missão do CDTN, disponibilizando produtos e serviços em benefício da sociedade, 
desenvolvendo pesquisa e atendendo a solicitações de análises para o CDTN, para outras 
instituições, além de realizar pesquisas próprias. 
 
Subprojetos 
 
614.13.01 Desenvolvimento de metodologias na aplicação do método k0 
614.13.02 Medidas de parâmetros neutrônicos nas posições de irradiação no reator nuclear de 
pesquisa IPR-R1 visando atender aos requerimentos de segurança e de garantia de qualidade da 
ativação neutrônica 
614.13.03 Complexos de metal-glicose: caracterização por AANI e prospecção de aplicações em 
diagnóstico e terapia 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Aimoré Dutra Neto Servidor 

Amanda Luzia Da Silva   Colaborador 

Amanda Luzia Da Silva   Colaborador 

Dovenir Francisco Servidor 

Ilza Dalmázio Servidor 

João Batista Santos Barbosa Servidor 

José Domingos Ardisson Servidor 

Maria Ângela de Barros Correia Menezes  Servidor 

 
 
Realizações 
 
O projeto está sendo desenvolvido de acordo com o previsto. Os resultados para o subprojeto 
“Desenvolvimento de metodologias na aplicação do método k0” foram 1 (uma) palestra convidada 
em evento nacional, 2 (duas) apresentações orais em evento científico nacional, publicação de 1 
(um) capítulo de livro, 1 (um) artigo periódico internacional e 5 (cinco) em periódico nacional, 
apresentação de 5 (cinco) pôsteres em evento nacional e 2 (dois) em evento internacional, 2 (dois) 
doutorados concluídos e 1 (uma) supervisão de pós-doutorado. Os resultados para o subprojeto 
“Medidas de parâmetros neutrônicos nas posições de irradiação no reator nuclear de pesquisa IPR-
R1 visando atender aos requerimentos de segurança e de garantia de qualidade da ativação 
neutrônica“ foram uma visita técnica ao Instituto Jozef Stefan na Eslovênia; a visita técnica do 
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pesquisador Radojko Jacimovic, daquele mesmo instituto, ao CDTN; bolsas de Produtividade em 
Pesquisa – PQ e FAPEMIG PPM-00143-16. O resultado para o subprojeto “Complexos de metal-
glicose: caracterização por AANI e prospecção de aplicações em diagnóstico e terapia” foi a 
publicação de 1 (um) artigo em periódico internacional. 
 
Dentre os resultados deste projeto em 2019, destacam-se:    
 

•  Publicação do capítulo de livro sobre a metodologia de análise de amostras grandes pelo método 
k0. As vantagens de se analisar amostras com massas entre 500mg a 5g, são: alíquota com maior 
representatividade do material de origem, alcance de limites de detecção menores do que aqueles 
determinados em amostras com massas menores, compensação da baixa taxa de fluência de 
nêutrons de reatores com baixa potência, entre outras. 

•  Participação em dois testes de proficiência, um organizado pelo Departamento de Ciências 
Ambientais do Instituto Jozef Stefan, Eslovênia (Proficiency testing report, trace elements in 
mushroom, PT Mushroom) e outro, pela AIEA (Worldwide Open Proficiency Test for Nuclear and 
Related Analytical Techniques Laboratories PTNATIAEA16, Determination of Major, Minor and 
Trace Elements in a Cereal Grain). Em ambos testes, o método k0 de ativação neutrônica foi 
aplicado, obtendo sempre excelente desempenho.  

•  Com relação aos  complexos de metal-glicose, por meio da análise por ativação neutrônica, foi 
possível  comprovar que houve a absorção celular de um complexo simples, solução de glicose 
mais metais (com foco em terras-raras). Esta publicação, em parceria com a UFMG, complementa 
os resultados utilizados no depósito de patente da UFMG. 

•  A visita do pesquisador Radojko Jacimovic realizando experimento no CDTN relacionados ao CNPq 
N º 12/2016 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ e FAPEMIG PPM-00143-16, foi importante 
para o desenvolvimento dos projetos. 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Concluir os Projetos FAPEMIG PPM e o CNPq Produtividade em pesquisa e dar continuidade aos 
Subprojetos. 
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27. Projeto 614.14: P&D em métodos e técnicas de análise químicas e radioquímicas   
 
 Coordenador: Ilza Dalmázio 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: realizar pesquisa e desenvolvimento em química e radioquímica, implantar novas 
metodologias analíticas e estabelecer protocolos de análise aplicados à determinação de espécies 
químicas e radionuclídeos em matrizes diversas, tendo como público alvo as indústrias nuclear e de 
mineração, órgãos ambientais e também instituições públicas e privadas. 
 
Justificativa: o CDTN possui competência reconhecida em análises químicas e radioquímicas, 
atendendo a projetos de pesquisas desenvolvidos no Centro ou em parceria com outras instituições 
e a diversas empresas. Atualmente, o Centro dispõe de técnicas para análise de espécies químicas, 
isótopos estáveis e radioativos, assim como um corpo técnico altamente qualificado para execução 
das análises. Há, também, uma demanda crescente por técnicas/métodos de análise que atendam 
às exigências das áreas nuclear, saúde e principalmente da área de meio ambiente. A diversidade 
de matrizes (solo, sedimento, água, plantas, tecidos biológicos, alimentos, aerossóis, rejeitos 
radioativos, etc.), o número crescente de analitos a serem avaliados e os baixos teores (traços e 
ultratraços) presentes nas amostras, além dos diferentes níveis de radioatividade, requerem a 
constante pesquisa, desenvolvimento e implantação de novos métodos e técnicas analíticas. 
 
Subprojetos 
 
614.14.01 Estudo da distribuição de U, Th, elementos terras raras, radônio e outros elementos 
traços em solos e águas de fontes de cidades do quadrilátero ferrífero, e correlações com pedologias 
e litologias da região 
614.14.02 Desenvolvimento, implantação e otimização de metodologia de análise radioquímica 
para a determinação de radionuclídeos do tipo RDM 
03: Desenvolvimento de metodologia para a determinação de 210Pb em amostras ambientais por 
espectrometria gama 
614.14.04 Estudo do desequilíbrio das séries radioativas do 228U e 232Th em lixivias de minérios de 
terras raras 
614.14.05 Desenvolvimento de metodologia para a determinação de Ra-226 em amostras 
ambientais pela técnica de espectrometria alfa 
614.14.06 Caracterização química da água de chuva coletada na estação GNIP do CDTN 
614.14.07 Investigação da concentração de ácido fólico em farinhas de diferentes moinhos de MG 
utilizando a Técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Aluísio de Souza Reis Junior  Servidor 

Cláudia Alves Ferreira   Colaborador 

Eliane S. C. Temba Colaborador 

Flávio Antonio Fortes  Servidor 

Geraldo Frederico Kastner  Servidor 

Helena Eugênia Leonhardt Palmieri  Servidor 

Lúcia Maria Laboissiere de Alencar Auler Colaborador 

Maria Ângela de Barros Correia Menezes  Servidor 
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Nome Tipo 

Maria Olívia Cordeiro Cintra  Servidor 

Renata Dias Abreu Chaves  Servidor 

Roberto Pellacani Guedes Monteiro  Servidor 

Thaís Annie Francisco de Almeida Colaborador 

Thiago César de Oliveira Colaborador 

 
 
Realizações 
 
O subprojeto “Estudo da distribuição de U, Th, elementos terras raras, radônio e outros elementos 
traços em solos e águas de fontes de cidades do quadrilátero ferrífero, e correlações com pedologias 
e litologias da região” possui como resultado um doutorado concluído, cuja defesa será em 2020. O 
subprojeto “Desenvolvimento, implantação e otimização de metodologia de análise radioquímica 
para a determinação de radionuclídeos do tipo RDM” tem como resultados 2 (dois) trabalhos 
completos e pôsteres apresentados em evento internacional, 1 (um) artigo publicado em periódico 
internacional e 2(duas) supervisões de pós-doutorado. O subprojeto “Desenvolvimento de 
metodologia para a determinação de 210Pb em amostras ambientais por espectrometria gama” 
implementou uma metodologia para solo e contribuiu para a realização da dissertação de mestrado 
junto à UFOP intitulada “Inventário de Radionuclídeos em Solos do Quadrilátero Ferrífero”; essa 
mesma metodologia está sendo aplicada em um doutorado do CDTN intitulado “Sustentabilidade 
da bacia do Rio Pandeiros”. O subprojeto “Estudo do desequilíbrio das séries radioativas do 228U e 
232Th em lixivias de minérios de terras raras” publicou 1 (um) artigo em periódico internacional. O 
subprojeto “Desenvolvimento de metodologia para a determinação de Ra-226 em amostras 
ambientais pela técnica de espectrometria alfa” desenvolveu uma metodologia de separação 
radioquímica para o rádio e o urânio com base na extração cromatográfica, utilizando a resina 
seletiva a urânio. O subprojeto “Caracterização química da água de chuva coletada na estação GNIP 
do CDTN” possui como resultados 1(uma) orientação de iniciação científica, 1(uma) supervisão de 
um estágiário, apresentação de 1(um) trabalho e pôster em um congresso nacional e outro em 
simpósio internacional. Foi realizada também a participação no Programa de Ensaio de Proficiência 
em Água e Efluente 7ª rodada, Nov/2019.  
 
