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A temperatura é uma variável importante e crítica para os 
resultados de diversos processos de medição, fabricação e 
calibração. As dimensões dos instrumentos e artefatos são 
diretamente dependentes da temperatura



2 Jornal da Metrologia - Ed. 102 

INMETRO

As pulseiras vendidas prontas não 
precisam de certificação pois não 

pertencem ao escopo da certificação 

Inmetro analisa kit de 
pulseiras de elástico

O Inmetro, por meio de sua Divisão de Metrologia 
Química, vinculada à Diretoria de Metrologia 
Científica, desenvolveu em outubro ensaios técnicos 
em amostras de “kit de pulseiras de elástico”, visando 
detectar metais pesados, que são compostos 
químicos utilizados como aditivos para conferir 
maleabilidade ao plástico e que, em concentrações 
elevadas e dependendo do tempo de exposição do 
usuário, são potencialmente prejudiciais à saúde 
humana. Os resultados encontrados nestas amostras 
indicaram concentrações "abaixo do limite de 
detecção" e não apresentaram riscos químicos 
significativos.

O órgão alerta que foi considerado brinquedo, devido 
ao seu caráter lúdico, apenas o kit "Fábrica de 
Pulseiras", da Estrela, que inclui elásticos e utensílios, 
como tear, para a confecção das pulseiras por 
crianças. Já as pulseiras vendidas prontas não 
precisam de certificação pois são consideradas 
bijuteria e não pertencem ao escopo da certificação do 
Programa de Avaliação da Conformidade de 
Brinquedos .

O Inmetro criou em 2007 a Portaria Inmetro nº 369, que 
determina a quantidade de ftalatos em um brinquedo e 
estipulou que não deve ser superior a 0,1% em massa de 
material plastificado. É importante destacar que esse limite 
está alinhado à concentração máxima para esse tipo de 
composto praticado nos Estados Unidos e na União 
Europeia. Dessa maneira, os produtos devidamente 
certificados que são encontrados no mercado brasileiro 
com o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro 
apresentam adequado grau de confiança e, portanto, 
podem ser utilizados sem oferecer risco à saúde de seus 
usuários.

O Instituto ressalta que o consumidor deve sempre optar 
por produtos devidamente certificados e que ostentem o 
selo de identificação da conformidade do Inmetro. Isto 
demonstra que o item atendeu a todos os requisitos de 
segurança estabelecidos pelo órgão.

Todo brinquedo, assim como outros produtos de maneira 
geral, deve ser adquiridos no mercado formal, porém, 
independente de onde seja comercializado, deve estar 
certificado. Caso o consumidor encontre brinquedos sem a 
certificação no mercado, poderá denunciar à ouvidoria do 
Inmetro ou ao Ipem de seu estado. O telefone da ouvidoria 
do Inmetro é 0800 285 1818.

Concentração aceitável



Segundo ela, no tratamento de esgotos ocorre a separação 
entre o lodo (onde fica retido a maior parte dos resíduos 
sólidos) e água. Esta água ainda possui uma grande 
quantidade de matéria orgânica que pode ser aproveitada 
como nutriente para as plantas. No entanto, é necessário 
que haja um tratamento que conserve a matéria orgânica e 
elimine os microrganismos presentes no esgoto que são 
prejudiciais à saúde humana. 
água na placa.

“O uso do aquecimento solar se mostrou como uma 
excelente alternativa para inativação de microrganismos 
que são prejudiciais à saúde humana, comparando o que foi 
observado neste trabalho ao trabalho de outros autores”, 
garante Ana Paula. 

Para finalizar, a pesquisadora sugere que para estudos 
futuros é necessário que sejam realizados ensaios por 
períodos maiores de exposição de modo que possam ser 
avaliadas também as características químicas da água.

