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Resumo 

 
O projeto sugerido fundamenta um desenvolvimento de pesquisa e tecnologia visando a 

produção de alvos de irradiação de urânio metálico com recobrimento eletroquímico de níquel para 

produzir 99Mo por fissão nuclear com tratamento de pós-irradiação por via ácida. Essa rota é menos 

poluidora e tem menos rejeitos nucleares do que a rota alcalina; atualmente, a rota alcalina é a 

opção produtiva para o RMB. No alvo proposto, nesse projeto, utiliza-se um conjunto de dois tubos 

de alumínio encapsulados e que contêm em seu interior uma folha fina de urânio recoberta com 

níquel. Esse níquel tem sido sugerido internacionalmente como um envelopamento com uma folha 

fina de níquel. Essa cobertura física, no entanto, pode se tornar um inconveniente técnico e prático 

para a produção sequencial de alvos, pois pode não ser resistente o suficiente durante o fechamento 

apertado dos tubos de alumínio.  Com base nisso, uma alternativa potencial é a eletrodeposição de 

níquel metálico sobre o urânio. Cria-se assim uma barreira à interdifusão entre o urânio metálico e 

o alumínio de uma forma homogênea, tanto em termos de recobrimento, quanto em termos térmi-

cos. Deve-se levar em consideração que heterogeneidades no recobrimento podem comprometer 

seriamente o alvo sob irradiação. Isso poderá levar a acidentes nucleares, pois o urânio irradiado 

eleva a temperatura do alvo rapidamente. Se o urânio estiver em contato com o alumínio, formam-

se rapidamente ligas de baixa condutividade térmica que prejudicam a extração de calor do con-

junto. A barreira eletrodepositada de níquel, certamente, é a mais adequada do ponto de vista téc-

nico, pois o contato metálico entre as diversas partes é pleno e dissipa com muito mais rapidez o 

calor advindo das reações nucleares de 235U se transmutando nos seus filhos radioativos, inclusive 

no radioisótopo desejável 99Mo. O presente projeto deve se desenvolver em fases, em um contexto 

laboratorial. Dois equipamentos devem ser desenvolvidos, em escala piloto, a ser realizada no La-

boratório de Análises Eletroquímicas do CCN permitindo que haja conformação mecânica a frio da 

folha fina de urânio produzindo um semi-tubo. Esse semi-tubo de urânio será decapado por polari-

zação catódica em meio ácido e imediatamente receberá a eletrodeposição de níquel sobre urânio. 

Portanto, será projetado e construindo um conjunto eletroquímico automatizado e informatizado 

para executar essa tarefa. Todo esse sistema será feito para as dimensões do alvo final. Tudo será 

projetado para conter os semi-tubos de urânio metálico na forma em que serão utilizados nos alvos 

de irradiação. Uma vez desenvolvida essa fase, há viabilidade de se estender esse processo para 

uma fase mais industrial, no futuro, com toda a técnica já desenvolvida, e que poderão produzir 

protótipos a serem testados no RMB.  
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1. INTRODUÇÃO 

No presente trabalho, propomos o desenvolvimento de um projeto para recobrimento de 

níquel sobre folhas finas de urânio já conformadas para encaixe no invólucro de alumínio que cons-

tituirá em um alvo de irradiação para produção de 99Mo. Esse processo a ser desenvolvido tem ob-

jetivos tecnológicos bem definidos, como o aumento de produção do radionuclídeo em questão, a 

facilitação do processo de extração do mesmo na pós-irradiação. Objetiva-se com isso também a 

menor geração de resíduos nucleares pela rota química ácida. Para melhor situar todo esse con-

texto, passamos a seguir resumidamente todos os condicionantes que mostram a necessidade de 

aprimoramentos tecnológicos relevantes, descrevendo assim a crise do fornecimento mundial de 

99Mo, passando pela estratégia brasileira para enfrentamento dessa crise. Descrevemos então 

como são feitos os alvos de folhas finas. Descreve-se então a contribuição maior desse projeto subs-

tituindo o envelopamento por folhas de níquel pela eletrodeposição sobre urânio metálico.  

1.1. A Crise no Fornecimento Mundial de 99Mo 

Um dos radioisótopos mais utilizados no estudo de diversas funções do organismo humano 

é o 99mTc. Este radioisótopo pode ser combinado quimicamente com diversos complexos orgânicos, 

os quais avaliam disfunções cardíacas, hepáticas, ósseas e cerebrais, entre outras. Em exames de 

cintilografia óssea, a atividade radioativa do tecnécio permite identificar a existência de tumores de 

seis a oito meses antes que tenham atingido o tamanho suficiente para que sejam captados por 

exames de raios-X. Com isso, é possível iniciar o tratamento muito mais cedo e maiores são as pers-

pectivas de cura. 

O 99mTc, produto do decaimento do 99Mo, é o mais adequado radionuclídeo para uso na to-

mografia computadorizada (SPECT – Single Photon Emission Computed Tomography) devido à sua 

singular emissão gama de 140 keV e à sua meia-vida muito conveniente, de 6 horas. Ele é usado em 

cerca de 85 % do total de procedimentos de diagnóstico por imagem nuclear [1], representando 

anualmente aproximadamente 30 milhões de exames ao redor do mundo, sendo 16 milhões na 

América do Norte, 7 milhões na Europa, 6 milhões na Ásia (principalmente Japão) e 1 milhão no 

restante do mundo [2]. Esse nível de utilização do 99mTc deve continuar a aumentar devido à facili-

dade de seu uso na forma de geradores 99Mo/99mTc, com baixo custo efetivo. 

O 99Mo é caracterizado pela sua meia-vida de 66 horas, o que o torna muito conveniente em 

termos de distribuição via geradores 99Mo/99mTc. Depois de uma irradiação de cerca de 7 dias e um 

resfriamento por um período de 12 horas, os alvos irradiados são acondicionados em recipientes 

especiais para proteção contra radiação e são enviados a instalações de processamento para fabri-

cação dos geradores 99Mo/99mTc. 

Existem apenas cinco reatores de pesquisas envolvidos na produção de 99Mo em escala in-

dustrial. O reator canadense NRU (National Research Universal Reactor – 135 MW, Chalk River, 

1957), o reator holandês HFR (High Flux Reactor – 45 MW, Petten, 1961), o reator belga BR2 (Belgian 

Reactor 2 – 125 MW, Mol, 1961), o reator francês OSIRIS (70 MW, Saclay, 1966) e o reator sul afri-

cano Safari-1 (20 MW, Pelindaba, 1965). 
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O 99Mo deve ser extraído do alvo irradiado, operação que é realizada por quatro instalações 

de processamento principais. No Canadá, a AECL (Atomic Energy of Canada Limited) separa o 99Mo 

dos alvos irradiados em Chalk River e a NORDION executa a purificação em Kanata. Na Holanda, 

todo o processamento é realizado pela COVIDIEN em Petten. Na Bélgica, o IRE (National Institute 

for Radioelements) é o responsável pela produção, em Fleurus. Na África do Sul, o processamento 

é realizado pela NECSA (South African Nuclear Energy Corporation), em Pelindaba. O 99Mo é então 

processado para a produção dos geradores 99Mo/99mTc, o que é realizado por diversas companhias, 

das quais destacam-se a COVIDIEN holandesa, antiga Mallinckrdt, a Lantheus Medical Imaging ame-

ricana, a GE Healthcare inglesa e a IBAMolecular francesa. Os geradores são fornecidos a hospitais 

ou centros de radiofarmácia e podem ser usados por apenas uma semana, devido à perda de ativi-

dade de 1 % por hora. Em circunstâncias normais, essa cadeia de produção e fornecimento garante 

a disponibilidade mundial de 99mTc diariamente nos 365 dias do ano, numa base de entrega semanal 

de geradores. Nessa cadeia, cada parceiro deve atuar eficientemente para assegurar o fornecimento 

ininterrupto e pontual do produto sob sua responsabilidade. Contudo, essa cadeia tem se mostrado 

vulnerável, resultando em graves crises no fornecimento, principalmente no seu ponto central, os 

reatores de pesquisas produtores de 99Mo [2,3]. 