A seguir, os destaques deste projeto:  
  

•  Desenvolvimento, implantação e otimização de metodologia de análise radioquímica para a 
determinação de radionuclídeos do tipo RDM (radioisótopos difíceis de medir): destaca-se que as 
metodologias desenvolvidas ampliam o portfólio analítico do CDTN em caracterização 
radioquímica de rejeitos de baixo e médio níveis de atividade de centrais nucleares, podendo 
também serem adaptadas para outros tipos de matriz como amostras ambientais, alimentos e de 
natureza tecnológica (Figura 614.14-1).  

• A demanda pela determinação de 210Pb em amostras de solos tem aumentado, porque trata-
se de um radiotraçador utilizado em estudos de erosão, assim como 7Be e 137Cs, e também em 
estudos de geocronologia (Figura 614.14-2).   
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Figura 614.14-1  Espectro gama de amostra de resina: (a) antes e (b) após a separação radioquímica. Coluna 
Cs Resin: (c) antes da separação radioquímica (d) após a eluição de 137Cs. (e) Sistema de abertura 
armadilhado para extração de 129I utilizado no CDTN. 

 
 

 
Figura 614.14-2 - Sistema de espectrometria gama para determinação do 210Pb (Eɤ = 46,5 keV) e um 
espectro característico deste radionuclídeo em solo da região da Gandarela. 

 

 

Perspectivas para 2020 
 
Defesa de tese; consolidação da determinação de 135Cs em rejeitos radioativos, justificando assim 
sua continuidade para a determinação de 108mAg nas mesmas matrizes; implantação de um 
protocolo analítico para a determinação de 226Ra em amostras ambientais de solos.  
 

  



63 
 

28. Projeto 614.15: Desenvolvimento e Implantação de Metodologia Aplicadas em Estudos 
Ambientais  
 
Coordenador: Amenônia Maria Ferreira Pinto 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: atender a sociedade com tecnologias avançados nas análises dos interferentes que 
impactam o meio ambiente, por meio do desenvolvimento e aplicação de métodos e técnicas para 
o controle, a avaliação e a minimização do impacto ambiental, possibilitando um diagnóstico preciso 
onde as tecnologias convencionais não conseguem dar respostas satisfatórias.  
Busca-se fortalecer a capacitação para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área ambiental, 
otimizar a elaboração e execução de programas de monitoramento ambiental, e ampliar a 
competência em análises isotópicas, além de aprimorar os estudos de diagnóstico ambiental e 
desenvolver metodologias para suporte à remediação de impactos ambientais. 
 
Justificativa: o principal diferencial dos laboratórios do CDTN em relação aos de outras instituições 
que realizam análises químicas tradicionais é a competência estabelecida em análises isotópicas, 
radioativas ou não. Esses laboratórios foram instalados com recursos públicos para servir às 
pesquisas do CDTN e tem como missão servir também à comunidade cientifica e todos aqueles que 
demandam serviços diferenciados. A tecnologia de análise isotópica dificilmente é atendida no 
mercado brasileiro de forma satisfatória quer por questão de demanda quer por necessidade de 
limites ultrabaixos. Este subprojeto busca o desenvolvimento de soluções tecnológicas que irão 
contribuir para gerar e difundir o conhecimento de tecnologias inovativas para os estudos 
ambientais. 
 
 
Subprojetos 
 
614.15.01 Desenvolvimento, implantação e otimização de metodologia de análise de trítio 
ambiental 
614.15.02 Desenvolvimento, implantação e otimização de metodologias analíticas para 
determinação da razão isotópica 
614.15.03 Implantar o serviço de ensaios radioquímicos em amostras biológicas (excretas) 
614.15.04 Implantar metodológicas e técnicas aplicadas à classificação de rejeitos radioativos 
 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Amenônia Maria Ferreira Pinto  Servidor 

Eliana Aparecida Nonato Knupp  Servidor 

Elizângela Augusta dos Santos Colaborador 

Gilmara Lucia Souza Alvarenga Colaborador 

Ilza Dalmázio Servidor 

Raquel Pazzini Scarpelli de Aguiar Colaborador 
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Realizações  
 
O laboratório de trítio do CDTN é reconhecido pela comunidade científica nacional e internacional 
e, principalmente, pela AIEA como o único laboratório na América Latina com condições de alcançar 
limites exigidas à análise ambiental, em torno 0,2 TU (Unidades de Trítio). Apresenta alta demanda 
por ensaios, entre órgãos de governo e empresas. Em 2019, recebeu auxílio da AIEA para 
treinamento de um dos membros da equipe nos laboratórios ambientais em Viena. Foi realizada a 
apresentação de pôster em Congresso patrocinado pela AIEA. 
O subprojeto “Desenvolvimento, implantação e otimização de metodologias analíticas para 
determinação da razão isotópica” é realizado em um laboratório com estrutura para análises de 
isótopos estáveis dos isótopos de hidrogênio (deutério) e oxigênio na água, por método de 
Espectrometria de Massa de Razão Isotópica,  
Existem poucos laboratórios como este no Brasil e estes estão localizados em instituições públicas 
de pesquisa, que dedicam a sua estrutura para suas próprias pesquisas. São dois equipamentos, 
sendo que o mais recente chegou em novembro de 2019, dedicados a análises ambientais de águas 
superficiais e subterrâneas e dos sedimentos, atendendo a projetos da PGCDTN e a clientes 
externos. 
Os subprojetos “Implantar o serviço de ensaios radioquímicos em amostras biológicas (excretas)” e 
“Implantar metodológicas e técnicas aplicadas à classificação de rejeitos radioativos” não sofreram 
nenhuma ação que justificasse a sua existência em 2019. 
 
Dentre as realizações deste projeto em 2019, destacam-se:  

•  Cessão de equipamentos pela AIEA para expansão e atualização das atividades do Laboratório de 
Trítio Ambiental do CDTN. 

•  Treinamento realizado nos laboratórios da AIEA, na Áustria, apoia a atualização das práticas do 
Laboratório de Trítio Ambiental do CDTN, tendo em vista o atendimento à demanda crescente. 

•  Ampliação do LTA para receber os novos equipamentos. 

•  Treinamento realizado nos laboratórios da AIEA, na Áustria, na operação de espectrômetro de 
razão isotópica a laser. 

•  Melhoria da infraestrutura do Laboratório de Espectrometria de razão Isotópica, com aquisição 
de espectrômetro a lazer. 

 
Perspectivas para 2020 
 
Em 2019, a AIEA doou ao Laboratório de Trítio Ambiental do CDTN, que em 2020. Em 2020, serão 
instalado no LTA os equipamentos doados pela AIEA. Será dada continuidade nas atividades de 
qualificação do laboratório visando a certificação em conformidade com a norma ISO-IEC 17.025, 
que foram interrompidas devido a reforma da estrutura física do laboratório.  
Em relação às metodologias analíticas para determinação da razão isotópica, para 2020 está 
planejada a reestruturação da equipe do laboratório, visando o seu pleno funcionamento. 
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29. Projeto 614.16: Nanoestruturas de carbono para estudos e aplicações   
  
Coordenador: Adelina Pinheiro Santos 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: processamento químico e caracterização de materiais de carbono, em especial de 
materiais nanoestruturados como nanotubos e grafenos, visando à modificação de diversas 
propriedades (p.ex. eletrônicas e ópticas, dispersabilidade, biocompatibilidade e reatividade 
química) para estudos de ciência básica e de ciência aplicada, e avaliação da aplicabilidade da 
nanotecnologia do carbono para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o parque 
industrial brasileiro. 
 
Justificativa: as nanoestruturas de carbono consolidaram-se como nanomateriais estratégicos para 
o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que necessitam de materiais de alto desempenho 
mecânico, versatilidade química e elevadas condutividades elétricas e térmicas, tais como 
compósitos, elementos filtrantes, tintas condutoras, dispositivos eletrônicos e aplicações 
biomédicas. O sucesso destas aplicações, entretanto, depende de um domínio aprofundado de 
técnicas para promover e acompanhar as mudanças químicas e físicas nestas nanoestruturas, bem 
como sua interação com outras espécies químicas e matrizes. 
 