A orientação do trabalho de Ana Paula Alves Barreto 
Damasceno foi do professor Tarlei Arriel Botrel, do 
Departamento de Engenharia de Biossistemas (LEB) da 
ESALQ, por meio do programa de pós-graduação (PPG) 
em Engenharia de Sistemas Agrícolas.
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Meio Ambiente

Esta técnica possibilita manter
 as características químicas que 

podem reduzir o gasto com adubação”, 
explica a engenheira agrônoma.

Sistema de desinfecção permite 
reusar água na agricultura

Na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) 
da USP, em Piracicaba, o reuso de águas servidos na 
agricultura tem sido alvo de estudos. Esse tipo de reuso tem 
grande aceitação principalmente quando se trata de 
redução de impactos ao meio ambiente. De acordo com Ana 
Paula Alves Barreto Damasceno, autora da tese 
Desinfecção de águas servidas através de tratamento 
térmico utilizando coletor solar, “essas águas apresentam 
como vantagem altos teores de nutrientes que podem ser 
aplicados em diversas culturas por meio de diversos 
métodos de irrigação devendo, em alguns casos, ser feito 
apenas a complementação”.

Porém, o fator restritivo para o aproveitamento dessas 
águas deve-se a presença de microrganismos nocivos à 
saúde e/ou presença de metais pesados que possam 
causar toxidez. Isso limita sua aplicação em alguns 
sistemas pois é necessário verificar em quais culturas 
podem ser irrigadas sem que haja danos futuros. A 
eliminação ou, ao menos redução desse risco por meio de 
um tratamento que preserve os nutrientes ali presentes, 
transformaria essa água em solução nutritiva pronta para 
ser aplicada. “Meu trabalho está sendo apresentado como 
uma proposta de reaproveitamento da água residuária para 
a irrigação, de modo a manter as características químicas 
que podem reduzir o gasto com adubação”, explica a 
engenheira agrônoma.

Fonte: Agência USP
Por Alicia Nascimento Aguiar, da Esalq em Piracicaba

alicia.esalq@usp.br
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Mais eficientes e mais econômicas, as lâmpadas LED 
passarão pelo processo de certificação para conferirem 
mais segurança aos consumidores, além de terem sua 
eficiência e durabilidade testadas. O Inmetro publicou uma 
portaria que disponibiliza em consulta pública a proposta de 
Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) para a 
certificação compulsória de lâmpadas LED, cuja vida útil 
pode ser até 70 vezes maior do que a das lâmpadas 
incandescentes, com mais eficiência energética e 
economia. A consulta pública estará disponível até o dia 4 
de novembro e irá contribuir para aprimorar a portaria 
definitiva que definirá as regras de certificação.

A sociedade pode participar enviando sugestões sobre o 
procedimento de avaliação da conformidade dos produtos 
ou opinando quanto aos requisitos estabelecidos. Após a 
publicação da portaria definitiva, fabricantes, importadores 

Certi�cação

A sociedade pode participar 
enviando sugestões sobre o 

procedimento de avaliação 

Lâmpadas de LED 
serão certi�cadas
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e o comércio, no entanto, terão diferentes prazos para se 
adequarem às novas regras, após os quais o Instituto 
iniciará o controle das importações e a fiscalização no 
comércio de todo o país. Após esse prazo, os fornecedores 
de produtos não conformes estarão sujeito às penalidades 
previstas na Lei.

Ao propor a regulamentação, o Inmetro inova e insere o 
Brasil no cenário global como um dos pioneiros no 
estabelecimento de regras para essa nova tecnologia de 
iluminação. A ação é fruto de uma articulação entre o 
Inmetro, os ministérios do Desenvolvimento (MDIC) e de 
Ciência e Tecnologia (MCTI), a Abilux, os principais 
fabricantes da indústria nacional e os sindicatos e 
trabalhadores do setor, atendendo às diretrizes do Plano de 
Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Iluminação 
(Padil), do Ministério de Minas e Energia.
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O que será avaliado

Além de segurança, o Inmetro avaliará a eficiência 
energética das lâmpadas LED, no âmbito do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem (PBE), e a sua durabilidade. 
Para definir a comprovação da declaração de vida útil 
foram previstos critérios inéditos e inovadores: serão 
feitos ensaios com alguns dos componentes das 
lâmpadas LED que permitem atestar a veracidade da 
informação de durabilidade informada pelo fabricante. 
Hoje, esta certificação existe apenas para as lâmpadas 
incandescentes e fluorescentes compactas.