Todos os cinco principais atuais reatores de pesquisas produtores de 99Mo são antigos, com 

mais de 40 anos de uso, além de não serem dedicados exclusivamente à produção de 99Mo. Alguns 

poucos reatores atendem a demandas regionais, como o reator australiano OPAL (Open Pool Aus-

tralian Light-water Reactor – 20 MW), funcionando também como “backups” em caso de crise de 

fornecimento de 99Mo. Devido à antiguidade dos principais reatores produtores de 99Mo, eles estão 

sujeitos cada vez a frequentes e longas paradas para manutenção, impactando de forma mais aguda 

no fornecimento desse importante radioisótopo [4]. 

Em agosto de 2008, o reator HFR de Petten estava planejado para estar operacional. Con-

forme programado, os reatores BR2, Osíris e NRU estavam parados para realização de operações de 

manutenção. Ocorreu que, devido à descoberta de corrosão e, possivelmente, de pequenos vaza-

mentos no circuito primário do reator, o HFR não entrou em operação. Independentemente disso, 

na mesma época ocorreu um incidente no IRE, um dos responsáveis pelo processamento dos alvos 

irradiados, no qual houve vazamento de 131I, o qual foi lançado através da chaminé de ventilação. 

Felizmente, esse incidente não causou quaisquer efeitos adversos na saúde dos trabalhadores e da 

população, mas a instalação parou sua operação. 

Repentinamente, só um dos principais reatores, o Safari-1 da África do Sul, manteve-se dis-

ponível. Além disso, uma das duas instalações de separação da Europa ficou indisponível e a outra, 

a COVIDIEN, teve que interromper suas atividades devido à falta de alvos irradiados. 

Depois de alguns dias, a produção de 99Mo foi retomada no Canadá, mas principalmente 

para o mercado da América do Norte. Graças aos esforços realizados pelos reatores OSÍRIS e BR2 

para a irradiação de um máximo de alvos, e de um acordo para permitir que a COVIDIEN processasse 

os alvos destinados ao IRE, a COVIDIEN pode voltar a funcionar no início de outubro. Depois de ter 

recebido a autorização governamentais, o IRE voltou a operar em meados de novembro e o reator 

HFR voltou a operar em fevereiro de 2009. 



 

       6 

Devido a esta crise, centenas de milhares de pacientes não puderam realizar procedimentos 

de diagnóstico por imagem com base no 99mTc. Alguns dos exames puderam ser realizados por meio 

de técnicas alternativas, mas a um preço muito mais elevado. Outros exames foram realizados 

usando radioisótopos menos eficientes. Contudo, a maioria dos pacientes teve seus procedimentos 

adiados ou cancelados. Esse foi o início da crise do 99Mo. 

Depois do retorno à operação em fevereiro de 2009, o reator HFR interrompeu novamente 

sua operação em fevereiro de 2010 para reparos no circuito primário de refrigeração. Voltou a ope-

rar em setembro de 2010. Depois da crise de 2008, o reator NRU paralisou sua operação em 2009, 

por 11 meses, para reparos nas soldas do vaso do reator, retornando a operar em agosto de 2010. 

Em 2010, três dos cinco reatores produtores de 99Mo (NRU, HFR e OSIRIS) ficaram fora de operação 

para manutenção, mostrando o um ciclo complexo de produção do 99Mo. 

Espera-se uma nova crise no fornecimento mundial de 99Mo, baseando-se nas informações 

sobre as paradas desses reatores para manutenção, já programadas. 

Ao se analisar essa crise de fornecimento, conclui-se que a comunidade médica mundial está 

atualmente enfrentando uma "crise de radiosótopos médicos", gerada pela fragilidade da cadeia 

produtiva do 99Mo, fundamentada principalmente na idade avançada dos atuais reatores de 

pesquisa produtores de 99Mo. A coincidência de problemas técnicos que afetaram (ainda afetam e 

continuarão a afetar) simultaneamente vários reatores mostra a fragilidade da estrutura mundial 

para a produção de isótopos médicos. A frota de reatores de pesquisa está envelhecendo em todo 

o mundo, e a construção de novos reatores não compensa economicamente o encerramento da 

atividade dos velhos reatores em operação, o que torna a crise difícil de ser resolvida, acenando 

para seu agravamento, principalmente quando se considera o aumento da demanda. 

 

1.2. Estratégia Brasileira para Enfrentamento da Crise do 99Mo 

O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, é uma autarquia associada à Uni-

versidade de São Paulo – USP, mantida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. O IPEN 

é quase que isoladamente o responsável para atender à demanda de radiofármacos no Brasil e a 

sua história não pode ser contada sem a associação com os radiofármacos. Quase a totalidade dos 

radiofármacos utilizados em medicina nuclear é proveniente do Instituto. O Centro de Radiofarmá-

cia do Instituto tem certificação ISO 9001:2000, norma internacional para o sistema de gestão de 

qualidade. 

Em 1981, o IPEN anunciou a produção de 99mTc com tecnologia própria. A demanda brasileira 

para esse radiofármaco tem crescido significativamente no Brasil, alcançando hoje mais de 320 ge-

radores por semana (450 Ci), o que corresponde a 4 % do consumo global de 99Mo, com um custo 

de importação de US$ 20 milhões por ano, esta situação correspondente ao ano de 2009 [5,6]. A 
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maioria da matéria prima (99Mo) vem do Canadá, devido à baixa potência do reator IEA-R1, insufici-

ente para produzir as quantidades necessárias do radioisótopo primário 99Mo. 

A estratégia brasileira para superar a crise do 99Mo baseia-se em ações de curto, médio e 

longo prazo [5,6]. 

A ação em curto prazo foi a compra de 99Mo da Argentina e da África do Sul (Safari-1), além 

de distribuir geradores produzidos pela Bélgica e Israel. 

O projeto em médio prazo consiste na produção de 99Mo por ativação com nêutrons (reação 

n,) e distribuição do 99mTc para clínicas de São Paulo. A proposta é separar o 99Mo por meio da 

técnica de extração por solventes. As perspectivas futuras dessa estratégia de médio prazo depen-

dem do aumento da potência do reator IEA-R1m de 4 para 5 MW. 

O projeto de longo prazo prevê a produção de 99Mo por meio de fissão nuclear do 235U 

usando alvos de irradiação. Essa estratégia depende da construção de um novo reator nuclear, o 

Reator Multipropósito Brasileiro - RMB, e da disponibilidade da tecnologia de fabricação dos alvos. 

Duas rotas diferentes estão sendo estudadas, a rota convencional de dissolução básica de alvos a 

base de dispersão UAlx-Al, e o método Cintchem modificado, que emprega a dissolução ácida de 

alvos de folha fina de urânio metálico [7]. 

Como já mencionado, existem duas rotas para a produção do radioisótopo 99Mo, por fissão 

do 235U ou pela captura de um nêutron pelo 98Mo. A seção de choque (probabilidade) de fissão do 
235U por um nêutron térmico é de aproximadamente 600 barns, que pode ser considerada uma 

probabilidade muito alta. Dessa probabilidade, aproximadamente 6,1 % (37 barns) resulta na pro-

dução de 99Mo como um fragmento de fissão. A seção de choque para a produção de 99Mo por 

captura de nêutron, segundo a reação nuclear 98Mo(n,)99Mo, é de apenas 0,13 barn para nêutrons 

térmicos, probabilidade quase 300 vezes menor do que a referente ao processo de fissão, mesmo 

considerando-se o rendimento da fissão de 6,1 % para o 99Mo. 

No passado, o IPEN desenvolveu a rota para produção de 99Mo por meio da ativação por 

nêutrons de alvos de Mo natural no reator IEA-R1 através da reação nuclear 98Mo(n,)99Mo. Con-

tudo, essa tecnologia é limitada, principalmente devido à baixa atividade específica do 99Mo produ-

zido por essa rota, na qual apenas uma pequena fração do isótopo 98Mo (ocorre 24,13 % na natu-

reza) é convertida a 99Mo. Esse fato inviabiliza o atendimento da demanda brasileira com a produção 

doméstica por essa via, tornando o Brasil dependente da importação de 99Mo produzido por fissão. 