Subprojetos 
 
614.16.01 Estudo metrológico por métodos espectroscópicos de nanoestruturas de carbono 
funcionalizadas 
614.16.02 Influência da radiação com raios gama no processo de esfoliação química e 
funcionalização do grafite 
614.16.03 Nanotecnologias baseadas em nanoestruturas de carbono para aplicações industriais + 
614.16.04 Manipulação química de nanoestruturas de carbono 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Adelina Pinheiro Santos  Servidor 

Anna Paula Sena Silva Colaborador 

Carla Onara Ferreira Gonçalves   Colaborador 

Clascídia Aparecida Furtado Servidor 

Danilo Roberto Ferreira Colaborador 

Estefânia Mara Do Nascimento Martins   Colaborador 

Ester Figueiredo De Oliveira  Servidor 

Fernanda Gomes Ferreira Colaborador 

Jony Marques Geraldo Colaborador 

Jorge de Souza Santos Colaborador 

Juliana de Fátima da Silva Xavier   Colaborador 

Keiliane Silva dos Santos Colaborador 

Laura Ribeiro Paulinelli Colaborador 

Lívia Santos Gomides Colaborador 

Max Passos Ferreira  Servidor 

Otávio Vinicius Santos Costa Colaborador 

Paula Regina Dutra Colaborador 
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Nome Tipo 

Pedro Augusto da Silva Colaborador 

Polyane Reis dos Santos Colaborador 

Rafael Borges Alves Rennó Colaborador 

Teresa Adelaide Dias Alves Colaborador 

Thaís Rachid Netto Colaborador 

Tiago De Mattos Serodre Colaborador 

Verônica Alves Veloso Colaborador 

 
Realizações  
 
Em 2019, os produtos obtidos neste projeto foram 2 (dois) trabalhos convidados para apresentação 
oral em conferência nacional e 1(um) em conferência internacional; 2 (duas) palestras convidadas 
em eventos (uma em evento nacional e outra em internacional); 1 (uma) bolsa CAPES de doutorado 
sanduiche (MMU- Manchester Metropolitan University); publicação de 6 (seis) artigos em 
periódicos internacionais; assinatura de 1(um) acordo de parceria entre a CODEMIG, o CDTN, a 
UFMG e a FUNDEP para desenvolvimento de projeto; 2(dois) mestrados e 2(dois) doutorados 
concluídos; e 1 (uma) bolsa  
 
 
De grande relevância no âmbito deste projeto em 2019, destacam-se:   

•  A Organização em conjunto com a UFSJ e IF Sudestes de MG do 8º Congresso Brasileiro de 
Carbono – Carbono 2019, realizado em São João del Rei – MG.  

• Implementação, no âmbito do LQN, do sistema informatizado denominado Sistema de Gestão de 
Laboratórios do CDTN, nas funcionalidades: cadastro de usuários e agendamento de 
equipamentos. 
 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Recomposição da equipe para continuar as atuações relacionadas ao SGQ e acreditação dos ensaios 
no laboratório aberto (dentro do SisNANO-CNEN) em conformidade com a norma ISO-IEC 17.025. 
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30. Projeto 614.17: Produção de Grafeno a partir da Esfoliação Química de Grafite Natural e 
Aplicações  
 
Coordenador: Clascídia Aparecida Furtado 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: estudo de meios e o desenvolvimento de processos para a produção de grafeno por 
esfoliação química do grafite natural, especialmente do grafite explorado no estado de Minas 
Gerais, e o apoio à busca de soluções tecnológicas para uso desse grafeno em diferentes setores.  
 
Justificativa: o Brasil é atualmente o terceiro produtor e o segundo maior detentor de reservas de 
grafite no mundo. Entretanto, o mineral é de uma forma geral explorado como uma commodity. O 
grafeno, folha atômica do grafite, preserva propriedades específicas importantes dos materiais de 
carbono, como resistência mecânica e excelente condução de calor e eletricidade, além de ser 
maleável, transparente, nanométrico e possuir alta área superficial. Essa riqueza de propriedades 
pode ser explorada no uso do grafeno e derivados como habilitadores multifuncionais em inúmeras 
tecnologias, tornando o grafeno um produto de alto valor agregado (atualmente até 10.000 vezes 
mais valorado que o grafite). Isto coincide com o que o Projeto MGgrafeno propõe que é ir além da 
conversão grafite/grafeno e não apenas explorar o material como outra commodity, mas sim como 
habilitador de tecnologias para a diversificação da indústria e economia nacionais. 
 
Subprojeto 
 
614.17.01 MGgrafeno - Produção de grafeno a partir da esfoliação química de grafite natural e 
aplicações 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Adelina Pinheiro Santos Servidor 

Aimoré Dutra Neto Servidor 

Clascídia Aparecida Furtado  Servidor 

Eugenio Miranda Oliveira Servidor 

João Bosco de Paula Servidor 

Robson Lage Silva Servidor 

Rodrigo Oscar de Albuquerque Servidor 

Waldeyr Estevão De Paula Junior Servidor 

 
 
Realizações 
 
O desenvolvimento do subprojeto “Esfoliação química de grafite natural em grafenos” permitiu 
avanços no entendimento do mecanismo de esfoliação química do grafite e com isso derivatizações 
químicas dos nanomateriais obtidos foram realizadas. Foram concluídos 1(um) mestrado e 2(dois) 
doutorados e iniciados 2(dois) mestrados e 1(um) doutorado. Foram publicados 4(quatro) artigos 
científicos, ministrada uma palestra convidada em conferência internacional e as colaborações 
científicas foram fortalecidas.  
Com a aplicação prática desse conhecimento, o projeto “MGgrafeno - Produção de grafeno a partir 
da esfoliação química de grafite natural e aplicações”, numa cooperação com a empresa CODEMGE 
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e com a UFMG, teve a sua 1ª fase encerrada em setembro de 2019 e a 2ª fase foi iniciada em outubro 
de 2019, garantindo assim continuidade do desenvolvimento.  
 
Um processo eficiente de produção de grafeno operando em escala piloto – a primeira planta piloto 
para produção de grafeno no Brasil - foi instalado no CDTN. Processos foram desenvolvidos para 
tornar a planta ecologicamente correta e sustentável. Além disso, uma série de protocolos de 
caracterização foram criteriosamente desenvolvidos para se obter um sólido conhecimento das 
características dos materiais obtidos, os quais tiveram seu desempenho atestado em dispositivos 
supercapacitores, sensores, tintas e tecidos condutores, membranas de filtração/separação e 
revestimentos anticorrosivos. Foi concluído 1(um) mestrado e 1 (um) artigo científico foi publicado  
e realizadas palestras convidadas (1 nacional e 1 internacional).  

 
Abaixo, dois granes destaques deste projeto em 2019:  
  

•  Conclusão com sucesso a primeira fase do projeto MGGRAFENO, uma parceria com a CODEMGE 
e o Departamento de Física da UFMG, destacando-se: 
✓ Implantação da primeira planta piloto brasileira para produção de grafeno a partir da 

esfoliação química de grafite natural; 
✓ Desenvolvimento e disponibilização através do site www.mggrafeno.com.br de 

protocolos/ferramentas avançadas de caracterização de grafenos. 

•  Contratação pela CODEMGE e início da segunda fase do projeto MGGRAFENO, com ênfase no 
desenvolvimento de produtos inovadores para aplicações industriais.  

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Realizar 2 defesas de projeto de mestrado e 1 exame de qualificação de doutorado; publicação de 
3 artigos científicos; realização de 1 estágio de doutorado sanduíche e uma visita técnica de servidor 
no exterior dentro de um Projeto de Cooperação Bilateral Capes-Cofecub. No âmbito do 
MGGRAFENO,  desenvolver o escalonamento do processo piloto de produção do grafeno visando a 
triplicar a quantidade de nanomaterial produzida; estabelecimento de pelo menos 01 parceria com 
o setor produtivo para uso do grafeno produzido. 
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31. Projeto 614.18: Materiais Nanoestruturados para Bioaplicações   
 
Coordenador: Edésia Martins Barros de Sousa 
 
 
Objetivos e Justificativa: 
 
Objetivos: contribuir no desenvolvimento de nanoestruturas de sílica, nanotubos de nitreto de boro 
e hidroxiapatita contendo diferentes nanopartículas como segunda fase, funcionalizados com 
grupos orgânicos específicos em sua superfície, visando aplicações biológicas tais como 
nanoteranósticos, nanovetores para transporte de agentes biológicos ativos e para transferência de 
material genético.  
 
Justificativa: sistemas constituídos por nanoagentes teranósticos têm recebido muita atenção da 
comunidade científica em todo o mundo, pois esses materiais podem se acumular 
espontaneamente e seletivamente em regiões tumorais, serem internalizados por essas células e 
promover o diagnóstico simultâneo ao tratamento do câncer. Nos últimos anos, intensas pesquisas 
têm sido focadas no desenvolvimento de sistemas nanoestruturados como nanopartículas puras e 
funcionalizadas capazes de encapsular isótopos emissores de radiação visando o diagnóstico e 
tratamento de diversos tipos de cânceres. Estes sistemas têm como objetivo principal a entrega e a 
retenção de radioisótopos com elevada atividade específica às células tumorais, depositando nelas 
elevadas doses de radiação, conduzindo-as à morte. Simultaneamente, estes sistemas objetivam a 
minimização dos efeitos adversos da radiação em tecidos sadios adjacentes. Um sistema 
nanoestruturado constituído de nanopartículas dopadas com elementos ativáveis (tais como Sm, 
Gd e Cu) pode se mostrar como um promissor agente de tratamento e diagnóstico multimodal para 
diferentes enfermidades através de uma das abordagens mais atuais, a nanotecnologia. Essas 
nanopartículas tem um elevado potencial para se acumularem seletivamente nos focos tumorais 
(devido ao efeito de permeabilidade e retenção aumentadas e devido ao direcionamento ativo por 
causa da funcionalização superficial específica), evitando tecidos sadios e permitindo o emprego da 
radiação diretamente no interior das células cancerosas. Considerando que o CDTN vem realizando 
um grande esforço na área de aplicação de técnicas nucleares à saúde, a pesquisa alinhada na área 
de nanotecnologia e radiofármacos é, claramente, de grande importância para o País, bem como 
para esta instituição e seu programa de capacitação da pós-graduação. 
 