A discussão em torno do LED envolve, além da redução 
nos custos de energia, a questão ambiental, já que são 
produtos sem mercúrio, com menor impacto ao meio 
ambiente do que as lâmpadas fluorescentes, por 
exemplo. 

Prêmio Nobel Como participar

No início de dezembro, o Prêmio Nobel de Física foi 
concedido aos três cientistas (dois japoneses e um ameri-
cano) responsáveis pela invenção de nova fonte de luz 
energeticamente eficiente e ambientalmente correta – o 
diodo emissor de luzl (LED, do inglês light-emitting diode) 
azul.

Durante o período de consulta pública, além do site do 
Inmetro, a sociedade poderá também colaborar pelo e-mail 
dipac.consultapublica@inmetro.gov.br ou via carta para o 
endereço: Rua da Estrela, 67, 2º andar – Rio Comprido – 
CEP 20251-900 – Rio de Janeiro, RJ, A/C da Divisão de 
Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da 
Conformidade (Dipac).

Certi�cação

A sociedade pode participar 
enviando sugestões sobre o 

procedimento de avaliação 

Lâmpadas de LED 
serão certi�cadas
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Anielle Coelho Ranulfi, aluna de doutorado do Instituto de 
Física de São Carlos (IFSC) da USP, conquistou o primeiro 
lugar na 6ª edição do Prêmio Dow-USP de Inovação em 
Sustentabilidade (Sustainability Innovation Student 
Challenge Award – SISCA 2014), com seu projeto de 
mestrado intitulado: Utilização de técnicas espec-
troscópicas no estudo e caracterização de doenças em 
citros: HLB (greening) e cancro cítrico, orientado pela 
pesquisadora Débora Milori, da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O objetivo do projeto de 
Anielle é avaliar duas técnicas fotônicas, sendo elas a 
espectroscopia de fluorescência induzida por laser (LIFS) e 
a espectroscopia de emissão óptica de plasma induzido por 
laser (LIBS), a fim de diagnosticar o Greening — 
Huanglongbing (HLB) —, e o cancro cítrico, duas das 
principais doenças bacterianas que atingem as frutas 
cítricas e causam danos substanciais ao setor produtivo.

O HLB, doença de difícil controle, pode ser transmitido de 
uma árvore para outra por intermédio de um determinado 
inseto, o Diaphorina Citri S que, ao se alimentar da fruta, 
pode entrar em contato com a bactéria causadora da 
doença e, logo em seguida, transmiti-la a uma árvore sadia. 
Entre os principais sintomas estão manchas amareladas 
irregulares nas folhas das árvores, que se iniciam em um 
pequeno ramo, até atingir toda a copa. Os sintomas 
também podem aparecer nos frutos, que se apresentam 

Fique por dentro

Projeto avaliou técnicas fotônicas 
de detecção de doenças dos citros

Técnicas fotônicas são 
usadas em doenças de citros

deformados, assimétricos e com manchas verde-claras, 
sementes abortadas e com acidez acentuada. Causado 
pela bactéria Xanthomonas citri, o cancro cítrico provoca 
lesões nas folhas, frutos e ramos, tendo como principal 
agente transmissor as chuvas com vento e a circulação de 
material contaminado na plantação.

