UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
SOCIAL

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - (1956-2000)
Um estudo de caso à luzJa história da ciênda^ da tecnologia e da cultura
brasileira

Ana Mana Pinho Leite Gordon

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
para obtenção do titulo de Doutor em História

Área: História social
Orientador: Prof. Dr. Shozo Motoyama

São Paulo
2003
)29

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
D E P A R T A M E N T O DE HISTÓRIA
PROGRAMA DE P Ó S - G R A D U A Ç Ã O EM HISTÓRIA
SOCIAL
Pt.l
p.1-237

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - (1956-2000)
Um estudo de caso à luz da história da ciênda^ da tecnologia e da cultura
brasileira

Ana Maria Pinho Leite Gordon

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
para obtenção do título de Doutor em História

Área: História social
Orientador:

Prof. Dr. Shozo Motoyama

São Paulo
2003

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
D E P A R T A M E N T O DE HISTÓRIA
PROGRAMA DE P Ó S - G R A D U A Ç Ã O EM HISTÓRIA
SOCIAL

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - (1956-2000)
Um estudo de caso à luz da história da ciência, da tecnologia e da cultura
brasileira

Ana Maria Pinho Leite Gordon

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
para obtenção do título de Doutor em História

Área: História social
Orientador:

Prof. Dr. Shozo Motoyama

São Paulo
2003

CCWKSfe m.m\l

DE BiEfiÊlA NUCLEAR/SP-IPFHî

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Gordon, Ana Maria Pinlio Leite
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP). Um Estudo de
Caso à Luz da Historia da Ciência, Tecnologia e Cultura do Brasil.
520 p
Tese (Doutoramento) - Faculdade de Filosofía, Ciências e Letras Humanas.
Departamento de Historia. Área de Historia Social.
1. Ciência e Tecnologia no Brasil. Historia da Ciência e da Tecnologia. Energia
Nuclear. Comissão Nacional de Energia Nuclear. Instituto de Pesquisas Energéticas
e Nucleares.

A sabedoria clama nas ruas,
Eleva sua voz na praça,
Clama nas esquinas da encruzilhada,
À entrada das portas da cidade ela faz ouvir
sua voz:

Prov.l. 20-21

COWSSÃO '^5iCir}í?ríiL'De Ef4cf.6ÍANUCL£AR/SP-IPEN

Ao meu maravilhoso e amado filho pelo seu crescimento, paciência e amor.
À memória do meu pai por tudo que sonhou e passou para mim.
À minha mãe pelos seus cuidados e carinho.
Aos meus quatro irmãos (Gabriela, Jane, Sandra e Paulo Roberto) pelos
ensinamentos.

IV

AGRADECIMENTOS

Ao Helio Julio Gordon e ao professor Doutor Simão Matias, que me ensinaram nas
discussões e conversas informais a arte de viver.
Ao meu orientador Professor Doutor Shozo Motoyama pela orientação. Agradeço ainda
imensamente as horas de discussões, com a paciência que lhe é peculiar, ensinando-me a ver
além do primeiro plano em um clima professoral e tranqüilo.
Ao Doutor Claudio Rodrigues pela oportunidade única que me foi dada de realizar a
pesquisa.
Ao professor Doutor José Roberto Rogero por ter me recebido no seu Departamento com
amabilidade e desprendimento.
Aos amigos Professor Doutor. Afonso Rodrigues de Aquino e a Doutora. Martha Marques
Ferreira Vieira pelo incentivo, sem os quais não teria chegado ao fim. Dois exemplos
inestimáveis de solidariedade.
Aos amigos que sempre me apoiaram e incentivaram, sobretudo à querida Nena (Doutora.
Isolina Penin dos Santos) e ao Gian (Doutor Gian Maria A. A. Sordi).
Também aos amigos que torceram por mim, e despenderam horas me auxiliando com
leituras e sugestões valiosas. Não poderia deixar de mencionar o professor Edson.Emanoel
Simões, Doutor Gabriel Maluf Farhat, Doutora Joselene de Oliveira, Doutor James Roberto
Silva, Sandra Pinho Leite, Doutora Jane Maria Leite da Rocha, Otávio Augusto Leite da
Rocha, Doutor. Francisco Assiz de Queiroz
Aos entrevistados que pacientemente relataram suas experiências na Instituição.
Aos que forneceram material para o trabalho e, em especial, as fotos para a iconografia.
Um agradecimento importante, ao Ebutor Luiz Carlos Raphaelli que me incentivou nos
momentos mais difíceis sem nunca poupar esforços.
À Doutora Ilka Zanini, amiga e profissional com a sua sabedoria, dom de Deus.
Ao professor Doutor Gildo Magalhães dos Santos Filho pela sua argúcia em nos mostrar,
com suas aulas, seminários e conversas, que nem sempre a vida é um caminho reto e muito
mais, que devemos continuar.
Ao meu filho que sempre esteve ao meu lado.
Ao IPEN, Instituição que me fez apreciar tudo isso.

SUMARIO

RESUMO

VIII

ABSTRACT

IX

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

X

M. C. ESCHER - P R I N T GALLERY

XIII

INTRODUÇÃO - TEMA A B O R D A D O

1

OBJETIVO

47

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

55

CAPÍTULO I - UM OLHAR PARA O IPEN DENTRO D A ESCRITA DA HISTORIA E DO M U N D O EM
QUE VIVEMOS

66

CAPÍTULO II - A CULTURA DO IPEN

81

CAPÍTULO III - A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CIENCIA N O BRASIL E O lEA

128

CAPÍTULO IV -. REATOR NUCLEAR E B O M B A NUCLEAR - IMAGENS C O N F U S A S
(JUÍZOS DE VALOR).

140

CAPÍTULO V - ASPECTOS TECNOLÓGICOS D A ÁREA N U C L E A R E A INSTITUIÇÃO
(ENFOQUE HISTÓRICO-ESTRUTURAL)

167

V.I -. SITUAÇÃO BRASILEIRA ANTERIOR A CRIAÇÃO D O l E A - RAÍZES

167

V.2 - LIBERAÇÃO D A ENERGIA NUCLEAR PARA FINS PACÍFICOS. CRIAÇÃO DO IBA
( N O V A S TENDENCIAS)

197

eí

a. PANORAMA INTERNACIONAL - M U D A N Ç A S TÁTICAS

197

^

b. PANORAMA NACIONAL - ENTUSIASMO E NACIONALISMO

198

V.3 - GOVERNOS MILITARES E A INSTITUIÇÃO ATÉ A CRISE DO PETRÓLEO

238

V.4 - ENERGIA NUCLEAR PÓS - CRISE DO PETRÓLEO

275

es

a. P A N O R A M A INTERNACIONAL

275

MS

b PERSPECTIVA BRASILEIRA

279

JOSEPH WRIGHT - U M A EXPERIÊNCIA COM U M A B O M B A DE AR

383

CONCLUSÃO

384

CONSIDERAÇÕES FINAIS

400

ANEXOS

405

I. A L G U M A S CONSIDERAÇÕES SOBRE A R A D I A Ç Ã O N A T U R A L

405

II. lEA/lPEN. D A T A S , EVENTOS E FEITOS - U M A CRONOLOGIA

407

in.REATORIEA-RI

436

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

438

ICONOGRAFIA

486

vil

RESUMO
Analisamos um período da história contemporânea brasileira, refletindo sobre a relação
existente entre ciência, tecnologia (C«feT) e cultura, em um país em desenvolvimento,
optando por um estudo de caso, a saber, a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares.
A história de C&T não se resume à descrição de sucessivas descobertas realizadas por
homens engenhosos. É, sim, o produto de um momento histórico, sendo fruto do acúmulo
de conhecimentos aliado às relações humanas de produção e à cultura da sociedade. Na
realidade, o cérebro humano e a sociedade caminham juntos de mãos dadas e não podem
ser separados.
Em nosso estudo reconstruímos as etapas do surgimento do IPEN, inserimos suas
realizações, no conjunto da política nacional para a área nuclear e pesquisamos como a
história de tal política se constitui em uma resposta dos órgãos governamentais à situação
mundial. Divulgamos as idéias científicas e os feitos tecnológicos da Instituição,
recorrendo à série de trabalhos internos e aos depoimentos dos pesquisadores recolhidos
especialmente para a pesquisa.
Efetivamente, a Instituição desenvolveu a tecnologia do ciclo do combustível, hoje
fornece radioisótopos para a área médica tanto para diagnóstico quanto para tratamento,
proporcionando economia de divisas para o país. Nas mãos dos pesquisadores da
Instituição, as técnicas nucleares são uma êrramenta importante de análises de níveis de
radioatividade no meio ambiente, estudos genéticos, danos de radiação, etc. Ao lado destas,
outras técnicas convencionais, como desenvolvimento de lasers, célula a combustível,
corrosão, etc, estão sendo utilizadas como fruto da competência adquirida ao longo dos
quase cinqüenta anos de existência do Instituto.
Individualizamos duas fortes correntes de política para a área nuclear no país, mas
somente uma delas, a nacionalista da época do Almirante Álvaro Alberto, teve
representação na Instituição, a despeito do Programa Átomos para a Paz, que propiciou a
vinda da Célula Mater do Instituto - Reator lEA-Rl. Aquela influência apareceu
transformada pelas características culturais da Instituição e resistiu até a década de noventa.
A partir daí, o vetor globalização, que tomou conta do mundo, com todas as suas
distorções, fincou o pé, parcialmente, nos projetos do Instituto.
No entanto, traços culturais do IPEN não permitiram que os objetivos se voltassem
unicamente para o que ficou conhecido como neoliberalismo. A inexistência de apoio às
pesquisas, na área nuclear, não desarticulou os pesquisadores. Eles fizeram uma opção,
dentro da nova ordem mundial de direcionar a missão da Instituição para a prestação de
serviços. Esta escolha não foi de todo benéfica, mas permitiu que a competência adquirida
não se perdesse O sonho inicial dos precursores, desenvolver tecnologia para o bem estar
humano e o progresso do país, sobreviveu, não obstante os diferentes objetivos daqueles
existentes, quando da criação do lEA. Finalmente, face à nova orientação para
desenvolvimento de C&T em países como o Brasil, propusemos algumas idéias de
incentivo governamental que possam atender às necessidades da sociedade brasileira.
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ABSTRACT
We analysed a period of the contemporary Brazilian history with the aim to discuss the
inter-relationship existent between science, technology (C&T) and culture in a developing
country, showing as a background for a case of study the history of the "Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares".
The history of Science and Technology, as a result of the human brain ability of innovate
using the resources offered by nature, it is not only the description of successive findings
carried out by talented men. It is a reflex of determined age of history as a consequence of
accumulated knowledge connected also to human and cultural relationships, which together
leads to the scientific and technological progress. In fact, the human brain and society march
along together and can not be separated in this journey.
In our study we recovered the initial steps of IPEN's outbreak; inserted its achievements
in the context of the national policy for nuclear technology and evaluated how this policy
was a reply of the governmental organizations to the worldwide situation. Finally, we spread
the scientific ideas and technological findings of this institution, who has translate much of
the life stile and culture of our society. For this purposes, we analysed internal technical
report series elaborated by several researchers and few testimonies.
The Institution developed the fuel cycle technology, supplied radioisotopes for medical
diagnosis and treatment purposes, generating economic resources for our country. The
nuclear techniques are a relevant tool for researchers of this Institution applied for several
purposes, including the assessment of the radioactivity levels in the environment,
radioprotection, etc. Besides those applications, other techniques including the laser
technology, the fuel cell, corrosion studies, etc, were implemented as a result of the improved
capabilities and skills acquired during the almost 50 years of the Insfitute's existence.
We make evident two strong currents for the national nuclear technology policy, but only
one of those, the nationalist policy of the admiral Álvaro Alberto, disseminated before the
institution creation, had representativity in IPEN, despite of the Program "Atoms for Peace",
which aimed to the arrival of the Institute Mater's Cell - the Research Reactor lEA-Rl.
Obviously, its influence appeared modified by the cultural characteristics which ruled the
Institution and braved resisted until the 1990's. From then on, the vector globalization
influenced the institute projects. However, the strongest IPEN's culture developed so far did
not allow the Institute to direct its goals to the neoliberalism. The lack of governmental
financial support on projects performed in the field of the fuel cycle did not unarticulate the
researchers. They made an option, inside the new world perspective, pushing ahead the
Institution's mission and offering services to the society. This chose was not completely
profitable, but allowed that all the capabilities and skills adquired were not lost. The initial
dream of nuclear technology development for human well-being and the country progress
still survive inside the Institution, although with different goals from its conception. Last,
facing the new orientation for the development of C&T in countries such as Brazil, we
proposed few alternative ideas of governmental encouragement in order to assist Brazilian
society needs.
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Introdução - tema abordado
Porque quando vi dar
entendimento
Às coisas que o não tinham, o temor.
Me fez cuidar que efeito em mim faria.
Conheci-me
não ter
conhecimento;
Canção,

Luís de

Camões'

Vamos nos ocupar com a problemática da inserção do Brasil na era da tecnologia
nuclear, realizando um estudo de caso. Em particular procuraremos analisar a inter-relação
existente entre ciência, tecnologia e desenvolvimento, num país "em desenvolvimento", e
como esse processo se refletiu na produção do atual Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN/CNEN-SP) que foi criado em 1956 com o nome de Instituto de Energia
Atômica (lEA).

Em suma, apresentamos os resultados obtidos e a conclusão da pesquisa realizada sobre
a história do IPEN que se intitula: "Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - (1956 2000). Um estudo de caso à luz da história da ciência, da tecnologia e da cultura
brasileira^".

Quando começamos a pesquisar sobre o IPEN sentimos uma enorme ausência de
informações que estivessem catalogadas em arquivos das diferentes secretarias, nas
unidades do IPEN. Temíamos que a história da Instituição tivesse sido enterrada com
aqueles que já haviam partido"'.

' Camões. Luís de. Versos e algumas prosas, Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Guiberkian (organizada e executada
por Moraes Editores); 1977, p.93. Aproveitamos esta primeira nota de rodapé para observar que a usaremos sempre que
for necessário fazer: referências a autores ou títulos de publicação, complementos e observações correlatas ao texto
principal e também desvios deste mesmo assunto, quando relevante e para esclarecimentos de termos técnicos etc.
• A idéia é realizar uma análise que possa reter certos momentos como se fossem únicos e ao mesmo tempo ver como se
movimentam trazendo novas orientações e perspectivas. Quando olhamos o lEA no momento da sua criação temos uma
impressão que é a verdade do momento, mas que se dilui com o passar do tempo quando novas variantes surgem.
Inicialmente analisamos a estrutura da Instituição e projetamos perguntas e quiçá respostas. Com a continuidade das
reflexões lemos um movimento que é a história da Instituição.
•* Temos alguns importantes exemplos de pesquisadores que já faleceram como o Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni, um dos
superintendentes da Instituição (19/02/1963 - 04/06/1979); Dr. Ivo Jordán, um dos pioneiros no trabalho com
ultracentrifugas no Brasil; Dr. José Moura Gonçalves que, a convite do professor Pieroni, trabalhou na área de
radiobiologia nos anos setenta; Dr. José Américo Andreata que gerenciou o Projeto Conversão (PROCON) no IPEN convênio do ministério de Minas e Energia e o Governo do Estado de São Paulo, para produção de hexafluoreto de urânio
- , na primeira metade dos anos oitenta do governo João Figueiredo (15/03/1979-15/03/1985). A decisão do projeto foi
instada ainda no governo de Ernesto Geisel (15/03/1974-15/03/1979). Andreata gerenciou o projeto até sua morte,
quando então foi substituído, na segunda década dos anos oitenta, pelo Dr. Wagner dos Santos Oliveira, pesquisador do
IPEN exercendo o cargo, na época, de gerente de processos, nesse mesmo projeto.

Como a Instituição "sofreu" algumas mudanças estruturais, ao longo dos seus anos de
existência, e suas secretarias foram ora se dividindo ora se agrupando, muitos dos
documentos foram perdidos - faltava a tradição de preservar a memória científica'*.

Outra agravante é a questão do espaço previsto para algumas secretarias que, pela suas
dimensões, não conseguem arquivar a documentação gerada por mais de três a cinco anos.
Como a Instituição não apresenta, até o momento, um arquivo geral^ (administrativo e
histórico, relativo à ciência e à tecnologia produzidas), os documentos acabam sendo
selecionados, ocasionando, por vezes, o seu descarte e outros retomam para os
pesquisadores que os conservam ou não^.

Acreditamos que temos uma fraca tradição em preservar a nossa história - observemos
o que ocorreu com os casarões que se localizavam na avenida Paulista, em São Paulo ^.

A Instituição possui uma experiência razoável para criar um arquivo e até um museu,
retratando a história da energia nuclear no Brasil desde o seu advento e, a sua própria
opção dentro dessa história. No entanto, isso ainda não foi executado. Um arquivo bem
organizado auxiliaria aos pesquisadores planejarem e desenvolverem futuros trabalhos,
com objetivos mais sólidos do que aqueles provenientes do modismo^ ou da divisão

" Termo amplo, mas que. para nós, significa todas as atividades da Instituição que levaram à aquisição de conhecimento
formalizado ou não.
' Na Instituição foi implantado recentemente um sistema de sugestão. Todas as pessoas que mantêm algum tipo de
vínculo com o IPEN podem participar enviando sugestões que são encaminhadas para análise. Após avaliação segue-se.
por meio de um critério pré-estabelecido. uma pontuação onde. posteriormente, os proponentes melhores classificados no
ano recebem como incentivos alguns prêmios. Isso foi introduzido na gestão administrativa do Dr. Edson Roman. É um
meio de se detectar as melhorias requeridas pelos servidores e de melhorar a máquina administrativa fazendo parte de
uma nova forma de gestão implantada no final dos anos noventa. Aproveitamos a oportunidade para sugerir a
implantação de um arquivo central para o IPEN nos moldes daquele existente, por exemplo, no IPT.
' Em recente conversa informal, com um dos pesquisadores entrevistados, este relatou mais de uma vez que. na ocasião
em que se mudou de uma casa, relativamente grande para um apartamento menor, não teve como preservar todos os
documentos relativos a sua vida na Instituição. Entre os documentos perdidos estão as atas do Conselho Deliberativo da
Instituição, que guardava, do período em que era um dos conselheiros.
' Os casarões construídos no início do século XX que foram, em sua maior parte, substituídos por edílkios que
representam um novo período histórico de São Paulo - o grande capital financeiro do país. "Em 1890. .loaquim Eugênio
de Lima e mais dois sócios adquiriram parte da Chácara do Capão (...). No auge do café, foram construídos na avenida
Paulista (inaugurada em 08/12/1891) magníficos palacetes, em meio a verdadeiros parques particulares. (...) Durante
muitos anos a avenida Paulista foi artéria tipicamente residencial, sendo proibida a con.strução de prédios de
apartamentos. Lei de 1952 veio permitir que nessa avenida fossem erguidas edificações de cunho assistencial-hospitalar.
educacionais, órgãos de imprensa e televisão, além de cinemas e teatros. Posterionnente, a permissão foi estendida a
estabelecimentos comerciais, escritórios, etc". Porto. Antônio Rodrigues (1997). História da cidade de São Paulo através
de suas ruas. Página 134-135. Imaginemos se hoje. século XXI. no lugar do Museu de Arte de São Paulo (MASP)
construíssemos um conjunto futurista para abrigar um novo complexo de televisão.Qual não seria a perda para a
população de São Paulo, para a avenida Paulista. O que diriam os nossos netos?
* Sobretudo aqueles que são cópias (graças à ânsia de estar no "topo" científico) do que é feito nos países desenvolvidos,
seguindo os temas que são publicados nas revistas internacionais mais qualificadas. Muitas vezes não teremos condição
de terminar a pesquisa, pois. no exterior, normalmente os resultados são obtidos mais rapidamente do que os nossos A

internacional do trabalho científico. É comum que o pesquisador sinta orgulho e alegria por
estar fazendo a "pesquisa de ponta", sem avaliar suas reais condições. Talvez ele
conseguisse maiores vitórias explorando outros temas. Enfim, isso é muito difícil de ser
avaliado e uma documentação institucional organizada poderia ser uma bússola que
orientasse o pesquisador quanto ao tema escolhido, desde que também respeitasse as
preferências e aptidões individuais, pois elas realmente são um contraponto para a
definição do tema de pesquisa.

Esse arquivo também seria útil para a elaboração de relatórios que servissem de suporte
para o planejamento de pesquisas científicas e tecnológicas', embora saibamos que isso
requer uma re-educação dos nossos hábitos e uma grande disciplina.

É muito difícil a escolha do que deve ou não ser preservado. É impossível conservar
toda a documentação gerada em uma instituição, devido ao grande volume a ser
manuseado, espaço físico, verba, tanto quanto pelo fato de que muitos documentos,
gerados por computador, são modificados todos os dias (fax, ofícios, correspondência entre
pesquisadores via e-mail) e nem sempre são guardados em arquivos eletrônicos. Por sua
vez, mesmo para o historiador ou arquivista a tarefa não é fácil. O interesse e a abordagem
da história são dinâmicos e temporais. O que pode ser importante hoje, amanhã talvez
tenha menos importância e vice-versa.

Em instituições diferentes os valores também mudam. Um trabalho realizado em um
instituto de pesquisa tecnológica, como o IPEN, por exemplo, pode não apresentar o
mesmo interesse para um pesquisador do IPEN ou outro instituto congênere aos olhos de
um físico teórico da universidade - os temas de pesquisa são, normalmente diferentes, e
assim os valores'° do dia a dia também. No IPEN, especialmente nos dias atuais, a
prestação de serviços possivelmente não passaria pelas intenções de um físico teórico e,
verba investida e o número de pesquisadores envolvidos são maiores nos países desenvolvidos. Também faremos mais
adiante um adendo à questão da divisão internacional do trabalho no início do século XXI.
'' No Brasil, e particularmente no IPEN, há uma enorme dificuldade em se conseguir os documentos procurados. Quando
eles existem, muitas vezes estão "apinhados" em salas fechadas e não climatizadas, com infiltrações de água que
deterioram a documentação até a impossibilidade de recuperação. Citamos como exemplo uma tentativa de recuperar um
ofício CNEN/SP datado de 13/07/1989 e com número 478/07-89 que trata de um importante acontecimento ocorrido no
final de 1989 envolvendo o IPEN e a antiga Coordenadoria de Projetos Especiais do Ministério da Marinha (COPESP*)
atual Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) - ficou conhecido informalmente entre os pesquisadores
de "Operação Tambor" - e quando tentávamos localizá-lo a resposta era sempre a mesma: "fizemos uma seleção dos
documentos e este foi descartado". Tivesse a Instituição um arquivista, treinado para selecionar o que é importante para a
memória da Instituição isso provavelmente não teria acontecido.
* A COPESP foi criada pelo decreto número 93439 de 17/10/1986 e sua denominação foi alterada em 1995.
Mais adiante, em outro capítulo, falaremos dos valores da Instituição.
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um dos muitos exemplos é a calibração de detectores que assume um caráter de pesquisa.
A Doutora Linda Viola Ehlin Caldas", que chefia a Diretoria de Segurança Radiológica do
IPEN, lidera um grupo de desenvolvimento de câmaras de ionização, desde o final da
década de setenta. Nó grupo (Laboratório de Calibração de Instrumentos) temos, entre
outros pesquisadores, a Doutora Maria da Penha Albuquerque Potiens que também presta
serviços de calibração de detectores para a indústria, hospitais, clínicas, universidades e
institutos de pesquisa'^.

A escolha do qué preservar não é infalível, mesmo quando temos alguém capacitado
para a tarefa. Não obstante, os erros são minimizados se há uma orientação para a
preservação da memória, quando realizada por uma pessoa com formação e treinamento
adequado para evitar os erros mais comuns.

O IPEN, embora não tenha completado cinqüenta anos, teve grande parte da
documentação perdida por falta de uma cultura centrada na importância cfa preservação
histórica do país, a despeito dos grandes historiadores que se movimentam na nossa vida
nacional.

Recorremos aos depoimentos''', que foram uma ferramenta para desenvolvermos nossa
tese. Os trabalhos científicos foram utilizados como uma fonte primária''*.
:" "A prestação de serviços com qualidade só é possível porque existe um trabalho de pesquisa e desenvolvimento muito
forte na área explica Linda Caldas* (...). Apenas nos três últimos anos foram concluídas nessa área oito dissertações de
mestrado e três teses de doutoramento". Órbita ipen. Laboratório calibra instrumentos que medem radiações ionizantes.
Set/out (2001). Ano 1, número 6, página 5.
* Doutora Linda Caldas Diretora de Segurança Nuclear no PEN e pesquisadora no Instituto desde a década de
setenta."lniciei as minhas atividades no IPEN (lEA) em 1970. aluna do terceiro ano de graduação do IFUSP. como
bolsista de iniciação científica, da FAPESP. sob a orientação do Dr. Michael R. Mayhugh, no grupo de Física do Estado
Sólido, chefiado pelo professor Doutor Shigueo Watanabe, que havia vindo ao lEA para montar um grupo de dosimetría
das radiações, a convite do Superintendente, professor Rômulo Ribeiro Pieroni". Depoimento via e-mail da Doutora linda
V. E. Caldas.
"Todas as atividades envolvendo o uso das radiações precisam ser monitoradas. (...). Os instrumentos usados para
realizar esse controle precisam estar devidamente calibrados e rastreados. (...). Segundo norma da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), uma vez ao ano equipamentos como monitores portáteis da radiação devem ser calibrados".
Órbita Ipen. Laboratório calibra instrumentos que medem radiações ionizantes. Set/out 2001. Ano 1. número 6. página 4.
Transcrevemos inúmeras vezes trechos dos depoentes. ainda que. contraditórios entre si. Em alguns casos colocamos
adendos nossos, entre parêntese e em negrito, Este recurso é útil, mas deve ser usado com cuidado. Não podemos evitar
que nos depoimentos os entrevistados confundam datas, nomes e que façam "leituras" próprias do seu papel e dos seus
colegas que passaram pela Instituição.
"* Existem diversas tradições históricas e correntes de pensamento que discutem as possibilidades do uso de depoimento
na história. Não estamos fazendo, neste trabalho, o que ficou conhecido como "história oral", no entanto, antes de nos
situarmos sobre a metodologia que usamos, lemos algumas obras interessantes sobre o tema. Citamos algumas que nos
auxiliaram a realizar e analisar os depoimentos: Ferreira. Marieta de Moraes; Amado. Janaína. (2001). Usos e abu.sos da
história oral. Ferreira, Marieta de Moraes; Fernandes. Tânia Maria; Alberti. Verena-orgs (2000). História oral - desafios
para o século XXI. Queiroz. Maria Isaura Pereira de (1983). Variações sobre a técnica de gravador no registro da
informação viva. Le Goff Jacques (1996). História e memória. Silva. Marcos A. da - org (S/d). Repensando a história.
Meihy. .losé Carlos S. Bom (1996). Manual de história oral. Burke. Peter (organizador). A escrita dá história.

Sabemos que os pesquisadores que vivenciaram a criação do lEA, na ativa ou
aposentados, podem oferecer pedaços dessa história, através da memória que restou dos
caminhos percorridos na elaboração dos seus trabalhos. Esta memória está emaranhada
com as emoções, coragem e dedicação. Um bom exemplo foi quando entrevistamos o
Almirante Othon, ex-coordenador da antiga COPESP, que nos relatou os contatos
mantidos, na época do cognominado "projeto paralelo", para convencer os pequenos
industriais a confeccionar as peças necessárias para o bom andamento do projeto. Até
então tínhamos uma vaga idéia desse relacionamento com a indústria e supúnhamos que o
projeto tinha sido muito mais "fechado" do que realmente foi'^. O mesmo se deu com a
entrevista realizada com o Dr. Wagner dos Santos Oliveira, que nos esclareceu a enorme
participação do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e da UNICAMP (Universidade
de Campinas), no projeto acima referido, que abordaremos longamente em outro capítulo.
Muitos outros exemplos nos esclareceram que, embora não houvesse uma infra-estrutura
industrial; para atender uma demanda muito pequena do Instituto, os pesquisadores
individualmente recorreram à indústria e na maioria das vezes foram atendidos.

Os depoimentos não foram por nós trabalhados isoladamente, mas sim analisados no
contexto dos documentos escritos. A pesquisa é histórica e pretendeu confrontar os
diferentes depoimentos e os documentos analisados, buscando os resultados que tenham
consonância com os objetivos da tese, que serão especificados no segundo capítulo.
Considerando esta abordagem, a seleção das pessoas entrevistadas é do tipo intencional'^.
A escolha teve por base a área de atuação do pesquisador. Inicialmente pedíamos para o

;

entrevistado fazer um resumo da sua carreira e a seguir fazíamos perguntas previamente
elaboradas e outras que surgiam, à medida que ele falava. As perguntas, que foram

¡

elaboradas previamente, diziam respeito à experiência dos pesquisadores, sendo assim, a

¡

análise do relato de cada um não segue um padrão que possa ser analisado em grupo e não
fizemos análise estatística das respostas.
" "Me lembro que tinha uma pequena indústria do Senhor Piramo (...) tinha uma válvula especial para a ultracentrifuga
que nós não tínhamos capacidade de fazer, muito pequena (...). Ele não era engenheiro, mas um técnico muito bom e
sabia fazer a válvula. Dei a encomenda para ele. (...) era um compromisso enorme porque ia haver a inauguração com
dois presidentes de República - Sarney (José Sarney presidente do Brasil de 1985 a 1989) Alfonsin (Raúl Alfonsin
presidente da Argentina eleito em 1983) - por isso uma enorme pressão. (...). E ele cumpriu o prazo". Almirante Othon
Pinheiro da Silva entrevista gravada em 02/12/2002. no último capítulo voltamos a falar desse desenvolvimento quando
relatamos a experiência, na Instituição do Doutor Paulo Rela.
'* Não devemos tomar, nesse caso, a palavra intencional em um sentido subjetivo. Queremos dizer que não tínhamos,
embora tenhamos entrevistado mais de trinta pessoas, uma amostragem significativa, pois as perguntas eram diferentes
devido às diferentes áreas de pesquisa de cada entrevistado.

Resolvemos delimitar as fontes primárias utilizadas. Recorremos à série de publicações
lEA/IPEN, embora temendo que acabássemos caindo no que os historiadores da ciência
denominam de historia intemalista. Esta é objeto de muita controvérsia e, para nós, não é a
melhor opção, dado o nosso modo de entender a história da ciência, como discutiremos no
capítulo referente à metodologia adotada.

Analisamos os trabalhos e, por fim, tentamos compreender como a ciência e a
tecnologia, mediadas por outros parâmetros, tais como influências

socioculturais,

econômicas e, que não são estáticas, agem no seio de uma sociedade e atuam como um dos
fatores de desenvolvimento e bem estar para essa mesma sociedade, sobretudo no nosso
país.

Não se trata de um estudo somente de conteúdo epistemológico dos trabalhos
produzidos.

Queremos

compreender

como

foram

desenvolvidas

certas idéias

do

pesquisador e como foram mediadas pelas pessoas que ocupavam cargos de chefia e
mesmo pelo govemo. Também, como se difundiram os resultados de uma determinada
pesquisa, qual foi sua aceitação pela comunidade científica, pelos industriais e pela
sociedade, como um todo. Como se toma mais limitada a pesquisa na ausência de um
arquivo institucional, recorremos aos depoimentos dos pesquisadores da Instituição
confi"ontando-os.

Não conseguimos ser abrangentes e limitamos a nossa ambição. Procuramos, na
Instituição, arquivos onde pudéssemos encontrar uma fonte primária para a nossa pesquisa.
Como já comentamos, encontramos raros fragmentos dispersos desse arquivo, que ainda
está para ser criado. Alguns foram encontrados com os pesquisadores, em seus
laboratórios, secretarias ou em uma sala trancada e esquecida'^.

No decorrer da leitura das séries citadas anteriormente, descobrimos que os trabalhos
publicados pelos pesquisadores da Instituição, referenciados ou não em outras obras

-

" Há pouco tempo descobrimos em uma saia trancada e empoeirada, alguns documentos da Instituição, que foram
encadernados possivelmente por solicitação de Rômulo Ribeiro Pieroni quando era superintendente do lEA. Não
introduzimos esses documentos na nossa análise por absoluta falta de tempo, mas pretendemos analisá-los em um
trabalho posterior, no entanto, lemos alguns trechos de alguns dos volumes e observamos que para a intenção do trabalho,
aqui proposto, não estaríamos tendo um grande prejuízo em não introduzi-los em nossa pesquisa. Utilizamos
ocasionalmente alguns dados encontrados naquela documentação.
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talvez obras fundamentais para o desenvolvimento de processos e aquisição de tecnologia
- , mesmo esquecidos em uma prateleira da biblioteca, são um acervo importante, pois
retratam o desenvolvimento do país. Podem, quando bem analisados, estar vivos. Não são
folhas mortas para a história da ciência quando a leitura é feita levando-se em conta um
enfoque social. Embora relatem, por exemplo, praticamente só os sucessos obtidos conseguir produzir o D U A ' * ultrapuro, produzir o hexafluoreto de urânio com fins ao
enriquecimento isotópico ou, determinar experimentalmente a seção de choque para
nêutrons na faixa de energia térmica incidindo sobre um determinado lantanídeo - podem,
junto com outros documentos e com os depoimentos, quando bem acompanhados e
analisados, serem as fontes para o estudo da vida da Instituição.