Subprojetos 
 
614.18.01 Hidroxiapatita multifuncional aplicada como nanomateriais teranósticos. 
614.18.02 Nanoestruturas de sílica auto-organizadas para entrega direcionada de drogas 
antitumorais e terapia gênica. 
614.18.03 Síntese e caracterização de nanoestruturas de nitreto de boro dopadas com diferentes 
moléculas para bioaplicações. 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Edésia Martins Barros de Sousa  Servidor 

12 bolsistas (pos doc, M, D, IC)     Colaboradores 

 
Realizações 
 
A equipe vem há anos consolidando conhecimentos sobre as características físico-químicas dos 
materiais em que concentra suas pesquisas (nanopartículas de sílica mesoporosa, nanotubos de 
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nitreto de boro-BNNT, hidroxiapatita) e nas reações de funcionalização de sua superfície. Mais 
recentemente,  tem focalizado sua ação no desenvolvimento de aplicações inovativas desses 
materiais, principalmente para aplicações biológicas/ biomédicas, com destaque para os inovadores 
teranósticos. Abaixo, são citados, resumidamente, os principais resultados obtidos em 2019.  
 
O primeiro tema consiste na síntese de nanopartículas de sílica mesoporosa e na funcionalização 
com APTES, seguida do ancoramento de um anti-oxidante e bloqueador de junções-gap, o ácido 
flufenâmico (AFF), como protetor do efeito bystander de radiação gama. O MCM-41 e as amostras 
funcionalizadas foram estrutural e quimicamente caracterizadas com múltiplas técnicas. Os 
resultados obtidos mostram o potencial da MCM-41 funcionalizada com ácido flufenâmico como 
protetor de células normais dos efeitos bystander desencadeados por moléculas sinalizadoras de 
células cancerosas irradiadas durante radioterapia que chegam às células normais.  
 
Em um segundo trabalho, foram investigadas formas alternativas de terapia ainda não estudadas 
no tratamento de doenças negligenciadas tais como a Tripanossomíase ou doença de Chagas 
beneficiadas pela nanobiotecnologia, através do uso de nanopartículas de sílica. As nanopartículas 
incorporadas com benznidazol (BZ) foram capazes de causar morte aos parasitos T. cruzi. O BZ 
incorporado nas nanopartículas MCM-41 apresentou um ótimo efeito tripanocida sobre as formas 
epimastigotas da cepa CLBrener de T. cruzi, sendo esse efeito 30 vezes mais potente e mais rápido 
do que o observado para BZ em sua forma livre.  
 
Com relação aos estudos com BNNT, o foco principal foi estudar os catalisadores e os elementos de 
dopagem dos BNNTs com propriedades apreciáveis para bioaplicações e, um estudo para identificar 
os principais parâmetros de síntese. Foram iniciados os testes de funcionalização com polímeros 
sensíveis por ligações covalentes criando um sistema de liberação de drogas altamente específico 
como perspectiva para a indústria farmacêutica. Os procedimentos foram obtidos com êxito, 
conseguindo-se estabelecer uma metodologia favorável para o crescimento dos BNNTs puros e dos 
BNNTs dopados com samário com duas morfologias diferentes. Com relação aos BNNTs 
funcionalizados, os resultados confirmam a funcionalização dos mesmos com TEGDMA e a 
subsequente polimerização do hidrogel, com assistência de microondas e, por polimerização 
radicalar, o híbrido BNNTTEGDMA/P[(N-iPAAm)-co-(MAA)] foi obtido. Os resultados obtidos 
classificam o material obtido com potencial para ser utilizado como veículo no tratamento de 
tumores com alta especificidade e estimula a continuação do trabalho para alcançar este objetivo. 
 
Destaca-se neste projeto a grande produtividade científica e formação de pessoal.  Todos os 
resultados acima descritos foram objetos de publicações de 8 (oito) artigos científicos e 4 (quatro) 
apresentações em conferências nacionais e internacionais, orientações de alunos de pós-graduação 
(mestrado e doutorado), bem como pesquisadores pós-dooutorado e bolsistas de iniciação 
científica, que participam ativamente do desenvolvimento deste projeto. 
 
Perspectivas para 2020 
 
O grupo de pesquisa do LMNB-CDTN entende que os materiais nanoestruturados são muito 
complexos e muitos estudos ainda são necessários para seu entendimento e domínio. Dessa forma, 
busca-se cada vez mais uma maior compreensão dos parâmetros envolvidos na síntese deste tipo 
de material e sua relação com as características estruturais. A principal meta que se busca para o 
próximo período são estudos que vislumbrem testes in vivo destes sistemas nanoestruturados, 
visando avaliar os efeitos no tratamento do câncer, utilizando como modelo experimental 
camundongos específicos para cada tipo de terapia. 
 

  



71 
 

32. Projeto 614.19: Superfícies e interfaces em sistemas magnéticos nanoestruturados 
obtidos por MBE e por pulverização catódica 
 
Coordenador: Waldemar A. A. Macedo 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: investigar a síntese e as correlações entre as propriedades estruturais e magnéticas em 
filmes finos e ultrafinos, e em multicamadas crescidas por epitaxia de feixe molecular (MBE) e por 
pulverização catódica (Sputtering), empregando técnicas múltiplas de análise de superfícies e 
interfaces, magnetometria e espectroscopia nuclear. 
 
Justificativa: nanoestruturas magnéticas em camadas representam atualmente uma área de grande 
relevância em física do estado sólido e ciência dos materiais, dada a riqueza de novos fenômenos 
relacionados à baixa dimensionalidade e às interfaces, e o imenso potencial para o desenvolvimento 
de dispositivos spintrônicos e de novas tecnologias disruptivas. 
 
Subprojetos  
 
614.19.01 Crescimento, estrutura e magnetismo de sistemas epitaxiais com metais magnéticos 3d 
614.19.02 Síntese, estrutura e magnetismo de filmes e multicamadas policristalinas 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Éden Cristiano Costa Servidor 

José Domingos Ardisson Servidor 

Luis E. Fernandez Outon Colaborador 

Pedro Lana Gastelois Servidor 

Renato de Mendonça Colaborador 

Rodrigo Vasconcellos Lourenço Colaborador 

Sofia Oliveira Parreiras Colaborador 

Waldemar A. A. Macedo  Servidor 

 
Realizações 
 
 A equipe do Laboratório de Física Aplicada possui tradição no conhecimento e domínio de 
importantes abordagens para a investigação das propriedades estruturais e magnéticas de filmes 
finos obtidos por MBE e por pulverização catódica. Em 2019, foram desenvolvidas atividades 
relacionadas à investigação da estrutura e magnetismo de sistemas epitaxiais crescidos por MBE, 
com destaque na realização de 2 projetos de tempos de feixe na linha PGM do Laboratório Nacional 
de Luz Síncrotron (LNLS)  e no estabelecimento de uma colaboração científica com o grupo de 
teóricos do Instituto de Física da Unicamp. Nesses dois projetos, monocamadas de Fe/Co 
depositadas em Cu3Au(001) foram teoricamente investigadas utilizando-se cálculos de primeiros 
princípios em uma abordagem teórico-experimental. Além disso, resultados envolvendo o estudo 
de nanoestruturas em camadas, medidas com seletividade isotópica, utilizando a espectroscopia 
Mössbauer, permitiram a realização de experimentos extremamente sofisticados para a adequada 
síntese de amostras e também para as medidas espectroscópicas. Os resultados obtidos são 
bastante relevantes e contribuem para o desenvolvimento de modelos quantitativos mais precisos 
para descrição o efeito de exchange bias com AFs baseados em Mn, que representam uma 
importante base tecnológica para o desenvolvimento de novos dispositivos spintrônicos.  



72 
 

 
Neste período, foram realizadas 3 (três) apresentações orais em eventos científicos nacionais, 2 
(duas) apresentações de pôsteres em evento científico internacional e 1 (uma) em evento científico 
nacional. 2 (dois) artigos científicos, temas deste subprojeto, foram elaborados.  Como destaques 
este projeto, são apresentados os seguintes resultados:  
 

•  Observação inédita, por medidas de dicroísmo circular magnético na absorção de raios X (XMCD), 
da indução de magnetismo em átomos de Cu na interface de filmes ultrafinos de Fe/Co crescidos 
epitaxialmente sobre monocristal de Cu3Au(100).  

 

 
Figura 614.19-1  Representação da nanoestrutura de 5 monocamadas atômicas de Fe/Co crescidas sobre 
um cristal de Cu3Au(100), e (b) o dicroísmo magnético (XMCD) medido nas bordas L2,3 de absorção do Fe, 
Co e Cu, evidenciando a indução de magnetismo no Cu. 

 

•  Determinação dos mecanismos de rotação dos spins dos átomos de Fe, em função da 
profundidade, durante a reversão da magnetização da camada ferromagnética, em bicamadas 
policristalinas de 5 nm Fe (F) / 10 nm FeMn (AF) acopladas pelo efeito de polarização por troca 
(exchange bias-EB).  Esses resultados evidenciam a formação de uma estrutura de parede de 
domínio tipo “espiral” dentro da camada Fe, durante a reversão assimétrica da magnetização. 