O principal meio de diagnóstico dessas doenças é a 
inspeção visual, fator que nem sempre ajuda a identificar 
todas as árvores infectadas. No caso do HLB, sabemos que 
há um acerto de apenas 47% por esta forma de diagnóstico, 
considerando apenas as plantas sintomáticas. Essa taxa de 
acerto é muito baixa, ou seja, se houver 100 árvores em fase 
sintomática em um pomar, apenas 47 são identificadas 
pelas equipes de inspeção, sem contar que este método 
não considera a existência das plantas ainda em fase 
assintomática: estima-se que para cada árvore sintomática 
presente no campo existam outras duas ou três já 
contaminadas e em fase assintomática, explica a jovem 
pesquisadora.

O primeiro método proposto pela estudante do IFSC é a 
técnica de espectroscopia de fluorescência induzida por 
laser, que é incidido nas folhas da árvore, fazendo com que 
os compostos orgânicos se excitem e decaiam na 
sequência. Esta, por sua vez, é captada por uma fibra óptica 
que conduz a luz até um espectrômetro ligado a um 
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Vertente �multipropósito� oferece inúmeras 
possibilidades para pesquisas e ensino

Fique por dentro

O principal meio de diagnóstico 
dessas doenças é a inspeção visual

Técnicas fotônicas são 
usadas em doenças de citros

computador dedicado à aquisição e tratamento dos dados. 
Folhas de plantas em diferentes estágios da doença e 
folhas de árvores sadias variam a concentração de 
compostos orgânicos e,  consequentemente,  a 
fluorescência destas apresenta intensidades variadas. É 
por meio das variações observadas nos espectros LIFS 
das diferentes amostras que se busca o diagnóstico das 
doenças.

Diagnóstico

Já a espectroscopia de emissão óptica de plasma induzido 
por laser é uma técnica de análise multi elementar bastante 
rápida e eficiente, em que, com uma única medida, os 
pesquisadores obtêm um espectro contendo linhas 
discretas de emissão, pelas quais é possível identificar 
praticamente todos os elementos da tabela periódica que 
estão presentes na tal amostra. “Com essa técnica, 
alcançamos uma taxa de acerto superior a 80% no 
diagnóstico das doenças HLB e cancro cítrico e, para gerar 
essa porcentagem, utilizamos espectros LIBS em folhas 
em fase sintomáticas e assintomáticas das doenças em 
estudo, e também amostras de folhas sadias”, completa 
Anielle.

Sendo assim, com ambas as metodologias propostas em 
seu projeto, Anielle conseguiu demonstrar que há um 
grande potencial em diagnosticar tais doenças através das 
técnicas propostas, o que, obviamente, é um avanço que 
deverá refletir no aumento da produção e comercialização 
das frutas cítricas, uma vez que será muito mais simples, 
eficiente e rápido analisar a sanidade de árvores e controlar 
o espalhamento dessas doenças bacterianas que não têm 
cura e levam à morte da planta.

Voltado a alunos de mestrado e doutorado da USP, o Prêmio 
SISCA é uma iniciativa da empresa Dow, em parceria com o 
Instituto de Química (IQ) da USP, que tem como objetivo 
incentivar ideias, soluções e tecnologias em inovação, 
auxiliando a promoção da USP e fomentando colaborações 
acadêmicas entre os países da América Latina.

Nesta sexta edição, que contou com oitenta trabalhos 
inscritos, os alunos abordaram temas como saúde, meio 
ambiente, clima, energia, segurança de produtos, 
comunidade e química sustentável, sendo que todos os 
projetos foram analisados por docentes da própria 
Universidade.

Fonte: agenusp@usp.br



Em destaque

Foram utilizados 
dois conjuntos distintos 
de indicador e apalpador

Estudo sobre o efeito da 
temperatura no desempenho 
metrológico de comparador 
de deslocamento eletrônivo
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A temperatura é uma variável importante e crítica para os 
resultados de diversos processos de medição, fabricação e 
calibração. As dimensões dos instrumentos e artefatos são 
diretamente dependentes da temperatura.