Com a crise mundial de 2008 no fornecimento desse importante radioisótopo, o IPEN decidiu 

produzir o 99Mo pela rota de fissão nuclear e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) reali-

zou em 3 de setembro de 2008 a reunião de abertura para o Projeto Reator Multipropósito Brasi-

leiro (RMB). O RMB será um reator tipo piscina aberta com potência prevista de 30 MW, com cir-

cuito de refrigeração forçada no primário. O núcleo será refrigerado e moderado com água leve, 

utilizando berílio e água pesada como refletores. O núcleo será compacto para atingir um fluxo de 

nêutrons superior a 2 x 1014 n/cm2. Será construído em Iperó, cidade próxima à cidade de São Paulo. 

O projeto para a construção do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) foi aprovado pela Comissão 

de Monitoramento e Avaliação (CMA) do Plano Plurianual do Governo, conforme publicação no Di-

ário Oficial da União publicado em 1 de março de 2011. A CMA aprovou o parecer da Câmara Técnica 
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de Projetos de Grande Vulto (CTPGV) que foi favorável ao projeto pela importância técnica e socio-

econômica. Uma recente análise de sustentabilidade do Projeto RMB demonstrou que a infraestru-

tura do país atende a 74 % dos requisitos analisados, favorecendo a implantação do Projeto [8]. 

O projeto inclui o desenvolvimento de alvos de irradiação, já que a decisão é produzir 99Mo 

por fissão, que é o processo mais eficiente, adotado mundialmente. Seja utilizando alvos de disper-

são UAlx-Al ou alvos de folhas finas de urânio metálico, o Projeto RMB prevê a produção de 1000 Ci 

de 99Mo por semana, suficiente para atender à atual demanda brasileira, de 450 Ci semanais, e su-

ficiente para enfrentar o crescimento contínuo da demanda por muitos anos. 

1.3. Alvos de Irradiação de Folhas Finas de Urânio Metálico 

Para a produção de 99Mo por meio de fissão do 235U é necessário que o 235U esteja acondici-

onado de forma hermética num alvo de irradiação, de forma que o ambiente do reator não seja 

contaminado. O alvo, por sua vez, é inserido no caroço do reator por meio de um dispositivo de 

irradiação. Após a irradiação, o alvo é retirado do reator e é processado quimicamente para a reti-

rada do 99Mo produzido na fissão nuclear. Esse processamento depende de uma etapa inicial de 

dissolução do alvo e, depois, da separação e purificação do 99Mo. 

Existem, basicamente, duas rotas de processamento químico, uma delas usando dissolução 

alcalina e outra usando dissolução ácida. Usualmente os alvos usados na rota alcalina são fabricados 

na forma de pequenas placas que contém um núcleo de dispersão UAlx-Al. Os alvos usuais adotados 

na rota ácida são a base de UO2. Em ambos os casos o urânio altamente enriquecido (HEU-High 

Enriched Uranium / 93% em 235U) é utilizado, para maximização do rendimento na produção de 
99Mo. 

Visando a minimização do uso do urânio altamente enriquecido, o qual possibilita a fabrica-

ção de bombas, foi criado pelos Estados Unidos o Programa RERTR (Reduced Enrichment for Rese-

arch and Test Reactors), reeditado recentemente com o nome de Programa GTRI (Global Threat 

Reduction Initiative - Reactor Conversion Program). Este programa tem o objetivo de converter re-

atores de pesquisas americanos e internacionais que usam urânio altamente enriquecido HEU, e 

também fábricas de radioisótopos, para usar urânio de baixo enriquecimento (LEU-Low Enriched 

Uranium), com menos do que 20% em 235U, o qual não pode ser usado para a fabricação de artefatos 

explosivos. 

Iniciou-se, então, esforços, liderados pelos norte-americanos, no sentido de substituir o urâ-

nio HEU por urânio LEU na fabricação dos alvos de irradiação usados para a produção de 99Mo. A 

filosofia é não prejudicar o rendimento do processo normalmente adotado quando o urânio alta-

mente enriquecido é usado, assim como a qualidade do produto final. A única forma de obter isso 

é não diminuir o teor total de 235U presente no alvo, o que implica em aumentar 5 vezes a quanti-

dade de urânio de baixo enriquecimento presente. 

O alvo à base da dispersão UAlx-Al é produzido por meio da técnica já consagrada de monta-

gem núcleo-moldura-revestimentos (“picture-frame technique”) [9,10], na qual um núcleo fabri-

cado por metalurgia do pó, contendo pós de UAlx e de Al metálico, é encapsulado por alumínio, 

ficando isolado do ambiente do reator por todos os lados, durante o processo de irradiação. A forma 
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final dos alvos de dispersão UAx-Al são pequenas placas de alumínio contendo, em seu interior, um 

núcleo de dispersão, onde partículas de UAlx, que sofrerão fissão, ficam inseridas em uma matriz 

contínua de alumínio. Os alvos assim fabricados com urânio de baixo enriquecimento LEU possuem 

uma densidade de urânio de 2,9 gU/cm3 e contém tipicamente uma massa de 1,4 g de 235U. A ar-

gentina iniciou o desenvolvimento desse tipo de alvo em 2000 [11,12] e iniciou a produção de 99Mo 

com alvos de dispersão UAlx-Al em 2002. A ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Or-

ganisation) da Austrália também utiliza alvos LEU de dispersão UAlx-Al, irradiados no seu reator 

OPAL, de projeto Argentino. O IPEN concluiu com sucesso em janeiro de 2015 o desenvolvimento 

do processo de fabricação desse tipo de alvo, com apoio da FAPESP por meio do Projeto 

2011/13849-9. Esse é o alvo LEU usado na rota alcalina, e está limitado a uma massa de 1,4 g de 
235U por alvo. 

Na rota ácida, a estratégia é substituir o UO2 altamente enriquecido, empregado na rotina 

básica de produção, por folhas finas de urânio metálico com baixo enriquecimento (20% 235U). Esse 

tipo de alvo tem sido desenvolvido pelo Argonne National Laboratory em cooperação com, princi-

palmente, a Indonésia [13]. Os alvos de folhas finas consistem de uma folha fina de urânio metálico, 

com 125 m de espessura, embrulhada em folha de níquel e encapsulada num tubo de alumínio 

[14,15]. A folha de níquel serve como uma barreira para os produtos de fissão e previne o caldea-

mento entre a folha fina de urânio e o alumínio. O projeto cilíndrico é utilizado para garantir a inte-

gridade estrutural do alvo, para aumentar a transferência de calor e para facilitar a desmontagem 

do alvo após a irradiação. 

Os alvos de folha fina de urânio metálico apresentam diversas vantagens importantes em 

comparação com os alvos a base da dispersão UAlx-Al comumente usados para a fabricação de 99Mo 

por fissão nuclear[16], enumeradas abaixo: 

1. A capacidade de carregamento de um alvo de dispersão é no máximo 2,9 gU/cm3. A 

densidade de uma folha metálica é aproximadamente 19 gU/cm3. Como consequên-

cia, um alvo de folha fina pode ser mais compacto, economizando o espaço disponí-

vel no reator para irradiação; 

2. A alta densidade do urânio metálico, de cerca de 19 g/cm3, possibilita incorporação 

de quase 5 g235U/cm3, muito superior à capacidade de incorporação de 235U do alvo 

tipo dispersão. Essa carga de 235U possibilita, portanto, quase quadruplicar a produ-

tividade de 99Mo numa mesma operação de irradiação; 

3. Assumindo-se um alvo de folha fina com a mesma massa de urânio de um alvo de 

dispersão, o tempo necessário para a dissolução do alvo a base de folha fina é signi-

ficativamente menor. Como a folha fina é removida do alvo antes da dissolução, ape-

nas ela deve ser dissolvida no primeiro estágio do processo de produção de 99Mo; 

4. Assumindo-se um alvo de folha fina com a mesma massa de urânio de um alvo de 

dispersão, o volume de rejeito líquido de alta atividade gerado na dissolução do alvo 

de folha fina é cerca de 15 vezes menor, devido ao fato de que apenas a folha fina é 

dissolvida. Como o alvo é desmontado antes da dissolução, toda a parte de alumínio 
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do alvo de folha fina não precisa ser dissolvida e é descartada como rejeito sólido de 

baixa atividade; 