Cartas entre os pesquisadores das diferentes instituições, pedidos de verba para os
projetos, cópias de relatórios indicam não somente as linhas das pesquisas preferenciais,
mas a política vigente para C&T que favoreceu, ou não, o laboratório e aqueles trabalhos
que começaram e não foram adiante etc. Os contatos preferenciais com outros
"colaboradores" são fontes de análise para se estudar o tipo de organização social existente
na instituição e nos seus departamentos. Mesmo os contatos com o exterior são uma fonte
de análise.

Quando os pesquisadores recebem bolsa de estudo para os EUA ou para a Europa, isso
já revela uma opção que não é de todo casual. Uma determinada linha de pesquisa pode ter
diferentes enfoques dependendo do país, da instituição e do laboratórb onde é feita. Na
época do acordo do Brasil e Alemanha (em 1975 o Brasil assina o acordo nuclear com a
República Federal da Alemanha, RFA, para a construção do nosso segundo reator de
potência), muitos dos nossos pesquisadores foram estudar lá.

Dentro de uma mesma instituição, como no caso do IPEN, temos vários laboratórios
cujas linhas de pesquisa se voltam, por exemplo, para a área ambiental, com finalidades e
filosofias que não facilitam a agregação destes num único departamento. Portanto, quando
um pesquisador da instituição se interessa por determinada área, deve primeiro definir qual
abordagem estará vinculada ao seu interesse. Façamos um parêntese para melhor elucidar a
questão acima e aproveitamos para introduzir questões que serão debatidas no trabalho.

Diuranato de amonio

Dentre os grupos que mais fortemente se destacam nesta área de atuação citaremos três.
Antes, porém, comentaremos que um deles só mais recentemente se voltou para essa área,
e os outros dois foram, desde sua criação, mais dirigidos para o meio ambiente.
Analisaremos no decorrer do trabalho o porquê dessa guinada.

Um dos grupos - radiometría ambiental -, "nasceu" com o objetivo específico e único de
se ocupar do meio ambiente, numa filosofia de radioproteção ambiental, embora, em
alguns momentos, tenha tido outras influências. Desde o seu início, quando esteve de
passagem pela Instituição, na Coordenadoria de Proteção Radiológica e Dosimetria,
chefiada pelo Doutor Gian Maria A. A. Sordi o pesquisador, originário da Argentina, Dr.
Elias Palácio " (1975) lançou o fundamento dessa linha de pesquisa e trabalho.

Este pesquisador criou um grupo^° que veio, finalmente, dar origem àquele que se
formou na década de oitenta, então liderado pelo Dr. Roberto Fulfaro e o Dr. Laércio

"En noviembre de 1975 me incorporé al IPEN como asesor del Doutor Gian Maria Sordi, en el área de protección
radiológica. En esos aflos el ICRP comenzaba a difundir sus primeros drafts sobre la optimización de la protección
radiológica y a ese tema me dediqué dando palestras y orientando trabajos, particularmente en el área ambiental. En
aquellos aflos trabajaban con el Doutor Sordi, un joven llamado Paulo Lauro de Oliveira, que se dedicaba al tema
ambiental al mismo tiempo que estaba iniciando su carrera de post graduación. Con él hicimos un amplio relevamiento de
los hábitos alimentarios del personal que vivía en los alrededores del IPEN a fin de identificar el grupo crítico con
relación a la descarga de efluentes del Instituto al ambiente en esa época. Dicho estudio debe de ser el primer antecedente
en el tema ambiental y se publicó al aflo siguiente como Determinación da capacidade radiológica da zona de influencia
do lEA. E. Palácios. P.L.C. Oliveira -lEA 454- 1976. SÃO PAULO. Brasil". Entrevista via e-mail realizada com o Dr.
Elias Palacios em 2003. Alguns dos trabalhos publicados nas séries que estamos analisando atestam este período: E.
Palacios. Oliveira. P.L.C. (1976). Determinação da capacidade radiológica da zona de influencia do lEA. Publicação lEA
- 454. Nesta publicação. Palacios, visando estudos de gestão de residuos radioativos, determina a capacidade radiológica
da zona de influencia do lEA e demonstra que os residuos radioativos eliminados no meio ambiente representavam, na
época, uma pequena capacidade do meio receptor. Palacios, E.; Napolitano. Célia M. (1979). Situação radiossanitária de
uma mina de pirocloro da Mineração Catalão de Goiás S. A. Informação lEA - 65. Palacios, E.: Napolitano, Célia M. :
(1978). Aspectos de proteção radiológica em minas de urânio. Informação lEA - 62. Napolitano. Célia M.: Sampa. Maria
Helena O.; Palacios, E. (1978). Técnicas simples de proteção radiológica para monitoração de radônio no ar e na água.
Informação lEA - 63. Uma das autoras (Maria Helena Sampa), dessa última publicação não fazia parte da equipe do
Doutor Palacios, mas sempre esteve em colaboração com os pesquisadores desta área e ainda nos dias atuais.
^° "A fines de 1977 se crea la Gerencia de Área de Protección del Medio Ambiente y me designan Gerente de Área. La
gerencia se organiza con un sector de mediciones ambientales a cargo de Maria Inés Bedani, otro de efluentes gaseosos a
cargo de Roberto Vicente, otro de evaluaciones ambientales a cargo de Celia Napolitano y uno de residuos radiactivos a
cargo de Hissai Miyamoto. Integraban el grupo varios técnicos de los cuales recuerdo el nombre de unos pocos pero
Roberto Vicente, Hissai y Celia pueden suministrar la lista completa. El laboratorio de mediciones ambientales se equipó
con un detector de GeLi, dos detectores de Nal, un detector alfa de barrera de superficie, y dos multicanales Canberra de
última generación. Se estableció un programa de muestra ambiental en los alrededores del lEA -actual IPEN - y se
complementó el laboratorio de espectrometría ambiental con un laboratorio de tratamiento de muestras. Aprovechando
que el Dpto. Cooperación Técnica del lAEA nos proveería un espectrómetro de partículas de llama de hidrógeno,
montamos con R. Vicente un túnel de viento para ensayar filtros absolutos. Fue el primer laboratorio en Brasil para ese
tipo de ensayo. Además de probar los filtros absolutos comprados por el Instituto, enseguida comenzamos a hacer
servicios para empresas que proveían ese tipo de filtros a la industria farmacéutica. Alguno de los trabajos presentados
fueron "Determinación de eficiencia de filtros absolutos por el método de la llama de sodio. E. Palacios, R. Vicente.
Presentado en el II Encuentro Latinoamericano de Tecnología Nuclear AATN. SIO noviembre, de 1979 - BUENOS
AIRES, Argentina". El sector de evaluaciones ambientales se focalizó fundamentalmente en áreas mineras,
particularmente en el área de Araxá. Las grandes empresas de fosfatos y de (...) de la región contrataban al Instituto para
hacer las evaluaciones ambientales y la documentación de licénciamiento que les exigía la CNEN y las autoridades
municipales. También se hacían mediciones de la concentración de Radón en agua y particularmente, a las empresas
embotelladoras de agua mineral (En esos años estaba vigente una vieja norma que. para caracterizar un agua mineral, esta

Vinhas, ambos pesquisadores oriundos da Física Nuclear do IPEN e que vieram a dirigir a
Proteção Radiológica, em 1983, respectivamente como Diretor de Segurança Nuclear do
IPEN e chefe do Departamento de Proteção Radiológica, sendo Superintendente, à época,
o Doutor Durvaldo Gonçalves (24/11/1982- 04/06/1985).

A maioria dos pesquisadores^' liderados por Palacios, posteriormente, se afastou da
linha de pesquisa inicial, indo para outras áreas dentro do próprio IPEN, em momentos
diferentes, seja por questões de reestruturação dos grupos ou mesmo por questões
particulares. Embora Palacios tenha deixado a sua "marca", a sua filosofia, isto acarretou,
como sempre acontece quando um grupo se dispersa, o recomeço das pesquisas alguns
anos mais tarde.

Foram períodos de grandes modificações, com rotatividade de pesquisadores e
mudanças estruturais. Não citaremos detalhes para não nos desviarmos do nosso foco.
Diferentes filosofias de pesquisa ocorrem dentro de um mesmo tema, segundo diferentes
instituições, departamentos e chefias. Enquanto encontrava-se liderando o grupo de
pesquisa ambiental, Palacios pensava

sobre capacidade radiológica do meio ambiente, em

tomo de uma instalação nuclear, antevendo o aumento das pesquisas na Instituição, na área
do ciclo do combustível, razão pela qual diversificou o seu gmpo para trabalhar: alguns em
minas de extração de urânio (primeira fase do ciclo), outros para controle radiológico,
devido à liberação de efluentes radioativos líquidos e gasosos e outros para rejeito.
Estamos ainda na superintendência com Rômulo Ribeiro Pieroni. Segundo relato da
pesquisadora Célia Napolitano, o Doutor Gian A. A. Sordi teria sido alertado pelo
professor

Pieroni

que

seria

necessário

implantar,

na

Instituição,

pesquisas

em

radioproteção que atendessem a área do ciclo do combustível, pois previa-se um aumento
daquelas atividades.

Posteriormente, Palacios retoma para a Argentina (junho de 1980)^"', Sordi assume a
Divisão que se ocupa com a proteção radiológica ocupacional e vem integrar a
debía ser radioactiva). Ei sector de Residuos Radiactivos estaba a cargo de Hissai y se dedicaba a recolectar y clasificar
los residuos producidos en el Instituto, acondicionarlos y almacenarlos convenientemente. También realizaba actividades
de descontaminación para las distintas áreas del Instituto". Entrevista realizada por e-mail com o Dr. Elias Palacios.
-' Foi o caso dos pesquisadores: Célia Napolitano; Roberto Vicente; María Inés Bedani, Laura Sakiko Endo, Claudio
Delamano entre outros.
Foi possível apreender isso dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo e das entrevistas.
Palacios retornou para a Argentina em 1980 e foi chefiar o Departamento de Protección Radiológica de la Comisión
Nacional de Energía Atômica e, posteriormente, foi para a ABACC - Agencia Brasileira-Argentina de Contabilidade e

radioproteção o Doutor Achules Alfonso Suarez, físico oriundo da área da física nuclear.
Surge uma área específica para estudos de materiais dosimétricos liderada pela Doutora
Linda Caldas (com parte do pessoal oriundo do grupo liderado anteriormente pelo Doutor
Shigueo Watanabe que trabalhava com ciência e tecnologia de materiais)^''.

O Doutor Achules indiretamente se ocupa em orientar as pesquisas na área ambiental.
Quando retornou para a Argentina Palacios deixou uma espécie de vácuo na direção da
ambiental. A pesquisadora Maria Inés Bedani^^ faz projetos para seguir a linha de
radioecologia e Napolitano continua a se ocupar parcialmente do ciclo do combustível,
trabalhando em proteção radiológica junto às minas de extração de metais, terras raras e
urânio.

Quando o Doutor Vinhas substituiu o Doutor Achules no Departamento de Proteção
Radiológica (P.R) foi criado um novo Departamento de Rejeitos Radioativos sob a direção
do Doutor Achules Suarez. Alguns dos antigos pesquisadores da ambiental vão compor
este novo Departamento^^.

Nesse ínterim, com as reformulações ocorridas na Instituição - o Professor Pieroni
deixa a Superintendencia em 1979 e, em seu lugar, assume o Dr. Hernani A. L. Amorim
(06/06/1979-23/11/1982) - , os trabalhos com a Marinha já haviam começado e pareciam
promissores. Substituindo Amorim na superintendência da Instituição, o Doutor Durvaldo
Gonçalves convida, como já falamos, o Doutor Vinhas para ocupar a chefia do
Departamento de P.R que, por sua vez, convida a Doutora Bárbara P. Mazzilli para chefiar

Controle de Materiais Nucleares que foi criada num acordo firmado entre o Brasil e a Argentina para uso exclusivamente
pacífico da energia nuclear em 1991.
"Fui. então, em 1977, para o Institut flir strahlenschutz, GSF, Munique, trabalhar em metrologia da radiação beta. sob
orientação do doutor D. F. Regulla (...). retornando ao Brasil, escrevi a tese e a defendi em 1980 no IFUSP. Nesta época a
chefia da Divisão à qual eu estava ligada era da Doutora Cleide Renner. Logo que defendi a tese. a doutora Cleide
solicitou o seu retorno ao Departamento de Física nuclear do IPEN e eu assumi a Gerência da divisão de Materiais
dosimétricos do Centro de proteção Radiológica e Dosimetria. cuja chefia estava sob a responsabilidade do Doutor
Achilles A. Suarez". Depoimento da Doutora Linda V. E. Caldas por e-mail.
Maria Inês Bedani é uma das pesquisadoras que se destacou do grupo de Palacios, mas que desenvolveu trabalhos
preliminares na área de radioproteção ambiental com pesquisas de impacto ambiental devido à liberação de efluentes
líquidos e gasosos. Bedani. M.I. (1979): Controle radiométrico ambiental nas imediações do Instituto de Energia
Atômica. Dissertação de Mestrado lEA em 1978.1EA-DT-000I3I. Trata-se verdadeiramente do primeiro trabalho de tese
voltado para a área ambiental no sentido de radioproteção muito embora esta fosse uma preocupação de longa data do
visionário Rômulo Ribeiro Pieroni. Segundo depoimento de Célia M. Napolitano (comunicação particular) o professor
Pieroni em 1975 abrigou alguns bolsistas, entre estes a própria Napolitano e a Maria 1. Bedani. com o fito de desenvolver
a proteção radiológica na Instituição, pois vislumbrava a sua importância com o aumento das atividades do ciclo do
combustível.
Roberto Vicente. Claudio Delamano. Laura Sakiko Endo entre outros pesquisadores.
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a então Divisão de Radioproteção Ambiental (Mazzilli é oriunda da radioquímica, que
ainda estava sob a chefia do Doutor Fausto W. de Lima).

Nesse momento, a ambiental volta-se inteiramente para a filosofia de radioproteção nos
anos que se seguiram (final dos anos oitenta até o final dos anos noventa) tomando-se,
inclusive, responsável pela realização do pré-operacional da análise do impacto ambiental,
na área de influência das instalações da Marinha do Brasil em Aramar.

Em suma, um mesmo grupo com orientações diferentes dentro de um mesmo tema.
Aquelas orientações deveriam estar inseridas em um programa, de longo prazo, de política
científica e tecnológica para a área nuclear do país, mas que sofi-eu sempre uma falta de
continuidade.

Anteriormente, no início do lEA, na Divisão de Radioquímica, liderada pelo Doutor
Fausto W. de Lima, foram realizados alguns trabalhos cujo mote principal era a
radioproteção ambiental. Essa linha de pesquisa não continuou, provavelmente pela
inserção, na Instituição, de um grupo localizado ainda na radiobiologia, e liderado pelo Dr.
Silvio Bmno Herdade^^, que se especializava em radioproteção. Segundo o depoimento do
Doutor Gian Maria A. A. Sordi (hoje um especialista em radioproteção, conhecido
intemacionalmente e com um currículo respeitável na área), quando ingressou no lEA
Citaremos alguns dos trabalhos realizados já na linha de proteção radiológica. Como podemos observar tanto o
professor Herdade quanto o professor Vizeu, além de Pieroni, embora estivessem preocupados com linhas de trabalho
diferentes acabavam trabalhando em temas comuns.Outros pesquisadores, além dos citados, também acabavam
colaborando em outras pesquisas que não eram as suas linhas principais de estudo. Isso é um indicio de que todos
colaboravam para a formação do instituto e que as Divisões, embora existissem, ainda não se apresentavam tão
especializadas como posteriormente ocorreu. Estamos em 1958, dois anos após a inauguração do lEA. Na segunda
Conferência sobre os Usos Pacíficos de Energia Atômica, reunida em Genebra, setembro de 1958, um dos trabalhos
apresentados pelos pesquisadores do lEA se intitulava: Radiation intensity leves of air and water activities observed with
the IEA-R1 swimming pool reactor at 5 MW (R. R. Pieroni; S. B. Herdade, W.S. Hehl; C. R. Pereira). Este também foi
publicado na série Informação lEA número 16. Em novembro de 1958, no Congresso de Genética, ocorrido em Curitiba,
Paraná, temos: Amostragem de ar com filtro "Milipore" ( R. R. Pieroni, S. B. Herdade, W. S. Hehl; D. M. Vizeu). Os
filtros "Milipore" são usados até hoje para amostragem de ar. Amostragem de solo na área do reator (R.R. Pieroni, S. B.
Herdade, C. R. Pereira, W. S. Hehl. D. M. Vizeu, A. F. Carvalho). Níveis de radiação esperados e observados na
operação do IEA-R1 (R. R. Pieroni, S. B. Herdade; C. R. Pereira; W. S. Hehl). Níveis de atividades observados em
vegetais na área da Cidade Universitária (R. R. Pieroni, S. B. Herdade; D. M. Vizeu; F. Carvalho; A. Oliveira e Souza).
O emprego do MAP-1 e do C. A. M. na amostragem contínua do ar (R. R. Pieroni; S. B. Herdade; W. S. Hehl). Proteção
contra radiações, na bomba de cobalto do Hospital das Clínicas (R. R. Pieroni). Atividade natural do ar, no interior do
edifício do reator (R. R. Pieroni; S. B. Herdade, W. S. Hehl, D. M. Vizeu). Estudos do decaimento dos produtos beta
ativos, retidos pelos.filtros "Cambridge" do sistema de exaustão do edifício do reator (R. R. Pieroni, W. S. Hehl).
Proteção radiológica no lEA-RI (R. R. Pieroni). Cálculos de blindagem (R. R. Pieroni; C. R. Pereira; W. S. Hehl). O Dr.
Fausto Walter de Lima, em uma publicação (informação lEA número 18, junho de 1970), que é uma cópia do que foi
publicado no Journal of Radioanalytical Chemistry Vol 4 (1970) página 391-396) comenta: "By 1963 a Division for
Chemical Engineering Activites was established and only then many of the non-radiochemical services work could be
dropped in benefit of real radiochemistry". Neste período, início da década de setenta, a produção de radioisótopos aínda
era realizada na radioquímica sobre a direção do Doutor Fausto, sendo que a Doutora Constância se ocupava mais de
perto desta pesquisa. "Isotope production is carried out in the hot cells which are operated for production of
radioelements mostly required for medical application such as '^'l, " P , ''S, '^Br,
Au (colloidal), ^"Na".
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(1961), a radioproteção estava dentro da Divisão de Radiobiologia. Logo em seguida, em
1962, passou a ser um serviço de radioproteção, chefiado pelo Dr. Dirceu Vizeu, pois o
Doutor Herdade foi para a Física Nuclear do lEA, indo, em seguida, para o Instituto de
Física da USP (IFUSP).

Utilizando o site, em 18/06/2003, do atual Centro de Química e Meio Ambiente do
IPEN (antiga Engenharia Química liderada pelo Dr. Alcídio Abrão), encontramos que este
Centro foi recentemente reformulado para ter um foco maior na área ambiental, mantendo
ainda ativas as linhas do ciclo do combustível nuclear. Consta que a especialidade é
transformar o conhecimento acadêmico em tecnologia, produto ou serviço. Este Centro,
entre outras divisões, possui uma que é denominada "Diagnóstico Ambiental" e que se
ocupa do diagnóstico ambiental em sistemas aquáticos, desenvolvimentos de sensores
eletroquímicos aplicados na área ambiental, estudo de gases traços e o ciclo do ozônio na
atmosfera, química atmosférica dos compostos orgânicos biogênicos e antropogênicos,
estudo do compartimento solo, adsorvedores na minimização de impactos ambientais,
ecotoxicologia e avaliação de sistemas de tratamento de efluentes e resíduos industriais, ou
seja, ocupa-se basicamente de contaminantes "convencionais" (não necessariamente
radioativos)^*.

A Divisão de Radiometría Ambiental (ainda em 2003 sobre a chefia da Dra. Mazzilli),
citada anteriormente, preocupa-se com a liberação dos efluentes radioativos gasosos ou
líquidos, liberados pelas instalações do IPEN, a análise de radioatividade em alimentos, a
caracterização de solos e águas subterrâneas, o impacto ambiental, devido à atividade de
plantas radioativas e nucleares, a caracterização de radônio em ambientes de minas e em
águas minerais, a determinação de chumbo em amostras ambientais etc.

Quando relacionamos as principais linhas de pesquisa da Radiometría A m b i e n t a i '
podemos imediatamente refletir que o objetivo principal desse grupo de trabalho está
"Surpresa ainda maior, mesmo para nossos colegas e amigos de muitos anos é saber que o Departamento de
Engenharia Química, tradicionalmente ligado somente ao ciclo do combustível nuclear, transformou em "ambientaf.é
oportuno esclarecer: o Departamento de Engenharia Química iniciou a busca de novas atribuições compatíveis e
complementare às linhas de pesquisas tradicionais. Era amplo consenso que as atividades ligadas ao ciclo do combustível
não mais demandavam todo o seu potencial além de carecerem de sustentação financeira". Parte do histórico da Divisão
de diagnóstico ambiental no site do IPEN.
Principais linhas de pesquisa em andamento em 2003: avaliação da exposição ao "•^-Rn nas cavernas do Parque
Estadual do Alto Ribeira (Brigitte Roxana Soreanu Pecequilo. Simone Albingi. Barbara Paci Mazzilli. Marcelo Francis
Máduar. Paulo Sérgio Cardoso); Detenninação das taxas de mistura de massas d'água costeiras utilizando-se isótopos de
rádio como traçadores naturais (Bárbara Paci Mazzilli, Joselene de Oliveira, Washington Eugênio Teixeira. Alessandra
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focado no comportamento dos radionuclídeos, dos vários compartimentos do ecossistema,
visando à avaliação de impactos ambientais.

Localizado no Centro do Reator de Pesquisa, temos ainda, no Laboratorio de Análises
por Ativação, um grupo de análise de radionuclídeos naturais e artificiais, utilizando
métodos de ativação neutrônica (originário do grupo do Doutor Fausto W. de Lima).

No site deste laboratório (2003) é citado que, dentre os diversos materiais que podem
ser analisados, encontram-se amostras geológicas (solos, rochas, carvão, minérios,
concentrados minerais) plásticos, resinas e outros produtos industriais, catalisadores,
petróleo, amostras arqueológicas, metais e ligas (aço, silício metálico, ligas niobiotântalos),
amostras agropecuárias (pêlos de animais, solos, subprodutos agro-industriais), tecidos
animais e humanos (cabelos, ossos, imhas), plantas e vegetais, alimentos, dietas e amostras
ambientais. Embora esse grupo analise também amostras ambientais, a sua filosofia não
está centrada na proteção radiológica ambiental, como aquela do grupo de radiometria
ambiental.

Não citamos como exemplo esses grupos por mera curiosidade. Existe um ponto muito
importante para ser tratado, mais adiante, e que no momento adiantamos que é a
implicação e os antecedentes da nova abordagem, para a área ambiental de natureza não
radiológica dos diferentes grupos da Instituição, surgidas nos últimos anos da década de
noventa

Como vimos, somente um desses grupos foi constituído para se ocupar de questões
ambientais, provenientes

dos

radionuclídeos

naturais

ou

artificiais,

mesmo

que

da Costa Elisio): determinação de
e * S r no controle radiológico do IPEN (Brigitte Roxana Pecequilo, Lucio
Leonardo); Determinação dos níveis (fe radioatividade natural presente em águas de abastecimento público, fontes de
águas minerais e águas engarrafadas (Bárbara Paci Mazzilli, Joselene de Oliveira); Dosimetria de radônio no ar com
detectores de traços nucleares (Brigitte Roxana Pecequilo e Márcia Pires de Campos); Estudo da descarga de águas
subterrâneas em regiões costeiras utilizando ^^^Rn como traçador natural (Bárbara Paci Mazzilli; Joselene de Oliveira;
Patrícia da Costa; Ana Cláudia Peres); Geocronologia de ambientes lacustres e marinhos por meio de medida de ^'"Pb
(Sandra Regina Damatto Moreira); Impacto radiológico do fosfogesso gerado na indústria nacional de fertilizantes
fosfatados (Bárbara Paci Mazzilli, Adir Janete Godoy dos Santos, Paulo Sérgio Cardoso, Cátia Heloísa Rosognoli
Saueia); Proposta de modelo para o estabelecimento de valores orientadores para contaminação radioativa de solos (Ana
Cláudia Peres, Goro Hiromoto).
"O foco dos trabalhos do IPEN sempre foi voltado para a melhoria da qualidade de vida da população. Para muitos,
mesmo para aqueles que nos conhecem bem e associam nosso nome, principalmente, aos desenvoivementos clássicos da
área nuclear, pode ser uma surpresa a atuação crescente do IPEN na área de tecnologias voltadas ao meio ambiente. À
primeira visra pode parecer que é um programa novo para suportar as.políticas públicas de meio ambiente, respondendo
às preocupações manifestadas na Agenda 21". Parte do breve histórico da Divisão de Diagnóstico Ambiental no site do
IPEN.
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inicialmente o grupo do Doutor Fausto W. de Lima tenha realizado experiências na área
ambiental. No entanto, inicialmente este último grupo de radioquímica citado se ocupava
das questões mais diversas, pois o número de pesquisadores do lEA era muito reduzido-''.
Tanto é que, no início, a radioquímica, como era denominado o grupo, realizava pesquisas
na área do ciclo do combustível. Só posteriormente, com as especializações, é que o grupo
voltou-se mais especificamente para a área de radioquímica e continuou nessa linha por
muitos anos^^.

Fizemos uma interrupção quando estávamos discutindo as questões postas pelas
diferentes fontes que o pesquisador em história da ciência pode recorrer e as nossas
opções.

Voltando às fontes utilizadas, reafirmamos que, como Instituição, devemos ter a
preocupação e tomar atitudes para que os trabalhos publicados não sirvam apenas para
preencher os currículos dos pesquisadores. Parece óbvio o que acabamos de falar, mas
muitas yjçzes isso está internalizado e não prestamos a devida atenção.

"When the activities of the Instituto de Energia Atômica started, in 1957. the staff of the Radiochemistry Division was
made up of only two people and. of these, only one with formal training in radiochemistry. This forced those two people
who ideally or theoretical had chosen a scientific profession, to take quite odd problems such as installation of industrial
size exchange tanks for reactor water treatment, help in the tile lining of the pool, study of corrosion of fuel elements,
detection of fission products in the pool water and the like (...). Radioactive counting equipment, by that time, were
classical scaler (one), Geiger tubes and home made single channel gamma spectrometer". Lima. Fausto W de.
Informações lEA - 18. (1970). The radiochemistry Laboratories of the Instituto de Energia Atômica. São Paulo. Brasil.
Reprinted from Journal of Radioanalitical Chemistry Vol 4 p. 391-396 (1970). Na metade de 1970 a Divi.são de
Radioquímica já contava com 23 pessoas sendo 12 de nivel superior. De 1957 até 1970 foram apresentados pelo grupo 66
trabalhos em Congressos internacionais. Em 1958 o lEA contava com as seguintes Divisões: Física Nuclear sob a chefia
do Doutor Marcello Damy de Souza Santos: Física de Reatores sob a chefia do Prof. Eng. Paulo de Saraiva Toledo;
Radioquímica sob a chefia do Doutor Fausto W. de Lima: Radiobiologia sob a chefia do Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni.
Nesta época a Comissão Nacional de Energia Nuclear tinha como presidente o Contra-Almirante Octacílio Cunha e o
Reitor da Cidade Universitária da USP era o Dr. Gabriel Sylvestre Teixeira de Carvalho. Ainda, ocupava a presidência do
então Conselho Nacional de Pesquisa o Dr. João Cristóvão Cardoso. O Diretor do lEA era o Doutor Marcello Damy de
Souza Santos. Em 1970 as divisões tinham crescido conforme crescia a Instituição não só em número de pessoal, mas
também em construções. Isso já numa visão futurista da importância da Instituição pelo então Diretor Rômulo Ribeiro
Pieroni, que ainda acumulava o cargo de chefe da Divisão de Radiobiologia. As outras divisões existentes eram: Física
Nuclear sob a chefia do Dr. José Goldemberg; Radioquímica sob a chefia do Doutor Fausto W. de Lima; Metalurgia
Nuclear sob a chefia do Doutor Tharcísio D. S. Santos; Engenharia Química sob a chefia do Dr. Alcídio Abrão;
Engenharia Nuclear sob a chefia do Engenheiro Pedro Bento de Camargo; Operação e Manutenção de Reatores sob a
chefia do Engenheiro Azor Camargo Penteado Filho; Física de Reatores sob a chefia do Dr. Paulo Saraiva de Toledo: e
uma grande novidade, que iremos comentar no texto, a Divisão cfe Ensino e Formação, sob a chefia do Doutor Rui
Ribeiro Franco. Podemos "sentir" como a Instituição cresceu e tinha pretensões nada modestas, pois se existia uma
Divisão de Operação e Manutenção de Reatores era porque existia a idéia "embutida" de outros reatores (construção ou
compra).
" "With the creation of a Chemical Engineering Division many of the classical chemical service functions of the
Radiochemistry Division were allocated to that Division. Even so. some of ancient service functions still remained under
the responsibility of the Radiochemistry Division. These can be classified under the broad aspect of chemical support and
maintenance work for the reactor, involving corrosion of aluminium pieces, routine determinations of fall-out and alike.
In this way. presently the Division is dedicated almost only to actual radiochemistry analysis, general tracer work and
isotope production". Lima, Fausto W. de( 1970). Informação lEA - 18.

Quando analisamos os trabalhos dentro de um contexto, no nosso caso econômico e
social, temos o resultado final das pesquisas de laboratório, mas também a lida diária falta de verba, conjuntura econômica do país, tendências da política científica e
tecnológica, preferências individuais, pressões internas e externas em áreas sensíveis
(como a do ciclo do combustível ou outras), além do mais, temos a contribuição para o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia do país. Acrescentamos, ainda, que é uma
oportunidade

de recuperar os caminhos já percorridos para que não caiam

no

esquecimento.

No início da pesquisa, somente com os exemplos citados nesta introdução e recorrendo
a alguns trabalhos publicados e entrevistas foi possível, mesmo que sinteticamente, fazer
uma análise de alguns momentos da Instituição. Então resolvemos prosseguir.

Os trabalhos serão analisados somente com o fito de extrair sua contribuição para
compor a nossa tese^^. Esta será explicitada à medida que continuamos a expor nossas
idéias. Segundo o que viemos comentando, não houve preferência por este ou aquele
trabalho ou pesquisador.

A pesquisa é um estudo de caso, mas de relevância no quadro mais abrangente, que é a
pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, na área nuclear da sociedade
brasileira. Reconstituímos os antecedentes e a própria história parcial da Instituição, com
ênfase nas atividades da produção de radioisótopos e do ciclo do combustível.

Aliamos o conteúdo científico e tecnológico, das pesquisas realizadas com fatores
múltiplos - intelectuais, culturais, ideológicos, políticos, sociais, e chegamos mesmo a
tangenciar algumas características pessoais dos servidores da Instituição. Todos estes
fatores devem ser levados em conta para a explicação das idas e vindas das atividades
científicas da Instituição.

Fomos buscar em outras fontes, livros e teses, as informações sobre política científica,
economia e industrialização do Brasil.

" Nao estamos analisando os trabalhos para classificá-los por ordem de importância e sim para recorrer aos temas que
eram pesquisados na Instituição.
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A falta de uma tradição de política científica e tecnológica continuada ao longo dos
anos, dando ênfase para as nossas reais possibilidades, sobretudo na área nuclear, a
despeito do imenso trabalho que vinha fazendo o CNPq e posteriormente a Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), gerou um vácuo de orientação e dificultou o diálogo
entre a Instituição e a sociedade, no passado recente (exceção ao que diz respeito à área
médica).

Como discutiremos mais adiante, a Instituição foi criada num momento oportuno, onde
as condições internas e extemas eram propícias, mas nem sempre se mantiveram
favoráveis, sobretudo quando se fala em transformar os conhecimentos adquiridos em
inovação. No IPEN, antes da década de 1990, os pesquisadores tinham um maior leque na
hora da escolha do tema de pesquisa, mas uma menor orientação

institucional

regulamentada. Na década de 1980, por força do acordo com a Marinha, muito dos
esforços eram dirigidos para as pesquisas na área do ciclo do combustível. Da segunda
metade da década de noventa em diante, as linhas de pesquisa foram sendo dirigidas para
aqueles temas nos quais os órgãos de fomento como FAPESP, CNPq e FINEP estavam
interessados em financiar. As pesquisas, em sua maioria, no início do século XXI, estão
concordantes com o Plano Diretor do Instituto"''*.