A calibração de instrumento de medição dimensional é 
realizada em laboratórios onde o controle de temperatura é 
usualmente 20 ºC e a curva de calibração característica 
doequipamento de medição é válida para esta temperatura.

Para se determinar a influência da temperatura em padrões 
utilizados em condições de temperatura e umidade não 
controladas, o LMM selecionou dois comparadores de 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Foram utilizados dois conjuntos distintos de indicador e 
apalpador, sendo identificados por 1 e 2. A Figura 1 ilustra os 
dois comparadores de deslocamento eletrônico utilizados.

Fig. 1.  Comparadores de deslocamento eletrônico com 
seus respectivos indicadores

O conjunto indicador e apalpador foi posicionado no interior 
de uma câmara c l imát ica,  com temperatura e 
umidadecontroladas. A haste de medição do apalpador foi 
posicionada diretamente sobre a superfície do arranjo 
experimental. O arranjo experimental é composto por uma 
base, um eixo solidário à base e um suporte, no qual é 
afixado o comparador de deslocamento eletrônico. O 
comparador de deslocamento eletrônico foi alinhado 
perpendicularmente em relação à superfície da base. Foi 
utilizado um bloco padrão de referência a fim de eliminar os 
efeitos do erro de forma da superfície da base.
Definiram-se as temperaturas de 15 ºC, 20 °C, 25 °C, 30 °C 
e 35 ºC. A umidade relativa da câmara climática foi regulada 

deslocamento eletrônicos com valor de uma divisão de 
0,0001 mm e faixa nominal de 12 mm. Obtiveram-se curvas 
características que definem a resposta quando submetidos 
a variações de temperatura.

Este instrumento é utilizado para diversas aplicações, 
dentre elas a calibração de sistema denominado 
extensométrico, cuja aplicação émedir a elongação de um 
corpo de prova no ensa io  mecân ico .A esca la 
desteinstrumentoé fabricada emvidro cerâmico (α~0 K-1) e 
a haste de medição, de Invar (α~1x10-6 K-1), onde α é o 
coeficiente de dilatação térmica linear.

para 55% ur ± 1% ur. Para cada temperatura foram 
registradas as indicações do padrão. Foram realizados 04 
(quatro) ciclos de medições para cada conjunto.A fim de se 
homogeneizar a temperatura de todo o conjunto, 
considerou-se no mínimo, uma hora e meia de 
estabilização entre uma temperatura e a seguinte.
A Figura 2 mostra a montagem do aparato no interior na 
câmara climática. 

Fig. 2.  Montagem do conjunto no interior da câmara 
climática

RESULTADOS
Após a realização dos quatro (04) ciclos de medições, 
realizados sempre no sentido crescente (15 ºC a 35 ºC) 
obtiveram-se duas curvas características que representam 
o comportamento metrológico dos comparadores.
Os resultados das medições do comparador de 
deslocamento eletrônico 1 são mostrados na Figura 3.
Os valores de Desvio no eixo das ordenadas (em m) são 
referentes aos desvios em relação à temperatura de 
referência de 20ºC, a qual foi replicada para cada ciclo de 
medição.
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Em destaque

Os resultados propiciaram avaliar 
e considerar as devidas 

correções a serem aplicadas

Estudo sobre o efeito da 
temperatura no desempenho 
metrológico de comparador 
de deslocamento eletrônivo

Fig. 5.  Curvas características de resposta dos instrumentos 
1 e 2

As linhas horizontais tracejadas destacadas na Figura 5 
representam os limites especificados pelo fabricante para 
os comparadores estudados. Podemos constatar, pela 
análise deste último gráfico, que ambos os instrumentos 1 e 
2 têm, ao longo da faixa de temperatura analisada, valores 
de desvio compatíveis dentro do limite de tolerância 
estabelecido pelo fabricante.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados deste estudo foi possível avaliar o 
desempenho metrológico dos instrumentos quando 
submetidos a condições de temperaturas diferentes da 
temperatura de referência ou de calibração.
Observou-se que o desvio máximo obtido para o 
comparador 1 foi de 0,5 m e para o comparador 2 foi de 0,4 