•  Obtenção de resultados inéditos da indução de exchange bias-EB em bicamadas 
Mn2Au(110)/Co60Fe40 crescidas sobre Si(100), substrato que representa uma importante base 
tecnológica para a indústria (Figura 614.19- 2). 

 
 

 
Figura 614.19-2 (a) Curvas de histerese para uma bicamada 2 nm Mn2Au(110) / 3 nm Co60Fe40 crescidas 
sobre Si(100), após recozimento magnético à 500oC e campo de 10 kOe, e  (b) a evolução, com a temperatura 
de medida, do exchange bias (Hex) observado. 

 
 
 



73 
 

Perspectivas para 2020 
 
O Laboratório possui, atualmente, um excelente conjunto de sistemas para a investigação de 
nanoestruturas magnéticas que demandam uma manutenção de custo elevado e um número maior 
de servidores e colaboradores envolvidos com o tema. Apesar dessas dificuldades orçamentárias e 
de pessoal o grupo pretende continuar contribuindo nos temas de pesquisas relacionados às 
propriedades estruturais e magnéticas de filmes finos obtidos por MBE e por pulverização catódica.  
Neste sentido a nova colaboração com um grupo teórico nacional representa um importante canal 
para futuras e importantes colaborações científicas de sistemas magnéticos nanoestruturados. 
Além disso, será dada continuidade ao estudo de sistemas epitaxiais para o desenvolvimento de 
modelos quantitativos mais precisos para descrição o efeito de exchange bias. Considerando os 
muitos resultados recentes já obtidos, a importância dos temas investigados, a expertise, 
competência e reconhecimento externo do grupo, nacional e internacionalmente, o projeto deverá 
ser continuado. 
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33. Projeto 614.20: Desenvolvimento de materiais poliméricos para sensores e blindagens de 
radiação 
 
Coordenador: Luiz Oliveira de Faria 
 
 
Objetivos e Justificativa  
 
Objetivos: desenvolvimento de nanocompósitos de PVDF preenchidos com nanopartículas de BaSO4 
e óxido de grafeno, PVDF preenchidos com BaO, e óxido de grafeno reduzido para aplicação em 
atenuação de Raios X de baixa energia, investigação do coeficiente de expansão térmica de 
nanofolhas de grafeno por exposição à radiação ionizante, investigação da foto-indução de 
propriedades luminescentes em bio-polímeros a base de amido de batata, mandioca e milho, e 
copolímeros biodegradáveis PBAT, PBAT/PLA, PEDOT:PSS e MEH-PPV. 
 
Justificativa: a radiologia intervencionista está entre os equipamentos de diagnóstico de imagem 
aplicados à medicina que proporcionam as mais altas doses ao paciente e trabalhadores envolvidos 
no procedimento. Os tempos prolongados de fluoroscopia contribuem para uma maior 
probabilidade de efeitos determinísticos nos pacientes. Há diversos estudos que identificam 
significativas reduções de dose com o uso de protetores atenuadores de radiação. Dentre estes 
estudos, os compósitos feitos de materiais termoplásticos com metais atenuadores (como bismuto, 
chumbo, tungstênio e ligas) se apresentam como eficientes protetores nos exames de tomografia 
computadorizada. Sendo assim, torna-se relevante considerar o estudo de novos materiais 
termoplásticos (ou termomoldáveis), de forma a contribuir para a otimização da radioproteção. Já 
os polímeros sintéticos fluorescentes têm sido largamente investigados para propósito de diversas 
aplicações, tais como diodos orgânicos emissores de luz (O-LEDs), e aplicações biológicas, como 
sondas de imageamento, sensores biológicos e liberação de drogas em campos biológicos. 
Adicionalmente, despertam muita atenção para aplicações em Dosimetria de Campos de Radiação 
2D e 3D. 
 
Subprojetos 
 
614.20.01 Desenvolvimento e caracterização de nanocompósitos de base polimérica com materiais 
grafíticos e óxidos metálicos para aplicações em blindagem de raios-X e detecção de altas doses 
614.20.02 Estudo da indução de radiofotoluminescência e eletroluminescência em polímeros 
biodegradáveis PBAT e blendas de polímeros PBAT/MeH-PPV por radiação gama 
 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Elisete Lopes da Cunha Colaborador 

João Leno Antonio de Sousa Colaborador 

Liliane Aparecida Silva Colaborador 

Luiz Oliveira de Faria  Servidor 

Victor Araujo Rosas Colaborador 

 
Realizações 
 
Os resultados do subprojeto “Desenvolvimento e caracterização de nanocompósitos de base 
polimérica com materiais grafíticos e óxidos metálicos para aplicações em blindagem de raios-X e 
detecção de altas doses” obtidos em 2019 confirmam que a adição de óxido de grafeno em 



75 
 

nanocompósitos baseados em polímero PVDF aumenta a eficiência da blindagem de raios X; foram 
publicados 2 (dois) artigos em periódicos internacionais. Para a execução do trabalho, conta-se com 
poucos colaboradores, sendo que atualmente existe apenas uma aluna de doutorado, em fase final 
de trabalho.  
 
Dentre os principais avanços obtidos no subprojeto “Estudo da indução de radiofotoluminescência 
e eletroluminescência em polímeros biodegradáveis PBAT e blendas de polímeros PBAT/MeH-PPV 
por radiação gama “em 2019 cita-se a investigação do efeito da irradiação de filmes de PBAT com 
feixes de baixa energia (radiação UV) e a investigação da Radiofotoluminescência em amidos. Deste 
trabalho, foram publicados 2 (dois) artigos em periódicos internacionais. 
 
Dentre os resultados dos estudos realizados em 2019, destacam-se:  
 

•  As propriedades atenuadoras do grafeno e de seu óxido (OG), na faixa de Raios X com energias 
entre 6 e 100 keV, ainda é assunto em aberto no contexto científico. Os resultados estão 
apresentados na Figura 614.20-1. Uma das propriedades anômalas relatadas recentemente para 
o grafeno está relacionada ao seu coeficiente de expansão térmico (TEC) que, em certas condições, 
diferentemente de todos os materiais conhecidos, é negativo, isto é, a folha de grafeno contrai 
com o aumento da temperatura, em vez de expandir.  

 

 
 
Figura 614.20-1  Resultados de atenuação de raios X para os materiais e carbono estudados. 

 

•  No caso da investigação utilizando radiação UV, foi descoberto que ela tem o mesmo efeito da 
radiação gama sobre os filmes de PBAT, induzindo propriedades RPL. Foi utilizada uma lâmpada 
de apenas 8W, com tempos de irradiação variando 50 a 485 h. Como pode ser visto na Figura 
abaixo (esquerda), a intensidade PL induzida é proporcional à dose de radiação UV. Em outras 
palavras, é possível obter filmes com intensidade fotoluminescente ajustável utilizando um 
sistema muito mais barato do que aquele que utiliza irradiação gama. 

 

•  Na investigação envolvendo indução de propriedades RPL em amidos, foram testados filmes feitos 
de glicerol com amidos de batata, mandioca e milho, respectivamente. Os três materiais 
apresentaram fotoluminescência equivalente à do PBAT, quando irradiados com radiação gama.  
Este foi um resultado bem interessante, uma vez que foi demonstrado ser possível ter filmes com 
fotoluminescência ajustável, com aplicação direta em dispositivos de bio-imagem e dosimetria de 
altas doses, utilizando apenas glicerol e amidos comerciais, cujo custo é muito menor que os filmes 
de PBAT. 
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Figura 614.20-2  Resultados da investigação da fotoluminescência em amidos. 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Avançar no entendimento das propriedades atenuadoras das nanofolhas de grafeno para a faixa de 
Raios X diagnóstico. Nesse sentido será investigado o comportamento do coeficiente de expansão 
térmico (TEC) do grafeno e também dos nanocompósitos PVDF/BaSO4 com e sem OG quando 
expostos à radiação ionizante. Uma outra sub-linha de pesquisa está direcionada para a investigação 
dos coeficientes de atenuação linear em folhas de grafeno imersas em meio dielétrico. Para isto já 
foi adquirido um lote de Folhas de Grafeno da Nanografi que serão imersas em matriz polimérica de 
PVDF de baixo e alto peso molecular. Entrada de mais dois alunos de mestrado, cujo foco dos 
trabalhos será a busca por novos polímeros biodegradáveis e biocompatíveis que apresentem 
intensidades fotoluminescentes mais elevadas, buscando aplicação em dosimetria das radiações 
para doses na faixa de tratamento radioterápicos. 
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34. Projeto 614.21: Nanopartículas de óxidos magnéticos obtidas por rotas químicas  
 
Coordenador: Adriana Silva de Albuquerque 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: desenvolver rotas químicas de preparação de óxidos magnéticos nanoestruturados a 
base de óxidos de ferro e terras raras, caracterizando tais materiais quanto às propriedades 
estruturais e magnéticas, visando aplicações como agentes de aquecimento por indução magnética, 
de grande interesse em biomedicina e remediação ambiental.  
 