Constituiu uma agravante para a instituição a ausência de indústrias específicas na área,
que pudessem dar um suporte para a Instituição exercer, a plenos pulmões, as atividades ao
longo de sua "vida". Isso se perpetua até os dias atuais e pode-se constatar direta ou
indiretamente nas publicações lEA e IPEN e nos relatos dos pesquisadores.

Gorski e Bruzinga, ambos pesquisadores do IPEN, em 1990, desenvolveram um projeto
e construção de detectores tipo Geiger-Müller"'^ e, nos comentários finais do trabalho,
deixam claro que dominamos a tecnologia necessária para a confecção do detector, não
No período de II a 13 de dezembro de 2002, gerentes e coordenadores de projetos se reuniram, no auditório Rômulo
Riberio Pieroni, no IPEN, e apresentaram os seus indicadores de desempenho. E o terceiro ano consecutivo em que
ocorre essa avaliação. Cada gestor recebe nota dos demais por suas exposições. As discussões, comentários e avaliações
fornecem subsídios para a melhoria do plano. No plano diretor de 2000 consta a missão da Instituição: "Nosso
compromisso é com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, produzindo conhecimentos científicos,
desenvolvendo tecnologia, gerando produtos e serviços e formando recursos humanos". No Plano Diretor as atividades
do IPEN são organizadas em programas e sub-programas. Tendo em mãos o Plano Diretor, o pesquisador pode. através
da orientação explícita nesse, localizar a sua pesquisa em andamento e projetar aquelas futuras. Isso representa um salto
de qualidade uma vez que os objetivos estratégicos globais para o período 2000-2003 estão "em consonância com os
programas no Plano Plurianual 2000 a 2003 (PPA). do Ministério de Ciência e Tecnologia e com os parceiros da
Instituição, no âmbito estadual e na iniciativa privada". Plano Diretor 2000. Instituto de Pesqui.sas Energéticas e
Nucleares. IPEN -CNEN/SP. São Paulo.
" Gorski e Bruzinga (1990). Publicação IPEN -315 - setembro 1990.
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obstante, na análise do custo do modelo proposto seria necessário despender-se em tomo
de 150 dólares contra 25 dólares para importa-lo. Além de questões de mercado o produto
sofreria acréscimos, dada a falta de tecnologia específica disponível no mercado nacional.
Os autores salientam:

"Para

a fabricação

centralizado.
etapas

As

delicadas

em série,
firmas

a base de vidro

que trabalham

e artesanais,

com

deveria

ser fundida

vidro fundido,

que aumentam

com o tubo de enchimento

consultadas,

o custo do detector

na forma

para a fabricação

e o

sinterizada
em série do

ánodo

envolvem
detecto^''".

A Instituição desde o inicio pretendia incentivar as indústrias na área nuclear, mas a
demanda não comportava esse ideal. Na publicação IEA-1, publicada provavelmente em
1958, intitulada "Reator de Pesquisa" escreve-se:
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Havia nesse período uma preocupação com a indústria nacional. Os pesquisadores do
lEA não eram alienados com relação às questões urgentes que se faziam necessárias no seu
país. Prossegue o texto na publicação IEA-1

Gorski e Bruzinga (1990). Publicação IPEN -315 - setembro, p.l6. Maria Silvia Gorski iniciou a sua carreira na
UNICAMP (Universidade de Campinas), onde se bacharelou em física, trabalhando com laser com o Dr. Sergio Porto.
Quando acabou o Mestrado entrou em um projeto que era uma parceria lEA, CTA (Centro Tecnológico da Aeronáutica)
e UNICAMP, que era um projeto de enriquecimento de urânio-235 utilizando laser. Quando o projeto foi transferido para
o lEA Gorski veio para trabalhar na espectroscopia laser assim como um trabalho de construção de lâmpadas de càtodo
oco junto com o pesquisador Armando Mirage (atualmente Doutor Armando Mirage) para sintonizar a linha do laser.
Com o projeto de lâmpadas também foi feito um estudo de construção de vidro solda que soldava metal (metal-vidro;
metal-quartzo). O projeto de enriquecimento via laser ficou a encargo do IPEN até o início da segunda década de 1980.
Após o retomo do projeto com a aparelhagem para o CTA, Gorski passou a desenvolver juntamente com Wanderley de
Lima e outros pesquisadores (Dra. Maria Helena Sampa, Dr. Homero E. Bañados Pérez, Dr. José Mauro Vieira, Dr.
Wilson A. Bruzinga) um projeto de detectores aproveitando os conhecimentos adquiridos até então. A partir de 1992
Gorski começou a trabalhar com cristais irradiados (coloração artificial de gemas). Gorski em depoimento (2002,
gravado) afirma que a tecnología do vidro solda foi repassada para a industria. Hoje a tecnologia que a "Invicta" usa nas
garrafas térmicas de aço-inox tem a contribuição da tecnologia desenvolvida no grupo. Ainda quanto ao detector, Gorski
assinala que não valia a pena repassar para a indústria a tecnologia do detector Geiger Mulher frente ao preço de
importação desses detectores. O projeto foi contratado pela Marinha do Brasil e à medida que estes se desinteressaram
em financiar o projeto, o grupo se dissolveu: "Não podia ser mantido um grupo ocioso, o que foi para ser desenvolvido
foi feito. (...) a partir daí para haver uma produção em grande quantidade, o cliente,.na época que eram eles, teriam que
financiare ter interesse. O Projeto foi desacelerado (...)"; Gorski em depoimento em 2002, gravado.
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Destacamos que desde o inicio percebe-se que a produção de radioisótopos e a
fabricação de elementos combustíveis deveriam ser o "carro chefe da Instituição".
Igualmente atentamos para o discurso entusiasmado dessa publicação com uma retórica
apologética própria do momento interno de criação da Instituição, euforia com as
possibilidades da energia nuclear, mas calcadas em ações concretas que foram verificadas
posteriormente com o desenvolvimento de trabalhos pelos pesquisadores^^.

O edifício destinado a abrigar o reator foi inspirado no projeto do prédio para um reator
semelhante construído na Universidade de Michigan dos E. U. A. O prédio foi construído
pela construtora Martins Engel de São Paulo, escolhida por concorrência pública, pela
Secretaria de Viação e Obras Públicas de São Paulo. Foram feitos estudos de meteorologia,
densidade populacional, solos (seção de solos do IPT).

O tema da preocupação com a indústria é tão relevante que dedicaremos especial
atenção a ele"'*. Voltando ao entusiasmo dos pesquisadores, no decorrer da pesquisa nos
deparamos com essa característica cultural da Instituição que será retomada várias vezes e
que refletiu na preocupação com a competência dos diferentes grupos nas suas áreas
" Voltaremos a falar do entusiasmo em diferentes contextos do trabalho.
^' O assunto será tratado mais à frente, no título "Aspectos tecnológicos da área nuclear e a Instituição".
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específicas. Não poderíamos retomar aqui as obras de todos em detalhes. Ressaltamos
inicialmente o papel pioneiro de dois pesquisadores dessa história recente da Instituição:
Dr. Alcídio Abrão, há 46 anos trabalhando no IPEN, mesmo depois de aposentado
compulsoriamente. Trabalhou na radioquímica e no ciclo do combustível e hoje também
trabalha em química, voltada para a área ambiental; o Doutor Fausto Walter de Lima que
trabalhou, praticamente toda sua vida, na área de radioquímica e hoje se encontra
aposentado^'. Estes pesquisadores, a nosso ver, deram origem a outras atividades da
Instituição, inclusive o próprio ciclo do combustível e a produção de radioisótopos'*". Esta
última atividade é hoje o grande "trunfo" para a subsistência do IPEN"**.

Tratamos, mais adiante, desses assuntos e suas conseqüências à luz dos trabalhos
publicados e da história das políticas científicas para o Brasil. Ainda, devido ao caráter
muito forte e particular de alguns dirigentes da Instituição, comentaremos sobre alguns dos
seus superintendentes. Uma vez mais frisamos que o critério de escolha não foi centrado
no pesquisador e sim no interesse de recuperar a história da Instituição. Em função das
questões aqui expostas é que faremos também uma discussão, embutida nos capítulos que
" "Em 1956, iniciou-se a construção do primeiro reator no país. O professor Marcello Damy, um homem corajoso,
aceitou a tarefa. Na mesma época, ainda na Orquima, conheci o professor Fausto Walter de Lima, da escola Politécnica
da USP. O professor Damy convidou o Doutor Fausto para trabalhar no IPEN (lEA). Saí da Orquima em 1957, pois,
desejava fazer doutoramento na USP orientado pelo professor Rui Ribeiro Franco, do Departamento de Mineralogía. Eu
dava aulas de química para os geólogos. Fui um dos primeiros professores de química do Departamento. Aí, o Fausto me
convidou para trabalhar no IPEN (lEA) (...). Na radioquímica, mesmo sem perceber, nós entramos na área do ciclo do
coníbustível estudando o urânio. Montamos uma usina piloto que gerava 120kg por mês. (...). Fomos pioneiros no Brasil
a desenvolver a complexa tecnologia do flúor, uma condição necessária para conseguirmos a tecnologia da fabricação do
hexafluoreto de urânio. Repassamos todo esse conhecimento, essencial para o enriquecimento de urânio, para a Marinha.
Geramos várias patentes. Pode-se escrever um belo livro sobre a história do desenvolvimento científico e tecnológico
feito no IPEN. Uma verdadeira epopéia". Abrão, Alcídio (2003).Órbita ipen. Ano III, número 14, jan/fev 2003, p.6-7.
"Fiquei trabalhando na Radioquímica até 1965. Eu era um factótum. Cuidava da água da piscina, fazia análise por
ativação com nêutrons e iniciei com outros pesquisadores a produção de radioisótopos. O primeiro fósforo-32 foi
produzido lá. Depois, a Constância Pagano Gonçalves da Silva começou a trabalhar com os radioisótopos. A química de
produtos de fissão e reprocessamento começou na radioquímica". Órbita ipen. Ano III, número 14, jan/fev 2003, p.6.
No Informe anual do IPEN de 1997, extraímos os dados do total de recursos recebidos pela CNEN (R$ 16.681.210,00,
30% foi para a produção de radioisótopos (R$ 4.999.610,00), 30% foi para apoio logístico (R$ 5.023.335,00), 22% foi
para projetos (R$ 3.665.645,00) e 18% para o custeio de P&D (R$ 2.9992.620,00). Neste mesmo ano o IPEN recebeu das
agências de fomento R$ 3.460.000,00 e gerou R$ 10.813.614,00 sendo cerca de 16,34% mais do que em 1996, sem
qualquer reajuste de preço (R$ 9.294.755,55). Isso segundo o relatório citado deve-se sobremaneira ao ótimo
funcionamento do Setor de Cobrança que conseguiu arrecadar 99% do total faturado no período. Acrescentamos que
devido ao aumento da potência do reator de 2MW para 5MW (o que viabiliza uma maior produção de radioisótopos) e ao
aumento da produção de radiofármacos também contribuiu para o aumento do faturamento. No informe anual de 2000
extraímos, página 13, que dos R$ 23.510.000,00 recebidos da CNEN, 52% foram para custear a produção de
radioisótopos (R$ 11.800.000,00), 32% foram para infra-estrutura e gestão (R$ 7.443.000,00) e 18% para P&D (R$
4.267.000,00). Neste mesmo período o faturamento que foi integralmente transferido para a CNEN foi equivalente a 82%
do orçamento de investimento e custeio recebido (R$ 18.793.000,00). Se fosse considerado o gasto com pessoal o
faturamento cairia para 23,6% do orçamento total recebido. No entanto, não podemos esquecer que a despesa com
pessoal tem, em contrapartida, um "faturamento" que é contabilizado em conhecimento adquirido, desenvolvimento de
tecnologia e melhoria da qualidade de vida da população que é uma das missões da Instituição. Em 1995 foram atendidos
800.000 pacientes com a produção de radioisótopos e em 2000 este número duplicou (1.750.000. sendo 64% da região
sudeste). Neste mesmo ano os recursos captados nas agências de fomento contabilizaram o valor total de R$ 4.710.411,00
sendo mais de 50% provenientes da FAPESP e outros 25% da AIEA. Teremos muito que comentar sobre os dados
apresentados no decorrer do trabalho, mas, no momento, só chamamos a atenção para a atual importância da produção de
radiofármacos e radioisótopos para a Instituição.
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seguem, sobre ciência, tecnologia, desenvolvimento e bem estar'*^. Outros tópicos se
ocuparão do debate entre inovação, originalidade e ciência'*''.

A discussão da ciência como estrutura organizada também não poderia deixar de estar
presente no capítulo intitulado: "A institucionalização da ciência no Brasil e o Instituto de
Energia Atômica". Fizemos uma reflexão das atividades da Instituição.

Faremos uma discussão sobre os malefícios e benefícios da energia nuclear em um
capítulo intitulado Reator nuclear e bomba nuclear - imagens confusas e juízos de valor'*'*.
Em nossa pesquisa não poderia faltar, portanto, uma discussão sobre o medo que reinava e
ainda reina em tomo do nuclear, inclusive, entre outros, com fundo ideológico, sendo
assim, achamos importante discutir, em um capítulo específico, as duas faces da mesma
moeda, que neste caso, são os aspectos benéficos e as questões de segurança na área
nuclear.

A Instituição, embora inserida em um contexto sócio-político e econômico, também tem
vida própria. Demonstramos isso no capítulo intitulado "A cultura do IPEN" (poderemos
entender os caminhos particulares trilhados pelos seus pesquisadores).

A história da "escrita da história" sendo dinâmica, e tendo que optar por uma "escrita",
será inserida num capítulo intitulado: "A escrita da história e o IPEN", que abordará os
aspectos da historiografia, nossa formação e o IPEN'*'\ é uma discussão que complementa a
abordagem da metodologia, sendo assim, este capítulo aparece logo a seguir aos capítulos
dos objetivos do trabalho e da metodologia adotada.

Com esses dados procuramos preparar o terreno para documentar uma parte da recente
história da Instituição - ponto controvertido, a história do presente - e que também será
discutido no capítulo logo acima delineado (metodologia). Tentaremos contribuir, ainda
que de maneira modesta, para a compreensão da história da política nuclear brasileira. Não
temos a pretensão de sermos completos, mas sim contribuir para sermos uma semente de
um projeto de preservação da memória do Instituto.
o assunto será debatido no capítulo: "Aspectos tecnológicos da área nuclear e a Instituição".
G assunto será debatido no capítulo: "Aspectos tecnológicos da área nuclear e a Instituição".
"•^ O título nos foi sugerido quando lemos o livro "Dilema nuclear" de autoria de Cario Rubia e Nino Criscenti, página 4.
*^ Escolhemos o título desse capítulo influenciados pelo livro: "A escrita da história. Novas perspectiva.s" organizado por
Burke, Peter (1992).
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Sabemos que ciência e tecnologia (C&T) são alvos de duas vertentes extremadas. Para
uma delas C&T representam a solução para todos os problemas do mundo. Estas são
cognominadas cientificistas. Aquela outra aponta C&T como as responsáveis pelos males
do mundo. Assim, o cientista e o tecnólogo deveriam sofrer sanções, como nos conta a
mitologia, em que os "antigos pagãos" viram Prometeu ser castigado pelo ato de trazer o
segredo do fogo para o homem mortal. Este, de bom grado, viu assegurada a sua
superioridade sobre todos os outros animais. Estas duas vertentes só observam os fatos
isolados, não históricos.

No Brasil e no mundo estas correntes dão origem ao uso indiscriminado da ciência e da
tecnologia, como foi o caso da bomba atômica'*^, ou os movimentos pseudo-ecológicos que
pregoam uma volta ao passado. Essa é a razão pela qual introduzimos, como já
destacamos, um capítulo sobre juízo de valor e ética na ciência - como colocar
adequadamente a ciência e a tecnologia a serviço do bem estar humano. Também nos
preocupamos com o aprendizado advindo do estudo e da análise da história da ciência.

Para Motoyama''^ a história da ciência dentro desse panorama torna-se uma fonte de
esclarecimentos além de se prestar a uma fonte de informação acabando com o
analfabetismo científico. Usaremos uma metodologia dialética e com ela analisaremos a
história da Instituição sobre um ponto de vista temporal e estrutural como deixamos claro
anteriormente e apontamos M o t o y a m a ( 1 9 7 4 ) para melhor esclarecer o que pensamos:

"Analisando
balizas
para

a ciência

imprescindíveis
a compreensão

Outrossim,
epistemologia

dentro
para

de duas coordenadas,
a compreensão

da ciência

ela é fundamental
e do método

enquanto
para

ou seja,

da mesma.
cultura,

do temporal

Nesse sentido

ou então

as investigações

dentro

acerca

como fator
da lógica

a análise
atuante

e estrutural,
histórica

dá os

na técnica

do desenvolvimento

ela

de

fornece
elementos
produção.

científico,

da

".

^""•O reator lEA-Rl iniciou a construção do prédio em 1956 (...). Isso vem de um passado dolorido por que houve o
problema (...) duas bombas atômicas foram lançadas no Japão e o mundo conheceu a energia nuclear através dessas
bombas. Isto fez com que ficasse um estigma, (...) esse trauma em relação a esse tipo de tecnologia (...). Os EUA, pós a
guerra resolveram mudar (...) mostrar para a opinião pública que a energia nuclear poderia ser usada beneficamente e isso
está mais que comprovado Através das usinas nucleares que produzem energia détrica e dos reatores de pesquisa que
produzem radioisótopos, para a indústria para esterilização de seringas, de fraldas, para gamagrafia industrial, para a
agricultura onde os pesquisadores utilizam fontes para a esterilização de sementes - duram meses e não apodrecem. E
pode até auxiliar no problema da fome no futuro (acrescentamos se houver vontade política de acabar com a fome)
principalmente em países quentes como o Brasil". Depoimento, gravado, do pesquisador Roberto Frajndlich em
18/11/2002.
Motoyama Shozo (1974). História da ciência-perspectiva científiça.Coleção da revista de história sob a direção do
professor Eurípedes Simões de Paula. XLVl, pág. 12.
*^ Motoyama Shozo (1974). História da ciência-perspectiva científica. Coleção da revista de história sob a direção do
professor Eurípedes Simões de Paula. XLVI, pág. 12.
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o desenvolvimento científico e tecnológico tem sido um dos fatores que provoca
mudanças na sociedade ainda que não em sua essência e estrutura'". Não obstante, é
inegável que C&T agem no seio das sociedades provocando mudanças que devem ser
explicitadas quanto ao seu caráter.

Comparando os EUA e outros países com o Brasil constatamos essas mudanças
desiguais. Falamos aqui dos benefícios advindos diretamente das aplicações de C&T,
sustentadas estas pela economia. O que estamos querendo apontar é que, uma vez que
ambos os países são capitalistas, as relações de produção em ambos são basicamente as
mesmas. Essas atuam, grosso modo, tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles ditos
em desenvolvimento, da mesma forma na superestrutura da sociedade e nas instituições
que lhe dão vida^°.

Existem aqueles que poderiam porventura criticar esse raciocínio, alegando que o
desenvolvimento de uma sociedade só se dá com as mudanças das relações de produção,
que estão historicamente determinadas. Outrossim, estamos falando, tão somente, na
modificação ocorrida pela introdução de métodos mais eficazes. O sentido é de economia
de tempo e trabalho, e maior rendimento da matéria prima usada em um processo etc. O
importante seria que tudo isso fosse canalizado para um aumento de bens e serviços para
todas as camadas da população (ou classes). Não obstante não intentamos explicitar como
seriam as relações de produção para que este Estado pudesse existir.

Optamos por dar um exemplo particular para explicar o que estamos querendo explicitar. O desenvolvimento de
aparelhos médicos, técnicas operatórias, novos equipamentos responsáveis por uma melhoria da medicina preventiva, etc
não são imediatamente utilizados por ampla camada da população que deles necessita. No entanto, com o passar do
tempo o custo dessas invenções, desenvolvimentos, tecnológicos, etc barateia e a população começa a ter maior acesso
aos mesmos, muito embora continuemos a ter classes privilegiadas em todos os aspectos da vida.
^° Vamos definir o que entendemos por relação de produção baseando-nos em Rosental. M e ludin. P. (1959). página 439
e 440. São as relações que adquirem os homens no processo de produção dos bens materiais e que constituem a base
econômica da sociedade. Todo sistema da vida social, assim como a estrutura interior da sociedade são ambos
determinados pelo caráter das relações de produção. O estado das relações de produção responde a pergunta "em poder
de quem se encontram os meios de produção?" Aproveitamos esta última frase para delimitarmos até onde concordamos
que as relações de produção são os únicos determinantes do caráter de todas as relações sociais, políticas, jurídicas etc. Se
assim acreditássemos estaríamos aceitando um determinismo social muito forte condicionado às relações de produção.
Existem, na sociedade, certas autonomias que desequilibram a relação entre as classes dominantes e dominadas e que não
corresponde à idéia central daqueles que afirmavam que a classe explorada cria toda a riqueza social e os exploradores se •
apropriam dessa riqueza. Os intelectuais, os tecnologistas, os cientistas, embora estejam a serviço do que entendemos por
poder dominante, não sâo os exploradores tampouco são os explorados e mesmo assim criam uma riqueza social. E.ssas
relações são muito mais complexas do que poderíamos prever no passado. Existem interesses de grupo, de corporação, do
Estado, que fogem ao raciocínio mecânico de que tudo o que ocorre no mundo está diretamente e unicamente
representando as classes dominantes. Se assim acreditássemos não estaríamos escrevendo esse trabalho de tese. Não
pretendemos nos alongar em explicações, pois esta não é a nossa preocupação central, no momento. Ficamos satisfeitos
em nos posicionarmos.

CGWBSÂO WiClOÍ^L DE EHUROÁA MÜCLEAR/SP-IPEW
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Procuramos aclarar o campo que estamos tratando^'. Também não se trata de sermos
reformadores. Traçamos nossa análise pensando no que existe hoje, em nossa sociedade.
Somos otimistas - mesmo vivendo em um mundo com relações de produção em que
prevalece uma classe, é possível melhorar a qualidade de vida da população ainda que
sendo preterida em relação à outra (alguns falam, não sem sentido, dominada).

A rigor pretendemos expor nossas idéias no que tange à contribuição advinda de C&T,
sobretudo, na área polêmica como a nuclear.

Em Magalhães^'^(2000) temos exemplos do avanço que C&T podem proporcionar a uma
sociedade como o Brasil, destacando a aplicação da energia elétrica e o progresso
industrial no solo brasileiro, no período da República Velha.

Entretanto, não deixamos de concordar com aqueles que afirmam que a base econômica
da sociedade dá origem a uma forma de superestrutura. Outrossim, esta superestrutura é
constituída por instituições políticas e jurídicas etc. Entre estas instituições temos a ciência,
a cultura da sociedade, suas idéias estéticas e filosóficas. É decerto ingenuidade pensar que
a relação entre essas instituições e a formação econômica da sociedade seja fácil de
analisar.

Outra questão inegável é que cada formação econômica tem suas próprias leis históricas
que regem, em última análise, a dinâmica da sociedade sem, contudo ser o único
referendum para a sua evolução. Em essência o que estamos interessados é em explicitar
que tanto os países capitalistas "desenvolvidos" como aqueles "em desenvolvimento"
podem ser analisados segundo uma mesma perspectiva geral.

Trata-se de uma análise da relação entre C&T e desenvolvimento existentes nas
sociedades denominadas capitalistas, em fase de desenvolvimento e aquelas outras
desenvolvidas. Ou seja, o que é que poderia existir, dentro da estrutura vigente, num país
como o Brasil.

" Deixamos claro que, embora o método científico seja importante e é por isso que dedicamos a ele um capítulo à parte,
pensamos como Rocha Barros: "não damos a esse o peso maior de existirem sociedades capitalistas mais desenvolvidas e
outras menos desenvolvidas". Rocha Barros, Maurício (1997). Ciência pura, ciência aplicada. Sâo Paulo. Hucitec, pág.
61.
" Magalhães, Gildo (2000). Força e luz. FAPESP/UNESP
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o sistema econômico e a superestrutura de uma sociedade, em uma etapa da evolução
histórica, correspondem a uma formação econômico-social. Contudo, nem todos os países
capitalistas se encontram no mesmo patamar de relações sociais embora, basicamente, suas
relações de produção sigam as mesmas leis.

No Brasil confunde-se consumo de bens importados com desenvolvimento, sem falar
que o consumo não é um benefício para todas as camadas da sociedade - somente uma
porcentagem

muito

pequena

de

brasileiros

tem

acesso

a

produtos

como

microcomputadores, vinho francês, ultra-sonografia computadorizada etc.

Toma-se difícil falar de benefícios advindos das aplicações de C&T num país tão
desigual onde uma porcentagem muito pequena da população ganha salários condizentes
com uma vida que podemos chamar de saudável. No entanto, existem relações recíprocas
entre o conjunto de formas de produção de uma sociedade e ciência e tecnologia, que não
são basicamente diferentes nos países de regime capitalista, sendo assim, não podemos
analisar o atraso entre C&T de países como o Brasil por esta óptica - ou seja, pelas
relações de produção tão somente.

A ciência e tecnologia, enquanto instituições, se ligam à produção indiretamente. No
entanto, a forma de produção, em si mesma, não é a única força que atua no
desenvolvimento de uma sociedade.

Persistimos em dizer, que a formação econômico-social capitalista tem suas próprias
leis gerais, que unem os diferentes países, inseridos neste contexto, em um processo
histórico semelhante. A nosso ver, essas leis no capitalismo^^, determinam que exista uma
classe dominante que detém o poder político da sociedade. Esta classe procura não abrir
mão do poder político, para que não ocorram transformações que possam ir contra seus
privilégios e interesses.

" Não podemos esquecer que o capitalismo convive com outras formas sociais, como o feudalismo, o escravismo, que são
ilhas dentro do sistema. Esta é uma outra complicação para a análise, mas que não é essencial para o que estamos tratando.
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Ainda assim, vemos, no mundo capitalista, sociedades que produziram mais bem estar
para a sua população que todo o conjunto de outras sociedades, inclusive as sociedades
ditas socialistas^'*.

Entre os indicadores utilizados para medir a geração de riquezas de um país, temos o
Produto Interno Bruto (PIB), que mede o conjunto de bens e serviços produzidos por um
país ao longo de um ano.

O PIB permite que façamos algumas comparações entre os países do mundo, no que se
refere ao potencial econômico. Os EUA. produzem em tomo de 30% das riquezas do
mundo. O PIB dos EUA. é de cerca de US$ 9,9 trilhões, e o do Brasil, que oscila entre o
nono e o décimo segundo PIB do mundo, é de US$ 660 bilhões. A soma do PIB de apenas
três únicos países (EUA, Japão e Alemanha), num universo de quase 200 nações^^,
representa a metade do PIB mundial. Como os 25 países com maior PIB produzem cerca
de 90% da riqueza do mundo, os restantes contribuem apenas com 10%. Dentro de um
mesmo país essa relação também é assimétrica. No Brasil a região Sudeste apresentava, no
ano 2000, 57,8% do PIB nacional, sendo que, 33,7% foram gerados em São Paulo

O historiador Doutor Nicolau Sevcenko^', quando perguntado, pela reportagem da
Folha de São Paulo, sobre a frieza dos números, quando se trata de analisar se o país
melhorou no século XX, desfaz o falso mito de que riqueza representa um melhor ben>
estar para a população.

"O problema
redistribuiu,

não é tanto

do quantitativo

não só os recursos

econômicos,

total,

mas da questão

mas também

redistributiva.

oportunidades

O país

cresceu,

mas

não

sociais".

Ainda que muitos questionem se houve realmente uma sociedade socialista.
" "Uma pergunta sobre geografia muito freqüente é: quantos Países existem no mundo? A quantidade de números
diferentes que se ouve ou se lê é inacreditável, pois a maioria das fontes utiliza critérios diferentes do que os que realmente
identificam um País. Dependendo da fonte, encontraremos como resposta 189, 191, 192 ou 193 países independentes no
mundo. Sabemos que existiam 189 países membros das Nações Unidas, até 03 de março de 2002 (hoje são 191 países
membros). Por isso, o número 189 é muito usado para representar a quantidade de países no mundo. Embora este número
represente quase todos os países no mundo, há ainda dois países (Taiwan e Vaticano) que são independentes e que não são
membros da ONU. Neste momento chegaríamos a 191 + 2 = 193 países". Site Internet: vol.eti.br/geo/curiosidades/quantos
países.asp.
site:clubemundo.com.br/revistapangea/show_news.asp?n=179&ed=4
•^'Entrevista para o jornal Folha de São Paulo: Sevcenko, Nicolau (2003). O grau de segregação aqui é extremo". Especial
5 (Brasil do século 20), 30/09/2003.
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Para o Doutor Sevcenko, uma pergunta maniqueísta que exigisse uma resposta
categórica - sim ou não - distorceria a questão. Têm indicadores gerais que são favoráveis
como o aumento da expectativa de vida das pessoas. Prossegue o professor Sevcenko
afirmando que:

"(...) em parte isso tem a ver com o desenvolvimento
medicina preventiva, farmacopeia.

de tecnologias como

saneamento,

Os números do Brasil não significam o resultado de

uma administração que levou em consideração esses aspectos. É talvez mais um dado do
século que do Brasil".

O historiador Doutor Manolo Florentino reflete sobre a outra ponta do mesmo problema
quando aborda que, com o avanço da tecnologia ficou mais difícil a ascensão social dentro
do país. Analisa ainda que o Brasil também representa dentro da ordem mundial o
incremento da exclusão. Aqui, na análise de Manolo, o acesso à cidadania representa uma
forma de fugir da pobreza extrema^*. O enfoque do nosso trabalho seria diferente se
concordássemos inteiramente com o DoutorManolo ou com Arrighi (1996,1997). A
exclusão não está na tecnologia em si, mas na maneira como a engrenagem funciona.
Voltaremos ao tema.

A grande diferença de riqueza entre as nações, e o fosso que as separa é preocupante e
diferentes autores vêm analisando o tema há muitos anos. Um deles, Arrighi^' (1996 e
1997), fez um estudo macro, através do Produto Nacional Bruto (PNB) dos países
existentes no mundo. Neste estudo era como se o autor estivesse olhando por cima de uma
floresta e vendo uma massa verde compacta, sem distinguir as diferentes espécies da rica
vegetação no seu interior. Buscou analisar as saídas e impasses do modelo de
desenvolvimento capitalista e o seu esgotamento. A conclusão final desse autor é que o
modelo não permite o desenvolvimento de todos e que, possivelmente, uma vez esgotado,
irá sofrer uma transformação, seja ou não de caráter estrutural. Ficou em aberto qual a

"Para além dos aspectos intrinsecamente financeiros, não surpreende que a revolução tecnológica pela qual o mundo
passa nos últimos 25 anos tenha marcado o inicio do fim do ciclo expansionista brasileiro. Menos ainda que os 10% mais
ricos de nossa população tenham aumentado sua participação na renda nacional, com queda de 20% do salário médio real
de 1980 a 2000. é que entre nós. mais do que muitas culturas ocidentais, também na retração econômica a conta da crise é
paga de modo desigual, incrementando a exclusão. Florentino. Manolo (2003). Estagnação cria identidade racial. Folha de
Sâo Paulo. Brasil do século XX. Especial 4. 30/09/2003
Arrighi, Giovanni (1996). O longo século XX. Poder e as origens do nosso tempo. Arrighi. Giovanni (1997). A ilusão
do desenvolvimento.
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opção que será tomada pelos Btados, que por sinal, também eremos ser inevitável, muito
embora não saibamos quando e como.

No entanto, acreditamos que a realidade delineada por Arrighi pode influenciar, contudo
não determina as políticas econômicas internas de cada Estado, mesmo no modelo
capitalista. Nada impede a escolha de um caminho de políticas econômicas, com margem
de liberdade dentro do modelo e, segundo as características e necessidades de cada país, à
parte a questão da exploração e da exclusão.

As leis do mercado não são cs únicos instrumentos que um Estado têm para seguir.
Existe um momento -

inovação - em que o Estado deve estar preparado para se

desenvolver. Vemos uma saída na opção de investir em ciência, tecnologia e educação (um
exemplo foi o Japão, muito embora passe por uma recessão juntamente com a Alemanha
nesse início do século XXI).

1A história tem demonstrado que investimento em C&T e capital humano são fatores
importantíssimos de alavancagem, para o desenvolvimento. Aliado a estes investimentos e
a uma política soberana e equilibrada, entre mercado interno e externo, a industrialização, a
saúde, a competência em todas as áreas do saber, etc serão uma conseqüência.

Riqueza, crescimento, inclusão e industrialização não se confundem^''. A média
percentual do PIB usada em pesquisa e desenvolvimento difere muito de país para país,
mas é sintomático que aqueles que investem maior parcela do seu PIB em P&D são menos
afetados pelas crises e deficiências do modelo capitalista.