m, dentro do intervalo de temperatura de 15 ºC a 35 ºC. 
Compararam-se os resultados experimentais com os limites 
especificados pelo fabricante e verificou-se que para a faixa 
de temperatura avaliada os instrumentos estão dentro dos 
limites especificados. 
Estes resultados propiciaram avaliar e considerar as 
devidas correções a serem aplicadas às medições 
realizadas com os instrumentos, quando utilizados em 
condições ambientais diferentes da temperatura de 
referência.

Douglas MamoruYamanaka1, Manuel Antônio Pires 
Castanho 2, Carlos Alberto Fabricio Jr 3

1 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo, São Paulo, douglasy@ipt.br
2 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo, São Paulo, manet@ipt.br
3 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Fig. 3.  Curva característica de resposta do instrumento 1

Analogamente ao procedimento aplicado para o 
comparador de deslocamento 1, os resultados das 
medições do comparador de deslocamento eletrônico 2, 
são mostrados na Figura 4.

Fig. 4.  Curva característica de resposta do instrumento 2

Verificam-se duas tendênciasdistintas no comportamento 
dos dois comparadores eletrônicos. Pela análise dos dois 
gráficos, identificamostendências lineares do desvio.

Através da análise dos valores experimentais, podemos 
constatar que o valor máximo da amplitude do desvio para o 
comparador 1 foi de  0,5 m e para o comparador 2 foi de 0,4 

m. No entanto, apesar de serem do mesmo fabricante e do 
mesmo modelo, um comparador de deslocamento 
eletrônico apresentou uma curva descendente, e o outro 
comparador de deslocamento eletrônico apresentou uma 
curva ascendente.

A partir das especificações técnicas dos instrumentos 
estudados, compararam-se os valores especificados com 
os resultados obtidos experimentalmente. Conforme 
especificação do fabricante, a exatidão do comparador de 
deslocamento eletrônico é da ordem de ±0,5 m dentro da 
faixa de temperatura de 0 ºC a 50 ºC.
Na Figura 5 são apresentadas as duas curvas 
características justapostas em um mesmo gráfico e os 
limites especificados pelo fabricante. 
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Ciência

A medicina, também, 
foi muito bene�ciada por 

estes átomos especiais

Núcleo monitora uso de 
radioisótopos nos laboratórios

Muitas descobertas da biologia aconteceram utilizando 
radioisótopos. A medicina, também, foi muito beneficiada 
por estes átomos especiais, que revolucionaram a área de 
exames. É o que conta o professor Beny Spira, do 
Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências 
Biomédicas (ICB) da USP. Com o tempo, novas tecnologias 
surgiram para fazer frente ao uso de radioisótopos em 
pesquisas na área, como as alternativas enzimáticas. 
Entretanto, os compostos radioativos ainda fazem parte da 
rotina dos laboratórios.

No ICB, o professor Spira é o responsável pelo Núcleo de 
Radioproteção, que tem como uma de suas principais 
funções gerenciar os rejeitos radioativos produzidos pelo 
Instituto e realizar o monitoramento da segurança nos 
laboratórios. Além disso, o Núcleo organiza, anualmente, 
um curso de 40 horas, ministrado por físicos especializados 
em radioproteção. Dois deles são funcionários do Centro 
Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, o CESMT. 
O curso, tradicional no Instituto, é necessário àqueles que 
desejam manipular e adquirir radioisótopos, e representa 
um meio para pleitear a obtenção de licença junto à 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

Cuidados especiais Para lidar com os rejeitos radioativos, 
o ICB construiu um pequeno prédio onde são armazenados 
elementos e objetos. O professor comenta que, após um 
trabalho com os compostos, há todo um conjunto de 
materiais contaminados, como f i l t ros, papéis e 
instrumentos. Esses objetos não podem ser deixados no 
laboratório em função do risco que representam, daí a 
importância da correta armazenagem até que eles possam 
ser devolvidos ao ambiente sem causar danos.