Justificativa: nanopartículas magnéticas são materiais de importância científica e tecnológica devido 
às aplicações principalmente nas áreas de saúde, meio ambiente e indústria. As propriedades físico-
químicas e funcionais de nanopartículas podem ser modificadas por alterações da estrutura 
(tamanho, forma, cristalinidade, etc). É, portanto, de grande relevância o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos processos de obtenção, assim como a caracterização das nanoestruturas. Em 
especial, a propriedade de nanopartículas magnéticas de aquecimento quando submetidas a um 
campo alternado tem sido explorada pelos pesquisadores deste projeto há. A otimização de 
materiais magnéticos para as inúmeras aplicações possíveis utilizando-se tal propriedade, requer 
um entendimento fundamental dos mecanismos de aquecimento. Portanto, existe a necessidade e 
espaço para maior exploração deste tema. Com o entendimento do processo, incluindo elementos 
químicos presentes, tamanho de partículas, meio de dispersão, condições de medidas (frequência, 
campo aplicado, tempo), e dos mecanismos envolvidos, é possível contribuir tanto do ponto de vista 
científico quanto tecnológico. 
 
Subprojetos 
 
614.21.01 Compostos híbridos multifuncionais nanoestruturados a base de terras raras e ferro 
614.21.02 Propriedades estruturais, magnéticas e de aquecimento por indução de ferritas 
nanoestruturadas 
614.21.03 Preparação de nanopartículas magnéticas para aplicações médicas 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Adriana Silva de Albuquerque  Servidor 

André Felipe de Oliveira Colaborador 

Bianca Fabiani Capistrano Colaborador 

Daniele Alves Fagundes   Colaborador 

Joice Yoko D Alessandro Idehara   Colaborador 

José Domingos Ardisson  Servidor 

Laura Cristina Pereira Soares Morato   Colaborador 

Líliam Viana Leonel  Servidor 

Luis Eugênio Fernandez-Outon Colaborador 

Nathália Madureira Simõess   Colaborador 

Patrícia Canazart Azzi Colaborador 

Patrícia Mariana Alves Caetano   Colaborador 
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Realizações 
 
Nanocompósitos de ortoferritas de terras raras (RFeO3, R=Nd  e Y) e magnetita foram obtidos via 
sol-gel ou coprecipitação, e analisados por diferentes técnicas. Os resultados demonstram que estes 
materiais apresentam características interessantes para magneto-hipertermia (Fig. 614.21-1). Para 
as ferritas NiFe2-xGdxO4, verificou-se que a incorporação do Gd na rede da ferrita altera 
significativamente as propriedades magnéticas. Ensaios preliminares de adsorção foram realizados.  

 
Figura 614.21-1 Temperatura alcançada sob campo magnético aplicado. 

 
Com relação aos estudos de adsorção de antibióticos (amoxicilina e cefalexina) em superfícies de 
nanopartículas de ferrita de Ni, os resultados indicaram uma taxa de remoção significativamente 
maior do que as descritas na literatura para outros óxidos. A aplicação do campo magnético 
alternado em solução de amoxicilina contendo as nanopartículas resultou em degradação 
expressiva do antibiótico. A utilização do campo conduz a um mecanismo diferenciado de 
aquecimento quando comparado com o aquecimento convencional.  
 
No subprojeto 3, métodos aperfeiçoados de síntese de óxidos magnéticos nanoparticulados foram 
implementados (auto-combustão, sol-gel e oxidação de gel) com o objetivo de produzir mediadores 
de aquecimento por indução magnética de melhor desempenho. Resultados preliminares indicaram 
que nanopartículas de ferrita de Co obtidas por oxidação de gel apresentam baixa potência dissipada 
quando comparado aos valores previstos teoricamente para este óxido. Parâmetros da síntese estão 
sendo modificados para se atingir maior aquecimento.  
 
Em 2019, foram apresentados 5 (cinco) trabalhos (resumos e pôsteres) em evento nacional, 2 (dois) 
trabalhos em evento internacional, 1(um) pedido de patente depositado, 1(um) artigo submetido e 
outro publicado em periódico internacional. 
 
No período em questão, o projeto rendeu resultados satisfatórios quanto à obtenção de 
nanopartícula com características promissoras para aplicações em biomedicina e remediação 
ambiental, destacando-se o depósito de pedido de patente “Processo de Degradação de Efluentes 
Aquosos Com Contaminantes Orgânicos Via Aquecimento Por Indução Magnética”.  
 
 
Perspectivas para 2020 
 
A aquisição de um novo equipamento de indução magnética, já em operação, permitirá ampliar o 
entendimento dos parâmetros envolvidos no aquecimento por indução utilizando-se os materiais a 
base de terras raras e ferro. A confecção de uma autoclave, em parceria com o SEIES, permitirá a 
preparação sob alta temperatura e pressão, conduzindo ao estudo de novos mediadores de 
aquecimento para aplicação em saúde e meio ambiente.  
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35. Projeto 614.22: Engenharia de Superfície Aplicada  
 
Coordenador: Maximiliano Delany Martins 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: investigar os processos e fenômenos de superfície, importantes em diferentes áreas da 
ciência e tecnologia como, por exemplo, proteção de superfície, corrosão, catálise, crescimento de 
filmes e películas, agregando e potencializando os recursos disponíveis no CDTN para desenvolver 
estudos de problemas científicos e tecnológicos relacionados à superfície de sólidos como metais, 
ligas, compósitos, etc. 
 
Justificativa: a engenharia de superfícies aplica tecnologias tradicionais ou inovadoras para 
modificar as propriedades de componentes e materiais, criando um novo material composto que 
combina as características desejáveis da superfície e do material base. Por meio da engenharia de 
superfícies, por exemplo, é possível compatibilizar materiais de baixo custo ou com propriedades 
especiais com meios nos quais sua aplicação direta é inviável. 
 
Subprojetos 
 
614.22.01 Tratamento de superfícies de metais ligas para bioaplicações 
614.22.02 Estudo de materiais utilizando microscopias de varredura de sonda 
614.22.03 Estudo de materiais magnéticos utilizando técnicas de microscopia Kerr magneto-ótica 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Ana Paula Reis Weitzel Colaborador 

Edinei Canuto Paiva Colaborador 

Elisa Marchezini Rodrigues Colaborador 

Fernanda de Paula Oliveira Colaborador 

Leandro Hostalácio Freire de Andrade  Servidor 

Mariana Andrade Boense Tavares Colaborador 

Maximiliano Delany Martins Servidor 

Rafael Lopes de Souza Colaborador 

Ramon Resende Leite Colaborador 

Sebastião Batista Amorim Colaborador 

Tatiane Cristine Silva de Almeida Colaborador 

Víctor Constantin Cartsounis Colaborador 

Victória Lopes Abdo Colaborador 

Wesller Schmidt Colaborador 

 
Realizações 
 
Em 2019, foram obtidos como resultados a publicação de 3(três) artigos em periódicos 
internacionais; 1 (um) mestrado, 1 (um) doutorado e uma supervisão de pós-doutorado concluídos; 
1 (uma) apresentação oral e 2(duas) apresentações de pôsteres em eventos internacionais. 
 
Um dos resultados mais relevantes deste projeto em 2019 é apresentado abaixo.  
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•  Obtenção dos primeiros resultados de magneto-óptica resolvida no tempo, fruto de uma 
colaboração do CDTN com o Departamento de Física da UFMG. Os experimentos foram realizados 
utilizando um arranjo experimental montado na UFMG, com apoio do CDTN, único no país em 
operação, que permite a investigação de processos dinâmicos em materiais magnéticos com 
resolução de sub-picossegundos. Na Figura 614.22-1 são apresentados resultados típicos que 
mostram como a dinâmica precessional da magnetização em multicamadas magnéticas de 
CoFe/Pt depende da homogeneidade magnética das multicamadas. Como estes materiais são 
promissores para a fabricação de novos dispositivos magnéticos, tais resultados são de interesse 
na busca de dispositivos que operem à altas taxas. 

 
 

Figura 614.22-1  Medições do amortecimento precessional em multicamadas de CoFe/Pt sintetizadas com 
diferentes homogeneidades magnéticas. 

 
Perspectivas para 2020 
 
Adquirir um laser de pulsos ultracurtos e alguns acessórios para a implementação da técnica de 
magneto-óptica resolvida no tempo no Laboratório de Magneto-ótica do CDTN. Essa nova 
instrumentação permitirá agregar novas técnicas experimentais e fenômenos físicos (como 
magneto-acústica, micro-usinagem, solda a laser e fenômenos não-lineares) o que será importante 
para ampliar as nossas atividades de PD&I e formação de pessoal. 
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36. Projeto 614.23: Aplicação de técnicas avançadas na investigação de materiais 
 
Coordenador: Waldemar A. A. Macedo 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivo: investigar as propriedades químicas, estruturais, eletrônicas e hiperfinas de materiais 
utilizando as técnicas de espectroscopia de elétrons, especialmente espectroscopia de fotoelétrons 
excitados por raios X, espectroscopia de elétrons Auger e espectroscopia Mössbauer, que 
representam poderosas ferramentas de caracterização de materiais, especialmente materiais 
nanoestruturados e compostos contendo Fe e Sn. 
  