Sabemos que a crise mundial não pode ser resolvida tão facilmente como se
juntássemos compostos químicos e tivéssemos a previsão do que aconteceria. Afinal, de
cerca de 5,5 bilhões de pessoas, um bilhão e trezentos mil vivem com menos de US$ 1,00
por dia. Segundo o programa de desenvolvimento da ONU, 25 milhões de pessoas em todo
"No século 20, a riqueza do Brasil aumentou quase 12 vezes mais que a população, mas não houve divisão. É o que
mostra a publicação 'Estatística do século XX", divulgada pelo IBGE. Em 1960, os 105 mais ricos do país ganhavam 34
vezes o recebido pelos 10% mais pobres; a diferença chegou a 60 vezes em 1991 e caiu papa 47 vezes em 2001. na virada
do século, os rendimentos somados do 15 mais ricos equivaliam aos rendimentos dos 50% mais pobres. O estudo mostra
que o Brasil ficou mais velho, urbano, (...), alfabetizado e industrializado. Mas a marca nacional é a desigualdade - de
renda, racial, de gênero e regional. Caiu a mortalidade infantil, mas muitos ainda morrem de infecções típicas do terceiro
mundo. Há mais pessoas na escola, mas a qualidade do ensino piorou". Folha de São Paulo. País fica mais rico, educado e
urbano, pior e mais desigual, página Al de 30/09/2003.
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o mundo caem a cada ano para baixo do nivel de pobreza. Cerca de quatro milhões de
crianças e adolescentes em 1998 sofriam algum nível de desnutrição. Os dados expostos
poderiam nos desanimar não fosse a convicção de que a 'falta de riqueza" no mundo é
aparente, e que, na realidade, ela é mal distribuída.

Os ativos das três maiores multinacionais do mundo são superiores ao PIB conjunto de
sessenta e quatro países^'. Em 1994 o Brasil investiu 0,4% do seu PIB em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) contra 2,4% dos EUA, 3,5% do Japão, 2,5% da França, 2,6% da
Coréia do Sul. A importância de investimentos em pesquisa é notória. Em 1999 a União
Européia gastou 1,8% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, os EUA. 2,8% e o
Japão 2,9%. Não analisamos as diferentes metodologias para o cálculo percentual do PIB
que foi investido em P&D em cada país. No entanto, vemos que investimento em C&T
aliado à educação, não pode estar equivocado. Se assim o fosse os países de "peso"^ na
economia internacional, teriam mudado o rumo de seus investimentos.

Se o Estado Nacional é soberano, como acreditamos, ele é um instrumento para
viabilizar as medidas que podem nos conduzir, quando não, à riqueza comparável àquela
dos países mais ricos do mundo, pelo menos à condição de vida saudável, nas próximas
décadas. Felizmente como diz o poeta, nada é eterno, somente o movimento

Não se trata de afirmar que esta sociedade capitalista é aquela que detém a melhor
relação entre o modo de produção e o bem estar himano possível e que deva ser mantida
"ad aetemum", mas sim de analisar, objetivamente, as possibilidades para todos os países
num mundo onde prevaleça uma ética, por exemplo, judaico-cristã^"'. Infelizmente, as
poucas experiências socialistas no mundo, à parte a complexa China com suas
"Das 200 principais multinacionais com ativos no exterior, a Exxon é maior, com US$ 63 bilhões, na 45' posição, com
um valor próximo ao PIB do Chile. A General Motors, com um valor agregado de US$ 57 bilhões é a 47" no ranking,
supera países como o Peru, Argélia e Nova Zelândia. A Volkswagen, com US$ 24 bilhões, tem um valor equivalente ao
PIB de Cuba.. O Brasil ocupa a nona posição, com um PIB de US$ 595 bilhões, seguido pelo México, com US$ 575
bilhões.
A
ONU
mostra
que
maiores
economias
estão
nas
mãos
de
multinacionais".
Site:
tribuna.inf.br/anteriores/2002/agosto/13/noticia.asp?noticia=economial I. 13/08/2002. Se essas são assim, imaginemos o
que representam àquelas três primeiras colocadas. Então, realmente o problema do mundo não é falta de dinheiro.
Nenhum lugar. Lugar nenhum perdura./Um ventre a sombra alisa, um plano/ O sol levanta, cumes que o vento/Plissa.
Sol branco, sol negro, o vento/ Apaga os rastros da areia, apaga (...)/Poemas que se deixam. / E o lugar é aqui. e lá o
ontem. Trecho da poesia "Marginalia de escarpas". Batista (2000).
Devemos dizer algumas palavras sobre esta afirmação. Não se trata de propor que sejamos, religiosamente falando,
cristãos. Estamos nos referindo aos princípios e normas assentados numa coleção maravilhosa de livros - A Bíblia. "A
idéia de que o homem foi criado à imagem de Deus leva não só ao conceito da igualdade entre eles. ou mesmo da sua
liberdade em relação a Deus, como também a uma convicção humanista central de que todo homem encerra, em si, toda a
humanidade". Este trecho foi escrito por Fromm, Erich (1988), O espírito de liberdade, p.69. que era confessadamente
ateu.
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peculiaridades, nos mostraram que precisa haver uma modificação na concepção de
desenvolvimento atrelado unicamente às relações de produção.

Ainda está para ser desenvolvida a teoria que possa suplantar, eni qualidade, tanto a
proposta capitalista quanto a socialista. Uma idéia teórica a ser buscada, por exemplo, seria
que a estrutura da sociedade propiciasse que as indústrias, os serviços de saúde, os outros
serviços, a educação, etc, além de fazerem uso de C&T, colocassem, não somente, estas
últimas a serviço do capital, mas que também viessem a permitir uma maior socialização
dos benefícios advindos de avanços tecnológicos. Uma utopia? O mundo não se teria
desenvolvido sem as utopias que se tomaram realidade^'*.

Não temos a solução definitiva e pronta e nem é nosso intento nos prolongarmos mais
nessa direção, pois fiigiria ao nosso tema. Estamos descrevendo o cenário em que se insere
a Instituição, e justificando a análise que iremos fazer das possíveis contribuições que o
IPEN não foi capaz de levar adiante dentro do sistema em que vivemos (Além, é claro, das
suas conquistas).

Países como EUA, França, Alemanha etc apresentam um entrelaçamento forte entre as
atividades de C&T e a indústria. Paradoxalmente aquelas (C&T) estão a serviço do capital
que domina o mundo. Isto fez com que, nestes países, houvesse maior planejamento,
conforme suas necessidades, ainda que a ciência tivesse tido um caráter mais de apoio à
indústria, nos EUA, do que nos países europeus desenvolvidos. Esta, a ciência, naqueles
países, não se desenvolveu de maneira anárquica e dispersa, pois a educação e a formação
dos jovens é levada muito mais a sério
""Creio que o sonho não acabou porque entendo que o ser humano não pode, ou melhor, não deve dele prescindir. O
que normalmente ocorre é que as vertentes dos sonhos seguem para o caminho que leva à sua dissipação, como se uma
névoa fora. Mas sempre haverá um jovem, uma criança e, porque não, um jovem de idade avançada que recolhem um
pouco dela e a embalam, esperando que o cio da natureza, ou das transformações sociais, ou mesmo tecnológicas torne a
inseminá-las para que possam brotar outros e espetaculares novos sonhos". Burti, Alencar (2002). Drummond (1999)
ironicamente escreve uma poesia sobre o ato de sonhar dando-lhe o título de "Sentimental": "(...) Eu estava sonhando/ e
há em todas as consciências um cartaz amarelo:"" Neste país é proibido sonhar "". In sentimentos do mundo, página 33.
*'NO editorial do jornal do IPEN (maio de 2001) comenta-se: "Na recente divulgação do índice de desenvolvimento
mundial, criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com o objetivo de mensurar como os países
estão criando e difundindo tecnologia ficou claro a defasagem brasileira na área de ciência e na de tecnologia. Vários
especialistas enfocaram a necessidade de investimentos no ensino, em todos os níveis, no treinamento especializado e na
preparação de mão-de-obra qualificada para alavancar o desenvolvimento do país. Para o IPEN está claro qual deve ser a
sua participação nesses dois aspectos". Órbita ipen. Editorial. Ano I, número 4, maio/junho 2001 p. 2 José Leite Lopes
analisando a qualidade do ensino no Brasil responde para a revista Galileu: "Quando era estudante secundário (ele se
formou em 1934), aprendi gramática histórica, a origem do português, história das ciências, latim. O ensino era muito
bom, mas depois sofreu uma degringolada. (...). O.Brasil forma mal os professores e aí eles passam mal os seus
conhecimentos para os alunos. Com isso eles não aprendem a gostar de física e qufrníca. Além disso, os colégios não têm
equipamentos. Hoje a idéia é dar computador, mas isso não é tudo. Microscópios e outros equipamentos fundamentais
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Nos países desenvolvidos, por conta dos fortes interesses do capital, impera menos
isolamento da investigação científica, não obstante, estamos começando a sentir, neste
final do século XX e inicio do século XXI, um desgaste do modelo também para os países
do chamado primeiro mundo, sendo assim, vemos grandes projetos sendo desacelerados
como é o caso daqueles da NASA (EUA.).

No entanto, ainda são esses países que lideram o recebimento de "Prêmio Nobel", as
publicações científicas, as patentes^^. A qualidade de vida de seus povos é muito superior
àquela existente nos países sul-americanos, como é um fato sabido^^.

Nos países em desenvolvimento, C&T são um reflexo do que acontece nos países
desenvolvidos. Conseqüentemente, não se dá a devida importância política para a
reorganização

econômica

da sociedade

fincada

em

bases científicas. Não

existe

planificação para divulgação científica a fim de interessar aos jovens da sociedade.

Nos últimos anos temos visto aumentar o número de concorrentes ao vestibular para
economia e diminuir para física, o que é um reflexo da própria sociedade que nós mesmos
construímos, direcionada para o mercado. À parte alguns órgãos de fomento localizados,
como é o caso da FAPESP^*, em São Paulo, não existe uma distribuição de verbas

não são dados. Os alunos não sabem qual é a realidade da natureza".Lopes. José Leite (2002). Cientistas desprezam o
ensino básico. Entrevista.
"O Brasil publica apenas 1,44% da pesquisa mundial". Leite. Marcelo (2003). Folha de São Paulo Cademoi Mais.
página 18. 30/11/2003.
" "No Brasil, com raras e lúcidas exceções, o debate em tomo da pesquisa cientifica e tecnológica tem. ainda hoje ficado
restrito ao ambiente acadêmico. (...). Internacionalmente, a categoria dos cientistas e engenheiros (C&E) é usada para
descrever os profissionais empenhados em pesquisa e desenvolvimento (P&D). No Brasil eles são (...) 80 mil - 89% dos
quais ligados a instituições de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e 11% as 651 empresas privadas que
mantém atividades de P&D e, que segundo (...) respondem por 49,75% do PIB industrial brasileiro. O número é modesto
se comparado ao dos EUA, onde C&E são quase 1 milhão e representam 0,8% da força de trabalho. Desses a
impressionante cifra de 764.500 profissionais (72% do total) atua em pesquisa e desenvolvimento em empresas. A
distribuição americana se repete em todos os países industrializados (...). As conseqüências óbvias do reduzido número de
C&E atuando no setor industrial, entre nós. são a baixa competitividade tecnológica da empresa nacional e a pequena
capacidade do país de transformar ciência em tecnologia e riqueza. (...) Mesmo na comparação com países de
industrialização recente, a situação brasileira é (...) desfavorável. Enquanto os sul-coreanos, (...). têm quase 75 mil C&E
gerando inovação na empresa, no Brasil há menos de 9000. Cruz. Carlos Henrique de Brito (2002). Folha de São Paulo.
Cademo Opinião. Tendências/debate, p. A3.
"As FAPs começaram a serem criadas a partir dos anos 60 para financiar a ciência nos Estados, ao lado dos órgãos
federais de fomento. Hoje. elas existem em 22 deles (...). de acordo com as leis estaduais que as criaram as FAPs
deveriam receber repasse que varia de 1% a 2% da arrecadação do Estado a que pertencem."lnfelizmente. só a FAPESP
vem cumprindo isso", diz o presidente do Fórum das FAPs. Francisco Romeu Landi, que também é diretor-presidente da
FAPESP.". Silveira, Evanildo (2003). Cientistas se mobilizam para obter financiamento. Estado de São Paulo. Caderno
Geral, política científica, página AI5. 13/07/2003.
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adequadas para a pesquisa. Vivenciamos no ano passado alguns casos sintomáticos das
dificuldades porque passam os institutos e as universidades^'.
O IPEN vem recebendo comparativamente ao aumento do dólar e outros fatores cada
vez menos verba^''. Ainda assim a verba que recebemos não está calcada em uma política
científica e tecnológica duradoura, para o p a í s " .

No processo de produção que sustenta uma sociedade os seres humanos se reúnem para
produzir bens materiais, serviços e bens culturais. Nas relações sociais advindas dessa
prática os homens interagem e auferem benefícios que lhes proporciona bem estar. Para
todas as sociedades capitalistas, o maior ou menor bem estar adquirido ocorre dentro de
um mesmo esquema de relações de produção geral. Por que tanta desigualdade, então, de
um país para o outro e dentro de vmi mesmo país? Seriam uns mais capazes do que os
outros, ou mais trabalhadores? O que falar da enorme massa de trabalhadores que sustenta
o país e praticamente não usufrui benefício da sua prática laboriosa?

Faz-se mister que as possibilidades, que surgem das aplicações científicas

e

tecnológicas, sejam aplicadas na sociedade. Para que isso ocorra é preciso um
''" "Fazer ciência no Brasil fora do Sudeste não é das tarefas mais fáceis. É uma luta diária, na qual os pesquisadores têm
de lidar com instituições sucateadas, com infra-estrutura precária, com baixos salários e escassez de recursos. Também há
poucos mestres e doutores, o que dificulta a criação de grupos de pesquisa. (...) o químico Paulo Teixeira de Sousa Júnior,
pró-reitor de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que conhece bem essas diflculdades."Temos
falta de recursos humanos em todos os níveis de qualificação e poucos cursos de pós-graduação. Além disso, estamos
com a estrutura da Universidade sucateada, com bibliotecas em situação precária e falta de recursos até para pagar a conta
de luz.". Para o cientista de computação Tarcísio Pequeno, diretor do Laboratório de inteligência Artificial do Ceará,
embora fazer ciência no Brasil não seja fácil em nenhuma região, em algumas é mais difícil. "O Brasil, é preciso
reconhecer, é uma região periférica do mundo, onde o fomento da atividade científica costuma ser tratado como custo e
não investimento.". Apesar dos problemas os pesquisadores fazem questão de lembrar que a ciência que fazem é igual à
de qualquer outro lugar.". Silveira, Evanildo (2003). Infra-estrutura precária e falta de recursos imperam. O Estado de
São Paulo. Caderno Geral, política científica, página A15. 13/07/2003.
™ No informe anual do IPEN, ano 2000, na página 14 são apresentados os dados da evolução do orçamento recebido da
CNEN de 1995 até 2000. Considerando que muitos dos equipamentos e produtos químicos são comprados em dólar e que
também houve uma pequena inflação no período citado não podemos deixar de comparar o valor de R$12.632.000,00
recebidos em 1995, R$12.840.000,00 em 1996, R$16.681.000,00 em 1997, R$17.440.000,00 em 1998, R$18.625.000.00
em 1999 e R$23.510.000,00 em 2000. Acrescente-se a isso o fato de que, de lá para cá, como vimos anteriormente, o
custeio para a produção de radioisótopos aumentou consideravelmente (passando de 30% para 52% do orçamento
recebido da União via CNEN).
" Comentaremos amplamente a dificuldade que uma política científica consistente com as necessidades do país e de
longa duração acarretaram para o nosso desenvolvimento. Na Instituição isso se faz sentir de forma especial. Vejamos um
trecho dos depoimentos que colhemos junto aos pesquisadores que tiveram cargos de direção no IPEN: "As usinas foram
simplesmente abandonadas (nesse período eu não estava mais lá). Não foi feito nenhum plano para o que você chama de
descomissionamento (...). A usina fica parada. É uma fase bastante interessante. Quando ocorreu a entrada do presidente
Collor nós colocamos os nossos cargos à disposição. Nessa altura fui designado chefe da Engenharia Química. (...).
Estamos na gestão do Dr. Cláudio Rodrigues (05/06/1985-28/05/1990). Posteriormente, ainda no govemo Collor, quando
o Doutor Spero assume a Superintendência (29/05/1990-05/05/1995) a Marinha precisava do produto (UFa) e sou
reconduzido novamente ao Projeto Conversão (PROCON). (...). Encontramos algumas dificuldades na instrumentação
por causa da umidade, mas nós colocamos as usinas para funcionarem. Acabando a gestão do Doutor Spero novamente
sou tirado das usinas. Na nova gestão do Dr. Cláudio ((06/05/1995 até os dias atuais) recebemos a instrução de que as
usinas iriam ser seladas. Seriam isoladas e parariam de operar. Nessa altura elaboramos um relatório estabelecendo
critérios de conservação das usinas. A partir daí as usinas não mais operaram". Wagner dos Santos Oliveira, pesquisador
IPEN e um dos gerentes do Projeto Conversão, na segunda metade dos anos oitenta. Entrevista gravada em 05/09/2002.
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planejamento e apoio para essas atividades. Este apoio não se faz somente injetando
verbas, deve-se planejar com objetivos bem delineados e voltados para o que se quer
alcançar, sem anarquia e espontaneidade. As discussões, referentes a qualquer objetivo que
envolva C&T e as opções para operacionalizá-las, devem ser realizadas dentro e fora da
comunidade científica.

Para que tal procedimento tenha êxito e não se transforme em lobby de uma
determinada corporação faz-se necessário uma base educacional, formadora de opinião
calcada em princípios éticos, técnicos e filosóficos, voltada para os jovens, tanto no ensino
fundamental quanto universitário.

O IPEN tem demonstrado uma sensibilidade para a educação com o oferecimento de
cursos em todos os níveis. A sensibilidade da Instituição na formação de pessoal será
discutida mais adiante, mas queremos adiantar algumas observações provenientes dos
pesquisadores da Instituição:
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Embora o relato do pesquisador seja muito rico e fale por si só, gostaríamos de fazer
alguns comentários. O primeiro deles diz respeito ao que estamos tratando no momento, ou
seja, o papel do IPEN na formação de recursos humanos.

Ver anexo II, com o nome dos envolvidos no projeto. Lista fornecida pelo Doutor Wagner dos Santos Oliveira.
" Wagner dos Santos Oliveira, pesquisador IPEN e um dos gerentes do Projeto Conversão, na segunda metade dos anos
oitenta.
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o segundo ponto que observamos é sobre a perseverança do Estado brasileiro em
manter uma linha de trabalho. O próprio gerente do Procon não consegue \er com clareza a
razão pela qual foram interrompidos os trabalhos. Isso significa, no mínimo, que não havia
uma política de continuidade para o projeto e com a agravante de que a sociedade não foi
esclarecida sobre os gastos e o tempo envolvido no projeto. O próprio Dr. Wagner nos
conta que por um período: ^passaram " muitas visitas e políticos pelas dependências, onde
o projeto estava sendo desenvolvido, "pois afinal tornava-se necessário um aval político
para a enorme verba que estava sendo alocada". E na hora de desativar, quem decidiu?

As visões sobre um mesmo tema normalmente são diferentes e enriquecem a análise.
Não poderíamos deixar de mencionar o que pensa outro pesquisador, intimamente ligado e
interessado pelo Projeto Conversão, o então coordenador da COPESP, Doutor Othon
Pinheiro da Silva (já citado anteriormente), que se refere a essa "tomada de decisão" como
algo de bom senso e um princípio básico de engenharia de segurança:
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Ainda quando perguntado se na previsão inicial do programa de desenvolvimento do
ciclo do combustível previa-se a transferência de tecnologia, e o Almirante Othon
respondeu que pela lógica isso deveria ocorrer: "Se não era essa a previsão deveria ser".
Não obstante, continua afirmando que:
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Almirante da Marinha do Brasil Othon Pinheiro da Silva. Entrevista gravada em 02/12/2002
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Acrescenta-se que, no país, deve existir um fórum que possa criticar os sistemas
caducos ou impostos, seja pelos países desenvolvidos ou pela camada dominante da
sociedade, com os cientistas participando deste fórum. Setores da pesquisa voltados para
aplicações industriais não devem, forçosamente, ocorrer como uma mera importação de
equipamentos e máquinas modernas com tecnologia embutida. É preciso uma política bem
clara para C&T onde aqueles setores se insiram. Isso não é fácil dentro da nova ordem
mundial.

Não podemos esquecer que vivemos uma fase denominada globalização''^. As C&T,
face à pressão exercida pelas forças do mercado na competitividade global, são
instrumentos cada vez mais necessários para o desenvolvimento mundial e local. Dia a dia
é maior a necessidade de pesquisas que atendam ao rápido processo de inovação
tecnológica, pelo qual o homem "escolheu" seguir na sociedade capitalista que, por sua
vez, também é uma "escolha". Só não discutimos se é inevitável o caminho percorrido. O
processo de globalização discutido, que começou com as grandes navegações, para muitos,
se firmou a partir do último quartel do século XX. O mundo encolheu.

Os avanços tecnológicos, engendrados pelos países desenvolvidos, transformaram, mais
e mais, o capitalismo industrial em capitalismo financeiro, altamente informatizado.

Não podemos ter a ilusão de que basta declararmos que somos contra ou a favor a essa
globalização, para resolvermos os nossos problemas de subdesenvolvimento. Ainda não

Em 06/10/2003 o Ministro de Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral declarou que o Brasil começará a produzir
industrialmente urânio enriquecido, para ser utilizado como combustível nuclear para as usinas nucleares Angra 1 e 2. As
ultracentrifugas estão sendo instaladas, em Rezende, nas Indústrias Nucleares do Brasil (INB), segundo o ministro. O
Almirante Alan, que coordena o Centro Tecnológico da Marinha do Brasil tinha, em depoimento (gravado) de
25/11/2002 nos deixado a par dessa transferência de tecnologia - desenvolvida pelo IPEN e Marinha - para a INB. Ver
Boletim FAPESP de 06/10/2003.
Almirante Othon Pinheiro da Silva. Entrevista gravada em 02/12/2002
" Para maiores detalhes ver Stiglitz. .loseph (1982). prêmio Nobel de Economia em 2001. A globalização e seus
malefícios. Futura.
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alcançamos a plena fase de capitalismo industrial, muito embora tenhamos conseguido
alguns avanços em relação ao início do século XX.

Em nossas vidas pessoais, não podemos ir caminhando segundo os nossos vizinhos,
com os mesmos hábitos, embora de uma maneira geral façamos parte de uma mesma
cultura, também não podemos e não devemos seguir as mesmas diretrizes que seguem os
países desenvolvidos, que teimam em ditar as normas para as nossas políticas econômicas,
industriais, tecnológicas

etc.

O exemplo trágico de um dos nossos vizinhos - Argentina^' - está aí para nos alertar
desse perigo. Temos toda a chance de aprimorar as nossas relações sociais e obter melhor
qualidade de vida.

í p IPEN é uma instituição que faz parte do cenário de ciência e tecnologia do nosso país.
Tem o dever de pautar sua conduta segundo orientação de bem servir a sociedade. No
entanto, não pode desligar-se de seu objetivo principal, que é desenvolver tecnologia
segundo um programa nacional de pesquisa em C&T. A sua comunidade científica precisa,
sobretudo os seus quadros dirigentes, pressionar o poder público para alcançar o apoio para
a continuação de suas pesquisas.

"O campo de predominância dos Estados Unidos se caracteriza pelo fato de compreender um amplo conjunto de países
que, embora conservando sua soberania formal - hino, bandeira, exército de parada, eleição de seus dirigentes, quando
democráticos - estão submetidos a um conjunto de poderosos constrangimentos - econômicos, financeiros, tecnológicos,
culturais e políticos - de tal sorte que seus dirigentes são compelidos, ainda quando não o desejem, a seguir uma
orientação compatível com a que lhes prescrevam os principais interesses americanos. Estes, no topo do processo, se
exprimem por injunções do govemo americano. Correntemente, exprimem os interesses do capital financeiro e das
multinacionais, exercidos no âmbito do processo de globalização, mas efetiva e predominantemente, representando os
interesses corporativos americanos (...) O "império americano", distintamente, não visa ao controle direto de suas
"províncias" mas sim a nelas impor, em graus variáveis de ordenação, o atendimento dos principais interesses
americanos. Estes, fundamentalmente, podem ser reduzidos a duas exigências: (I) preservação, por parte dos EUA, de
seu monopólio atômico e incontrastável predomínio militar (...) livre acesso das empresas americanas aos mercados
"provincianos", gozando de igualdade de direitos e facilidades com as empresas locais". Jaguaribe, Helio (2002). Brasil,
Altemativas e saída. Pág. 17. Aqui podemos compreender claramente a dupla dificuldade por que passou um instituto de
caráter nacional e voltado para a pesquisa nuclear como o lEA/IPEN.
"Distintamente, o "império americano" não visa a assegurar uma racional e basicamente equitativa administração de
suas "províncias". Visa apenas a nelas impor a predominância de seus interesses básicos, a que se fez precedente
referência. Essa orientação conduz, na prática, a medidas que prescrevem uma orientação neoliberal às províncias do
"império", com decorrências que variam conforme as características de cada caso. Países de pequenas dimensões e
população como no caso das cidades-estados asiáticas. Costa Rica, na América latina e, mais qualitativamente, Chile,
tendem a ter resultados positivos, porque dada a existência de uma restrita população, os excedentes gerados pela
economia neoliberal são suficientes para compensar o desemprego (...) nos países de grandes populações como nos casos
extremos de Indonésia e Paquistão e, em larga medida México e Brasil - embora este último seja uma "província não
consolidada"- os efeitos do "impérío americano são nitidamente negativos. (...) Os resultados da administração
provinciana, nos grandes países de grandes populações, foram extremamente negativos, incrementando o desemprego e a
dependência do sistema financeiro internacional, conduzindo, no limite, como ocorreu com a Argentina, ao colapso da
economia nacional". Jaguaribe, Helio (2002). Brasil, Altemativas e saída. Pág. 18 e 19.
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Destacamos aquelas que, sendo necessárias para o país, obtiveram êxito como foi o caso
daquelas voltadas para o ciclo combustível no IPEN. Logicamente, tudo isso não é fácil de
resolver - requer força de vontade, autodeterminação, prosseguimento das pesquisas, após
o domínio da tecnologia, inicialmente proposta, visando a implantar o que foi desenvolvido
em escala industrial pelo empresariado nacional.

Essa nova etapa também requer uma política, pois, às vezes, o empresariado acha mais
viável importar do que produzir. A relação custo-benefício, na visão empresarial, está
preferencialmente dirigida para o lucro dentro do sistema capitalista. O incentivo concreto
ao desenvolvimento via C&T não é impossível de ser realizado, pois isto já ocorre nos
países desenvolvidos. É uma questão que passa pela vontade política, tanto dos países
desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Aqui voltamos à política que prevalece, neste
caso, sobre as relações econômicas, pois é ela que mantém os interesses de uma classe.

Assim, pode-se e deve-se também proteger o resto da população. ^ fundamental que os
cientistas e tecnólogos sejam engajados num propósito social para o país e sejam menos
individualistas^Mais adiante poderemos sentir bem como essas questões se encaixam na
vida do IPEN*". Adiantamos que a comunidade científica do IPEN raramente se
posicionou frente a estas questões por uma falta de tradição desde a fundação da
Instituição.
/
f

1JDesde a criação do lEA, seus superintendentes se viam "obrigados" a exercer o controle
político de seus subordinados, limitando as discussões de interesse nacional. Ao que nos
consta, por exemplo, nunca houve um debate, dentro da Instituição, sobre a tomada de
decisão quanto ao tipo de reator nuclear que deveria ser importado pelo Brasil, na época do
acordo com a Alemanha. As poucas discussões se realizaram em caráter individual, quase
a meia voz, nos encontros casuais nas salas de café. J
Como a produção não se confunde com as relações de produção, mas dela deriva, assim
também a superestrutura não é diretamente um reflexo das relações de produção. O que
viemos discutindo nos mostra que é uma relação dialética, uma vez que a superestrutura

Refletiremos no capitulo que fala da cultura "Instituição IPEN" sob a não participação do Instituto nas questões sociais
que foram surgindo nos seus primeiros quarenta anos de vida.
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também influencia as relações de produção, não somente assegurando a sua manutenção,
mas também produzindo modificações mesmo que não essenciais .

Essa discussão deixa margem para que muito possa ser feito pela melhoria da qualidade
de vida, proveniente de aplicações de C&T. É o que se dá com as aplicações médicas,
quando o IPEN desenvolve e fornece radioisótopos para a sociedade e que encontra
incentivo por parte do governo*^.

O progresso da ciência e da tecnologia levanta perspectivas do desenvolvimento das
forças produtivas e da solução de problemas, que angustiam a humanidade. O século XX
viu isto acontecer de maneira acelerada, e não estamos só falando de avanços como
televisão, fax, celulares, mas de problemas de energia, combustíveis, exploração do cosmo,
cura de uma série de doenças, que fizeram, juntos, mudar vertiginosamente a vida humana
naquele século. Ao lado disso vemos ainda, com pesar, homens vivendo, em termos de
saúde e alimentação, como se estivessem na idade média, em países da África, América
Latina e mesmo da Ásia.

"A necessidade de aumentar o ritmo de produção e encontrar alternativas para o trabalho humano limitado por
habilidades manuais levou a invenção e aperfeiçoamento de máquinas que inicialmente, foram impulsionadas pela força
de homens, mais tarde por recursos naturais e finalmente, pela energia obtida de outras máquinas. A passagem ao sistema
industrial resulta em mudanças fundamentais na organização de produção e abre caminho para o desenvolvimento maciço
da produção na Inglaterra do século XIX e também para uso instrumental da ciência (...) a mecanização de instrumentos
de trabalho foi um passo fundamental no desenvolvimento da relação entre ciência e produção enquanto a introdução da
maquinaria criou condições necessárias para a aplicação da ciência à produção, a mecanização completou o processo e
colocou os fundamentos da indústria baseada na ciência". Sant' Anna, Vanya (1978) Ciência e Sociedade no Brasil pág.
20. Para esta autora, nem sempre na história da humanidade o desenvolvimento social esteve atrelado ao método
científico de obtenção do conhecimento, através de experimentação e generalizações. Se pensarmos em ciência (como a
concebemos nos dias atuais), antes da revolução industrial, estamos de pleno acordo. Contudo, é bom frisar que a técnica
faz parte da história do homem; quando este usava uma pedra mais pontiaguda como meio cortante estava usando uma
técnica por ele inventada e estava produzindo alguma coisa. Logicamente, nesse período, falamos em produção ainda não
organizada, do homem primitivo. Podemos falar que a possibilidade de conhecer o mundo é inata ao homem e ela
provém da razão humana que apresenta perguntas e busca respostas para desvendar a essência dos fenômenos naturais, e
mesmo que seja uma atitude contemplativa e sem generalizações, na fase inicial, acaba por servir aos descobrimentos das
leis da natureza e da sociedade, sendo, por tlm, posta a serviço do homem conscientemente. O processo inverso também é
verdadeiro, a partir de necessidades práticas se desenvolve um ramo da ciência. Já Arquimedes, que nasceu em torno de
287 a.C, se preocupava com as questões hoje conhecidas pelo nome de hidrostática. Assim também na renascença foi
escrito um tratado sobre hidrostática pelo engenheiro Simon Steven, que nasceu em 1548, em Bruges (applications de la
statique et principies d'hydrostatique) e publica tratados sobre aplicações práticas de princípios de mecânica. Colin
Roñan (1998). Histoires mondiale des sciences, pág. 403,404. Ambos, em espaços de tempo longe um do outro, tiveram a
sua razão e questionamento filosófico e científico postos a serviço de questões práticas. O que queremos dizer com essa
^.discussão é que está tudo entrelaçado em relações complicadíssimas - produção, C&T, riqueza, desenvolvimento etc.
^v£)LCompreender o problema do desenvolvimento de C&T implica na consideração de fatores sociais, econômicos,
políticos e culturais. Contudo, as aludidas diferenças podem tomar-se mais explícitas se nos remetermos à análise do
modo particular como se relacionam, em uma dada sociedade, o sistema produtivo e o sistema científico (...). Tal
interação, por sua vez, não se processa espontaneamente, faz-se necessária a ação de um terceiro elemento - o sistema
político. A ação do govemo na transferência dos beneficios produzidos no sistema tecnológico para a sociedade é sempre
efetiva e direta apesar de assumir em cada caso características específicas." Sant' Anna Vanya M. (1974). Ciência e
VSociedade no Brasil. Pág.24 e 25.
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o caráter e a escala de influência da revolução técnico-científica depende dos caminhos
sócio-econômicos

concretos de desenvolvimento, tanto para os países ditos

em

desenvolvimento quanto para aqueles com um grande potencial de produção.