5. O custo específico (R$/g) do alvo de folha fina é menor do que o custo específico do 

alvo a base da dispersão UAlx-Al; 

Desde 1995, o Argonne National Laboratory (ANL) vem cooperando com a Indonésia (BA-

TAN) para desenvolver a produção de 99Mo usando alvos de folhas finas de urânio LEU, visando à 

substituição da produção usando UO2 altamente enriquecido. As atividades desenvolveram-se com 

o Nuclear Fuel Technology Center (PTBN) para estudar o projeto e a fabricação dos alvos, como o 

Research Reactor Technology Center para estudar os aspectos da irradiação, e com o Radioisotope 

and Radiopharmaceutical Development Centre para estudar a produção do 99Mo por meio da rota 

de dissolução ácida. Portanto, trata-se de um  programa abrangente. O reator usado para a irradia-

ção é o reator RSG GAS de Serpong, com uma potência instalada de 15 MW. Depois da irradiação, 

o alvo de folha fina é desmontado numa célula-quente e é dissolvido em ácido nítrico [17,18]. Os 

alvos de folhas finas de urânio LEU já estão sendo utilizados pela Indonésia com autorização do DOE 

americano, e BATAN tem produzido 7 Ci por semana para consumo interno, 5 a 10 Ci por semana 

para a Malásia, 20 Ci por semana para o Japão, 5 Ci por semana para Bangladeshi e 5 Ci por 2 sema-

nas para o Vietnã [19,20]. 

A IAEA (International Atomic Energy Agency) da ONU apoiou o desenvolvimento desse tipo 

de alvo criando em 2005 o Projeto “Coordinated Research Project (CRP) on Developing Techniques 

for Small-Scale Indigenous Production of Mo-99 using LEU or Neutron Activation”, com participação 

do Chile, Egito, Indonésia, Paquistão, Polônia e Romênia. A experiência adquirida pelo ANL e BATAN 

na fabricação dos alvos de folhas finas, na sua irradiação e no seu posterior processamento químico 

foi transferida aos países participantes [21]. 

Os Estados Unidos é o maior mercado mundial de 99Mo (~50%) mas não possui produção 

doméstica, apesar dos diversos acordos firmados de cooperação técnica com várias instituições ex-

ternas. Preocupados com as crises mundiais de fornecimento de 99Mo, os americanos iniciaram ati-

vidades objetivando o desenvolvimento da produção doméstica de 99Mo, as quais estão em fase 

final [22]. Em Junho de 2014, o grupo de engenharia química do Argonne National Laboratory (ANL) 

apresentou resultados demonstrando a tecnologia de dissolução de alvos de folhas finas irradiados, 

com recuperação de mais de 98% do 99Mo produzido. Além disso, um grande projeto da 

NNSA/OGTR (National Nuclear Security Administration/ Office of Global Threat Reduction), envol-

vendo o ANL, o ORNL (Oak Ridge National Laboratory), o Y-12 (National Security Complex), e a Uni-

versidade de Massachussets, está finalizando o processo de qualificação dos alvos de folhas finas 

fabricados no Y-12 por meio de irradiação nos reatores americanos HFIR (High Flux Isotope Reactor) 

e MURR (Massachussets University Research Reactor). 

Observa-se que uma grande experiência de irradiação do alvo de folha fina de urânio acu-

mulou-se, com irradiações nos reatores da ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Or-

ganization), BATAN (Comissão de Energia Atômica da Indonésia), CNEA (Comissão de Energia Atô-

mica da Argentina) e reatores de pesquisas americanos (HFIR e MURR). 
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Todo esse histórico demonstra que a tecnologia dos alvos de folhas finas de urânio deverá 

dominar o mercado da produção de 99Mo por fissão nuclear no futuro próximo, tendo em vista a 

demonstração da viabilidade tecnológica e as importantes vantagens técnicas apresentadas. 

1.4. Processo de Fabricação de Alvos de Folhas Finas de Urânio 

Metálico 

O processo básico para produzir as folhas finas de urânio metálico usadas neste tipo de alvo 

é baseado em laminação a frio e a quente [23,24] ou em lingotamento contínuo [25,26]. O processo 

de produção de folhas finas de urânio metálico por lingotamento contínuo desenvolvido pelo KAERI 

[25,26] é economicamente atraente, mas produz folhas finas com irregularidades superficiais e va-

riações de espessura. Tais imperfeições têm impedido a qualificação desse tipo de folhas finas para 

uso comercial. 

Estão envolvidos no desenvolvimento da tecnologia de fabricação de alvos de folhas finas de 

urânio, em cooperação com o ANL/Estados Unidos [27], principalmente a Indonésia [23], o Chile 

[24], o Paquistão [28], os Estados Unidos [29] e a Coréia do Sul [25,26,30]. 

Segundo as informações publicadas, em geral o alvo consiste de uma folha fina de urânio 

metálico enriquecido a 20% em 235U, com espessura tipicamente de 125 µm, embrulhada com uma 

folha de níquel com espessura de 15 µm, a qual atua como barreira para os produtos de fissão. O 

conjunto é montado num tubo de alumínio que funciona como revestimento durante a irradiação 

(ver figura da capa). Após a irradiação, o alvo é desmontado, separando-se a folha fina de urânio 

metálico para sua dissolução e recuperação do 99Mo produzido na fissão nuclear do 235U. O alumínio 

usado como revestimento é descartado como rejeito de baixa atividade. A separação da folha fina 

de urânio metálico do revestimento antes do processamento químico reduz o tempo de processa-

mento e o volume de rejeito líquido, quando comparado com o processo adotado no processa-

mento do alvo de dispersão UAlx-Al. 

 

Com exceção da tecnologia de fabricação adotada pela Coréia do Sul, que adota lingota-

mento contínuo, os outros grupos envolvidos com a tecnologia de folhas finas adotam a laminação 

(A) (B) 

Figura 1 – Processo de fabricação da folha de urânio.  

(A) conjunto para laminação a quente. (B) conjunto após a laminação a quente. 
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para fabricação desses alvos. O processo envolve a laminação de um tablete de urânio metálico, o 

qual é encapsulado em uma estrutura de aço 1020 para evitar oxidação. Evita-se o caldeamento 

entre o urânio e o aço 1020 por meio de uma solução de óxido de ítrio em álcool. O conjunto é 

laminado a quente em temperatura de 625 oC e é desmontado, retirando-se a folha de urânio após 

o resfriamento e desmontagem da estrutura de aço, como ilustra a figura 1 [17,23]. A folha obtida 

é montada em outra estrutura, desta vez de aço inoxidável, e é laminada a frio até a obtenção de 

uma espessura de 125 m, como ilustra a figura 2 [29]. 

 

Figura 2 – Folha fina acabada de urânio metálico,  

após laminação a frio. 

 

A folha fina obtida é embrulhada numa folha de níquel, a qual funciona como barreira de 

produtos de fissão e proteção contra caldeamento com o alumínio, e é inserida entre dois tubos de 

alumínio concêntricos. No tubo interno é usinado um rebaixo para acomodação da folha de urânio, 

e este é inserido no interior do tubo externo, como ilustra a figura 3 [17,23]. 

 

Figura 3 – Montagem da folha fina de urânio metálico  

entre tubos concêntricos de alumínio. 

 

Para garantir um contato suficiente entre a folha fina e o alumínio, necessário para garantir 

a extração do calor gerado na fissão pela refrigeração no dispositivo de irradiação, o tubo interno é 

deformado plasticamente na direção radial, por meio de um dispositivo especial, chamado “drawing 
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press machine” e traduzido para o português como “expansor mecânico”. A figura 4 apresenta fo-

tografias da máquina expansora usada no Y-12 National Security Complex [29]. 

 

  

Figura 4 – Ilustração da máquina expansora e ferramentas  

utilizadas na montagem dos alvos de folhas finas  

segundo o processo desenvolvido no Y-12. 