Justificativa: a aplicação da espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, espectroscopia de 
elétrons Auger e espectroscopia Mössbauer tem sido de grande relevância no suporte à pesquisa e 
à caracterização de matérias de interesse de diferentes grupos do CDTN, englobando, além de 
estudos do próprio grupo, uma ampla gama de colaborações científicas com grupos internos e 
externos, e colaborações com a indústria (contratos de pesquisa e prestações de serviços 
especializados). 
 
Subprojetos  
 
614.23.01 Estudo de fenômenos de superfícies e interfaces por espectroscopia de elétrons 
614.23.02 Investigação das propriedades estruturais, magnéticas e hiperfinas de compostos de Fe e 
Sn por espectroscopia Mössbauer 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Danilo Olzon Dionysio de Souza Colaborador 

Éden Cristiano Costa Colaborador 

José Domingos Ardisson  Servidor 

José Gustavo da Costa Colaborador 

Pedro Lana Gastelois Servidor 

Rafaela Rezende Vieira Rapalo Colaborador 

Renato de Mendonça Colaborador 

Waldemar A. A. Macedo  Servidor 

 
Realizações 
 
As atividades de cooperação científica envolvendo a aplicação de espectroscopias de elétrons (XPS) 
e de espectroscopia Mössbauer (EM) no estudo de materiais resultaram em uma produção científica 
bastante expressiva, bem como em uma consolidação de parceria/colaboração com a indústria. Nos 
trabalhos de XPS, destacam-se as contribuições em diversos estudos de materiais nanoestruturados 
para bioaplicações. Nas atividades envolvendo EM, destacamos os estudos em catálise e em 
remediação ambiental, bem como os trabalhos em colaboração com a ArcelorMital, na área de 
avaliação de impacto ambiental de atividade industrial. O desenvolvimento do projeto vem 
promovendo maior reconhecimento e visibilidade do grupo e do CDTN através de suas colaborações 
e das publicações desses trabalhos em periódicos internacionais.  
 
Em 2019, foram publicados 18 (dezoito) artigos em periódicos internacionais, 1 (uma) apresentação 
oral foi realizada em evento internacional e 1(um) pôster foi apresentado em evento nacional.  
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Abaixo, dois resultados importantes alcançados em 2019, com o auxílio das técnicas XPS e EM.  
 

•  Comprovação da funcionalização de partículas mesoporosas de sílica com moléculas de APTES 
(MSNAPTES) seguida da incorporação de moléculas de ácido kójico, em colaboração com o grupo 
de Materiais Nanoestruturados para Bioaplicações.  

 

 
Figura 614.23-1 (a) Espectros amplos de XPS para: (A) nanopartículas mesoporosas de sílica (MSN), (B) MSN 
após funcionalização com APTES (MSNAPTES), (C) após incorporação de moléculas de ácido kójico. (b) 
Espectros XPS de alta resolução para o C 1s ajustado por diferentes componentes: (A) MSNAPTES e (B) 
MSNAPTES‐KA5. Os picos adicionais em (B) evidenciam a incorporação de moléculas de ácido kógico em MSN. 

 

•  Identificação e quantificação da fração de óxido de Fe (hematita) de partículas advindas de 
atividade industrial (HC, vermelho) e da fração de hematita advinda de solos (HL, verde), em 
amostras ambientais coletadas ao longo dos últimos anos em duas áreas distintas (IB e IC) de uma 
planta da ArcelorMittal. Tais resultados foram obtidos a partir de espectroscopia Mössbauer.    
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Figura 614.23-2 Frações de óxido de Fe (hematita) em partículas advindas de atividade industrial (HC, 

vermelho) e de solos (HL, verde). 

 
Perspectivas para 2020 
 
A continuidade da contratação de um especialista pelo projeto FINEP contribuirá para a manutenção 
do elevado o número de trabalhos e colaborações resultantes desse projeto. Há, ainda, uma 
perspectiva de ampliação dos trabalhos de apoio ao desenvolvimento de tecnologias para a 
separação e obtenção de elementos terras raras e para a fabricação de imãs à base de terras raras 
através da caracterização química por XPS e por espectroscopia Mössbauer. Além disso, espera-se 
ainda um aumento dos projetos em colaborações com a indústria.   
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37. Projeto 861.01: Desenvolvimento e aplicações de radiofármacos PET  
 
Coordenador: Juliana Batista da Silva 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: sintetizar e caracterizar novos radiofámarcos de meia vida curta; realizar estudos não 
clínicos de toxicologia e segurança necessários ao desenvolvimento de medicamentos, tanto para 
subsidiar futuros ensaios em humanos quanto para a obtenção do registro; avaliar a qualidade das 
imagens PET; desenvolver novas aplicações para os radiofármacos PET e disponibilizar 
radiofármacos para a sociedade, com boas práticas de fabricação. 
 
Justificativa: a pesquisa, desenvolvimento e implantação de novos radiofármacos, bem como a 
obtenção do registro junto a ANVISA, e o estudo de novas aplicações para estes radiofármacos são 
imprescindíveis para atender as necessidades de diagnóstico e terapia da Medicina Nuclear 
utilizando a tecnologia PET. O projeto apresenta duas vertentes distintas: a primeira engloba a 
nacionalização de radiofármacos existentes em outros países bem como o desenvolvimento de 
moléculas inéditas focadas em necessidades especificas e adequadas ao panorama nacional. O 
desenvolvimento inclui todas as etapas de implantação de um medicamento: síntese, 
caracterização, ensaios não clínicos e clínicos, e registro quando for de interesse da área medica. A 
segunda foca na expansão de novas aplicações, visando propor aplicações para câncer e doenças 
negligenciadas, entre as quais incluem-se as tropicais, e para problemas de patologias de difícil 
diagnóstico ou que exigem abordagens invasivas para sua determinação. 
 
Subprojetos 
 
861.01.01 Desenvolvimento de moléculas marcadas com radioisótopos emissores de pósitrons. 
861.01.02 Estudos pré-clínicos in vitro e in vivo de radiofármacos. 
861.01.03 Novas aplicações de radiofármacos PET 
861.01.04 Garantia da qualidade da imagem PET 
861.01.05 Disponibilização de novos radiofármacos para pesquisa pré-clínica e clínica 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Aline Rodrigues Da Silva Colaborador 

Ana Carolina De Araújo Bispo Colaborador 

Ana Luisa Pinto Magalhães Colaborador 

Andréa Vidal Ferreira (R) Servidor 

Brígida Gomes De Almeida Schirmer Colaborador 

Bruno Melo Mendes Servidor 

Carlos Malamut (R) Servidor 

Cassiano Lino Dos Santos Costa  Servidor 

Elaine Vasconcelos Santos Colaborador 

Fernanda Aparecida De Faria Almeida Colaborador 

Guilherme Cavalcante De Albuquerque Colaborador 

Juliana Batista Da Silva  Servidor 

Leonardo Tafas Constantino Do Nascimento  Servidor 

Letícia de Cassia Avelar Ferreira Colaborador 

Marcelo Henrique Mamede Lewer Colaborador 
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Nome Tipo 

Marina Bicalho Silveira Servidor 

Natália Mendes Franco Colaborador 

Natane Vitoria Silva Cardoso Colaborador 

Rodrigo Modesto Gadelha Gontijo Colaborador 

Soraya Maria Zandim Maciel Dias Ferreira Servidor 

 
Realizações 
 
Tendo em vista os objetivos propostos e os resultados obtidos, descritos abaixo, o projeto 
apresentou resultados satisfatórios. O projeto fez avanços significativos com a produção de 2 (dois) 
radiofármacos inéditos, publicação de 7(sete) artigos em periódicos internacionais e 2(dois) em 
peródicos nacionais, 1(um) capítulo de livro publicado, 3(três) doutorados em andamento, 
conclusão de 1(um) doutorado, 1(uma) supervisão de pós-doutorado, 10(dez) orientações de 
iniciação científica, 7(sete) apresentações orais evento científico nacional, 1(uma) palestra 
convidada em evento nacional e 3(três) em evento internacional, apresentação de 5(cinco) pôsteres 
em evento científico internacional e 4(quatro) em evento nacional, além de 2(dois) servidores 
capacitados. 
 
As seguintes realizações deste projeto em 2019 podem ser destacadas:  
 

•  Fellowships: realizados no âmbito do projeto BRA6027, da AIEA: Improving Protocols in Nuclear 
Medicine Services and in the Development of New Radiopharmaceuticals da IAEA, Soraya Zandim: 
Crump Institute for Molecular Institute, UCLA, Los Angeles/USA, 30 dias; Andréa Vidal:  Centro 
Uruguaio de Imagenología Molecular - CUDIM/Uruguai, 15 dias. 

 

•  Consolidadas parcerias com instituições das áreas médica e biológica, fundamentais para a 
pesquisa e desenvolvimento pela complementariedade das competências institucionais: 
Faculdade de Medicina/UFMG, Instituto de Ciencias Biológicas/UFMG, Faculdade de Educação 
Física e Fisioterapia/UFMG, Faculdade de Farmácia/UFMG e Faculdade Medicina de Ribeirão 
Preto/USP. 