A estrutura de consumo também mudou. A produção acelerada das matérias primas
sintéticas,

nos

países

industrializados,

com

uma

estrutura

sólida,

influencia

a

exportação/importação dos países em desenvolvimento. O progresso técnico-científico
acaba reduzindo as possibilidades de exportação dos países em desenvolvimento. Também
houve o aumento do número de países produtores de uma mesma matéria prima.

Mesmo assim, a revolução técnico-científica, é inegável, teve influência na melhoria de
vida da população - temos indústrias modernas, aumentou a produção de energia e
conseqüentemente a oferta e consumo, o refino do petróleo, siderurgia, maior quantidade
de colheita e oferta de grãos per capita, aparelhos sofisticadíssimos para detectar doenças
em fase inicial, sem os quais não se conseguiria a cura etc. Também podemos ver a
diferença na produção mais racional, sua especialização e fundamentação em bases
científicas.

No entanto, só utilizamos uma fi-ação desses avanços, ficando os maiores benefícios
para os países de industrialização avançada. Também não dispomos de condições
econômicas suficientes para implantar os processos, requeridos para a modernização dos
meios de produção.

Dentro de uma mesma sociedade a disparidade é enorme, expressa, por exemplo,
quando nos deparamos com situações em que avistamos homens fazendo o papel do cavalo
ou do burro, puxando carroças com o suor de seus corpos, ou quando, ao contrário,
vivenciamos uma outra realidade ao desconectar a Internet, em nossos lares ou escritórios.
É um contraste que estamos vendo no dia a dia e nem nos damos conta.

Como então deixar de valorizar um instituto de pesquisa, uma universidade, com seus
projetos na área de ciência e tecnologia ou outro centro de estudos, alegando que podemos
importar mais barato do que produzir? Com esse raciocínio iremos perpetuar para sempre
nossa defasagem tecnológica.
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Mais adiante, ao tocarmos no tema das pesquisas realizadas na área do ciclo do
combustível, na Instituição, deveremos ter em mente o que falamos acima. Defenderemos
a continuidade das pesquisas e mostraremos o quanto já foi feito no IPEN. Voltamos a
repetir, não se trata de fazer uma apologia da Instituição, da qual estamos estudando a
história, mas de questionarmos os rumos adotados nesses últimos cinqüenta anos para
ciência e tecnologia, na área nuclear, no país, que é o que estamos lidando e conhecemos
melhor.

Quando processos; tecnologias; equipamentos; produções (como, por exemplo, a
geração de energia por meio do nuclear); compra de um ciclotrón ou outro acelerador de
partículas etc (que trazem em si uma tecnologia mais complexa), são adotados ou
adquiridos no país, na maioria das vezes ficam por conta do monopólio de uma indústria
estrangeira e acabam por onerar tanto com empréstimos, nas suas filiais, quanto com a
remessa de lucros.

Salientamos que no caso de um instituto de pesquisa público como o IPEN, a compra de
um equipamento como um reator ou um ciclotrón implica em empréstimos em moeda
estrangeira, por parte da União, feitos com juros altíssimos. Também gastamos em futuras
compras de peças para reposições, urânio enriquecido etc em moeda estrangeira e que irá
onerar o patrimônio nacional, j
Em Biondi*^ (2001) encontramos um comentário semelhante para o caso das
privatizações;

"/ís privatizações

não contribuíram

com a conivência

e até incentivos

escala,

além

ferrovias,

ampliando
privatizadas
pagamento

o "rombo"
passaram

(...) para reduzir
do governo,

das petrolíferas)
da balança
a realizar

de "assistência

técnica

vêm

comercial
remessas

o "rombo"

esses

setores

realizando
(...). Além

maciças

" ou "compra

e as dívidas

{telecomunicações,

importações
disso,

para

de tecnologia

do tesouro.

explosivas,

os "donos"

o exterior,
" de suas

para

(...) Ao

energia,

e, em

"torrando"

multinacionais
seus países,

contrário:

das
seja

menor

dólares

e

empresas
(...) ou

até

matrizes.".

Vemos que! não é um problema isolado da Instituição ou um inadequado gerenciamento
e sim uma orientação governamental que nos induz para tais altemativas. Aliás, o IPEN
tem uma grande vantagem por conta da capacitação tecnológica dos ssus servidores. A
manutenção, em geral, acaba sendo realizada pelos nossos especialistas e muitas vezes
' Biondi (2001), página 16.
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acabamos também produzindo as nossas peças de reposição e chegamos, algumas vezes,
como no caso de um alvo para irradiação do ciclotrón de 30 MeV, importado para a
produção de radioisótopos, a ter condição de produzi- lo e comercializa- lo, muito embora
não sejamos uma indústria, como nos relataram alguns dos pesquisadores do IPEN como,
por exemplo, Wanderley de Lima*'*, atual chefe do Centro de Aceleradores Ciclotrón.

Isso, quando não surgem outras dificuldades, como veremos mais adiante, por exemplo,
quando ocorreram embaraços à época da compra do combustível, requerido para operar os
reatores de Angra ou o lEA-Rl (m) - reator de pesquisa do IPEN. Ante essas questões
urgentes chegamos a ficar imobilizados. Por outro lado, o atraso gera atraso quando não
investimos em C&T como deveríamos. No Brasil, temos algumas exceções. Podemos citar
alguns setores como a área petrolífera, aviação, hidroelétricas etc que àé conseguiram
grandes avanços.

jÀo ficarmos indefinidamente atrasados nos tomamos sempre mais dependentes, com a
circunstância agravante de usarmos equipamentos obsoletos, processos antiquados, baixa
tecnologia e com pouco valor agregado aos produtos, gerando um baixo nível de
acumulação de capital e pouca riqueza dentro do esquema capitalista. /

A necessidade do aumento da produtividade do trabalho levou a uma revolução técnicocientífica, gerando mais acumulação de capital - riqueza de poucos. Esta, infelizmente não
é distribuída equitativamente para a sociedade.

Acabamos por achar mais cômodo e barato comprar as matérias primas sintéticas para
abastecer o nosso mercado*^, os equipamentos necessários para nossa modemização e a
tecnologia desenvolvida áhures. Por outro lado, embora tenhamos aumentado a nossa
produtividade, não foi o suficiente para competir no mercado intemacional. Acrescente-se
a isto o fato de não termos em quantidade uma mão de obra qualificada entre os
trabalhadores que, ainda nos dias de hoje, têm baixa escolaridade.

Um instituto de pesquisa como o IPEN é uma riqueza para a nação na medida em que
tem pessoal altamente qualificado e treinado para pensar e resolver problemas.^
Entrevista gravada em 2000
O Brasil começou o processo de industrialização com a industria têxtil, mas acabou por importar tecidos sintéticos,
desde o final do século XX e inicio deste século.
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Já falamos na preocupação que a Instituição teve com a formação de seu pessoal, mas
veremos mais adiante, que esta preocupação também se efetivou na formação de quadros
de nível médio (técnico) e profissionais da área nuclear para servirem à sociedade.

A experiência desse pessoal não pode ser desprezada nem jogada fora. Faz-se
necessário que, além de se aproveitar os conhecimentos e experiências adquiridos, ao
longo dos anos, haja uma cadeia de transmissão destes - originais ou não.

Os pesquisadores, ao treinarem a geração mais nova, produzirão não seus iguais, mas
sim outros que adquirirão o seu conhecimento acrescido das novas experiências que terão
por si mesmos. A grande vantagem é que os erros antigos serão descartados mais
facilmente. Como os pesquisadores já estão treinados a pensar, irão desenvolver novas
processos. Estes são, ao mesmo tempo, iguais e desiguais àqueles aprendidos desde que o
aprendizado não tenha sido realizado de maneira autoritária. Discutiremos mais adiante
este detalhe, que acaba sendo importante para a Instituição e que caracteriza um dos
aspectos culturais da mesma.

Ou seja, o ideal é que novos processos sejam desenvolvidos, mais modernos, mais
baratos, mais ágeis e onde o homem tenha que intervir o menos possível, ficando assim
com maior tempo livre para pensar e gerar novas idéias.

É lógico que se esta experiência morre ou nem se inicia, não valeu a pena todos estes
anos de trabalho da Instituição. Felizmente, o IPEN não se insere totalmente nesse cenário
e, se algumas áreas de pesquisa não foram para frente, outras deram certo e continuam
dando.

\ A Instituição fez um substancial progresso tecnológico nos anos oitenta na área do ciclo
do combustível*^. Paradoxalmente a este progresso a sociedade que neste período tentou se
Em uma entrevista de 1994 o General Geisel apresenta uma opinião sobre os trabalhos na área de construção de
reatores nucleares, da qual não concordamos, para justificar a opção de importar os reatores de Angra. "A comunidade
científica brasileira tinha os seus problemas. Viviam em seus laboratórios em São Paulo fazendo experiências. Durante 20
ou 30 anos fizeram experiências e quase nada produziram. Talvez houvesse falta de objetividade" Ernesto Geisel.
D'Araujo, Maria Celina e Castro, Celso (organizadores). Fundação Getúlio Vargas. Página 305. 1998. Esta resposta dada
pelo General, quando lhe perguntaram sobre a desconfiança que a comunidade científica tinha a respeito do acordo
nuclear Brasil/Alemanha, reflete a falta de conhecimento sobre o que estava sendo desenvolvido na área, e ainda mais,
reflete também uma concepção da política científica para o país ao menos para a área nuclear.
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modernizar fracassou no projeto de retomada da modemização. Isso ocorreu quando
profundas modificações estavam acontecendo na sociedade brasileira. Segundo Pereira
87

(1995)

passou-se de um regime autoritário para o que se supunha que seria a

modemização do país (govemo do presidente Fernando Collor de Mello**, de 1990 a
1992). Houve, sem sombra de dúvida, um processo efetivo de democratização política, mas
o govemo Samey, que assumiu após o término do regime militar, produziu uma super
inflação. Substituindo este, temos o govemo Collor que adotou um modelo neoliberal em
direção à modemização, mas que acabou sendo um processo de desmantelamento do
Estado, e que refletiu no IPEN com o término do projeto de desenvolvimento do ciclo do
combustível.
Ainda segundo a visão de Bresser Pereira (1995), é fácil dizer que a causa da crise
brasileira é política e que as soluções também são políticas. No entanto, ele também
argumenta que é necessário um pacto político mais amplo, como tivemos anteriormente,
denominado por este autor de pacto populista entre 1930 e 1960, o pacto capitalistaburocrático autoritário entre 1961 e 1987*'. Após os govemos militares, segue o autor,
ficou um vácuo político porque Collor foi eleito sem o apoio de qualquer força importante
e, portanto, faltou ao seu govemo uma estratégia de desenvolvimento econômico, embora
tenha adotado ao extremo um programa de reformas calcadas na abertura comercial e na
privatização - para nós esta é a guinada para a nova ordem mundial, que se instalava,
sobretudo, após as reformas de Margareth Tacther'" na Inglaterra.

Como não refconhecer que essa política prejudicou a pretensão do IPEN em
desenvolver, juntamente com a Marinha do Brasil, uma tecnologia própria. Portanto, nesse

Pereira, Luis Carlos Bresser (1995). Modernização incompleta e pactos políticos no Brasil. Pág. 108.
Este foi o primeiro govemo civil brasileiro, com eleição direta, ocorrida depois de 1960 e, que estava inserido dentro
das regras da constituição de 1988, em dois turnos.
Não estamos inteiramente de acordo com Pereira, pois já deixamos bem claro que a wntade política tem um peso
enorme no processo de dominação de uma classe por outra. No entanto, realmente nos damos conta que um pacto político
amplo é necessário para a governabilidade do país seja atendendo às classes mais favorecidas como também, e.
sobretudo, àquelas menos favorecidas. Esta última é, por exemplo, o que se propõe fazer, no momento, o governo do
Presidente eleito em 2002 Luiz Inácio Lula da Silva. Não sabemos se o mesmo será bem sucedido, pois além de ser cedo
para julgar ainda, uma vez mais, só a vontade política poderá vencer as barreiras impostas pelo capital.
^ Margareth Tatcher na Inglaterra e Ronaldo Reagan nos EUA introduziram, nos anos oitenta, políticas de rejeição às
regulamentações estatais, que repercutiram e influenciaram o resto do mundo, especialmente os países da América do Sul
e América Central. No Brasil, o fim dos governos militares (controle da economia), em 1985. aliado à conjuntura
internacional - políticas neoliberais. colapso do comunismo da União Soviética - cedeu lugar a uma série de medidas que
cantavam em verso e prosa as orientações preconizadas pela Escola Monetarista de Chicago, cujo iniciador, um dos
teóricos, tinha sido Milton Friedman. Entre os novos líderes das políticas econômicas do Brasil destacam-se Pedro
Malan, Lara Resende e Gustavo Franco que, ao contrário daqueles da época dos militares, deixaram de lado a política
desenvolvimentista de Roberto Campos e Delfim Neto. Ainda mais. no caso brasileiro a política neoliberal se direcionava
para a abertura do comércio do país, a fim de facilitar a entrada das companhias estrangeiras.
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recente processo histórico, reside a causa da desativação do programa de desenvolvimento
do ciclo do combustível com a alocação da verba a ele destinado para a produção de
radioisótopos.

Soube o IPEN ser maior do que éssa nova orientação nacional e mundial? Respondemos
que em certa medida sim, ao menos no que nos foi possível fazer, e discutiremos
longamente a questão no decorrer do trabalho " .

A área do ciclo, na década de oitenta, parecia ser o carro chefe da Instituição, mas este
foi deslocado, na década de noventa, para outra área de pesquisa - produção de
radioisótopos.

Hoje sabemos que a melhor distribuição de renda e aumento dos salários somente será
possível com o crescimento do país e isso passa pelo desenvolvimento de C&T.

Preferencialmente,

trabalhando

em C&T, temos uma

classe média

assalariada

participando da construção da sociedade e ocupando postos de direção nas Instituições de
ensino e pesquisa do Estado como pesquisadores, professores, médicos etc. Estes
participam da produção do conhecimento, mas não são donos dos meios de produção e
nem do capital. Portanto, fica difícil dtarem as ordens diretamente, não obstante, por
fazerem parte das organizações, órgãos de fomento, universidades, institutos, ministérios,
acabam participando indiretamente do processo decisório das formulações de políticas para
C&T. Algumas vezes, têm acesso mais direto ao govemo, pelas publicações ou contato
direto, onde acabam formulando também modelos de política industrial, de inovação e
difusão tecnológica.

No entanto, a Instituição como esteve na maior parte de sua vida ausente da sociedade e
sendo um caso totalmente à parte das outras instituições, tendo poucas congêneres, acabou
fechando-se. em si mesma e encontrando poucos parceiros para dialogar'^. Exceção à
produção de radioisótopos'^. Talvez caiba à instituição, e acreditamos que é o que está
" Começamos a responder no capítulo que discursa sobre a cultura do IPEN e continuamos naquele intitulado: "Aspectos
tecnológicos da área nuclear e a Instituição -enfoque histórico-estrutural."
Embora não tenha tido muito diálogo com as outras instituições, sobretudo, até os anos noventa, discutiremos que
mesmo assim "sofreu" influências advindas, principalmente, da Universidade de São Paulo e da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
" Como já citado.
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fazendo neste momento, definir estratégias de interlocução com a sociedade, para que
possa ganhar uma liderança e o direito de participar dos processos decisórios para
implementação de políticas científicas e tecnológicas.

Alguns veículos se fazem presentes na interação que existe entre o IPEN e a
comunidade médica. Tendo, o IPEN, cadeira assentada na Sociedade de Biologia e
Medicina Nuclear. Houve, por parte do Centro de Radiofarmácia, uma preocupação
contínua, desde a criação do lEA até os dias de hoje (2003), em realizar uma aproximação
ótima com a classe médica. Neste ínterim o IPEN não perdeu de vista o processo de
aquisição de conhecimento, mesmo que muitas vezes numa forma de engenharia reversa'''.

É uma área que acaba sentindo uma grande necessidade (fe aprimorar e desenvolver
processos, por conta de sua interação com outra comunidade que não só o IPEN. A palavra
"mudança" não gera desconforto, pois existe uma necessidade quase natural sendo
incentivada pela relação existente entre os pesquisadores e a comunidade médica, de
racionalização de insumos, melhoria de produtividade, menor exposição dos trabalhadores
à radiação ionizante, horários versáteis de trabalho, preocupação com rejeitos radioativos,
armazenamento de material radioativo, monitoração de efluentes líquidos e gasosos, de
sorte a oferecer menor risco à instalação, ao meio ambiente e aos profissionais envolvidos
no trabalho.A equipe de trabalho é grande e muitas vezes, por razões de turno de trabalho,
muda seus hábitos de vida. Segundo Mengatti'^ (2002):

"O esforço
respeito
claros

culminou,

à documentação

em 1999, com o certificado
com o sistema

todos os procedimentos

ISO 9000

da qualidade

operacionais

- esse processo

(...) com a certificação

contribuiu

muito

houve a necessidade

no que
de

di:

deixar

(...) ".

"Alguns médicos tinham estado na Europa, nos E. U. A e começaram a trabalhar com 1-131. Voltando para o Brasil
nos solicitaram se nós poderíamos preparar o H 3 1 . Assim de fato em fins de 1959 Já saía aqui do IPEN á primeira
partida de 1-131 (...) começamos a desenvolver a medicina nuclear. Foi ai que tomou um grande impulso. A partir de
1961 para cá foi um crescimento contínuo de produção de H 3 1 e outros radiofármacos".Entrevista gravada com a
Doutora Constância Gonçalves Pagano da Silva (16/12/2002) servidora do IPEN. sempre trabalhando na produção de
radioisótopos e radiofármacos e na maior parte do tempo gerenciando esta área. "Você tem uma maior aproximação com
os clientes a partir de levantamentos das necessidades dos clientes, questionários onde os clientes avaliam os nossos
produtos, avaliam o atendimento e que culminou com o processo de melhoria contínua do Centro de Radiofarmácia (CR).
Isto também nos permite projetar para um futuro alguns novos trabalhos permitindo colocar o CR e o IPEN concorrendo
com as melhores instituições congêneres no mundo no que tange a quantidade de produtos produzidos, qualidade assim
como a busca de novos processos e produtos para atender esse crescimento contínuo da medicina nuclear no pais". Jair
Mengatti, servidor do IPEN sempre trabalhando na área de produção de radioisótopos e radiofármacos. Entrevista
gravada em 12/11/2002
Jair Mengatti, entrevista gravada em 12/11/2002.
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A busca de selos de qualidade e certificações passou a ser uma meta ardentemente
buscada pela Instituição. Vimos que em 1999 o Centro de Radiofarmácia foi certificado
com a norma ISO. Em 2002 outros centros - Reator de Pesquisa, Engenharia Nuclear,
Combustível Nuclear e Aceleradores Ciclotrón - buscaram e obtiveram a certificação.
|o IPEN formou auditores habilitados a realizar auditorias internas, sendo que alguns
líderes gerenciam suas equipes. O próximo passo será a obtenção da norma ISO 14.001
(gestão ambiental) e a obtenção do credenciamento jimto ao Inmetro'^ O credenciamento
dos centros e laboratórios se faz necessário, sobretudo no mundo globalizado. No entanto,
em nossa visão, não devemos "gastar" energia em demasia para realizar esses objetivos,
esquecendo do processo em si mesmo. Não adianta termos o controle da documentação
referente ao processo sem que este processo esteja, ele mesmo, validado.

A enorme pressão para a obtenção das certificações da família ISO é benéfica enquanto
organiza os processos operacionais. Isso requer verbas que devem ser bem administradas
para que a burocracia não se sobreponha ao processo de desenvolvimento e aprimoramento
de tecnologias.
] A cooperação entre universidade ou instituto de pesquisa e uma empresa representa um
arranjo interinstitucional que objetiva uma maior eficiência da aplicação do conhecimento,
na geração de novas altemativas tecnológicas. Toma-se mais importante face à escassez de
recursos e à elevação da complexidade das relações globais.

Essas "alianças" possibilitam que ocorram vantagens competitivas com menos custos e
riscos. Nesse clima só podem ser benéficas para o país. É o que o fiituro dirá e quiçá
comprovará.

Essa

interação, também

buscada

no IPEN. representa

um

outro

veículo

de

relacionamento com a sociedade e ocorreu depois da implantação das incubadoras (Centro
Incubador de Empresas Tecnológicas-CIETEC), no sítio do IPEN. É uma parceria, entre o
Instituto, a USP, o IPT, o SEBRAE e a micro indústria, que tem tudo para ser bem
sucedida.

Em 1973 foi criado o instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade industrial, o [nmetro, que se
preocupa com os mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços para tomar as empresas
nacionais mais competitivas no âmbito intemacional.
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Conforme a própria definição da sua missão o CIETEC tem o objetivo de incubar
negócios nascentes, as novas idéias e os empreendimentos de base tecnológica, fornecendo
uma infra-estrutura

básica que permita aumentar o índice de sobrevivência

e a

competitividade das empresas participantes, objetivando o crescimento da economia
brasileira, o aumento da geração de empregos qualificados e a capacidade de exportação.

O papel do IPEN, nesse caso, é destacado pelo oferecimento da infra-estrutura e
informações tecnológicas necessárias para o fortalecimento das empresas, que já dominam
uma certa tecnologia, mas necessitam de um período, seja para buscar recursos ou para
comprovar, no mercado, a viabilidade técnica de seu produto ou serviço. Este também será
um tema comentado no capítulo que versa sobre a cultura da Instituição.

Ocorreram, nos últimos anos, outras iniciativas que citamos brevemente aqui para
detalharmos posteriormente. Devemos destacar o grupo de Laser (Centro de Lasers e
Aplicações - CLA) que se fortaleceu, a partir dos anos noventa, assim como aquele ligado
aos produtos industriais (Centro de Tecnologia das Radiações - CTR) que, embora sendo
fruto de um centro de pesquisa do início da Instituição e tendo sido "forte" em pesquisas
extremamente promissoras, no passado, voltou a se fortalecer a partir dos anos noventa.
Vimos, portanto, que as questões aqui apresentadas mostram que o estudo de caso
proposto ultrapassa uma visão localizada da problemática inserção do Brasil no universo
de C&T.
N ã o , o meu coração não é maior que o mundo.
É muito menor.
N e l e não cabem nem as minhas dores.
Por isto gosto tanto de me contar.
Por isso me dispo,
por isso m e grito,
por isso freqüento os jornais, me e x p o n h o
cruamente nas livrarias:
preciso de t o d o s .

Mundo

Grande,

Carlos

Drummond

de

Andrade^^

' ' Marilena Chauí com a sua inteligência aguçada capta o que outra inteligência, o grande Carlos Drummond. expressou
em poesia: o seu pensamento e raciocínio sobre a nossa capacidade de mudar o mundo. "A liberdade, porém, não se
encontra na ilusão do "tudo posso", nem no conformismo do "nada posso". Encontra-se na disposição para interpretar e
decifrar os vetores do campo presente como possibilidades objetivas, isto é, como aberturas de novas direções e de novos
sentidos a partir do que está dado". Chauí, Marilena (1997). Convite à filosofia. Página 363.
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Objetivos

o passado é, portanto, uma dimensão,
permanente da consciência humana,
um c o m p o n e n t e inevitável das instituições,
valores e outros padrões da sociedade
humana. O problema para o s historiadores
é analisar a natureza desse "sentido do passado"
na sociedade e localizar suas mudanças
transformações.
Eric H o b s b a w m ' *

A propósito das condições políticas que estiveram presentes no desenvolvimento das
atividades da Instituição, cabe mencionar, preliminarmente, a questão da (in) dependência
tecnológica. Alguns aspectos desse problema, importantes para compreender as condições
e o meio nos quais os projetos executados pela Instituição tiveram que se realizar, serão
acenados no decorrer da pesquisa.

Em síntese, as concretizações de pesquisas e projetos do IPEN percorreram diferentes
caminhos em face de uma série de dificuldades nacionais, pressões externas e diretrizes
políticas. Cláudio Rodrigues'', superintendente do IPEN na sua terceira gestão afirmou:

"Constatamos
dificuldades
alguns

que ocorrem

insucessos,

de uma gama
na área

que os programas
quando

nucleares

se tenta desenvolver

mas sem dúvida,

considerável

de varios

trouxeram,

de tecnologias

países

da América

tecnologias

além de um melhor

e uma importante

de ponta

Latina,

em função

[..J,

culminaram

embasamento

científico,

capacitação

técnica

de produção

das

enormes

com sucessos
a

e

consolidação
e

fabricação

nuclear".

Prosseguindo definimos os objetivos deste trabalho, em quatro tópicos, que se
concentram nos seguintes itens:

1. Reconstituir as etapas do surgimento, instituição e desenvolvimento do lEA/IPEN, ou
seja, da formação e operação de uma instituição estatal de pesquisa, organizando o trabalho
intelectual de numerosas equipes ao longo de quase meio século;

"'Hobsbawm, Eric (1998). Sobre a história, página 22.
" Rodrigues, Cláudio (1997). Comunicação em IPEN Notícias.

47

2. discutir como essas realizações se inserem no conjunto da política nacional, para a área
nuclear de onde provêm, em grande parte, os problemas anteriormente acenados na
introdução;

3. Pesquisar como a historia de tal política, por sua vez, é uma resposta de órgãos
governamentais brasileiros à situação mundial criada a partir do surgimento, difusão e
desenvolvimento da energia nuclear no mundo, apresentando usos bélicos e pacíficos, bem
como problemas derivados da conexão entre ambos.

4. Divulgar as idéias científicas e os feitos da Instituição, permitindo que sejam
compreendidos os benefícios advindos dos campos de pesquisas (sobretudo, a produção de
radioisótopos e radiofármacos), para a comunidade científica, assim como para aqueles que
não abraçaram a carreira científica - todos nós poderemos entender o sentido e o valor de
C&T dentro de um contexto social.

Existe uma linguagem da ciência, que foi construída ao longo da sua história, própria do
seu campo de atuação e, que é, a princípio, ininteligível para o leigo - soa como um
abismo intransponível levando ao medo do desconhecido. Ora, isso acaba criando um
descompasso entre ciência, enquanto instituição, e a sociedade. Aquela, no entanto, deve a
sua existência para servir a segunda e dela depende para auferir as verbas que sustentam
tanto a pesquisa como os pesquisadores.

Então, toma-se necessário que núcleos de divulgação científica "aparem as arestas" e
transcrevam a linguagem da ciência, muitas vezes hermética, para uma linguagem
compreensível pela sociedade, sobretudo nos dias de hoje, em que ciência e tecnologia,
mais do que nunca, entram em nossos lares quotidianamente'"".
Logicamente ocorre o que já comentava Bernal (1973): "O povo é definitivamente, o juiz último do sentido e valor da
ciência. Quando a ciência se converteu em um mistério nas mãos de uma seleta minoria se encadeou inevitavelmente aos
interesses da classe dominante separando-se da inspiração e da compreensão que suscitam a capacidade e as necessidades
do povo (...). Se a isto se junta, como ocorreu nos últimos estágios do desenvolvimento capitalista, o uso da ciência para
intensificar o trabalho manual, criar desemprego e fazer guerra, resulta inevitável que entre os trabalhadores aumente a
desconfiança e a hostilidade contra a ciência". Bemal (1973). Pág 31. Bemal quando comenta que essa ciência é limitada
se esquece de comentar, nessa discussão, que existem os benefícios advindos de ciência e tecnologia para o mundo ainda que não seja para toda a população - como a cura de doenças, maior produção de energia etc. Segue, no entanto,
frisando que uma melhor compreensão da ciência ocorrerá através do estudo desde as suas origens, nas instituições mais
antigas. Acrescento: lado a lado com o estudo da história dos povos e suas condições de vida. Na nossa Instituição o
medo não prevaleceu uma vez que não demos conta por inteiro de repassar a tecnologia desenvolvida para a indústria.
Por isso não somos os responsáveis diretamente pela crise de desemprego que vem assolando o país desde a década de
noventa. É comum que os desavisados coloquem a culpa da falta de emprego diretamente no avanço da tecnologia
esquecendo-se de outros condicionamentos que criam, no seio da sociedade, uma má distribuição de verbas, um aumento
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o IPEN conta com um núcleo de divulgação científica. Este núcleo se encontra,
administrativamente, na Diretoria de Ensino e Informação Científica e Tecnológica. Ele
vem atuando diretamente com dois pesquisadores da Instituição, a saber, Dr. Afonso
Rodrigues de Aquino e Dra. Martha Marques Ferreira Vieira que se ocupam de divulgar os
trabalhos produzidos pelos pesquisadores, formar pessoal para a profissionalização de
"jornalistas que divulguem, para a sociedade, ciência e tecnologia". São ministradas aulas
(entre outras) para os alunos da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São
Paulo:

disciplina

de

pós-graduação

USP

(NJE5252)

denominada

"Ciência

e

Comunicação".

No fundo o propósito fimdamental é esclarecer a formação, impactos e derivações de
uma característica interior, que chamaríamos de paradoxal, no domínio da tecnologia,
sobretudo a nuclear - a necessidade de reinventar o que já se descobriu em outros países
(EUA, ex-URSS, Europa) e já se dava como adquirido, com cada país devendo voltar a
pesquisar o já pesquisado. É uma "necessidade" induzida pelo chamado "segredo
atômico", usado como instrumento contra a proliferação nuclear (alguns pontos deste
processo são objeto de investigação sobre a história do IPEN, no decorrer da pesquisa).

Perante tal quadro mundial, uma das respostas esboçadas nos mais diversos países foi
aquela da institucionalização da pesquisa científica e de suas vinculações com outras
instituições da sociedade, estatais ou privadas.

Por isso, a história aqui pretendida, ao lado do exame interno da seqüência de atividades
desenvolvidas no IPEN, tenciona analisar suas vinculações com o campo geral da política
brasileira e com os programas desenvolvidos por entidades, quer públicas quer
particulares. Qual foi o impacto exercido no desenvolvimento nacional, sobretudo
tecnológico?

do capital especulativo, pouca produção e que estão diretamente ligados com o desemprego maciço que nos acomete
ainda nos dias atuais. Logicamente que sabemos que hoje, final do século XX e início do XXI, que temos uma pessoa
apertando um botão onde antigamente necessitávamos de um número maior de pessoas. No entanto, não podemos
esquecer que o número de especializações cresceu o que faz com que, duplamente, necessitemos de mais pessoas
pensantes, tanto para as áreas específicas como para as interfaces multidisciplinares. Tudo isso sem falar no deslocamento
das horas trabalhadas/dia para outras atividades como lazer, repouso etc.
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Como já tínhamos apontado na introdução, a pesquisa proposta constitui assim um
estudo de caso na problemática mais geral da determinação do lugar da pesquisa científica
na sociedade brasileira.
O presente trabalho tem por objetivo, portanto, promover uma reflexão crítica de caráter
histórico das atividades do atual Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN/CNEN-SP), com o intuito de obter subsídios que auxiliem na compreensão de seu
significado e papel na conjuntura do presente, juntamente com a preservação da sua
memória.

Pretende-se ainda classificar e sistematizar os dados históricos coletados para
constituírem parte da documentação referente à memória do IPEN, sem a qual as ações
desta instituição serão esquecidas pelas gerações futuras' °'.

Uma justificativa aiicional para nos debruçarmos na pesquisa pode ser buscada na
análise de Rubbia'

"Com as aplicações

(1989) quando afirma:

tecnológicas

conseqüências

nefastas

[...] em nossos

dias, porém,

relacionado

que o poder

vezes

ciência

é recolocada

modo racional,

com as imagens

confusas,

científicos,

através

da ciência

da energia

em discussão,

épreciso

obtido

o aspecto

com as aplicações

muitas

dos conhecimentos

voltou

do conhecimento

pode

que mais preocupa

nuclear,

mas repletas

sendo

que

de medo".

e com ela a liberdade

a manifestar-se

o temor

trazer para toda a

o homem

o conceito

também

humanidade.

é provavelmente

de bomba

o que

e reator

[...], mas para julgar

está

alterna-.se

Mais adiante continua.' "a confiança

do cientista

das

e decidir

na
de

conhecer".

Diante de um quadro tão problemático, a história do IPEN pode nos fornecer uma
resposta sobre o papel de uma tecnologia de ponta, carregada das questões aqui abordadas,
sobretudo, em países em desenvolvimento. Pode nos encaminhar para a obtenção de
aportes para o debate entre benefícios e malefícios da energia nuclear, alargando nossos
conceitos e experiências. Talvez possa contribuir para (re) encaminhar um debate que tem
permanecido marcado por esse confronto entre "prós" e "contras".

Analisando os escritos de Jacques Le Goff'^^ (1996), encontramos um outro incentivo
para prosseguirmos com nossa pesquisa.
Falamos parte, pois sabemos que não conseguiremos recuperar tudo. Infelizmente muito se foi com a dispersão de
documentos e falecimento de alguns pesquisadores chaves para a Instituição, como já apontamos anteriormente.
'"^ Rubbia. Cario: Criscenti. Nini (1989). O dilema nuclear, página 4.
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"A historia
pólos

vivida

das sociedades

entre os quais se resume

clima se justapõe
pessoal

presente

o próprio

e o esforço
conceito

- e por vezes se contrapõe

e coletiva

Nesta contínua

humanas

deve se submeter

defasagem

de história.