Segundo Spira, os radioisótopos são instáveis – em alguns 
casos, eles podem se desintegrar pela metade em apenas 
alguns segundos. É por isso que existe o conceito de meia-
vida, ou seja, o tempo necessário para que metade de uma 
amostra se reduza à metade. “O famoso Carbono 14 possui 
uma meia-vida de 5 mil anos. Então, a cada 5 mil anos, a 
atividade do Carbono 14 cai pela metade. Isso quer dizer 
que metade desses átomos se desintegram em uma coisa 
que não é mais radioativa”, exemplifica Spira.

No laboratório, o professor trabalha com o Fósforo 32, um 
radioisótopo do Fósforo 31 (que é estável e não é 
radioativo). O Fósforo 32 possui meia-vida de 14 dias e, 
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foi muito bene�ciada por 

estes átomos especiais

Núcleo monitora uso de 
radioisótopos nos laboratórios

diante de um rejeito radioativo contaminado com esse 
isótopo, esse é levado para armazenagem, ficando isolado 
por alguns meses, tempo suficiente para que não seja mais 
radioativo, já que a meia-vida segue um decaimento 
exponencial.

O monitoramento da segurança no laboratório depende de 
qual radioisótopo é utilizado. Caso seja, por exemplo, o 
Fósforo 32, que possui uma energia relativamente alta para 
uso em laboratório, é possível determinar sua presença 
com um aparelho detector de radioatividade, o Geiger. O 
pesquisador deve, ainda, proteger-se atrás de um anteparo 
para não se expor à radiação. Os cuidados também devem 
ser seguidos no caso de radioisótopos menos energéticos. 

“Se, por um lado, o dano que porventura possam causar são 
menores, por outro, são mais difíceis de serem 
monitorados, como é o caso do Carbono 14”, explica o 
professor.

O uso dos radioisótopos Para ilustrar de modo didático o 
uso de radioisótopos no laboratório, Spira explica uma 
pesquisa já concluída. Nela, se avaliava o potencial de 
plantas medicinais no tratamento da leucemia. Assim, após 
o cultivo das células leucêmicas, estas eram expostas aos 
extratos das plantas. Para saber se a célula estava ou não 
sendo afetada pela substância testada, ou seja, se elas 
estavam morrendo diante do tratamento, moléculas 
marcadas com Trício (um isótopo radioativo do Hidrogênio) 
foram expostas a essas células, que incorporaram o Trício. 
Caso essas células estivessem vivas, haveria a 
incorporação no DNA e sua replicação, sendo possível, 
assim, identificar a eficácia da substância.

Muitos laboratórios, entretanto, decidiram não mais 
trabalhar com radioisótopos. Os motivos são os mais 
diversos: a burocracia para obtê-los, o alto custo, o risco de 
exposição – ainda que pequeno – e as novas tecnologia 
disponíveis, como a marcação celular por enzimas 
emissoras de luz ou causadoras de reações visíveis. 
“Radioisótopos em pesquisa estão caindo em desuso. Não 
é uma coisa que vai cair totalmente, porque sempre vai ter 
utilidade. Há as alternativas, como tudo, as tecnologias 
mudam.”, finaliza o professor.

Fonte: Agência USP
Por Da Redação - agenusp@usp.br

Por Juliana Pinheiro Prado, do USP Online email 
juliana.pinheiro.prado@usp.br

Professor Beny Spira, do Departamento de Microbiologia do ICB

11Jornal da Metrologia - Ed. 102 



Cursos

PROGRAME-SE PARA 2015 

09 a 11 de março

19 e 20 de março

26 de março

30 de março

09 e 10 de abril

23 e 24 de abril

06 e 07 de maio

18 e 19 de maio

22 de maio

8 de junho

12 de junho

22 a 24 de junho

10 e 11 de ago.