 

A operação final de fabricação é a soldagem das extremidades do alvo para garantir o isola-

mento da folha fina de urânio do ambiente do reator. Isso é realizado por meio de soldagem TIG 

com corrente alternada. Um dispositivo especial de soldagem é necessário para girar o alvo tubular 

no arco de solda para a realização da delicada solda circular, como ilustra a figura 5 [18]. A estan-

queidade é verificada e o alvo montado é decapado para limpeza final. 

 

 

Figura 5 – Ilustração da máquina de solda-

gem circular usada em BATAN. 

 

O alvo tubular de folha fina de urânio metálico é posicionado no dispositivo de irradiação e 

irradiado no reator. Após a irradiação o alvo é transferido para as células quentes e processado para 

extração do 99Mo produzido na fissão nuclear. As etapas pós-irradiação são a desmontagem do alvo, 

a qual é realizada por uma máquina de corte especial que conta o alvo na sua longitudinal e nas 

duas extremidades, o que possibilita a extração da folha fina de urânio embrulhada na folha de 

níquel. A folha fina é dissolvida juntamente com o níquel em ácido nítrico e sucessivas operações 

químicas são realizadas nos centros de radiofarmácia até a obtenção do gerador de tecnécio-99m, 

que é transferido aos hospitais e clínicas especializadas para uso pela população. 

O ciclo do alvo de folha fina de urânio metálico começa na fabricação da folha fina e termina 

na desmontagem do alvo após a irradiação, quando se iniciam os processos químicos de extração 
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do 99Mo produzido na fissão nuclear, como ilustra a figura 6 [29]. O escopo do Projeto inclui a fabri-

cação das folhas finas e a montagem e qualificação do alvo quanto à especificação internacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ciclo do alvo de folha fina 

de urânio metálico. 

 

 

1.5 Eletrodeposição de Níquel sobre Folhas Finas de Urânio 

 

Como descrito anteriormente, na fabricação do alvo, há uma recobertura de uma folha fina 

de níquel sobre a folha fina de urânio. Esse processo é complexo devido às seguintes razões: 

 

a. A folha fina de níquel, de pouco mais do que 20m de espessura, torna-se encruada durante 

o processo de dobraduras sobre a folha fina de urânio, portanto, passível de quebrar e deixar 

abertura entre o urânio e o invólucro de alumínio; 

b. Tendo feito a cobertura da folha fina de urânio com a folha de níquel, o processo de intro-

dução e colocação do conjunto U-Ni na calha do tubo interno do invólucro de alumínio é 

uma atividade complexa e manual, quando o operador deve conformar com a mão o con-

junto U-Ni para se conformar a calha no tubo e fechar o tubo externo de alumínio sobre o 

conjunto sem cisalhar a capa de Ni. Tudo tem que ser feito com o maior cuidado, caso con-

trário perde-se todo o trabalho e deve se voltar a fase inicial.  

 

Figura 6 – Ilustração do conjunto U-Ni conformado  

no interior do invólucro tubular de alumínio. 

 

Vê-se assim a utilização da eletrodeposição de níquel como um processo pertinente para se 

produzir o conjunto U-Ni. No entanto, a eletrodeposição de níquel sobre urânio não é um processo 
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trivial de niquelação, pois devido à finalidade de ter um material destinado à irradiação para produ-

ção de um radiofármaco. Portanto, tem-se como princípio para se proceder esse processo no caso 

específico, com as seguintes características: 

 

a. Fazer uma pré-conformação do urânio em um sistema de calandragem, de forma que a 

folha fina já tenha a dimensão do encaixe no tubo interno de alumínio e com uma pequena 

pega elástica de fixação de forma a mantê-la plenamente conformada e fixa dentro da calha 

do tubo interno. 

b. Uma vez conformado o conjunto U-Ni, parte-se para o processo de niquelação da peça já 

conformada. Essa niquelação em material conformado é importante, pois evitará qualquer 

conformação posterior para inserir o material na calha do tubo de alumínio. Pequenas con-

formações poderiam levar a fissuras da camada niquelada e promovendo assim a exposição 

do urânio ao alumínio. 

c. A fase de niquelação deve ser precedida por uma decapagem que não promova pites, utili-

zando-se potencialmente ácidos nítrico e fosfórico; essa decapagem deverá ser feita de 

forma automatizada e com polarização anódica ou pulsada. 

d. Segue-se uma fase de lavagem em meio hídrico. 

e. A niquelação recebe a peça conformada de urânio já polarizada ao ser imersa em banho 

eletroquímico do tipo Watts modificado. 

f. A peça niquelada recebe um novo banho hídrico de limpeza e segue para a montagem do 

alvo de irradiação. 

 

Aparentemente simples, no entanto, esse processo é relativamente complexo, pois gera 

substâncias contaminadas com urânio enriquecido, nos banhos de decapagem, de lavagem e nique-

lação. Além disso, os componentes do banho de Watts tradicional contêm ácido bórico e o boro é 

um grande absorvedor de nêutron. Isso poderia levar a se ter um condicionante negativo durante o 

processo de irradiação do alvo. 

 

A eletrodeposição de níquel sobre urânio tem que ser realizada de uma forma a garantir que 

não haja contaminação de urânio na solução para que eventuais cátions de urânio não façam parte 

da camada de recobrimento. Portanto, a utilização de eletrodeposição pulsada, normalmente, mais 

efetiva para um recobrimento pleno deve ser bem avaliada. Todo o sistema, para se garantir repro-

dutibilidade deve ser realizado de forma automatizada, de forma a se trazer para o processo um 

sistema contínuo de agitação nos banhos, garantindo-se, não concentração de íons de forma loca-

lizada. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste Projeto de Pesquisa é desenvolver e disponibilizar ao Brasil a tecnolo-

gia de fabricação de alvos de folhas finas de urânio metálico para produzir 99Mo no Reator Multi-

propósito Brasileiro – RMB, utilizando a produção das folhas finas de urânio recobertas com níquel 

eletrodepositado por tecnologia a ser desenvolvida no contexto desse projeto.  

Objetivos específicos 

1. Desenvolver um sistema próprio de conformação das folhas finas de urânio, antes da 

eletrodeposição, através de calandragem. Isso produzirá um semi-tubo aberto da fo-

lha fina de urânio metálico. Esse processo será desenvolvido para evitar que a folha 

fina de urânio sofra qualquer deformação antes e após a eletrodeposição de níquel 

sobre sua superfície de forma a evitar que haja eventuais rupturas, fissuras e aber-

tura do recobrimento de níquel que possam comprometer futuramente a barreira de 

interdifusão entre o urânio e alumínio, que potencialmente gerariam um acidente 

nuclear durante irradiação. 

2. Desenvolver um sistema e banho químico de decapagem eletrolítica de forma a pro-

duzir uma decapagem do semi-tubo da folha fina de urânio que, uma vez mergu-

lhada, com polarização catódica em solução ácida, com agitação automatizada circu-

lar e retilínea com movimento laminar, possa se submeter à decapagem fazendo, as-

sim, uma preparação adequada de exposição apenas da superfície metálica da folha 

fina de urânio para receber a eletrodeposição de níquel.  

3. Desenvolver um banho eletroquímico adequado, em composição, polarização e tem-

poralização, para melhor preparar a superfície metálica de urânio para receber a ele-

trodeposição. 

4. Desenvolver um banho baseado na solução de Watts com aditivos que não compro-

metam a superfície de níquel que recobrirá a folha de urânio, de forma a não conter 

elementos nocivos à irradiação neutrônica. 

5. Desenvolver um equipamento automatizado de translação, com eletrodo rotacional 

de forma a permitir que haja um recobrimento homogêneo da folha fina de urânio e 

que ao ser colocado no tubo interno do alvo se mantenha íntegro e permita que haja 

o fechamento do tubo externo sem arranhões e travamentos e que tenha uma es-

pessura regular de 20 a 25m.  
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3. JUSTIFICATIVA 

Os resultados deste Projeto serão diretamente aplicados no Projeto RMB, o qual prevê a 

possibilidade de uso de alvos de folhas finas de urânio metálico para a produção de 99Mo por fissão 

nuclear [6]. 