- a percepção

ao calendário,

se insinuam

científico

descrevê-la

Ao tempo

da duração

instrumento

a idéia de história,

para

natural

e cíclico

registrada

pelos

de domesticação

ambígua

e mutável,

e interpretá-la

são

das estações
homens;

a

e do domínio

e a relação

dois
e do

memória

do

tempo.

entre passado

e

".

No trabalho de história, que propomos, aquele "esforço científico" toma-se quase que
reduplicado: um esforço científico para desvendar outros esforços científicos (com a
política que está por trás deles).

São quase cinqüenta anos de experiência recente de trabalho intelectual. A pesquisa
pode contribuir para consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos, possibilitando,
até mesmo, que a Instituição reveja falhas e reforce acertos - quiçá possamos alcançar tal
intento.

Acrescentamos que em nossa concepção a intuição humana e a genialidade de algvms
indivíduos podem contribuir no desenvolvimento do conhecimento, mas a ciência e a
tecnologia não são obras isoladas de indivíduos bem dotados, esforçados e trabalhadores.
Citamos Trein '"'*( 1979) que afirma:

"O conhecimento

científico

jamais

é um resultado

aleatório.

Embora

tenha havido

sempre

acidentes

".

É verdade conforme Schenberg"^^ (1984) que, "os grandes gênios têm intuições", mas
deve-se acrescentar o comentário de Trein"'^:

"(.) acidentes
do local
internas

onde

na história

da ciência,

ocorreram,

da ciência,

só como resultado

complementadas

estiveram
genético

eles só se tornam

em condições
da história

por

importantes

um movimento

de revelar

de sua própria

na medida
muito

o seu sentido
produção,

em que as condições

bem determinado

significativo

das

- a ciência

mas é ainda determinada

materiais
articulações

se constrói
pelas

não

condições

Goff, Jacques le (1996). História e memória.
Trein, Franklin (1979). Transferência de tecnologia e ciência.
IÜ5 Schenberg, Mário (1984). Pensando a tísica. Em 1934 quando foi criada a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras,
Schenberg entrou para o curso de matemática e se formou na primeira turma, em 1936. Nesta mesma época foi fundado o
Departamento de Física em Sâo Paulo.
"""Trein, Franklin (1979). Transferência de tecnologia e ciência.
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históricas

da formação

ele é sempre

a resposta

social
teórica

que abriga.

O conhecimento

historicamente

possível

não avança

saltando

para um dado problema

sobre

o seu próprio

tempo,

real",

Essa abordagem, que veremos posteriormente, se coaduna perfeitamente com a
metodologia adotada em nosso trabalho.

A ciência em nosso mundo (e no caso do IPEN, em particular) está articulada com a
tecnologia e com a política que a promove. No entanto, nenhum projeto fornecerá a
solução imediata para acabar com os problemas sociais. Eles demandam soluções por parte
de todas as atividades humanas (científica, artística, tecnológica, política...). É por isso que
insistimos que a Instituição precisa formar pessoas criativas capazes de se adaptarem às
mudanças, ou então, de liderarem essas mudanças.

Verificaremos se houve essa orientação cultural na formação dos alunos do IPEN como
uma orientação geral ou individual. A universidade dá o primeiro passo para a formação
desse tipo de pessoa, mas nem tanto quanto seria necessário. A segunda fase ocorre quando
as pessoas são absorvidas pelas empresas, indústrias e centros de pesquisa (universidade,
institutos etc). Hoje, mais do que nunca, devemos estar atentos para as mudanças ocorridas
ao longo dos séculos.

A riqueza muda de aspecto com a história. No início do século XX, a grande diferença é
que já era o capital

financeiroque

ditava as ordens e não mais exatamente o capital

industrial. A situação, no fim do século XX e início do XXI, também se diferencia. Está
surgindo um outro capital que é o conhecimento. Países como o Brasil, dependentes e
relativamente atrasados tecnologicamente precisam investir nessa direção: aquisição de
conhecimento que convirja, no fim da linha, para o bem estar humano. Estudaremos o
papel do lEA/IPEN neste processo.

As atividades de C&T realizadas

possibilitaram

ou possibilitarão, ao

menos

parcialmente, ao longo dos anos, em um processo contínuo que se enfrentassem as
dificuldades, tanto individuais quanto coletivas e institucionais? É lá que se coloca um dos
questionamentos por trás deste trabalho sobre uma instituição de pesquisa: em que sentido

Citamos um trabalho de Tavares. Maria da Conceição (1983). Da substituição de importação ao capitalismo
financeiro. Ensaios sobre a economia brasileira.
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ela, por uma parte, foi resultado de tentativas de resposta aos problemas sociais? E, em que
sentido respondeu?

Especificamente, T r e i n ( 1 9 7 9 ) elucidou a problemática da transferência de tecnologia
109 .

"Ao falar

em transferência

de fundamento.
tecnologia

de tecnologia,

A transferência

ao preço

fala-se

de tecnologia

da identidade

Implicitamente
como

instrumento

na transferência
de poder.

do problema
O caso

exemplar

que lhe
do

serve
Japão:

cultural".

Em outro trecho podemos perceber o caráter sério e não radical desse autor:

"Não estamos
tecnologias,

substituindo

a universalidade

cada uma delas matizada

da ciência

pela cor nacional

e da tecnologia

por uma multiplicidade

do pais em que é produzida

de ciências

e

".

O trabalho histórico proposto poderá fornecer subsídios para a política nuclear,
considerando o contexto do país nos últimos cinqüenta anos. As informações advindas da
conclusão do estudo, assim proposto, também poderão servir de ferramentas preliminares
na formulação de uma política nuclear para o país, que possa eventualmente nos levar a
uma relativa independência tecnológica e à conseqüente modemização no campo
tecnológico.

O desafio que se apresenta é o de integrar uma política de desenvolvimento tecnológico
com uma política social e industrial. O caso da política nuclear é também parte da
orientação geral em política científico-tecnológica.

Nesse ponto, o IPEN teve, embora setorialmente e intermitentemente, um papel na
busca de parcerias com a indústria nacional que, infelizmente em muitos casos, não foram
bem sucedidas e que analisaremos no que tange ao ciclo do combustível.

'"^Trein, Franklin (1979). Transferência de tecnologia e ciência.
A conceituação de tecnologia é muito importante para que se entenda toda a discussão que se pretende fazer.
Aceitamos a conceituação, bem conhecida e divulgada nos trabalhos de Milton Vargas. Para este pensador a tecnologia
sendo conhecimento não pode ser vendida: "é o estudo ou tratado das aplicações de métodos, teorias e conclusões das
ciências ao conhecimento dos materiais e processos utilizados pelas técnicas"; In; Ferri, Mário Guimarães e Motoyama,
Shozo (orgs.) no capítulo denominado "'A tecnologia no Brasil", v.I p. 333.
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No final dos anos noventa houve uma outra tentativa, já citada, efe parceria com a
micro-industria, com o acolhimento nas suas dependências do Centro Incubador de
Empresas Tecnológicas (CIETEC) inaugurado em abril de 1998, e que aparenta um
sucesso bem mais promissor.

Ainda restou ao IPEN, sobretudo nos anos noventa do século XX, dirigir os
esforços despendidos na Instituição, buscando um nicho para a sua atuação e continuar
desenvolvendo o campo da produção de radioisótopos e radiofármacos para a área médica
e que também será objeto de análise mais detalhada. Destacamos um trecho de Vargas
(2001):

"O malogro

do programa

de tecnologia

não pode

transferência

poderia

ser transferida

mostrou-se,

construção

hidrelétrica,

com a assistência

com a Alemanha)

tão somente,

de ensino

mas, sim, saber

nacionais,

(acordo

por

para ser bem sucedida,

uma organização

ou compra,

nuclear

ser feita,

de tecnologia,

o recipiente,
vende

nuclear""

no acordo

e pesquisa

estrangeiros,

pois tecnologia

no trabalho,

a intensa

professores

errônea.

ou estatais.

tecnologia
para

o programa

e institutos

de

foi muito bem sucedido

e

que se

estrangeiras

contrário

das universidades

universitários,

Toda

entre a fonte

de que a

de firmas
Pelo

transferência

não é mercadoria

a Nuclebrás,

diretamente

totalmente

intermediação

comerciais

tendo como intermediário,

A idéia que norteava

Brasil-Alemanha,

de lição de que a

de firmas

não comercial,

treinamento,

em que houve

de consultores

intermédio

deve ser feita

que se aprende.

pelo

pode servir

de

pesquisa,

".

O conhecimento é humano e não é totalmente desinteressado. Cientistas têm maturidade
suficiente para compreender que os momentos de geração de conhecimento, a serem
eventualmente transformados em instrumento tecnológico, estão inseridos numa sociedade
e dela fazem parte.

No fundo trata-se, portanto, da política nacional de ciência e tecnologia, de sua história,
da acumulação de problemas que ela acarretou a um instituto do porte do IPEN.

''Gostaria

de agradecer

todo o histórico
cabeça

o convite,

da Instituição,

que você vai montando

história

da Instituição.

quando

se reflete

da Instituição

você quando

mas acho que o trabalho
e tentando

aproximar

Esse tipo de trabalho

sobre a evolução

é que vai fazer

dá um depoimento
de pesquisa,

é um ponto
fazer

de vista limitado

esse levantamento

cada vez mais do que seria uma verdade

é um trabalho

que a Instituição

passou

com que se possa fazer

que tem uma importância
ou os pesquisadores

o planejamento

futuro

dentro

é um

que são a principal

da Instituição.

quebra

entre aspas

muito grande

Vemos as

de

da

porque
riqueza
falhas

"° Aqui Vargas se refere ao programa de construção das usinas em Angra. Vargas (2001) História da ciência e da
tecnologia no Brasil: uma súmula. Humanitas/CHC. São Paulo, Brasil (2001). pág. 128.
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que

houve

conhecimento

m passado,

tentamos

para que a Instituição

corrigir

no presente,

no futuro

continue

quer

dizer

não repeti-las

a ser até mais importante

e sedimentando

do que é hoje

todo

o

"'".

Pressupostos teóricos e metodológicos

O método cientifico não é algo fixo, mas algo que se
encontra
em um processo
de desenvolvimento
e que não pode
ser
examinado
sem que se advirta de suas estreitas relações com o
caráter social e de classe em particular
da ciência.
John D.
Bernal"^

A busca de soluções para as questões que se foram colocando ao longo da história da
humanidade foi adquirindo formas diversas conforme a sociedade estava organizada.
Quando a ciência estava mais "trancada", nos "laboratórios" individuais,
apresentava características diferentes das de hoje, onde o avanço da ciência está
intimamente ligado às necessidades econômicas e estratégias militares.
Hoje, é muito mais marcante a atuação de forças dominantes da sociedade
interferindo nas atividades científicas e tecnológicas, institucionalmente ou não. Nós,
que estudamos esses desenvolvimentos, precisamos estar atentos para que, em nossa
análise, a emoção e os pressupostos ideológicos estejam subordinados às leis gerais
que regem o movimento da sociedade"^.
"Atualmente,
estamos começando
a compreender
que o que se pode fazer conscientemente,
ainda que em
pequena
escala, essas grandes personalidades,
constitui
uma parte essencial
do desenvolvimento
da
ciência; começando
também a pensar que é possível planejar
a ciência conscientemente
sobre uma base
coletiva sobre uma base individual.
O problema
maior é o suscitado pela necessidade
de reconciliar
e
combinar
as questões
que nascem das exigências
sociais e econômicas,
por um lado, e o
intrínseco
desenvolvimento
da ciência por outro (...). No entanto, (...) as realizações
da ciência humana (...) não são
de natureza individual,
mas social. São geradas do esforço cooperativo
do trabalho e se coordenam
por
meio da
linguagem^'''".

Observamos que a metodologia adotada precisa se sujeitar ao processo acima.
Precisa, ainda mais, ter a sensibilidade para analisar a ciência e a tecnologia
desenvolvidas num país como o Brasil, com uma economia altamente dependente de
fatores externos, que afetam tanto as relações sociais quanto as produções científíca e
tecnológica.
Tendo em mente, pelo enfoque adotado, que a ciência e a sociedade são primas em
primeiro grau, fica claro que as relações de produção, no seio da sociedade, afetam o
convívio entre elas em uma sociedade capitalista de maneira geral. Os meios de
"' Entrevista com o gerente do Centro de Tecnologia dos Materiais do IPEN, Doutor Arnaldo H. P. de Andrade.
''- Bernal, John D. (1973). Historia Social de Ia Ciencia en la Historia. Pág. 32.
Não nos esqueçamos, como afirma Bernal, que: "Na realidade, a natureza da ciência mudou ao longo da história
humana (...) só nos últimos três séculos chegou a ciência a estabelecer tradicionalmente como uma profissão autônoma,
com sua educação específica, sua liberdade e suas associações. Agora, em nossa própria época, assistimos ao começo de
um retomo ao estado primitivo da humanidade por meio de uma introdução geral da ciência em todas as formas de
pensamento e a atividade prática, unindo novamente o cientista, o trabalhador e o administrador". Bernal, John D. (1973).
Historia Social de Ia Ciencia en Ia Historia. Pág. 9.
' B e r n a l , John D. (1973). Historia Social de Ia Ciencia en la Historia, p. 37.
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produção, por sua vez, são afetados pelos avanços dos conhecimentos adquiridos.
Portanto, nos daremos por satisfeitos se, ao abraçarmos esta perspectiva, dermos
conta dos objetivos delineados anteriormente, ou seja, se dermos conta dos
conhecimentos adquiridos pela Instituição ao longo desses quase cinqüenta anos de
vida, inseridos em uma sociedade altamente complexa como a brasileira.
Tendo em vista o que discutimos, adotaremos, basicamente, o enfoque de Motoyama
(1975)'

para a análise do desenvolvimento científico e a transferência de tecnologia.

Para Motoyama (1994)"^ o sujeito da ação científica (cientista) elabora as questões
contando com o substrato mental e estas são concretizadas por meio do substrato técnico.
Acrescenta que, em se tratando de tecnologia o objeto diz respeito aos materiais e
processos. Por sua vez, a cultura do país, que é moldada pelas relações de produção,
influencia o substrato mental.

Realizamos o trabalho procurando chegar a uma conclusão mais objetiva possível.
Muitas análises, sobretudo aquelas realizadas num "olhar" mais geral, podem apresentar
um caráter fortemente ideológico. Evidentemente, não é isso que intentamos fazer. No
entanto, não podemos perder de vista que o substrato mental apresenta componentes
ideológicos. Isso já ficou claro quando discutimos o objetivo do trabalho. É por isso que,
em nossa introdução, discutimos algumas questões mais gerais como a influência dos
capitalistas europeus e americanos, a globalização etc. Estas questões podem ser discutidas
sob várias perspectivas, inclusive a marxista. No entanto, comentamos anteriormente que
não as abordaremos do ponto de vista rigorosamente marxista.

Atualmente, a situação da relação entre força de trabalho, mais valia, conhecimento,
países dominados e dominantes, etc, é um pouco diferente daquela dos meados do século
XIX quando Marx as analisou brilhantemente. Hoje, o capital está pouco se importando se
os africanos estão morrendo de fome ou se os argentinos estão em péssima situação
Motoyama, Shozo (1975)."A formação da mecânica clássica: um estudo sobre a lógica do desenvolvimento
científico". Embora adotemos basicamente esse enfoque metodológico faremos algumas incursões nas idéias de outros
autores que não se chocam com o modelo adotado. Em uma dessas incursões aceitamos a idéia de Bernal (1954) para
quem a ciência, em seus aspectos gerais, pode ser entendida como uma instituição, um método, uma tradição cumulativa,
um dos fatores de manutenção e desenvolvimento da produção, assim como influenciar a visão que o ser humano faz do
mundo e da natureza. Bemal faz questão de afirmar que esses diferentes aspectos da ciência não significam que para ele
existam muitas ciências diferentes. Afirma em que se tratando de um conceito amplo em sua extensão temporal, de tantas
implicações e de caráter abstrato, a norma deve ser a multiplicidade de seus aspectos citados, os de ciência como
instituição e como fator de produção pertence quase exclusivamente aos tempos modernos (...).". Bernal. John D. (1973).
Historia Social de Ia Ciencia en la Historia, página 27.
Motoyama, Shozo et al (1994). "Nova tecnologias e o desenvolvimento industrial brasileiro", p; 317.
" ' O capitalismo ainda precisa de um "exército de reserva" para sua regulação. No entanto, se ocorre uma perda de
contingentes de trabalhadores por falta de alimentação numa determinada parte do globo outros são inseridos como
reserva em outra localização. É muito mais fácil mudar a produção de lugar nos dias de hoje.

56

Em função de C&T e da globalização, da automação, da cibernética e outros fatores, o
que estamos vendo, cada vez mais, é que não existe, pelo menos como anteriormente, a
necessidade da reserva de trabalhadores como foi necessária nos primórdios do
capitalismo. Uma parte das pessoas "qualificadas" perdeu o emprego no Estado de São
Paulo, sobretudo àquelas que ocupavam cargos de gerenciamento. Mesmo assim, ainda
temos, em relação aos países desenvolvidos, poucas pessoas bem qualificadas (professores,
cientistas, tecnólogos) e um contingente enorme de pessoas desempregadas sem nenhuma
qualificação. Além disso, a divisão do trabalho, dentro do capitalismo, é um pouco
diferente nos dias de hoje. Podemos até pesquisar nas chamadas "pesquisas de fronteira",
como no caso do projeto genoma, sem esquecer que a corrida é desigual.

Até agora, a tendência é que o "poder", econômico e político, deixe de se preocupar
com as matérias primas naturais, em nmção dos materiais sintéticos fabricados em
laboratório sem falar na biopirataria. No entanto, a guerra do Iraque (2003) bem
demonstrou que ainda existe a preocupação com as matérias primas, pelo menos enquanto
for alta a relação custo-benefício, dentro da lógica capitalista, na fabricação de materiais
sintéticos.

No período colonial, o Brasil era importante enquanto fornecedor de paitbrasil, mais
tarde de cana-de-açúcar, seguido pelo cultivo e exportação do café no período monárquico
e republicano. Até quando seremos importantes para o capital, enquanto grandes
produtores agrícolas"*? Estamos vivendo nesse início de século XXI a luta contra o
protecionismo agrícola dos EUA dificultando as nossas exportações, por exemplo, de suco
de laranja.
A partir do século XV, cada vez mais um país depende do outro. A partir das últimas
décadas do século XX essa situação se acentua. A partir do final do século XX os países
não podem mais viver isoladamente. Não foi por acaso que a C h i n a ' " resolveu abrír o seu
mercado, nos últimos tempos.

Estamos vendo (2003) a fantástica produção de soja do Brasil e a luta entre opiniões contrárias à introdução de
sementes de soja transgênica na agricultura desse grão. Na terceira semana do mês de outubro de 2003 cerca de 800
caminhões ficaram parados na divisa entre os Estados de santa Catarina e o do Paraná conforme noticiou toda a imprensa
nacional falada e escrita. Não temos ainda uma posição formada quanto à soja transgênica, pois não nos detivemos para
analisar a questão, mas imaginamos o que produziremos com a entrada dessa no país.
A China é um país mais difícil de analisar do que o Brasil com a sua estrutura política centralizada, um único partido e
uma economia digamos semi-aberta.
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Então, nesse sentido, é claro que o que acontece num país desenvolvido reflete muito
rapidamente no país em desenvolvimento. O problema começa a surgir quando você quer
sair desse "status quo" - a dependência abrange três níveis, econômico, político e
tecnológico - e tem que tomar uma série de providências. Acrescentamos que os interesses
de grupos corporativos, sejam, da própria união a que se pertence, sejam de outro país,
também são forças que pressionam a sociedade na hora da tomada de decisão.

É muito difícil sair dessa armadilha, haja vista as diversas tentativas ocorridas no século
XX. Vemos uma dificuldade muito grande, mas também enxergamos uma luz no fim do
túnel. O papel dos institutos de pesquisa, das universidades, sobretudo em países em
desenvolvimento, é enorme. É nesses lugares e não nas empresas que se desenvolve
preferencialmente C&T no Brasil.

Temos, nos países desenvolvidos, a pesquisa na indústria e o capital apoiando o
desenvolvimento de pesquisa. No Brasil isso não ocorre normalmente. Fica para a
universidade e os institutos de pesquisa a responsabilidade pelo desenvolvimento de
inovação e, como não existe a verba para tal investimento em escala industrial, as
pesquisas acabam "descansando" nas prateleiras de uma b i b l i o t e c a A

metodologia

adotada deverá dar conta dessa análise de forma mais objetiva possível.

Lembremos, uma vez mais, que aceitamos, anteriormente, a definição de Vargas (1979)
sobre tecnologia. Para esse autor a tecnologia é:

"O estudo
materiais

ou tratado
e processos

das aplicações
utilizados

de métodos,

pelas técnicaJ^'

teorias

e conclusões

das ciências

ao conhecimento

dos

".

Quando comentamos com um dos pesquisadores da Instituição, que ocupou várias vezes cargos de chefia, sobre a
vocação do IPEN e o nicho que ela pode ocupar na sociedade ele nos respondeu: "Acho importante separar duas coisas:
uma delas diz respeito às instituições, como o IPEN. que estão voltadas para o que eu chamo de ciclo de desenvolvimento
do conhecimento. Esta é a tarefa das universidades e dos institutos de pesquisas como o próprio IPEN. Nesse sentido nós
estamos sempre desenvolvendo novos conhecimentos. Este conhecimento tem que ser difundido para a sociedade. Existe
um outro processo que eu chamo de ciclo de inovação que deveria estar a cargo das empresas. Elas. baseadas nos
conhecimentos que são gerados têm que transformar esses em produtos tecnológicos competitivos. O que se passa é que
no Brasil não se tem tradição nessa etapa de geração de inovação. Muitos dos conhecimentos que são gerados nas
instituições de ensino e pesquisa, no Brasil, ficam acumulados na forma de tese e. de publicações. Para estas instituições,
o objetivo passa a ser quase que exclusivamente o de obter e publicar (...). Os países que enriqueceram, se desenvolveram
e chegaram a um estágio de padrão de vida condizente com a evolução tecnológica alcançada pelo homem, alta qualidade
de vida conseguiram conciliar essas duas etapas: o processo de conhecimento "casado" com o processo de inovação,
geração de produtos e serviços. (...). Todos que se desenvolveram estiveram fortemente baseados no conhecimento de um
lado e na transformação do conhecimento em produtos e serviços competitivos". Dr. José Octavio Armani Paschoal.
Entrevista gravada em 01/04/2003.
Vargas, Milton (1979), "A tecnologia no Brasil", p. 333.
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Esta definição não entra em choque com os pressupostos teóricos e metodológicos
propostos por Motoyama. Ainda para Motoyama (1994)

"A tecnologia

como conhecimento

que "isso só acontece

se existirem

objetivo

pode

substratos

ser transferida

mental

e técnico

122.

de um pais para

capazes

de assimilar

o outro",

mas acrescenta

o novo

conhecimento".

A visão de que "tecnologia" é um conhecimento que se adquire e não pode ser vendida,
é muito oportuna para entendermos parte do que se passou com a Instituição que estamos
descortinando. Os equipamentos comprados trazem no seu bojo uma tecnologia embutida.
Podemos, digamos, desmontá-los e copiar a unidade adquirida. Isso não é nem comprar a
tecnologia e nem desenvolver tecnologia. Aproxima-se mais de uma engenharia reversa,
mas que por sua vez pode ter facetas diferentes de país para país. Ao longo do nosso
trabalho chegamos à conclusão de que a Instituição não fez somente essa última opção,
embora, em alguns momentos, relatados pelos seus próprios pesquisadores, tenha usado
desse recurso. Temos, entre muitos exemplos, o grupo liderado pelo Dr. José Roberto
Martinelli, pesquisador do IPEN, que realiza pesquisas inéditas com vidros.

"Em um Congresso

da Associação

Unidos,

o grupo

assunto.

A colaboração

desenvolve

vidros

que o material
material
fornos
nióbio.

de vidros

á base de fosfato.

é aquecido,
elétricos.

detém

Química
rejeitos

da USP, estão
industriais.

de microondas.

para

tornar

mundiais

Para a imobilização

com os silicatos

poderiam

em desenvolvimento

(...). O mesmo

foi iniciada

vidro,

dos maiores

estudiosos

vantagem

mais resistentes,

do processo

à obtenção

A temperatura

de preparo

essa é uma vantagem,

volatilizar

os rejeitos.

com algumas

voltadas

Em parceria

á utilização

modificações,

é bioativo,

brasileiro

é que apenas

usa o
fica

pois temperaturas
com o instituto

induzindo

para

o

utilizando

o grupo
do vidro

do material

no

norte-americana

do vidro

ao invés de ferro,

de rejeitos

pesquisas

Estados

mundiais

(...). Há anos a equipe

em relação

do minério.

em Missouri,

era ouvir de um pesquisador

(...). A grande

os vidros

mês de maio,

a atenção

de até 95% de energia

70% das reservas

Celsius.

alcançadas

de Missouri

no último

Mas o que eles não esperavam

em um forno

(...). Atualmente,

de Cerâmica,

do IPEN despertou

além da economia

torno de 1200 graus
1500 graus

e compósitos

com a Universidade

foi obtido

O Brasil

Americana

em
de
de

imobilizar

a formação

de

ossos'"".

A Instituição (lEA/IPEN) não tendo objetivos imediatos comerciais, também não
incorporou a tecnologia embutida nos equipamentos comprados. Procurou um caminho
'-^ Motoyama, Shozo et al (1994). "Nova tecnologias e o desenvolvimento industrial brasileiro", p. 319.
Órbita Ipen, ano II, número 10, maio/junho 2002, página 3. processo inédito desenvolvido por grupo brasileiro chama
atenção nos EUA.
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próprio de desenvolvimento e chegou mesmo a alcançá-lo em algumas áreas específicas
em que tinha competência para fazê-lo. O que desenvolveu, no entanto, não foi colocado
no mercado. Aliamos esse enfoque com a metodologia (SMT)'^'* adotada na análise dos
trabalhos produzidos pela instituição.

Recorremos a M a g a l h ã e s p a r a quem há que se fazer uma distinção entre invenção,
inovação e difusão. Não basta inventar, é preciso que o produto ou o processo seja
colocado no mercado e difundido, para que possa se transformar em benefícios.

M a g a l h ã e s c o m e n t a n d o Theotônio dos Santos, cita que esse autor faz uma distinção
digna de nota entre invenção e inovação:

"O passar
inovação

da invenção

de um novo produto

ou processo

para

a sua utilização

comercial

é o

chamado

".

Isso, aparentemente, faltou até os anos noventa, sobretudo para a área de pesquisa
centrada no ciclo do combustível.

Aqui existem inúmeras abordagens, mas no caso da Instituição que estamos estudando.
Estatal, que tem um govemo atrás de si, e cuja orientação pode mudar de gestão para
gestão, temos ainda esse parâmetro a considerar. Outro aspecto é o da característica
fortemente militar que abraça a tecnologia nuclear.Com esse enfoque conceituaF^,
pretendemos analisar as atividades de pesquisa do lEA/IPEN e descrevê-las.
Acrescentamos que adotamos pontos de referência no tempo, para facilitar a análise '^*.
iO entendimento da origem do IPEN deverá, no mínimo, reportar ao início dos trabalhos
desenvolvidos no campo da energia nuclear, e mesmo da física nuclear, no Brasil.
Preliminarmente, distinguimos as seguintes f a s e s .

Motoyama, Shozo (1975). A formação da mecânica clássica: um estudo sobre a lógica do desenvolvimento científico.
Magalhães dos Santos Filho, Gildo (1997). Evolução tecnológica e modernização - as insuficiências, p. 83.
Magalhães dos Santos Filho, Gildo (1997). Evolução tecnológica e modernização - as insuficiências, p. 83.
Acrescentamos que também não perderemos de vista o que emprestamos de Joseph Schwartz (1992): Os momentos de
criação não são misteriosos produtos de um gênio, e sim de circunstâncias sociais complexas (...) a ciência é uma
construção humana (...) as obras científicas são maneiras de entender o mundo, criadas pela ação humana, e que. como as
obras de arte, podem ser apreciadas pelo que dizem sobre nós mesmos e nosso desenvolvimento. Descobrir a ciência é
um modo de descobrir a nós mesmos".
No capítulo mencionado na introdução. Aspectos tecnológicos da área nuclear e a Instituição. Enfoque históricoestrutural. Introduzimos sub-capítulos segundo esses intervalos de tempo.
Essa divisão não é rígida, pois. os acontecimentos que marcaram cada uma das fases por nós levantadas não terminam
abruptamente no tempo - suas origens se fazem sentir antes e seus ecos se fazem sentir depois.
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J o primórdio da energia nuclear no Brasil - vai dos anos trinta (de certa forma até antes)
até a metade dos anos cinqüenta, época em que - no meio da primeira crise dos programas
nucleares brasileiros, então sob responsabilidade do CNPq - foi criado o lEA. Assim
começaremos por analisar esta fase, rica em bibliografia, mas muito complexa.

^' Na segunda fase, já estaremos no início do Instituto - no clima mundial de liberação da
energia nuclear para fins pacíficos ("Átomos para a Paz") - "nasce" o lEA e "passa" por
um processo de grande crescimento. Neste período, as atividades do lEA centraram-se na
especialização do pessoal técnico de nível médio e superior, produção de radioisótopos e
trabalhos de pesquisa e desenvolvimento na área do ciclo do combustível'^'^. Esta fase vai
até o início dos anos setenta, quando surge no cenário intemacional a primeira crise do
petróleo'"". Para efeito de análise, esta fase acaba parcialmente por se sobrepor à terceira

fase'^1

X o terceiro período, após a primeira críse do petróleo, vai até o fim dos govemos
militares - meados dos anos oitenta. Coincide, no início dessa fase (1972), a mudança do
nome do Instituto (de lEA para IPEN), com uma série de eventos quer no campo nuclear,
quer em outros. Exemplificando, temos os contatos do govemo brasileiro com outros
países, que redundarão no acordo com a Alemanha de 1975; reformulação da instituição
principal do govemo em ciência e tecnologia (CNPq 1974); a mencionada crise do petróleo

Toda a vez que estivermos falando do ciclo do combustível significará: conjunto dos processos que são necessários à
produção de energia elétrica por meio de reações termonucleares. Portanto, o ciclo começa com a exploração do urânio,
mineração, moagem e refino do minério para produzir concentrados de urânio normalmente chamado de "torta amarela",
produção de hexafluoreto de urânio, enriquecimento isotópico, fabricação do combustível, irradiação no reator nuclear,
armazenamento do combustível queimado, reprocessamento (recuperação do urânio e do plutonio) etc. Existem
atividades industriais que estão relacionadas com o ciclo e entre elas temos: produção de água pesada, produção de
zircônio metálico, gerenciamento de resíduos de alta atividade e outros, transporte dos materiais etc. Acrescentamos que
o urânio está distribuído na crosta terrestre (associado com oxigênio). Este elemento é um dos muitos componentes de
vários minerais. Entre esses temos, com capacidade de exploração, a uranita, pechblenda, a torbenita, carnotita e a
autunita. Precisamos analisar o conteúdo de urânio nos minerais para sabermos a viabilidade <fe exploração. O teor é
variável de minério para minério (desde algumas partes por milhão até em tomo de 20% em peso). É possível encontrar
depósitos de urânio em rochas ou na forma de veios. O processo de exploração começa com a avaliação geológica para
identificar possíveis ocorrências economicamente viáveis. No ciclo do combustível o processo de enriquecimento (no
isótopo
U) é considerado o mais importante, pois envolve uma tecnologia, sofisticada, dispendiosa em termos de
energia e, portanto cara. Atualmente, os países fornecedores são a França, Reino Unido e os EUA. Dentre os processo
físicos envolvidos no enriquecimento destacam-se a difusão gasosa e o enriquecimento centrífugo.
Por volta de 1973 ocorreu a denominada primeira crise do petróleo quando os países árabes do Oriente Médio entram
em conflito com Israel. Em retaliação diminuem a produção em 'A do volume produzido (estes países garantiam em tomo
de 60% da produção mundial). O preço do barril passou de US$ 2,9 em setembro para US$ 11,65 an dezembro. A
Petrobrás, ficando estimulada a ampliar suas pesquisas, descobriu a bacia de Campos (RJ) comprovando a nossa
eficiência quando somos chamados a trabalhar.
A segunda fase se adentra aos govemos militares iniciais e tangencia o que ficou historicamente conhecido como a
primeira grande crise do petróleo (1973). O início do período dos governos militares (a história tem seu linguajar próprio)
será comentado separadamente na terceira fase por nós analisada (1964 - 1973).
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(1973) e início de uma parceria entre a Instituição e a Marinha do Brasil. Um problema que
afetou a área nuclear nesse conjunto de acontecimentos é a repercussão da crise do petróleo
sobre a energia nuclear'''^.