17 de ago.

21 de ago.

24 a 26 de ago.

14 de set.

18 de set.

22 e 23 de set.

29 e 30 de set.

20 de out.

26 de out.

29 de out.

09, a 11 de nov.

17 e 18 de nov.

23 a 27 de nov.

20

16

8

8

16

12

16

16

8

8

8

24

16

8

8

24

8

8

16

16

8

8

8

24

16

40

 R$ 879,00 

 R$ 704,00 

 R$ 351,00 

 R$ 351,00 

 R$ 704,00 

 R$ 527,00 

 R$ 704,00 

 R$ 740,00 

 R$ 351,00 

 R$ 351,00 

 R$ 351,00 

 R$ 1.059,00 

 R$ 704,00 

 R$ 351,00 

 R$ 351,00 

 R$ 1.059,00 

 R$ 351,00 

 R$ 351,00 

 R$ 704,00 

 R$ 704,00 

 R$ 351,00 

 R$ 351,00 

 R$ 351,00 

 R$ 1.059,00 

 R$ 704,00 

 R$ 2.358,00 

Sistema de Gestão para Laboratórios de Ensaios e de Calibração segundo a ABNT ISO/IEC 17.025:2005;

Auditoria Interna de Sistemas de Gestão da Qualidade

Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade;

Segurança no Trabalho em  Laboratórios Químicos e Microbiológicos (módulo I)

CEP – Controle Estatístico de Processo – O Uso das Cartas Controle;

Boas Práticas Laboratoriais

Estatística Aplicada a Laboratórios; 

Excel Aplicado na Qualidade;

Técnicas de Coleta e Preservação de Amostras Ambientais;

Controle de Instrumentos e Análise Crítica de Certificados de Calibração;

14 Ferramentas da Qualidade

Estimativa da Incerteza de Medição para Laboratórios de Ensaios e de  Calibração;

Gerenciamento de Resíduos Químicos e Biológicos de Laboratórios;

Avaliação da Eficácia no Treinamento – Análise da Norma ABNT ISO 10.015:2001; 

Sistema de Indicadores de Desempenho de Laboratórios;

Estimativa da Incerteza de Medição para Laboratórios de Calibração;

Metrologia Básica Industrial

Práticas da Qualidade para Laboratórios que Utilizam Materiais Biológicos;

Sistema de Gestão para Laboratórios Clínicos segundo a ABNT NBR ISO/IEC 15189:2008 

Sistema de Gestão da Qualidade BPL – Boas Práticas de Laboratórios

Biossegurança para Laboratórios de Ensaios;

Segurança no Trabalho em  Laboratórios Químicos e Microbiológicos ( Módulo II)

Tratamento de Não Conformidades

Estimativa da Incerteza de Medição para Laboratórios de Ensaios 

Calibração de instrumentos área de  TEMPERATURA

Lead Assessor NBR ISO/IEC 17.025:2005;

Data: Tema: Horas:

Investimento:

Con�ra a agenda de 
cursos realizada pela RMRS

 R$ 1.064,00 

 R$ 835,00 

 R$ 430,00 

 R$ 430,00 

 R$ 835,00 

 R$ 641,00 

 R$ 835,00 

 R$ 893,00 

 R$ 430,00 

 R$ 430,00 

 R$ 430,00 

 R$ 1.268,00 

 R$ 835,00 

 R$ 430,00 

 R$ 430,00 

 R$ 1.268,00 

 R$ 430,00 

 R$ 430,00 

 R$ 835,00 

 R$ 835,00 

 R$ 430,00 

 R$ 430,00 

 R$ 430,00 

 R$ 1.268,00 

 R$ 835,00 

 R$ 2.724,00 

Assoc.: Não Assoc.:

Os cursos serão realizados na Macro Office
Rua Piauí, 183, Porto Alegre, RS.
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