Utilizando o urânio de baixo enriquecimento (LEU), a tecnologia disponível hoje em dia no 

Brasil para a fabricação de alvos de irradiação é a de dispersão, a mesma usada para a produção de 

combustível para reatores de pesquisa. Para a produção de 1000 Ci por semana, como prevê o Pro-

jeto RMB, será necessário a fabricação de 1046 alvos de dispersão por ano. Esse número de alvos 

deverá ser fabricado em conjunto com os elementos combustíveis que serão utilizados pelo RMB, 

que equivale à fabricação anual de cerca de 60 elementos combustíveis. Essa situação impactará 

negativamente na capacidade de produção das instalações de fabricação do IPEN. Ações para dimi-

nuir essa demanda tornam-se importantes. 

O desenvolvimento da tecnologia de fabricação de folhas finas de urânio metálico, como 

proposto neste projeto, diminuirá a pressão sobre a fábrica de elementos combustíveis do IPEN, na 

medida em que os alvos baseados em folhas finas podem incorporar cerca de 4 vezes mais a massa 

de 235U possível de ser incorporada em alvos a base de dispersão UAlx-Al. Além disso, apesar do 

processo de fabricação proposto neste projeto também envolver laminação, que é parte do proce-

dimento de fabricação tradicional do IPEN, ele é fundamentalmente diferente dos demais procedi-

mentos de fabricação do combustível. Para que se tenha uma ideia, pretende-se neste projeto que 

a laminação de uma única folha fina de urânio metálico seja suficiente para a montagem de 4 a 5 

alvos de irradiação, o que corresponde à aproximadamente 20 alvos a base de dispersão. Sendo 

assim, a fabricação de apenas 50 folhas finas de urânio metálico anualmente corresponderia à fa-

bricação dos 1046 alvos a base de dispersão UAlx-Al. Isso também viabilizaria um aumento da pro-

dução semanal de 99Mo, se necessário. 

Além disso, e talvez mais importante, a tecnologia a ser desenvolvida no Projeto é substan-

cialmente superior à tecnologia dos alvos de dispersão, pela maior produtividade de 99Mo, pelo 

menor custo de produção e pela menor quantidade de rejeitos radioativos de alta atividade gerada. 

O resultado do Projeto disponibilizará ao Brasil a mais moderna tecnologia de fabricação de alvos 

para produção de 99Mo por fissão nuclear. 

De forma geral, o projeto insere-se no esforço do Centro do Combustível Nuclear (CCN) do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) de desenvolver e disponibilizar ao país a tec-

nologia de fabricação de alvos de irradiação para nacionalização da produção de 99Mo por fissão 

nuclear, como apoio ao Projeto RMB, complementando os resultados obtidos no Projeto FAPESP 

2011/13849-9, concluído com êxito em janeiro de 2015. Tal esforço alinha-se ao esforço do Brasil 

em atender à crescente demanda brasileira por radiofármacos, principalmente o 99mTc, e enfrentar 

as crises de fornecimento de 99Mo no mercado internacional. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

Por meio da definição de parâmetros de fabricação, devidamente ajustados às exigências da 

tecnologia de fabricação desse novo produto, novos dispositivos deverão ser desenvolvidos e im-

plantados em adição à atual infraestrutura disponível no IPEN para a fabricação do combustível nu-

clear tradicional. O conjunto destes parâmetros e dispositivos de fabricação possibilitará a fabrica-

ção no Brasil de alvos de irradiação adequados para a nacionalização da produção de 99Mo com 

capacidade produtiva muito superior à tecnologia baseada em dispersões UAlx-Al, atualmente dis-

ponível. Esse é o principal resultado previsto para este Projeto. Cabe ressaltar que, com o domínio 

da tecnologia de enriquecimento do urânio pelo país, todos os materiais e tecnologias serão total-

mente nacionais, colocando o Brasil como autossuficiente na área de produção de 99Mo utilizando 

fissão nuclear e adotando a tecnologia mais avançada para a fabricação de alvos de irradiação. 

Nesse projeto espera-se que possamos desenvolver o sistema complementar de produção 

de alvos da linha ácida de pós-irradiação, isso é, desenvolver alvos de irradiação tipo Cintchem con-

forme apresentado anteriormente, mas com a folha fina de urânio já conformada, decapada e re-

coberta eletroquimicamente. De forma específica vê-se os seguintes elementos de fabricação de 

alvos tubulares a serem desenvolvidos: 

1. Desenvolvimento do sistema de conformação de semi-tubos de folha fina de urânio 

metálico, através de calandragem de precisão. Pelo que se sabe da literatura sobre a 

temática e também de contatos e visitas feitas aos fabricantes desses alvos de irradi-

ação, essa prática é inexistente e torna o processo extremamente complexo durante 

a montagem do alvo. Em particular esse desenvolvimento será motivo de patentea-

mento. 

2. Desenvolvimento adequado de um banho eletroquímico próprio para decapagem 

não agressiva e superficial dos óxidos de urânio formados sobre a folha fina com o 

objetivo de prepará-la para o recobrimento de eletrodeposição. 

3. Desenvolvimento de um banho de niquelação adequado e não contaminante, do 

ponto de vista nuclear, de forma a se ter um pleno recobrimento do semi-tubo de 

urânio. Esse banho terá agitação automatizada de forma a se garantir um contato 

pleno não turbulento, entre a superfície metálica do semi-tubo com o banho. Nesse 

equipamento serão introduzidos, no eletrodo rotacional, em movimentos laterais e 

circulares programados por TI. Esse equipamento também será objeto de patentea-

mento. 

4. Haverá, além das patentes, possibilidades de publicações científicas. 
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5. METODOLOGIA 

Metodologia Desenvolvida 

Para a fabricação das folhas finas de urânio por laminação, basicamente foi adotada a tec-

nologia “Picture Frame Technique” [9,10], a qual é bem conhecida e experimentada pelo grupo de 

combustíveis do IPEN. As placas de moldura e revestimento servirão, neste caso, apenas como ma-

terial de suporte e proteção contra oxidação durante a deformação do urânio metálico por lamina-

ção, construídas com aço doce. A definição das geometrias das placas de aço de suporte e do tablete 

de urânio metálico iniciais, assim como o tratamento termomecânico a ser realizado, ou seja, tem-

peratura e projeto de passes de laminação. 

O desenvolvimento experimental deste Projeto já foi iniciado em 2014, como um trabalho 

de doutoramento intitulado “ESTUDO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE ALVOS DE FOLHAS FINAS DE 

URÂNIO METÁLICO PARA PRODUÇÃO DE Mo-99” ainda em processo de conclusão realizado por José Antônio 

Batista Souza. 

Durante 2014 foi produzido urânio metálico natural por meio de redução magnesiotérmica 

do UF4. O urânio metálico obtido foi refundido em forno de indução e lingotado para obtenção de 

um lingote na forma de um tablete de 60 mm x 80 mm x 4 mm de espessura. A figura 7 ilustra um 

dingote de urânio metálico obtido na redução do UF4 com magnésio. A figura 8 ilustra o forno de 

indução utilizado na refusão e lingotamento do urânio metálico. A figura 9 ilustra dois tipos de lin-

goteira utilizadas, fabricadas em cobre e em grafite. A lingoteira de grafite apresentou melhor re-

sultado em termos de defeitos de solidificação, conforme se pode observar nas fotografias da figura 

10 e nas radiografias da figura 11. 

Foi fabricado um total de 4 tabletes de urânio metálico. A figura 10 ilustra tabletes típicos. 

Observam-se defeitos de solidificação, não somente superficiais como também internos. As radio-

grafias da figura 11 mostram defeitos relacionados ao rechupe na solidificação. 

Ficou evidenciado que o uso de lingoteira de grafite favorece a obtenção de tabletes de me-

lhor qualidade, como poucos defeitos internos, apesar de existirem. 

Do melhor tablete de urânio obtido foi retirada uma peça de largura 25,5 mm e comprimento 

50 mm da região do tablete mais livre de defeitos. Isso foi realizado por meio de corte em disco 

diamantado. O conjunto foi montado na moldura de aço 1020. Foi depositada uma camada de óxido 

de ítrio entre a chapa de moldura e revestimentos para evitar o caldeamento entre as partes.  