' j A quarta e última etapa que foi estudada começou em tomo dei985 e vem até os dias
atuais. O acidente de Chemobyl (26 de abril de 1986) marca o início desta fase que foi
dominada no cenário nuclear mundial pelas preocupações e providências no campo da
segurança dos reatores, da comunicação de eventos anormais e das medidas a tomar em
caso de acidentes. Será que tal resposta mundial à "bolha radioativa" que se espalhou de
um dos reatores de Chemobyl repercutiu no mmo da política nuclear brasileira e,
especificamente, na programação do IPEN?

Esta periodização é para fins de organização da pesquisa. Foi, em alguns momentos,
modificada como resultado do estudo, ora avançando um período no seguinte, ora
recuando - será entrecortada com outros eventos que marcaram a história da energia
nuclear no Brasil e no mundo. Por exemplo, levamos em consideração a federalização do
IPEN, quando este volta a depender oficialmente da CNEN como um dos seus institutos,
ainda em 1982.

Também, nesses períodos, é marcante a caracterização relativa às questões intemas,
como

mudanças

nas

linhas

de

pesquisa

propostas

e

sustentadas

pelos

seus

superintendentes. As gestões dos pesquisadores da casa ã o marcantes e citamos as de
Marcello Damy de Souza Santos, Rômulo Ribeiro Pieroni, Claudio Rodrigues e Spero
Penha Morato. Somos literalmente a Instituição e esta nos representa. Nós somos a história
que fazemos. Erros e acertos existem, entrementes, esses quatro superintendentes foram,
em momentos diferentes, deveras importantes para a Instituição. Na metodologia adotada,
já deixamos claro que não existe uma história tão somente de nomes e datas, mas isso não
significa que não falaremos sobre eles.

Para o objetivo que temos em mente, a saber, a contribuição do lEA/IPEN para o
desenvolvimento tecnológico na área nuclear, já destacamos que a fonte primária analisada

Deixamos, aqui a problemática em aberto, pois um de seus aspectos (o que ela implicou para o IPEN e seus
programas) deverá ser esclarecido mais detalhadamente no próprio decorrer do texto aqui apresentado.
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foi aquela série de trabalhos dos seus pesquisadores que tem a "marca" da Instituição, que
são as publicações lEA e as publicações IPEN.

Analisamos, detalhadamente e sem interrupção, os trabalhos intitulados "Publicação
lEA" desde o número 1 até o número 534 (março 1979). Também aquelas intituladas
publicações IPEN, desde o número 1 até a de número 401 (setembro de 1994). E incluímos
como fontes primárias algumas teses, dissertações e relatórios produzidos

pelos

pesquisadores do IPEN.

Entrevistamos os pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento científico e
tecnológico da Instituição, assim como aqueles que exerceram cargos de direção no IPEN,
independentemente de terem desenvolvido a sua carreira científica nesse Instituto.

Outros documentos, quando estavam disponíveis - relatórios de atividades dos
pesquisadores, despachos de chefias relativos a projetos e política de pesquisa, manuais de
processos, manuais analíticos, fotografias, filmes e projetos das instalações - foram
analisados e interpretados. Também, buscamos informações junto às publicações dos
órgãos aos quais a Instituição esteve subordinada, tais como o CNPq, o Ministério das
Minas e Energia, a Secretaria de Assuntos Estratégicos e ao Ministério de Ciência e
Tecnologia (MCT). Informações preferencialmente vindas da CNEN foram usadas na
nossa reflexão, dado que a Instituição que estamos estudando sempre esteve intimamente
ligada à Comissão (CNEN).

Foram feitas, em cada período, distinções relativas a campos de pesquisa específicos
tais como o ciclo do combustível, exceção feita ao campo de reatores que foi estudado
separadamente em cada período, dada a sua complexidade. A produção de radioisótopos e
radiofármacos - desde o início a grande força do IPEN. Outros campos de estudo foram
analisados, tais como a ciência dos materiais, radioquímica, laser, radioproteção,
aplicações industriais etc.

O lEA/IPEN tem duas posturas marcantes ao longo dos seus anos de existência.
Inicialmente, a Instituição assume claramente uma delas - realizar pesquisa pouco se
importando com questões mercadológicas. Provavelmente, essa sua opção foi futo do
ambiente acadêmico que reinava na Iristituição e da política científica e tecnológica.
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mesmo que inconstante, por parte do govemo. O que separava os objetivos dos institutos
de pesquisa daqueles do mundo industrial? Também não podemos esquecer que foi muito
forte a política industrial, em alguns períodos do Brasil, que propunham a tão decantada
substituição de importação. Essa política nunca iria favorecer a área nuclear por ser uma
área de "big science".

Nos últimos anos, sobretudo após o governo Collor de Mello, o IPEN vem se
preocupando, cada vez mais, com a possibilidade de auferir rendimentos como fruto do seu
trabalho, com prestação de serviços para a sociedade. Infelizmente, por se tratar de uma
Autarquia Federal, esses rendimentos, provenientes na maior parte da produção de
radiofármacos, não ficam sob a gestão do IPEN, voltando para o govemo Federal.

O IPEN procura oferecer ao mercado seus produtos, com parcerias rentáveis para que
esses parceiros possam, indiretamente, financiar os trabalhos dos pesquisadores, com
equipamentos e materiais para suas pesquisas - foi o que aconteceu na parceria com a
Marinha do Brasil'''''.

No caso da produção de radioisótopos, embora a Instituição não vise lucro, é necessário
contabilizar os gastos para produzi-los, inclusive de pessoal, sendo assim, indiretamente,
estamos recebendo pelos serviços prestados quando o govemo financia a produção de
radioisótopos. Mais adiante, fazemos uma análise mais profunda dessa nova postura e que
encontra eco nas políticas implementadas pelos govemos dos países, face à nova onda do
que ficou conhecido como linha econômica neoliberal'"'^.

No primeiro ano da pesquisa, nos dedicamos aos estudos da teoria e metodologia da
história, fazendo um trabalho preliminar sobre as fontes disponíveis para a pesquisa (este

o IPEN tem várias parcerias bem sucedidas e citamos a parceria com a Eletronorte onde a Instituição disponibiliza os
seus quadros para prestarem serviços e do outro lado recebe equipamentos para continuar a desenvolver os trabalhos e as
pesquisas.
Para o Almirante Othon, ex-coordenador da COPESP atual CTM-SP a década de noventa pode ser chamada de
anticlimax: "A separação dos projetos conjuntos entre o IPEN e a Marinha ocorreu por uma completa falta de visão de
ambas as partes. Vamos pegar países que tem recursos. Os E. U. A. (por exemplo), como foi feito o programa? O
programa de propulsão nuclear foi intimamente ligado com a Comissão Nacional de (Energia) Nuclear deles. Na França
foi feita uma ligação íntima com a Comissão Nuclear Francesa (CEA). Na Inglaterra o mesmo (...). Num país. que não
tem dinheiro, muito maior a razão para unir as partes. Eu diria que foi o anticlímax da inteligência que "baixou". A
separação é fruto de falta de visão ou desinteresse, falta de aderência à necessidade de programas estratégicos para o país.
Foi uma fase negativa que nós tivemos (...). Nós passamos uma fase que os grandes programas de Estado tiveram uma
importância secundária (...). Aquela separação foi uma página. Nem sempre, a sociedade caminha em linha direta. Ela
tem suas fases positivas e negativas (...). Othon (2002). Entrevista gravada em 02/12/2002.
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trabalho já tinha sido começado anteriormente, foi apresentado em um congresso e foi
pubUcado com os seus primeiros resultados'"'^).

No segundo e terceiro anos analisamos as publicações lEA/IPEN e os outros
documentos citados. Finalmente, realizamos as entrevistas.

Do quarto ano em diante terminamos as entrevistas restantes, além das análises do
material recolhido de forma mais profunda, tendo como suporte os pressupostos
metodológicos e teóricos, por nós assinalados, e fizemos a redação final da nossa tese.

Assim, tendo em conta a complexidade de cada etapa, com suas particularidades, pontos
em comum e ambivalência, temos a síntese da história de uma Instituição de Pesquisa no
Brasil - o IPEN -, revelando o conhecido e o ignorado, até então, sobre esta Instituição.

Gordon, A. M. P.L (1997). Memória e história da tecnologia: reflexões sobre,as fontes para a memória e história da
tecnologia do ciclo do combustível no IPEN. Anais do VI seminário nacional de história da ciência e da tecnologia, 223228. Sociedade Brasileira da História da Ciência, Rio de Janeiro, 1997.
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I - Um olhar para o IPEN dentro da escrita da história e do mundo em que vivemos

"La conciencia aporta sus propias certidumbres
y,
normalmente, quiere conducir a una coherente acción de
conjunto; pero conciencia y acción militante son muy
limitadas si no se fundan en una visión completa del mundo."
René Bissières'""

Neste capítulo relatamos, de forma resumida, as atividades desenvolvidas desde que nos
embrenhamos no vastíssimo e estimulante campo de pesquisa, que é a história da ciência.
Descobrimos o que muitos já sabiam: a "história" tem uma história.

Iremos nos posicionar enquanto historiadores das ciências'^*, e delinear uma estrutura
que dê sustentação ao nosso trabalho'^'.

A discussão da relação sujeito-objeto do conhecimento apresenta para a história uma
importância muito maior do que poderíamos pensar à primeira vista, pois essa nos conduz
a uma questão üeológica, que é o conceito de história como ciência ou não. Essa é uma
questão de teoria do conhecimento que também tem sido abordada por vários teóricos da
história, historiadores e filósofos ao longo do tempo.
Esta polêmica, ainda atual, inimdou e dirigiu os historiadores no século XIX e início do
século XX. A ciência moderna tem um pressuposto: as experiências podem ser
reproduzíveis para que se insiram num corpo teórico'''°.

" ' Bissières. René. La búsqueda de Ia verdad. Barcelona. Espanha: Editorial Labor, S. A.: 1968, p. 19. Título original:
Chercher Ia vérité. Philosophie de toujours. Les Editions Ouvrières, Paris.
Como a nossa formação básica ocorreu na área de física, tornou-se necessário que realizássemos um estudo preliminar
sobre a teoria e a metodologia da história. Trabalhando em tempo integral no Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN) achamos que seria importante introduzir essas informações para situarmos como suprimos
parcialmente algumas dificuldades. No fundo, as considerações feitas servirão de base para fundamentar a metodologia
por nós adotada. Neste estudo tivemos a «-ientação do professor Shozo Motoyama a quem agradecemos, mais uma vez.
quando discutíamos às terças feiras no decorrer da pesquisa. Também agradecemos ao colega Francisco de Assiz Queiroz
que sempre, com a gentileza que lhe é peculiar, nos sugeria um tema de leitura além de corrigir nossos textos.
A historiografia é vasta, mas estudamos algumas referências clássicas e outras, não tão conhecidas, mas de muito
valor para a formação daqueles que se embrenham nesse campo do conhecimento Fizemos um longo percurso até formar
uma base. mínima é bem verdade, para que pudéssemos nos embasar e realizar o trabalho a que nos propúnhamos.
Alguns dos trabalhos sugeridos foram lidos e contribuíram para a nossa formação: Goff. Jacques le (1996): História e
memória; Cardoso, Ciro Flamarion e Brignoli, Héctor Pérez (1979): Os métodos da história; Bloch, Marc (1965):
Introdução à história; Bemal, John D (1973). : Historia social de Ia ciencia, la ciencia em la historia: Samaran. Charles,
org. (1961). L'histoire et ses méthodes; Dumas, Maurice (1969): L'histoire des techniques: son objet, ses limites, ses
méthodes; Motoyama, Shozo (1975). Algumas reflexões sobre a historiografía contemporânea da ciência; Motoyama.
Shozo (1977): Métodos em questão; Carrion. Raul (1996): A escola dos Annales e a Nova História; Vargas. Milton
(1985): Metodologia da pesquisa científica. Além destes ainda estudamos outros autores quando fizemos, como ouvinte,
o curso de "metodologia da história" na faculdade de Filosofia Letras e Ciência da USP na época ministrado pela Dra.
Ana Maria de Almeida Camargo.
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Entrementes, em muitos casos, acabamos por lidar com casos particulares. O que dizer
de experiências de queda livre de um corpo sem levar em conta a resistência do ar?
Logicamente sabemos que é uma experiência imaginada e sustentada por um corpo teórico
de equações matemáticas. No caso da mecânica quântica temos algumas experiências do
pensamento. Não conseguimos reproduzi-las totalmente no domínio físico em que
vivemos.

Casos particulares, a física clássica é repleta de exemplos. E a convergência de séries
onde desprezamos, ou seja, reduzimos a zero, certos termos em relação aos outros termos
da série. Sem esse recurso teórico não chegaríamos a um acordo da convergência da série.
Os modelos na física são muitos. Trabalhamos com diferentes modelos da constituição do
núcleo, modelos de difusão atmosférica, de interação da radiação com a matéria, etc.

Lidamos com essas e outras simplificações, não citadas aqui, há séculos, e nem mais as
questionamos. A história estuda o comportamento humano tanto individual quanto
coletivo, inseridos numa determinada sociedade, valendo-se da observação e análise dos
fatos ocorridos, tendo como suporte um método científico''"assentado em uma reflexão
teórica.

Ao longo dos anos as posturas adotadas nas pesquisas em história variavam segundo a
"escola" dos pesquisadores.
Anteriormente ao século XX, a história era muito mais vista como uma sucessão de
eventos, ocorrendo essencialmente no passado - distante o suficiente do historiador para
•'(...) os critérios de verdade foram (...) evoluindo. (...) No mundo moderno a concordância de uma conjectura teórica
prévia com a experiência, organizada de acordo com essa conjectura, passou a ser o critério de verdade e daí passou-se à
verificação positivista como última marca de verdade".
''" Não se trata de decretar uma autoridade absoluta da ciência e dos cientistas fazendo da palavra ciência um portaestandarte para abrir o caminho a tudo que fazemos. É comum como recurso de propaganda definir um método, um
produto, como fruto de uma atividade científica. Para conhecermos a realidade precisamos refletir sobre as relações que
os homens travam entre si, com a natureza e com as instituições. A realidade histórica é dinâmica e está em constante
transformação graças à luta entre o ser e o não ser. "A transformação da sociedade monárquica e feudal em sociedade
burguesa que surgiu da contradição dialética entre as classes.da sociedade francesa do século XVIII, encontrou em
Napoleão o seu instrumento mais poderoso, a sua causa eficiente, o que justificou o entusiasmo do jovem Hegel, que
interpretou tais acontecimentos como um exemplo cristalino das suas idéias de contradição existentes na consciência
humana" (Rocha e Silva/1976). Ela, a ciência, só terá validade se levar o homem a refletir e atuar sobre as contradições
inerentes a seu modo de organização social de maneira a auferir o bem estar a todos os seres humanos. No estudo sobre
as instituições,iremos refletir sobre as relações que os pesquisadores tiveram no decorrer dos seus trabalhos com a
tecnologia, com a ciência enquanto instituição, enquanto forma da produção direta ou indireta do conhecimento que
movimenta a sociedade. Devemos atentar para não sermos dogmáticos para não empobrecer a análise com pressupostos
autoritários. A realidade é dialética em si mesma na forma de tese e antítese produzindo a síntese num movimento infinito
como acentua Rocha e Silva (1976), página 49. Não obstante isso não é tudo que dispomos, embora sejamos seres
inseridos em uma sociedade temos também as nossas aptidões pessoais e o nosso individualismo.
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que esse, livre de emoções, pudesse relatá-los imparcialmente - e ocorrendo linearmente.
Para os professores de Bloch'''^, por exemplo, seria muito estranho ou mesmo um grande
erro a tentativa de se estudar um acontecimento, uma instituição, enfim, um universo no
tempo presente"'*^. Eram os fatos os mais importantes para a história da humanidade e
sempre parecia que tinham sido fruto da cabeça de um ser humano em uma data precisa.
Lembramos de uma observação deste historiador''*'' :

"Decerto

a palavra,

conteúdo.

(...). Se as ciências,

quanto

baptismo

disse:

"A história

desde que apareceu,

e quanto

a cada uma das suas conquistas,

tempo perdido

é a ciência

há já mais de dois mil anos, na boca dos homens,

do passado.

tivessem

no reino das academias!
". É erro dizê-lo,

em meu

de procurar

(...) que elaé

mudou

muito

um nome novo para

então?

(...) algumas

vezes

de
sise

entender".

A propósito, lembremos que as diferentes tendências que foram surgindo e que foram
influenciando as análises históricas da produção científica, desde o final do século XIX,
também não surgiram, em sua essência, pela obra criadora de gênios a despeito desses
existirem

.

Os historiadores são homens inseridos em seu tempo, cujas idéias também são fruto das
novas descobertas e invenções do período. Para nós existe um total entrelaçamento, mas
temos que tomar cuidado para não transformar essa nova visão em "migalhas" como bem
alerta Carrion (1996)''*^ e tampouco deixar de lado a noção de causa e efeito em história
sem, contudo, sermos essencialmente deterministas''*^.

Embora tenhamos claro que o conhecimento científico é histórico e social, como todas
as outras atividades humanas, sabemos que, para muitos cientistas e alguns historiadores, a
ciência é uma "privilegiada", neutra e detentora de uma total ou quase total, independência
de influências sociais.
'"^ Bloch. Marc (1965): Introdução à história,
1« "No vasto fluir dos tempos, julgamos poder pôr à parte uma fase pouco extensa. Relativamente pouco distante de nós
no seu ponto de partida, ela abarca no seu termo os próprios dias que vivemos. (.) "De 1839 para cá já não é história",
dizia um dos nossos professores do liceu, muito velho j ¿ quando eu era ainda muito novo, "apolítica". Tinha tão pouca
razão o meu bom reitor que no liceu do Linguadoque onde as.sentei praça como professor, me advertia com voz grossa de
capitão de ensino: "Aqui, o século XIX não é muito perigoso. Mas. quando chegar às guerras de religião, tenha
cuidado."". Bloch, Marc (1965): Introdução à história, p. 37-38.
i"" Bloch, Marc (1965): Introdução à história, p. 24-25.
Esta é uma afirmação delicada nos dias atuais. Pode nos conduzir perigosamente a aceitação de que a inteligência nos
é herdada exclusivamente pelos nossos pais. Não aceitamos e mesmo argumentamos contra a posição daqueles que
afirmam que o nosso "DNA" nos conduz ou não à inteligência.
Carrion, Raul (1996). A Escola dos Annales e a Nova História, p. 65.
Podemos analisar o passado, recohstituí-lo. mas não adivinhamos o futuro, muito embora, devemos e podemos refletir
sobre o mesmo, pois este devir nos interessa enquanto civilização.
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A discussão nos remete para outro debate ocorrido nos anos trinta. Estamos falando da
visão "intemalista" e "extemalista" da concepção da historia da ciencia. Esta discussão está
surgindo juntamente com outros debates sobre objetividade/subjetividade da ciência,
racionalidade/irracionalidade do trabalho do historiador e do cientista, assim como o
problema de causalidade em historia. De uma maneira geral a corrente extemalista
considera a produção científica como um produto histórico e a intemalista enfoca a ciência
como a constmção pura e desinteressada do conhecimento, independente das condições
sociais.

Motoyama (1975)''** pontua que o ramo extemalista "tem como objetivo de partida a
explicação de uma superestrutura chamada ciência através de considerações sobre infraestrutura"

e que 'yo/ realizado pelos chamados

historiadores

socialistas

da

ciencia,

incluindo os marxistas". Cita varios, e entre eles J. D. Bemal''*', o qual seguiremos os
passos em algumas questões, como ficou claro quando fizemos a discussão da metodologia
adotada.

No entanto, não podemos deixar de chamar a atenção da contribuição da denominada
"Escola dos Annales", embora esta, em

suas concepções, seja heterogênea

(se

considerarmos suas diferentes gerações), teve muito a contribuir. Carrion'^*^(1996)
sintetiza:

"Devemos

fazer

Nova História",
novas
inegável

e negam

uma análise

rigorosa

(...) que resgate

o que há de racional

muito embora faça uma crítica ao que denomina.- "as velhas
a objetividade

a existência

do conhecimento

de uma continuidade,

histórico'^'",

em diversos

e científico
idéias

na produção

que aparecem

da
como

na Escola dos Annales. Para este autor: "£

aspectos

e tendências,

entre

os Annales

e a

Nova

História'^-".

Quanto aos "positivistas", o rigor a respeito do caráter da história como ciência
extrapola a nossa visão, pois o critério de objetividade e neutralidade é muito rígido e
delimitado para ser factível. Dentro dessa ótica, as fontes históricas falam por si só e a

'

Motoyama, Shozo ( 1975). Algumas reflexões sobre a historiografia contemporânea da ciência, p. 614.
Bemal, John D (1973): Historia social de Ia ciencia, la ciencia en la historia.
Carrion, Raul (1996). A escola dos Annales e a Nova História, p. 58-68.
Carrion. Raul (1996). A escola dos Annales e a Nova História, p. 58-68.
Carrion, Raul ( 1996). A escola dos Annales e a Nova História, p. 67.
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primazia é do objeto que se impõe ao historiador. Sendo assim, o historiador analisa
minuciosamente os textos, tira dos documentos tudo o que ele contém e só escreve
segundo os textos. Um representante digno de nota dessa linha foi Fustel de Coulanges'^-'
(1830-1889). Para ele isto podia ser feito, pois acreditava na possibilidade totalmente
objetiva da leitura de todos os documentos de interesse privado e público, leis, crônicas,
histórias.

Então, não se corria o risco de leituras isoladas e podia-se ter a idéia exata da sociedade.
Sob essas condições a história é uma ciência, pois para esta concepção teórica o historiador
não "contamina" a sua produção com considerações de caráter moral, político e pessoal. A
retórica deveria ser apenas um recurso de comunicação, como se não fôssemos homens
inseridos em uma sociedade.

Continuamos discutindo as posições teóricas comentando sobre a corrente denominada
"Presentistas". Embora existam,

entre

estes, pequenas diferenças

de

concepções,

percebemos em Benedetto Croce (1866-1952) e Charles A. Beard (1874- 1948)'^'* que as
fontes são objeto de construção e não falam por si só - opinião essa que é partilhada pelos
seguidores da Escola dos Ármales -, a história dá primazia para o sujeito. Para Beard a
documentação é um ponto de apoio e a realidade total não é cognoscível e se diferencia da
ciência porque envolve considerações éticas e estéticas, enquanto Croce, embora considere
que as fontes não falam por si, deixa em aberto a questão da cientificidade da história.
Ainda afirma que toda história é contemporânea (muito mais do que no senso comum),
pois está ligada ao sujeito que estuda.

Os seguidores ck escola dos Annales criticam os Positivistas quanto à sua forma de
encarar o papel dos documentos no procedimento histórico. Dentre os historiadores ilustres
dessa escola, Lucien Febvre''^^ opina que as informações não se encontram prontas nos
documentos. É preciso fazer hipóteses e analisá-las. Em Jacques Le Goff'^^ (3- geração) a
importância do sujeito no processo do conhecimento é ressaltada. No entanto, devemos
ficar atentos para que a imaginação criadora não enverede, em demasia, para as questões
V. Coulanges, Fustel de. Histoires des institutions politiques de l'ancienne France in: Ehrard. J. & Palmade. G. P. L'histoire. 2» ed. Paris: A. Colin, 1965. P. 322-324.
V. Croce. Benedetto: "Historia y crónica". In: teoria e historia de la historiografia. Tradução de Eduardo J. Prieto
Buenos Aires, Editoral Escuela, 1965. P. 11-22; V. Charles Beard: "That noble dream". The American Historical Review.
New York, 41 K 1 9 3 5 ) , p. 74- 87.
Febvre, Lucien (1970). De 1892 a 1933: examen de conciencia de una historia, p. 15-35.
Golff, Jacques le (1990). O singular e o universal: generalizações e singularidades da historia.
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do cotidiano e acabe negando por inteiro "a própria
histórico, a existência

objetividade

da verdade na história, a totalidade

do

conhecimento

do real, o progresso,

a

evolução^^^".

Embora estes últimos estejam se posicionando contra os positivistas, que afirmam que o
historiador deve ser neutro quando analisa um texto ou uma ocorrência, devemos ficar
atentos para a ambigüidade da renitação. A neutralidade é uma missão que se cumpre
parcialmente, e a imaginação está realmente presente no trabalho do historiador, mas é a
imaginação com criatividade, racional e científica. Não podemos ser como os contistas na
análise histórica. Na resenha do livro "Relações de força" de Cario Guinzburg, Nicolau
Sevcenko (2003) deixa entrever um clarão sob o debate entre aqueles que consideram a
pesquisa histórica como uma disciplina consolidada dentre as ciências humanas contra
aqueles que a consideram como uma narrativa:

"O objetivo

da pesquisa

por onde transpirem

histórica

presenças,

é esgarçar

experiências

a pretensa
e sentido

como num teatro cujo pano de boca nunca subisse.
que atrás do pano
juízos

éticos

são remetidos

nexo explicativo
do historiador

de boca só há o avesso
à dinâmica

entre os fatos
à sua mais plena

tecido

com o relativismo

O que se perde

e as vivências

discursivo,

a permanecer

de boca. Os fatos ficam

do imaginário.

dignidade

desse

antes destinados

O problema

do pano

que se impõem

coerência

abrindo

ocultos

ou

poros

sufocados,

cético é que ele insiste

reificados

na linguagem

de vista são as relações

que se escamoteiam.

Guinzburg

em
e os

de força,

restituí

o

o ofício

"

O historiador estabelece hipóteses e opera com as mesmas, realmente, como afirmam os
seguidores dessa importante escola - dos Annales -, o historiador vai ao passado, já com
perguntas elaboradas no presente. Daí, o contraste entre Bloch e seu antigo professor,
quando o assunto é a validade de se fazer "a história" do que está ocorrendo no seu tempo.
Nessa questão B l o c h ' é claro quando afirma:

"Alguns julgando

que os factos

que estão

estudo

verdadeiramente

sereno,

também

que, quando

as ressonâncias

regula necessariamente

desejam

pela medida

mais perto

somente

sentimentais
matemática

de nós são por isso menos

evitar
entram

à casta Clio inflamados
em jogo,

de um intervalo

refractarios

contactos.

o limite entre o actual
de

a

qualquer

(...) E

esquecer

e o inactual

não se

tempo".

Carrion, Raul (1996). A escola dos Annales e a Nova História, p. 58.
Sevcenko, Nicolau (2003) A força da história. Folha de São Paulo. Jornal de resenhas. Especial 5, 11/01/2003.
"Também precisamos de imaginação - de preferência associada com informações - a fim de evitar o maior perigo do
historiador, o anacronismo". Hobsbawm, Eric (1998). Página 225.
Bloch, Marc (1965): Introdução à história, p. 38.
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Para Carrion'^":

"(...) avanço
isso pesou

técnico

e metodológico

a sua subestimação

dos Annales

careceu

de uma correspondente

da teoria e a sua visão ambígua

da história

enquanto

renovação

teórica.

Para

ciência".

As reflexões desenvolvidas sobre a metodologia e os fundamentos teóricos que
norteiam o campo da história são um importante suporte teórico para a compreensão do
papel do IPEN - uma Instituição de pesquisa contemporânea a nós mesmos - em um
contexto histórico, no desenvolvimento de tecnologias no Brasil, mormente aquelas
inseridas na área nuclear. Nessas discussões ficam desenhados os ñindamentos das
hipóteses levantadas que irão, mais à frente, refletir-se no trabalho e nas conclusões
levantadas'^'.

São inúmeros os trabalhos realizados que versam sobre os diversos matizes do tema
nuclear, tanto no Brasil como alhures. Deve-se ressaltar, entretanto, que são praticamente
inexistentes os trabalhos que abordam a contribuição, na área nuclear, do IPEN.
Encontramos trabalhos esparsos dentro da Instituição com alguns poucos relatos, nos
últimos anos, sobre o lEA/IPEN com enfoque documental e não analítico. Estes estão
citados nas referências bibliográficas.

Levantamos também que a arte e a ciência são, ambas, atividades sociais, inseridas em
seu tempo, e a arte é uma das formas de contemplar e interpretar a natureza, traduzindo,
em arranjo de palavras, pinceladas, etc, o que o homem social está "vendo". Usando, ao
longo da dissertação, trechos dos nossos escritores e poetas (contemporâneos ou não),
faremos uma metáfora do que estamos discutindo'
"° Carrion, Raul (1996). A escola dos Annales e a Nova História, p. 59.
Em toda essa explicação inicial pretendeu-se mostrar que como bem pontua Serres: "A história da ciência estaria a
sonhar alto se permanecesse nas universidades ou nas instituições oficialmente ligadas à investigação. A bifurcação das
ciências e da sociedade relaciona-se nas muitas técnicas desenvolvidas nas companhias com um alto nível de sofisticação
e com um rico valor acrescentado. Aqui o saber adapta-se em tempo real, assim como o saber fazer, aos golpes
imprevistos da conjuntura e da procura. As relações do mapa e do mundo real refinam-se". Serres, Michel (1989). No
prefácio do livro "História das ciências. 1. Da Babilônia à Idade Média"; p.21. Tomou-se necessária também a
participação em alguns cursos, tanto da graduação como da pós-graduação, seja como aluno especial, ouvinte e
finalmente, na metade do primeiro semestre de 1999, como aluna regularmente matriculado no Curso de Doutorado em
História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
'"•^ "O binômio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso'". O vento lá fora.
Álvaro de Campos. Quando lemos as obras daqueles "viajantes" europeus que estiveram no Brasil (séculos XVI. XVII.
XVII e XIX) e que nos deixaram desenhos e pinturas retratando as diferentes espécies da nossa flora e fauna ou os
quadros de Jean Baptiste Debret (1768-1848) que muito nos fala da nossa sociedade da época ficamos extasiados com a
possibilidade de compreender a nossa formação.
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Existe uma limitação que atua em dois níveis opostos. O método científico impulsiona o
ser humano para a "verdade" sem contaminação ideológica e os pressupostos ideológicos
de classe atuam como um elemento traço "contaminante" no processo de raciocínio.
Portanto por coerência com o rumo que adotamos, nos resta descrever como, a partir de
algumas inquietações e experiências do dia a dia, começamos a nos interessar pela história
da ciência e da tecnologia

Os seres humanos vivem, felizmente, assolados de dúvidas e perguntas. As dúvidas e
perguntas causam transformações por meio das tentativas de respondê-las A confusão e a
ansiedade, reinantes no mundo, quando se trata de algumas tecnologias antes inexistentes e
que foram sendo desenvolvidas no decorrer do século XX e, sobretudo, àquelas ligadas à
área nuclear causam debates acalorados. Como podemos escrever sobre um instituto de
pesquisa, da área nuclear, sem esclarecer a nossa visão nos debates que ainda hoje se
fazem presentes?

Vejamos um exemplo a respeito do qual introduziremos somente alguns comentários
para, posteriormente, nos dedicarmos ao tema em capítulo inteiro. O medo propalado por
alguns grupos que são totalmente avessos a tudo que tenha ligação com o nuclear, muito
embora desintegrações de átomos radioativos estejam acontecendo, todo momento, em
nosso ambiente, em nossos corpos, não é de todo sem sentido. Subjacente, a essa
discussão, muitas outras são postas, mas, fundamentalmente, surgem perguntas sobre
benefícios e malefícios do desenvolvimento e aplicações da tecnologia nuclear. Quem
trabalha na área científica e tecnológica deve, mais do que todos - o cientista'^'' tem uma

Usamos mais uma vez trechos de autores (Serres e Calvin) que refletem as nossas diretrizes para o trabalho aqui
desenvolvido. "(.) e nós ficamos inquietos por ignorarmos quais são os actos, os verbos, os estados/ ou os outros
objetivos desconhecidos, /para que ele se precipite, agora, sem saber... " I Serres, Michel (1989). No prefácio do livro
"História das ciências. 1. Da Babilônia à Idade Média"; p. 5. / Como Charles Mingus dizia sobre o Jazz: "" você não
pode improvisar a partir do nada, você tem de improvisar a partir de alguma coisa. Os romanos diziam "ex nihilo nihil
Jit". Ao criar um novo plano de ação devemos começar de algum lugar e depois refinar as coisas. " /Willian H. Calvin
(1998). Como o cérebro pensa. A evolução da inteligência, ontem e hoje, p. 37. Aforismo de um verso de Pérsio: "coisa
alguma pode ser criada do nada".
'^^ "Um país do tamanho do Brasil que quer ter a projeção que o Brasil quer ter, não pode renunciar a desenvolver
conhecimento em nenhuma área (...) Em termos práticos, o que o ministro (Roberto. Amaral, ministro de ciência e
tecnologia do govemo de Luís Inácio Lula da Silva) defende é que o Brasil seja detentor da tecnologia nuclear, mas não
desenvolva bombas atômicas. O conhecimento seria realizado em biomedicina ou em geração de energia". Folha de São
Paulo, cademo ciência. Política Científica. Amaral defende tecnologia nuclear. São Paulo 07/01/2003, pág. A12.
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enorme responsabilidade social com o fruto do seu trabalho '^^ -, ser o primeiro a levantar o
debate no seu próprio meio e levar o mesmo para a área pública.