 
 
Perspectivas para 2020 
 
Realizar colaborações com o Departamento de Química/UFMG; participação na pós-graduação do 
CDTN com pelo menos 1 pesquisador da radiofarmácia; dar início às atividades relacionadas ao 
Projeto da AIEA BRA2018003/2020-2022 (Strengthening Capabilities for Preclinical and Clinical Trials 
of New Radiopharmaceuticals for Medical Use); participar nos projetos Arcal/AEIA: Taking Strategic 
Actions to Strengthen Capacities in the Diagnostics and Treatment of Cancer with a Comprehensive 
Approach (ARCAL CXLVIII) e Strengthening Regional Human Resource Development in Different 
Areas of Radiopharmacy (ARCAL CLXIX). 
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38. Projeto 861.02: Desenvolvimento de moléculas com potencial farmacêutico ou 
radiofarmacêutico  
 
Coordenador: Márcio Tadeu Pereira 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivo: pesquisar moléculas com potencial farmacêutico/radiofarmacêutico para terapia e/ou 
radiodiagnóstico e sintetizar nanoestruturas que possam atuar como radioprotetores ou 
radiossensibilizadores. 
 
Justificativa: a pesquisa de moléculas que apresentam alta afinidade e especificidade por seus alvos 
moleculares e receptores permite que novas ferramentas diagnósticas e terapêuticas sejam 
disponibilizadas para diversas aplicações biológicas. Estes compostos podem ser marcados com 
diferentes radioisótopos e serem radiotraçadores promissores. 
 
Subprojetos 
 
861.02.01 Desenvolvimento, a partir de produtos naturais e substancias sintéticas, moléculas com 
potencial farmacêutico ou radiofarmacêutico para terapia e/ou radiodiagnóstcio 
861.02.02 Estudo da resposta das células à radiação ionizante para o desenvolvimento de 
radioprotetores e radiossensibilizadores 
861.02.03 Desenvolvimento e avaliação de aptâmeros para aplicação como radiofármaco e 
elemento de reconhecimento em biosensores 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

Antero Silva Ribeiro De Andrade  Servidor 

Beatriz Cancelier Ribeiro Colaborador 

Daniele Alves Fagundes Colaborador 

Luiza Dantas Ferreira De Almeida   Colaborador 

Maria José Neves  Servidor 

Raquel Gouvea Dos Santos  Servidor 

Yala Sampaio   Colaborador 

 
Realizações 
 
Em relação ao subprojeto “Estudo da resposta das células à radiação ionizante para o 
desenvolvimento de radioprotetores e radiossensibilizadores”, houve excelente evolução: foram 
sintetizadas duas nanoestruturas de selênio diferentes denominadas de Se-GT (sintetizadas em 
presença de chá verde) e Se-BSA sintetizadas em presença de soro albumina bovina, caracterizadas 
pelas metodologias disponíveis, e aplicadas em modelos de células in vitro. A nanoestrutura Se-GT 
apresentou efeito radioprotetor enquanto as nanoestruturas Se-BSA tiveram efeito 
radiossensibilizador nas células após desafio com radiação ionizante (60Co). Em relação ao 
subprojeto “Desenvolvimento e avaliação de aptâmeros para aplicação como radiofármaco e 
elemento de reconhecimento em biosensores” houve avanços em 2019, onde duas novas bolsistas 
de pós-doutorado (editais CNEN e PNPD do CDTN) foram incorporadas, permitindo um avanço 
importante nos trabalhos de caracterização de aptâmeros. Houve um artigo publicado e mais dois 
foram submetidos. Destaca-se também o desenvolvimento de um aptâmero de alta afinidade e 
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especificidade para o Zika vírus, para o qual está sendo preparada uma patente. Este aptâmero será 
utilizado em biossensores para o diagnóstico específico da enfermidade.  
 
Tendo em vista os objetivos propostos e os resultados obtidos, descritos abaixo, o projeto 
apresentou resultados satisfatórios. Os produtos obtidos foram 1(uma) apresentação oral em 
evento científico internacional, 3 (três) pôsteres apresentado em evento científico internacional, 1 
(um) pôster apresentado em evento científico nacional, 2 (dois) capítulos de livro publicados, 3 (três) 
artigos publicados periódico internacional, 2 (duas) orientações de iniciação científica ou estágio, 1 
(um) mestrado em andamento, 5 (cinco) doutorados em andamento, 2 (duas) supervisões de pós-
doutorado em andamento, 2 (dois) mestrados, 2 (dois) doutorados e 2(duas) supervisões de pós-
doutorado concluídos. 
 
São apresentados, abaixo, os resultados mais relevantes de 2019. 
 

•  Estudo da resposta das células à radiação ionizante para o desenvolvimento de radioprotetores e 
radiossensibilizadores: publicação do livro Tecnologia Radiológica organizado por Marcelo H 
Mamede Lewer, 1ª ed – RJ, MedBook 2019, 404p ISBN 9788583690504, cujo capítulo 2 
“Radiobiologia” foi escrito pela coordenadora 

 

 
 

Figura 861.2-1 Respostas das células à radiação ionizante. 

 
 
 

•  Desenvolvimento e avaliação de aptâmeros para aplicação como radiofármaco e elemento de 
reconhecimento em biosensores: aptâmero desenvolvido para o Zika Vírus - O aptâmero zv33 
capaz de identificar a proteína NS1 do Zika Vírus e ao mesmo tempo com baixa reatividade cruzada 
para a mesma proteína dos vírus da Febre Amarela e Dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 4) foi selecionado. 
Sua utilização em biossensores permitirá o diagnóstico diferencial da enfermidade. 

 

• Capítulo de livro publicado: BARROS, A.L.B.; FERNANDES, R.S.; ANDRADE, A.S.R. Aptamers as 
Radiopharmaceuticals. In: Tom Shuster. A Comprehensive Guide to Aptamers. 1ed. Nova York: 
Nova Science Publishers, 2019, v. 1, p. 71-116. 
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Perspectivas para 2020 
 
As perspectivas em termos de publicação e consolidação de resultados são boas. Espera-se a 
publicação de dois artigos científicos e submissão de mais dois, relacionados a aplicação de 
aptâmeros no desenvolvimento de radiofármacos. Depósito do pedido de patente referente ao 
aptâmero zv33 para o Zika vírus e seleção de aptâmeros para o vírus da febre aftosa. Conclusão de 
uma orientação de mestrado. 
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39. Projeto 882.01: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados ao Reator 
Multipropósito Brasileiro (RMB) sob a Responsabilidade do CDTN  
 
Coordenador: Daniel de Almeida Magalhães Campolina 
 
 
Objetivos e Justificativa 
 
Objetivos: Desenvolvimento Tecnológico de Sistemas e Componentes para o RMB. 
Justificativa: Projeto prioritário da CNEN. 
 
Subprojetos 
 
882.01.01 Desenvolvimento Tecnológico de um Protótipo de Movimentação da Cápsula de 
Irradiação para qualificação de Combustível Nuclear no RMB 
882.01.02 Investigação Numérica e Experimental de Sistemas e Componentes p/ o RMB 
882.01.03 Análise do Projeto Detalhado do RMB (GRAFI) 
 
Recursos Humanos 
 

Nome Tipo 

André Augusto Campagnole Dos Santos  Servidor 

Antônio Carlos Lopes Da Costa  Servidor 

Antônio Romualdo Cordeiro  Servidor 

Cláudio Cunha Lopes  Servidor 

Daniel De Almeida Magalhães Campolina  Servidor 

Dielson Alves Bispo  Servidor 

Edson Ribeiro  Servidor 

Eduardo Tadeu Stehling Saraiva  Servidor 

Graiciany De Paula Barros  Servidor 

Heloisa Maria Santos Oliveira  Servidor 

Luiz Leite Da Silva (R) Servidor 

Rogério Pimenta Mourão  Servidor 

Vagner Antonio De Oliveira  Servidor 

Vítor Vasconcelos Araujo Silva  Servidor 

 
Realizações 
 
O subprojeto “Desenvolvimento Tecnológico de um Protótipo de Movimentação da Cápsula de 
Irradiação para qualificação de Combustível Nuclear no RMB” apresentou como produto a emissão 
de Parecer Técnico “Relatório de Progresso: Qualificação de Protótipo do DMC”. Da execução do 
subprojeto “Investigação Numérica e Experimental de Sistemas e Componentes p/ o RMB” foram 
obtidos 1 (uma) apresentação oral em evento científico internacional e 1(um) artigo está em 
elaboração. O subprojeto “Análise do Projeto Detalhado do RMB (GRAFI)” gerou 17 (dezessete) 
certificados/laudos emitidos para público externo. 
 
Dos resultados deste projeto, destaca-se a entrega de um protótipo não qualificado junto com um 
relatório do status do projeto, deficiências nos testes e soluções propostas para qualificação.  
 
Perspectivas para 2020 
Entregar o "protótipo-Mod.1" qualificado. 
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Organização:  
Adriana Silva de Albuquerque (Assessoria de Planejamento Estratégico e Qualidade – ASPEQ) 
Ilza Dalmázio (Serviço de Análise e Meio Ambiente – SEAMA) 
Sérgio Almeida Cunha Filgueiras (Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento – DIPED)  
Cézar Augusto de Oliveira (Assessoria de Planejamento Estratégico e Qualidade – ASPEQ) 
Aline Ribeiro (Serviço de Logística – SELOG)   