A figura 12 ilustra a moldura (devidamente protegida por uma camada de ítria) com a cavi-

dade onde foi inserido o tablete de urânio. O conjunto montado, contendo o tablete de urânio, foi 

soldado por solda TIG e foi inteiramente selado para proteção do urânio contra oxidação. 
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Figura 7 – Típico din-

gote de urânio metá-

lico obtido na redução 

do UF4 com magnésio. 

 

 

Figura 8 – Forno de in-

dução usado na refu-

são e lingotamento do 

tablete de urânio me-

tálico. 

A - vista geral.  

B-compartimentos do 

cadinho (zircônia) e da 

lingoteira (grafite).    

C-Material fundido no 

interior do cadinho. 

 

 

Figura 9 – Lingoteiras 

utilizadas no lingota-

mento dos tabletes de 

urânio metálico. 

A-grafite.   B-cobre. 
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Figura 10 – Tabletes 

de urânio metálico típi-

cos, obtidos no Lingo-

tamento em grafite. 

 

 

Figura 11 – Neutron-

grafias de tabletes de 

urânio metálico obti-

dos em lingoteira  

(A) grafite e (B) cobre. 

 (A)                                                              (B) 

 

Figura 12 – Moldura de 

aço 1020 protegida 

com ítria para prevenir 

caldeamento. 

 

 

Figura 13 – Placa ob-

tida após a laminação 

a quente, cortada nas 

extremidades e aberta 

para retirada da lâ-

mina de urânio metá-

lico obtida na lamaina-

ção a quente. 
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Figura 14 – Radiografia 

da lâmina de urânio 

após a laminação a 

quente e sua aparên-

cia. 

 

 

 

 

Figura 15 – Folha fina 

de urânio metálico 

(200 m) obtida nos 

trabalhos preliminares. 
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O conjunto soldado foi laminado a 650 oC em 22 passes com deformação por passe variando 

entre 15% no início da laminação a quente até 5 % nos passes finais. A espessura inicial do tablete 

foi de 4 mm e obteve-se uma placa laminada de urânio de espessura de 0,51 mm. A placa de aço 

obtida foi cortada e a lâmina de urânio obtida da laminação a quente foi retirada, como ilustra a 

figura 13. A figura 14 mostra uma radiografia da placa após a laminação a quente e a lâmina de 

urânio produzida. 

Observou-se uma boa homogeneidade da lâmina de urânio na imagem da radiografia. Ape-

sar das manchas que se puderam observar na superfície, após uma limpeza química em ácido nítrico 

a superfície mostrou-se homogênea e livre de defeitos. 

A lâmina de urânio obtida na laminação a quente foi laminada a frio até a obtenção da es-

pessura de 200 m. Para isso, a lâmina foi colocada no interior de uma chapa de aço inoxidável 304 

dobrada e o conjunto foi laminado a frio em passes de pequena redução, não superior a 5%. Nessa 

fase observou-se que a redução a frio de 510 m até 125 m não foi possível devido ao alto grau de 

encruamento da folha de urânio metálico. Por essa razão, a laminação foi interrompida na espessura 

de 200 m. 

Na laminação a frio a placa de aço inoxidável 304 foi substituída quando o seu nível de en-

cruamento aumentava a ponto de dificultar a manipulação do conjunto. O maior problema foi man-

ter a lâmina de urânio na posição durante o passe de laminação. Esse problema foi comentado com 

um especialista no assunto, o Prof. Jaime Lisboa Lineros, da Planta de Elementos Combustíbles do 

Chile, durante um congresso ocorrido na Eslovênia, ocasião em que ele nos orientou a diminuir 

muito a redução na laminação a frio, que deve ser usada apenas para melhorar o acabamento su-

perficial e não deve ser superior a 10% em espessura. Isso será feito numa próxima etapa. A fi-

gura 15 apresenta fotografias da folha fina obtida, da qual foram retiradas amostras para análise 

metalográfica, a qual está sendo realizada no momento. 

Essa experiência prévia será útil no desenvolvimento deste Projeto e demonstram a sua via-

bilidade técnica. A etapa de lingotamento deve ainda ser estudada para a obtenção de um lingote 

com melhor qualidade. Isso será obtido melhorando o projeto da lingoteira e estudando a tempe-

ratura e velocidade de vazamento. Os procedimentos para a montagem do conjunto, a aplicação da 

ítria e a laminação a quente estão praticamente definidos. A etapa de laminação a frio necessita 

ainda ser mais bem estudada. 

Analisando o fluxograma de processo proposto para o Projeto, apresentado na figura 16, 

nota-se que diversas etapas já começaram a ser estudadas, nas quais já existe uma boa experiência 

prévia, assinadas em verde. A especificação a ser seguida neste Projeto será a especificação desen-

volvida pelo Argonne National Laboratory (ANL) e implementada pelo BATAN da Indonésia para a 

sua produção de 99Mo. Essa especificação também foi a base do desenvolvimento das atividades 

nessa área, coordenadas pela IAEA (CRP). Essa especificação foi obtida do Prof. Jaime Lisboa Lineros, 

do Chile, que foi o responsável pelo desenvolvimento da fabricação desse tipo de alvo no CRP da 

IAEA, repassando essa tecnologia para a Líbia e Polônia. O Prof. Jaime concordou em ajudar no de-

senvolvimento deste Projeto, já que o Brasil não participou do CRP da IAEA, e essa tecnologia é 

aberta para estimular os países a não usar urânio de alto enriquecimento. A figura 17 apresenta a 
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especificação dimensional do alvo a ser desenvolvido neste Projeto. Essas especificações são a base 

para o alvo a ser usado no RMB e as adequações necessárias serão facilmente implementadas, uma 

vez que a tecnologia de fabricação estará fundamentada, como resultado deste Projeto. 

Os tubos de alumínio a serem usados no Projeto serão obtidos no mercado nacional (liga 

6061). As operações de usinagem dos tubos serão realizadas usando torno CNC disponível no IPEN. 

As operações de limpeza e decapagem dos tubos e das folhas finas serão realizadas nas instalações 

do Centro do Combustível nuclear do IPEN, como estão sendo realizadas as operações de laminação 

a quente e a frio. Isso é suficiente para o estudo da montagem da folha fina nos tubos concêntricos. 

Para a fabricação do alvo, os tubos concêntricos contendo a folha de alumínio devem passar 

por uma operação mecânica onde o tubo interno é deformado plasticamente e o tubo externo ab-

sorve a deformação do tubo interno deformando-se elasticamente. Isso é realizado numa máquina 

especialmente projetada para essa finalidade, como ilustra a figura 4, denominada máquina expan-

sora. Essa máquina será desenvolvida, projetada e fabricada no Brasil. Três empresas concordaram 

em executar esse serviço e apresentaram orçamentos. 

Após a fabricação do alvo, o mesmo deve ser selado de modo a garantir a estanqueidade do 

alvo, isso para proteger o ambiente do reator de produtos de fissão gerados na folha de urânio. 

Devido à pequena espessura da aresta do alvo tubular, é necessária uma máquina de solda especial 

que gire o tubo a ser soldado em diferentes velocidades de rotação. Essa máquina será desenvol-

vida, projetada e fabricada no Brasil. A fonte de solda TIG será fornecida pelo IPEN. Três empresas 

concordaram em executar esse serviço e apresentaram orçamentos. 

Após a soldagem será necessária a realização de um teste de estanqueidade do alvo. O pro-

cedimento para realização desse teste será desenvolvido neste Projeto. Existe disponível no IPEN 

um detector de vazamento com hélio (leak detector) que poderá ser utilizado. 

A análise dimensional externa será realizada no setor de metrologia do Centro do Combus-

tível Nuclear (CCN) do IPEN e a análise dimensional interna será realizada por fluoroscopia, também 

no CCN (verificação do posicionamento da folha fina de urânio no interior do alvo).  O gap de ar será 

medido por meio de metalografia. Esta característica é uma das mais importantes do alvo, pois está 

relacionada ao seu desempenho durante a irradiação, em termos de transferência de calor. A faixa 

de valores especificada é entre 6 e 20 m. 

A Meta XIII deste Projeto de Pesquisa prevê o fornecimento de alvos de folhas finas de urânio 

metálico ao Centro de Radiofarmácia do IPEN, que está desenvolvendo o processo de extração de 
99Mo via dissolução ácida. Para o desenvolvimento do processo de dissolução das folhas finas será 

necessária a disponibilização desse material. 
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Figura 16 – Fluxograma do processo de fabricação de alvos de folhas finas de 

urânio metálico. 



 

       26 

Figura 17 – Especificação dimensional do alvo a ser desenvolvido no presente Projeto de 

Pesquisa (baseado no projeto do alvo fabricado pela Indonésia e desenvolvido pelo ANL). 
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Metodologia a ser desenvolvida 

Como se pode ver, todo o processo até a confecção final do alvo de urânio metálico pode 

ser feito no CCN, mas com os seguintes problemas: 

1. Necessita-se embrulhar manualmente a folha fina de urânio metálico. Isso não é um pro-

cesso trivial, pois a folha de níquel utilizada para embrulhar o urânio é muito fina, na 

ordem de 20m. Esse processo é passível de rompimento da folha de níquel e se não for 

feito com cuidado pode deixar folga entre o níquel e o urânio, contendo bolsões de ar 

que poderão gerar ilhas de calor sobre o urânio durante irradiação. 

2. Durante a introdução do conjunto da chapa fina recoberta com a folha de níquel, deve-

se conformá-la manualmente. Apesar de isso ser possível, o conjunto tem uma certa ri-

gidez e desenvolve um efeito elástico que pode gerar atrito entre o tubo externo e o 

interno. Isso pode levar ao rasgamento da folha de níquel durante a introdução e que 

poderá não ser perceptível depois de fechado o alvo. 

Portanto, duas tecnologias fundamentais devem ser desenvolvidas para facilitar o processo 

de confecção de alvos de urânio metálico. 

 

1. Conformação mecânica da folha fina de urânio através de calandragem específica com 

cilindros de aço inoxidável. Essa calandragem deixará a folha fina de urânio com o for-

mato adequado para abraçar o tubo interno de alumínio dentro da calha de posiciona-

mento do alvo. Essa conformação prévia é fundamental para evitar grandes deformações 

no semi-tubo de urânio antes da niquelação, pois evitaria qualquer descolamento da ca-

mada niquelada recobrindo o urânio. Portanto, quer-se evitar a deformação manual do 

semi-tubo, até o seu encaixe elástico na calha do alvo, além de facilitar a fase final de 

fechamento e selagem com o tubo externo. Um projeto básico dessa calandra está na 

figura 18. 

2. Decapagem da folha fina de urânio metálico já conformada como semi-tubo. Essa deca-

pagem deve ser automatizada, vislumbra-se que ela seja feita sob polarização catódica, 

com formação de hidrogênio nascente entre o metal e a carepa, facilitando a remoção 

do óxido de urânio. O material assim decapado, em solução ácida (ácido fosfórico e sul-

fúrico), pode ter uma superfície quase polida, sem pites ou, até mesmo, de consumo de 

urânio, que poderia ocorrer caso a decapagem fosse realizada sob polarização anódica. 

Além de promover manchas (oxidações) na superfície do metal.  

3. Desenvolvimento de uma niquelação automatizada. A seguir apresentamos nos dese-

nhos esquemáticos da figura 19, um projeto de equipamento de galvanoplastia apropri-

ado para niquelação de urânio. Trata-se de um projeto complexo em que haverá não só 

o equipamento a ser elaborado, mas todo um sistema de automação para movimentação 

do eletrodo de niquelação. O eletrodo sofrerá movimentações rítmicas para cima e para 

baixo (posicionamento da peça no banho eletrolítico), para os lados (deslocamento da 
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peça do banho de decapagem para o de niquelação) e, também, com a peça já mergu-

lhada para promover agitação no banho durante a niquelação do urânio. Essa metodo-

logia evitaria heterogeneidade no líquido em contato com o metal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Projeto da calandra de conformação da folha fina de urânio metálico. 
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Figura 19 - Maquina de galvanoplastia elaborada pela equipe do  

laboratório de eletroquímica do CCN. 
 

Além do equipamento, é fundamental para o projeto, um analisador de imagem e um esté-

reo-microscópio cativo, já que o controle visual das eletrodeposições de níquel sobre urânio deve 

ser feito, tanto após a eletrodeposição, quanto após ser montado deve ser feito em 100% dos alvos, 

para se assegurar que a camada depositada não sofreu avarias e descontinuidades. O IPEN já dispõe 

de um equipamento de altíssima qualidade com ótica Zeiss. Infelizmente, o programa gestor desse 

equipamento foi baseado em Windows 95, da década de 1990, e que não funciona mais. Portanto, 

esse analisador de imagens precisa ter uma programação moderna, fornecida pela Buehler, que faz 

manutenção desse tipo de equipamento e que poderá atualizá-lo devidamente para a informática 

atual. O estéreo-microscópio deve ser adquirido. 
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6. ORÇAMENTO 

O presente projeto se compromete a criar um sistema piloto que poderá ser utilizado devi-

damente dentro do laboratório de análises eletroquímicas, mas deverá ter um sistema indepen-

dente com equipamentos próprios e ser transportado para o interior da fábrica de elementos com-

bustíveis, onde terá uma ambientação adequada para manuseio de material nuclear controlado e 

devidamente comissionado. Portanto, para execução desse projeto devemos ter: 

 

1) Montagem do conjunto piloto e testes iniciais 

Nessa fase, deve-se projetar e construir o conjunto piloto de conformação, decapagem, lavagem e 

eletrodeposição. Serão ensaiados materiais diversos em todas as sequências. Serão necessários os 

seguintes itens: 

a) Projeto e confecção de uma calandra de precisão milimétrica para conformação de filmes 

finos de urânio metálico na forma tubular. (Estimativa: R$10.000,00) 

b) Projeto e confecção de um sistema de polarização, conforme mostrado na figura 18, e que 

deve ser alimentado por um inversor. Todo processo deve ser feito de forma automatizada, 

tanto para decapagem catódica do filme fino já conformado na forma de semi-tubo. Segue-

se as operações, no mesmo conjunto, de lavagem e a eletrodeposição de níquel sobre o 

filme fino de urânio na forma de semi-tubo calandrado. (Estimativa: R$40.000,00) 

c) Aquisição de reagentes necessários, vidrarias e itens de montagem: R$ 5.000,00 

d) Serviço de modernização e adaptação de um novo software da Buehler para o equipamento 

já disponível no laboratório metalográfico do CCN, necessário para avaliação das peças pro-

duzidas por niquelação. (R$ 50.000,00). 

e) Aquisição de um estéreo-microscópio para avaliação in loco da camada de niquelação pro-

duzida. (R$ 65.000,00) 

 

2) Experimentação com urânio:  

Nesta fase, pretende-se construir 10 alvos protótipos contendo as folhas finas de urânio com 

recobrimento de níquel. Esses alvos utilizarão todo conjunto piloto montado anteriormente 

dentro do Laboratório de Análises Eletroquímicas do CCN. 

a) Produção de urânio metálico: compra de cadinhos, confecção de cadinhos, ajustes e manu-

tenção nos equipamentos e fornos. (Estimativa: R$ 15.000,00) 

b) Confecção de 10 conjuntos tubulares de alumínio (tubo interno com a calha de recepção da 

folha fina de urânio + tubo externo para selagem). (Estimativa: R$ 5.000,00) 

c) Aquisição de um inversor elétrico dedicado (R$15.000,00) 

d) Aquisição de produtos e reagentes para a planta industrial. (Estimativa: R$5.000,00) 

 

O preço total estimado para o projeto, nas duas fases, é da ordem de R$ 200.000,00 
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7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Itens Jul-Dez17 Jan-Jun18 Jul-Dez18 Jan-Jun19 

1ªFASE: Projeto e montagem do conjunto laborato-

rial de decapagem, lavagem e eletrodeposição (vide 

item 6) 

    

2ªFASE: Experimentação com urânio (vide item 6) 

 

 

    

Geração de Patentes 

 

 

    

Publicação de Artigos 
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