No entanto, provavelmente, muitas pessoas pertencentes aos grupos "contra o nuclear"
fumam sem saber que estão inalando elementos radioativos (ver anexo I). O cigarro, ainda
mesmo que não tivesse material radioativo, apresenta um efeito maléfico, comprovado
pelos estudos epidemiológicos, que não é desprezível.

As aplicações benéficas da energia n u c l e a r b a s t a

olharmos para o lado do

aproveitamento dessa em energia elétrica ou como fonte de produção de radioisótopos para
aplicações em agricultura, indústria e medicina, parecem tão compensadoras, face à
possibilidade eventual de malefícios, como armamentos nucleares, acidentes, etc. Estes
últimos podem e devem ser controlados e evitados.

No caso desse último (malefícios) pesa na análise o fato de que na área nuclear se
realizem estudos, trabalhos e aplicações que envolvam "segurança e proteção", tanto do
trabalhador quanto do indivíduo do público'^''. A filosofia de proteção radiológica vem

Seria ingênuo pensar-se que tudo está nas mãos dos cientistas e que a ciência é a salvadora do mundo. Também não
podemos isentá-los, os cientistas ou tecnólogos. da responsabilidade de serem um veículo social de formação de opinião.
Daí a sua responsabilidade. Sabemos que as instituições responsáveis pelas diretrizes mundiais embora, na maioria das
vezes, sejam extremamente pressionados pelo capital e pelo Estado, têm nós seus cargos de direção, além de industriais,
tecnocratas e banqueiros, uma parcela importante da comunidade científíca que no mínimo são assessores nos órgãos que
têm poder de decisão quanto à política científica, tecnológica e industrial para o país, entre outras. Ma Instituição,
podemos citar, a título de um bom exemplo o Dr. Nilson Dias Vieira Jr.. pesquisador do IPEN. conselheiro da FAPESP.
Outro exemplo é o Dr. José Octavio Armani Paschoal que participou da comissão presidida pelo Dr. José Galizia Tundís!,
que foi criada pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia Ronaldo Mota Sardenberg, junto ao Ministério de Ciência
e Tecnologia (portaria número 137 de 26 de abril de 2000) e à Comissão Nacional de Energia Nuclear para identificar
estratégias e formatar uma política de longo prazo para as Unidades de Pesquisa (Ups) vinculadas a esse ministério.
Interessante observar que mesmo tendo, entre os seus dez membros um pesquisador originário de uma instituição nuclear,
esta área não está contemplada dentro das prioridades de infra-estrutura estratégica para os próximos anos no relatório
final apresentado pela comissão (govemo de Fernando Henrique Cardoso) que ficou conhecido como "Relatório
Tundisi". Mais adiante comentaremos ainda sobre esse relatório no que diz respeito à questão dos cursos de pósgraduação e os institutos de pesquisa.
"Segundo projeção pela ONU, a população brasileira será 244 milhões em 2050. A capacidade de geração elétrica
para atingir o padrão de vida atual europeu será entre 293 e 439 GW. correspondente a 1.2 e 1.8 kW por habitante,
respectivamente. O Brasil precisará construir novas usinas da ordem de 250GW, a ritmo de 5 GW por ano ou uma usina
equivalente à de Itaipu cada dois anos e meio. O desenvolvimento nacional necessita de enormes investimentos e esforços
e envolve questões de fontes de energia e efeitos ambientais (...) concluímos que outras fontes serão necessárias. (...) A
produção atual e a reserva de petróleo são bem limitadas (...). O petróleo e o gás natural deveriam ser reservados para
usos mais prioritários, principalmente no setor de transporte, do que a geração de eletricidade". Ishiguro Yuji (2002).
Fontes de energia para a humanidade e o papel do reator rápido.
"Rappelons que l'effet cancérogène des radiations peut être mesuré avec précision acceptable pour des doses de 0.5 à
ISv et que la dose la plus faible d'irradiation a débit élevé pour laquele un elTet cancérogène a été détecté est d'environ
100 mSv. Depuis l'apparition de la vie sur terre tout être vivant est soumis à une irradiation naturelle (rayons cosmiques,
radioactivité naturelle) Qui a régulièrement décru pendant cette période. De plus, l'irradiation naturelle varie
considérablement d'une région à l'autre un fonction de la nature du sol: en france de 1,5 à plus de 6mSv/an, à l'échelle du
globe entre l,5mSv/an et lOOmSv/an. Or aucune augmentation de la fréquence des effets génétiques (malformations
congénitales) et de celle des cancers n'a été détecté dans les régions à forte irradiation naturelle; De plus, les nombreuses
enquêtes effectuées chez des populations exposées à des doses inférieures à lOOmSv (travailleurs des usines nucléaires et
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mudando'^*, ano após ano, juntamente com a tecnologia envolvida nos equipamentos de
proteção e com os movimentos políticos contra as atividades na área.

A luta entre opiniões contrárias tem sua força e é importante, sobretudo, no campo das
aplicações tecnológicas. Os defensores radicais das duas posições, ora confusos, ora
ansiosos, misturam "verdades" com preconceitos. Como conduzir o debate? Existem
inúmeros argumentos epistemológicos que nos levariam, conforme a abordagem, a tomar
partido de um ou de outro contendor.

Motoyama'^' (1994) entre tantos outros propõe uma saída quando discorre sobre a
importância da história da ciência e ressaltamos: é importante para a tomada de decisões.

"Não se trata,
mas

(...), de adotar

(...) de estabelecer

contornos

nítidos.

adequadamente
acontece

um sistema

(...)

qualquer

escolhidos

se estes dados

um modelo

facilmente

moldado

reproduzir

com boa aproximação

garantia

àquele

ao qual os fenômenos

de referência

teoria

da enorme

estiverem

dogmático

pode

massa

encadeados

estabelecido

por

a partir

ser

do qual

comprovada

de dados

colocados

os fatos

pelos

de um processo,

uma

teoria.

as características

deverão

se

históricos

possam

históricos

se

pela

adotando

Inversamente,

de todo um processo

de que ela seja um retrato fiel dessa realidade

fatos

à disposição

como fluxo
dada

históricos

histórico,

forem

Isto já

um padrão

existe

ganhar

estes

história.

se a teoria

adequar,

que não é

é capaz
uma

não

de

razoável

histórica".

Por outro lado, parece-nos que as impressões tecidas até o momento, sobre metodologia,
arte, sociedade etc, não são uma explicação única que justifique que o pesquisador divida o
tempo de trabalho entre as aplicações tecnológicas da energia nuclear e a história da
ciência e da tecnologia. A capacidade e a vontade de sondar e compreender o universo é
inata do ser humano, mas também é histórica.

O aumento do interesse em dar explicações é reforçado conforme avançam os estudos e
conhecimentos. Já surgem nas indagações da infância da humanidade e do ser humano.

des arsenaux, malades soumis à des examens médicaux ou ayant ingérés des produits radioactifs pour des raison
médicales, etc..) n'ont jamais détectés un effet significantif (...) on n'a ^mais observé, chez l'homme, d'effets
génétiques provoqués par les raionnements ionizants, même pour des doses relativement élevées (Hiroshima et Nagasaki,
irradiations terapeutiques)''. Tubiana Maurice (2001). Directeur honoraire de l'Institut Gustave Roussy, vice-président de
l'Académie de Medicine. Membre de l'Académie des Sciences. Les risques sanitaires des différentes energies:
comparaisons.
Ver anexo III.
,
Motoyama, Shozo et al (1994). Novas tecnologias e o desenvolvimento industrial brasileiro. In Motoyama (org.).
Tecnologia e industrialização no Brasil. Uma perspectiva histórica, p. 316-317.
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Tentamos buscar as respostas num espectro mais amplo de conhecimentos, ligando a
ciência com as outras áreas do saber humano.

Dentro do contexto adotado nesse capítulo nos parece importante delinear os motivos
ditos "racionais" mas também os emocionais, pessoais, que levam o ser humano a
diferentes opções de vida. Deixaremos, momentaneamente o tom parcialmente formal'
Seres humanos são perseguidos pela dicotomia: objetivo e subjetivo. Temos pontos de
vista pessoais, preferências, aptidões etc. Vivemos em um mundo cheio de pontes ciência, arte, história, filosofia.- que é uno e multifacetado.

Numa das dimensões temos, de um lado, as máquinas, os equipamentos, os aparelhos,
as tabelas, os gráficos etc. Nos cercam desde um liqüidificador até um complexo arranjo
para pesquisa na área nuclear - todos voltados para o progresso do homem no sentido de
tornar sua vida mais "racionalizada" e aumentar a eficiência das suas ações, libertando-o
para a criação. Ali, do outro lado da rua a fome, a miséria, a violência, etc. Somos
obrigados, graças à razão, a repensar nossas preferências e conclusões.

Somos conduzidos, por exemplo, a questionar se existe uma relação linear entre riqueza
e tecnologia. E uma questão complexa. Mesmo sabendo que não existe uma relação
forçosamente linear (alguns países são ricos, mas pouco desenvolvidos tecnologicamente),
faremos uma reflexão. Em termos de crescimento econômico, o Brasil não é um país para
se desprezar, como bem afirma Motoyama'^'. O fato de estar sempre próximo do décimo
lugar não é o que melhor podemos fazer. No entanto, se lembrarmos que temos em torno
de 200 países no mundo, estarmos em décimo lugar significa muito.
Mesmo assim o que se questiona é o fato de existir uma pequena elite econômica - é a
famosa má distribuição de renda - que desfruta da maior parte da riqueza enquanto a
maioria da população vive em condições de pobreza abjeta. Como podemos justificar o
desenvolvimento de C&T quando parcela expressiva da população não tem nem mesmo
rede de esgoto, água encanada, etc. Ficamos, em um primeiro momento, indefesos,
sobretudo por se tratar de uma área tão polêmica como a nuclear. Não obstante, a história
Queremos deixar claro no texto em questão (nosso trabalho) o porquê do tema proposto, com o intuito de mapear o
terreno que estamos percorrendo. No prefácio do livro história da vida privada, Georges Duby ressalta: "(...) o leitor (...).
Não percebe que hoje em dia é urgente salvaguardar a própria essência da pessoa, pois demolindo as últimas muralhas da
vida privada, o fulgurante progresso técnico desenvolve essas formas de controle estatal que se não tomarmos cuidado,
logo reduzirão o indivíduo a um número no meio de um imenso e aterrador banco de dados?" in História da vida privada.
Do império Romano ao ano mil. Companhia das Letras. Volume I. Coleção dirigida por Philippe Aries e George Duby.
Motoyama (2000). Comunicação particular. Gravada

cmssk) miíomi^^ E^mtA

MUCLEAR/SP-IPEN

da Instituição nos mostrará que em algumas áreas e momentos o IPEN contribuiu para a
sociedade'^^ tendo produzido economia de divisas e, com suas pesquisas, benefícios para a
sociedade.

Ainda ficamos com o impasse relacionado ao tipo de crescimento pretendido e que pode
nos deixar para sempre numa posição de ator coadjuvante no cenário mundial, mesmo do
ponto de vista econômico. Falamos da estratégia para que o país seja independente em
quase tudo e, no entanto, só "crescemos" dentro das "benesses" que porventura a
conjuntura intemacional possa nos deixar aproveitar. Isso ocorre, e no caso da Instituição
"sofi-emos" por causa dessa política, porque fícamos dependentes daquilo que é feito nos
países líderes, que não são mais do que meia dúzia de países. Estes ditam as regras
intemacionais e a divisão intemacional do trabalho, mesmo que diferenciada nos dias de
hoje. Nesse sentido a questão da riqueza não está apenas diretamente relacionada com o
desenvolvimento econômico, nem com os desenvolvimentos social e cultural, mas também
com o, tecnológico.

Quando falamos em dependência estamos preocupados com a nossa forma de pensar a
sociedade e que, nesse caso, constatamos que atravancou o desenvolvimento das pesquisas
tecnológicas no IPEN.

Em termos de C&T ou mesmo de cultura de uma sociedade também existe uma visão
distorcida. A grande cultura, aquilo que é muitas vezes referenciado, é feita por intermédio
da mídia, que está diretamente relacionada com a elite econômica. Isso influencia todas as
camadas da população, inclusive aos pesquisadores que podem, de uma maneira mais
ampla, numa instituição centralizadora, ser bastante observada pela postura de seus
diretores, superintendentes'^^. Hoje, na terceira (1998-2003) gestão do Doutor Claudio
Rodrigues a Instituição adotou uma estmtura matricial visando a uma maior autonomia das
Existe uma discussão na sociedade sobre os reais benefícios e maleficios que a sociedade tecnológica aporta para os
seres humanos. Já podemos aqui nos identificar, se é que ainda não ficou claro, que somos daqueles que advogam que o
resultado de aplicações tecnológicas, via de regra, será mais benéfico que maléfico e que mesmo os maleficios poderão
ser resolvidos com tecnologia e uma política correta para a área, incluindo aspectos educacionais. Há pouco tempo nos
deparamos com um exemplo. Em alguns lugares em que os recifes de corais estão escassos, as espécies que necessitam
dos mesmos para sua sobrevivência foram beneficiadas com a construção de recifes artificiais realizados pelo homem. O
geógrafo Aldo Rebouças em uma conferência citou um caso emblemático em que, numa região do Nordeste brasileiro, os
agricultores foram conduzidos a trocar a energia fornecida pelos cata-ventos por um sistema mais moderno. Em pouco
tempo estes últimos, por falta de manutenção, ficaram enviáveis. Ora, o problema não está na opção por um sistema mais
moderno tecnologicamente e sim pela falta de educação no sentido de formação daquela gente simples do Nordeste
brasileiro. Informação gravada em 06/05/2003. Ver anexo III.
Mais adiante, ao longo do trabalho, comentaremos sobre a influência de cada um dos superintendentes e a cultura da
Instituição.
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suas áreas numa moderna visão de gestão, embora, mais adiante, iremos tecer alguns
comentários sobre essa nova estrutura, só poderemos realmente avaliar os seus resultados
no futuro'^'*.

A chave para explicar algum interesse em um âmbito mais profissional, pela área da
história da ciência, ocorre quando estamos procurando uma resposta para uma indagação
no campo das idéias de qualquer área do saber humano. De uma maneira geral quem não
faz indagações - caráter ideológico, filosófico e muito possivelmente epistemológico'^^ quando se adentra nas duas fortes correntes de interpretação da teoria quântica surgidas na
primeira metade do século XX'^^?
Ressaltamos que é gravíssimo acreditar que uma teoria foi desenvolvida, criada e/ou
descoberta de una maneira linear, sem entraves econômicos, culturais, sociais, pessoais
"Concordo com você, a base do IPEN, do lEA antigo foi muito bem "plantada" (...). Um exemplo é o Doutor
Tharcísio Damy de Souza Santos, no campo da metalurgia, o professor Fausto W. de Lima (radioquímica), o professor
Alcídio Abrão (engenharia química), o professor Shigueo Watanabe (física da matéria condensada), o professor
Marcello Damy de Souza Santos (física nuclear), o professor Rômulo Ribeiro Pieroni (física médica e radiobiología).
São tantos (...). Enfim acho que essa geração fincou os primeiros alicerces para o IPEN. Deixaram uma cultura
importante. (...) Nós tínhamos as grandes ilhas de excelência aqui dentro do IPEN (...) eram setores muito bem
estruturados, mas que interagiam muito pouco um com o outro. Lembro-me de quando estava fazendo o meu mestrado de
precisar de um equipamento da metalurgia e não poder usá-lo porque eu trabalhava no Departamento do Shigueo
(Coordenadoria de Ciências dos Materiais - CCTM), mas eu podia usar o da Escola Politécnica (...) Essa é a primeira
geração. Nós somos a segunda geração no IPEN. Nós tivemos o choque de vivenciar uma estrutura gerencial que não era
mais compatível com as coisas do próprio Brasil. Eu, com certeza, me sentia desconfortável no IPEN, naquela época, por
vivenciar questões de natureza administrativa que não eram compatíveis com a minha visão. Mas, quando nós voltamos
(Alemanha) isso já tinha mudado. O IPEN foi evoluindo, foram produzidas outras ferramentas de gestão". Entrevista
gravada com o Dr. José Octavio Armani Paschoal em 01/04/2003.
No nosso caso tomamos contato com um grupo liderado pelo Doutor Shozo Motoyama, que já vinha discutindo
regularmente e ínstítucionalmente, no atual "Centro Interunídade de História da Ciência da USP", as questões filosóficas
postas com o advento da flsica moderna e a história da mecânica quântica. Passamos, desde então, a freqüentar as
reuniões semanais do grupo, sendo assim, foi possível travar contato com pesquisadores no campo, cujos seminários e
debates enriqueceram nosso conhecimento e cultura (o grupo se desfez, mas continuamos com a liderança do Doutor
Motoyama em outro grupo intitulado por nós de "história social da ciência". À medida que participávamos do grupo,
como ouvintes ou realizando o seminário. íamos respondendo velhas perguntas. Entendíamos porque, ainda na época em
que cursávamos os primeiros anos da faculdade, muitas vezes, nos soava estranho o descompasso entre as nossas
experiências de laboratório e a teoria ensinada de forma tão bem comportada e linear. Chegamos mesmo a duvidar dos
nossos resultados experimentais em laboratório, que nem sempre "davam certo", e, éramos obrigados a repetir a
experiência, pois, ao contrário, seríamos reprovados nas aulas de laboratório.
Somos agradecidos a todos os participantes, mas, em especial, citamos aqueles que tivemos maior oportunidade de
presenciar as palestras e/ou discutir nossas idéias: Dra. Maria Amélia M. Dantes, Dr. Milton Vargas. Dr. Jerónimo Alves,
Dr. Júlio Katinsky. Doutor Gildo Magalhães dos Santos Filho, Dr. Paulo Marques. Doutor Olival Freire Júnior, além do
próprio Doutor Shozo Motoyama, que sempre nos escuta, colocando, ao final, suas provocativas e enriquecedoras
perguntas e comentários. Citamos, aqui, somente aqueles que já tinham à época, o título de doutor. No entanto, seria
injusto esquecer a contribuição dos colegas que. justamente conosco participavam e que estavam fazendo suas
dissertações de mestrado e doutoramento. Muitos deles, inclusive por terem como formação básica a história, nos
ajudaram na lida para explorar um outro caminho do conhecimento. Agradeço a todos, e em especial ao atualmente
doutor, Francisco Assis de Queiroz, com as discussões semanais após cada seminário, sugestões de leitura, revisão dos
meus textos. Ainda queremos agradecer ao amigo Roberto Vicente (do IPEN) com quem sempre travamos proficuas
discussões. Agradecemos aos colegas que nos forneceram algumas informações relativas aos seus setores de trabalho.
Começamos com o pessoal da biblioteca e em especial ao Sr. Waldir Ferreira assistente em ciência e tecnologia e
Claudinei Pracidelli assistente administrativo. Agradecemos também à Divisão de Regstros e em especial ao seu chefe
Paulo Roberto de Souza. Quanto aos dados obtidos junto à Divisão de Ensino agradecemos ao Sr. Fernando Firmino
Moreira, que nos forneceu os dados relativos à pós-graduação do IPEN. Finalmente agradecemos ao Sr. Ronaldo
Veronesi, chefe da Divisão Comercial do IPEN, e a todos os entrevistados relacionados no final da tese pelos seus
valiosos depoimentos.
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etc. As experiências com seus erros e acertos facilitam o processo inquiridor e a fiiga do
círculo da certeza a que muitas vezes nos limitamos, seja por falta de tempo, comodismo
etc. Num artigo simpático e estimulante Danielle Chauvin'^^ comenta que a visão do
mundo é pluridimensional e embeleza sua opinião citando Blake:

Agora vejo uma visão
quádrupla
Uma visão quádrupla
me é dada.
Ela é quádrupla
para o meu
maior
deleite.
E tripla na doce noite (...)
Dupla,
sempre.
Possa
Deus
preservar-nos.
Da visão única e do sono de
Newton!

À guisa de reforçar o nosso raciocínio, que intenta explicar os motivos racionais e
emocionais que nos conduzem por uma das trilhas oferecidas em nossa vida profissional,
tomamos emprestado as idéias de Michel Serres'^*, quando afirma que:

"Épreciso,
pois

nesse mundo

nem as

explicar

com uma dominante

científica

flutuações

políticas

ou militares

como as nossas

maneiras

de viver acabaram

e técnica,

e nem mesmo
por se

uma história

a economia,

das ciências

sozinhas,

e das

são suficientes

técnicas,
para

instalar".

Acreditamos que a fala de Serres é muito importante para a segunda metade do século
XX e o início deste século XXI. Entre outras questões queremos apontar que hoje, ao
contrário do século XVIII, os momentos de refluxo e de impulso do capitalismo estão
intimamente ligados com a ciência e tecnologia. Pelo menos se pensarmos a partir da
aplicação maciça do conhecimento científico para a resolução de questões técnicas e viceversa, com um desenvolvimento tecnológico muito grande a serviço do capital. A forma de
produção, tanto qualitativa quanto quantitativa, mudou consideravelmente a partir do final
do século XIX, como bem nos apontam uma série de autores que tratam do tema assim
como Motoyama (2002)''^'.
'"Chauvin, Danielle. O sábio, a máquina e o poeta romântico (W. Blake e V. Hugo). In A ciência e o imaginário.
Brasília: alitora UNB, 1994, p. 114. Título original: Science et imaginaire. Centre de Recherche sur l'Edition, 1985,
p. 114-115. A visão do mundo é pluridimensional no sentido em que permite um "oacessoaum
conhecimento
pleno".
™ Serres, Michel. Elementos para uma história das ciências I. Da babilônia à idade média (prefácio). Organizado por
Michel Serres. Lisboa, Portugal: Terramar, editores, distribuidores e livreiros Ltda. Título original: Éléments pour une
histoire des sciences. Bordas, Paris. 1994.
"No século XVI a tendência dos países mais avançados era de investir em C&T numa visão capitalista que não é o que
ocorre com Portugal - vai voltar num certo sentido num tipo de economia muito parecida com a feudal embora não seja.
Portugal perdeu o bonde da história e levou junto o Brasil. Fundamentalmente enquanto o mundo caminhava mais para o
capitalismo existente da qual a C&T é uma parte Portugal, caminhava no sentido contrário - tomou-se um país atrasado.
No caso do Brasil do século XX a situação é um pouco diferente. Existe um ponto que se parece com o caso português.
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Terminamos este capítulo pontuando que a proximidade entre arte, ciência e tecnologia
é uma confluência sempre presente na historia, pois elas complementam-se enquanto
atividade intelectual e criativa. Desde cedo o ser humano (geralmente) acaba por ter a
atenção voltada para a poesia, muitas vezes por questão de gosto pessoal (uns mais do que
outros) ou mesmo por oportunidades. Também aprendemos a admirar a capacidade de
muitos trabalharem em conjunto, a arte, a ciência, a história e os mitos, etc'

As questões

exploradas de maneira concisa neste capítulo abrem o diálogo com a metodologia adotada
para realizarmos o trabalho que estamos desenvolvendo.

Faltou-nos reforçar a questão anteriormente comentada: gênios inseridos num contexto
histórico e social. O Brasil, do século XVII, a despeito de seu valor, não poderia ter
produzido um Newton como a Inglaterra'*', desta mesma época. Segundo o raciocínio
desenvolvido neste capítulo e nos precedentes, reportando para os dias atuais, analisaremos
a história do lEA/IPEN.

ou seja. ele está entrando também numa linha dependente muito embora haja um esforço para tentar sair. O Brasil em tese
está tentando assimilar as características da globalização que ocorre no mundo todo (...). fundamentalmente, ao que tudo
indica era essa a intenção dos dois governos que seguiram ao govemo "Samey" numa tentativa de assimilar as
características da globalização para tomar o país mais competitivo. Acho que eles também erraram e podemos estar
novamente perdendo o bonde da história porque estamos nos integrando à globalização de uma forma errada. (...).
Existem duas coisas importantes dentro da globalização que faz com que uma nação possa se desenvolver (...) é ter uma
independência (ultural que os países líderes tentam manter (...) apesar deles estarem incorporando rapidamente as
tecnologias de ponta, tecnologias de informação (...) eles mantém (num certo sentido) intactas as suas características
nacionais que não é o que está ocorrendo no Brasil. A segunda coisa (...) produzem os componentes de qualquer aparelho,
por exemplo, nos lugares mais baratos onde é mais fácil fazer para depois reunir todo o conjunto para montar o aparelho;
os pontos fundamentais desse processo que é a tecnologia eles tentam manter a independência". Motoyama Shozo (2002).
Comunicação particular, gravada.
Entre os personagens que nos estimularam podemos citar Leonardo da Vinci (1452-1519) - artista e inventor. A obra
daquele homem do renascimento está marcada pela arte e ciência da época. Leonardo da Vinci entre outras contribuições
que nos legou, discursou sobre ótica, perspectiva, explorou o corpo humano, aprendizado "científico", que usou para
estabelecer relações entre ciência e arte. Para maiores detalhes podemos recorrer a vários autores e citamos Gombrich. E.
H (1981). Em "A história da arte". Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) é outro que admiramos. Meira (S/d) em sua
tradução da monumental obra "Fausto" pontua: '"Poucas obras, de cunho universal, são mais humanas que o Fausto de
Goethe, onde se encontra um pouco de tudo (...). Foi um produto (...) colhidas no contato permanente com os homens e a
natureza. (..) durante muitos anos dedicou-se ao estudo da biologia, da botânica e da física. ".
Meira. Sílvio (s/d).
Fausto. Tradução cedida para o círculo do Livro, p. 7. Segundo a metodologia adotada discutimos que uma sociedade
reflete o seu substrato mental e técnico Coletivamente somos fruto do nosso tempo, mas todos têm sua individualidade e
as marcas que caracterizam suas imaginações criativas, racionais e não tão racionais. Partimos do princípio que não
precisaremos discutir essas afirmações por serem por demais conhecidas.
"Réaumur (1683-1757), por exemplo, homem de muita inteligência e grande diversidade de interesses, efetuou, de
1710 a 1720, uma longa série de investigações industriais sobre a fabricação do aço. Contudo como não encontrou eco
numa indústria eivada de tradicionalismos, os resultados das suas descobertas não criaram em França uma indústria do
aço e as suas vantagens só viriam a ser colhidas pelos fabricantes ingleses mais de cem anos depois". Bemal, J. D.
(1969). Ciência na história. Terceiro volume. Lisboa. Livros Horizontes, p. 518.
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II - A cultura do IPEN

E nós nos indagamos,
tão grande tu és Brasil,
tão forte.
Entrementes, tão estranho,
tão s o z i n h o .
Aonde nos conduzirá '^^?

Fizemos um recuo no tempo, uma fotografia das influências no campo das teorias
dirigidas para os múltiplos aspectos do saber humano. Estamos sempre querendo analisar e
compreender os passos do lEA/IPEN; e, no momento, especialmente quais são as origens
culturais dos pesquisadores da Instituição, quais as influências marcantes e quais as
conseqüências originadas do amálgama de valores sociais e corporativos, conhecimentos
teóricos, técnicos, etc'*"'. O capítulo anterior nos conduziu à discussão sobre nossa cultura
de muita retórica'*'' referenciada por diferentes autores, que talvez tenha também
contribuído para o nosso atraso tecnológico.

A dualidade que nos deparamos no nosso dia a dia, rico e pobre, saudável e doente, forte e fraco, escolarizado e
analfabeto, bem alimentado e faminto, é uma das questões que sempre nos paralisa, nos intriga. Que paradoxo? Essas
contradições têm uma raiz profunda na história da humanidade, na história do Brasil. O interessante é que muitos tomam
esses opostos como uma componente anti-humanistica da ciência. Se pensarmos que devemos nos preocupar com o
amanhã para nossas crianças isso é sempre atual, mesmo que as contradições presentes sejam resolvidas. Marchamos
dialeticamente como j á concordamos anteriormente no texto principal. No entanto, como a cabeça de uma criança poderia
entender? Porque, nossos pais, de uma forma um tanto ufanista é bem verdade, falavam e falam, em versos e prosa, da
grandeza do nosso país onde o amarelo representa o ouro, o verde as matas, da riqueza do solo, do petróleo, do urânio,
das jazidas de minerais, das terras férteis. Como entender tanta pobreza que se reflete nos olhos brilhantes desse povo do
carnaval, do futebol, das crianças que outrora podiam correr pelas ruas enquanto outras iam para as escolas. Ao contrário
daqueles que estabelecem uma força diabólica nas ciências e tecnologias defendemos que elas poderão e podem nos
tomar mais humano.
"Fernando de Azevedo, no clássico A cultura brasileira, de 1943, seguindo a distinção de Humboldt entre cultura e
civilização vê na primeira uma espécie de vontade schopenhauriana da sociedade em preservar a sua existência e
assegurar o seu progresso, atendendo não apenas à satisfação das exigências de sua vida material, mas, sobretudo e
principalmente de suas necessidades espirituais'. Vogt, Carlos (2003). A espiral da cultura científica.
http;//www.comciencia.br/reportagens/cultura/cultura01.shtml
'^''"Analisar a trajetória da ciência nas terras brasileiras, ao longo desse século, é uma tarefa fascinante, mas nada fácil.
(...). Mas, porque elas tiveram tantas dificuldades em se desenvolver aqui? As razões devem ser procuradas na nossa
história. Por quase quatro séculos o Brasil foi marcado por uma economia primario-exportadora, baseada no trabalho
escravo, que engendrou uma visão prático-imediatista e uma cultura retórico-literaria, pouco afeitas às coisas da ciência.
É contra essa herança nada invejável que C&T tiveram de lutar, sem felar de outros fatores conjunturais (...). Da década
de 60 para cá a situação mudou bastante. Apesar de altos e baixos, de alternância entre governos democráticos e
autoritários, a situação de C&T melhorou como um todo. A sua infra-estrutura vem sendo aperfeiçoada com a instituição
de órgãos e programas,, como a Financiadora de Estudos e Projetos (FrNEP-1967), o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT-1969), o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (SNDCT-1975) e o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT-1985), permitindo a realização de pesquisas
consistentes e com fôlego. O número de pesquisadores aumentou bastante, possibilitando a expansão quantitativa e
qualitativa da atividade no país Mas o império do imediatismo e de interesses políticos escusos parece não ter acabado.
Em nome da globalização, alguns setores da sociedade vêm atacando a investigação científica como luxo desnecessário
para um país como o nosso. Ironicamente as nações líderes do mundo vêm financiando cada vez mais a ciência e a
tecnologia para manter a sua posição. Será esse o preço da dependência?"Motoyama, Shozo. Site do Estado de São Paulo
em 14/09/2003.
, ,
•
www.estado.estadao.com.br/edicao/especial/retrol900/cien.html
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Contudo, essa característica discursiva nem sempre permeou a vida da Instituição que
estamos estudando. Testemunho disso são os trabalhos publicados como resultado de
algumas linhas de pesquisa desenvolvidas, entre outras, nos primeiros anos do I E A ' * ^ .

Destacamos algumas das contribuições no campo da engenharia química e metalurgia
com o desenvolvimento de métodos de purificação de elementos químicos, obtenção de
compostos os mais diversos, caracterização de minérios'*^, de análise de substâncias
marcadas (início da aplicação de radiofármacos).

O início da base tecnológica que deu origem, no Brasil, a um novo ramo da metalurgia,
a chamada metalurgia nuclear, com a participação de vários pesquisadores da Instituição,
que eram membros da Associação Brasileira de Metais, também ocorreu na década de
sessenta. Entre os muitos exemplos destacamos o trecho abaixo:

"Com

esses

objetivos,

exclusivamente
Nacional
problemas
como

questões

de Energia

porque

principalmente

Desenvolvimento
dos metais
Instituto
metalurgia,
metalurgia

Divisão

tecnológicas

Nuclear.

de metalurgia

também

como

a

no

grupos
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de Tecnologia

nucleares.
de Pesquisas

Além

Metalurgia

Tecnológicas

e que tão grandes

mais
dessa

não só porque
técnicos
de

Nuclear,

dessas
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de interesse

Em conseqüência

fundamental,
outros

de
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em
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as suas
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para

orientando

a Divisão

de ação

está menos
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de
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Belo

orientação
atividades,

da
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em

tecnológicos,

em outras
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(atual

Centro

problemas

de

física

seguida

pelo

e principalmente

no desenvolvimento

abordar

interessada

que foi e vem sendo
inclusive

a

são

Horizonte

da CNEN) para

tiveram

de forma

o programa

Já foram

Radioativas

um dos Institutos

todas

se

orientação,

especializados

Pesquisas

vem

de

nas

e no progresso

de
da
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Ressaltamos o que nos parece muito importante do ponto de vista de uma continuidade
de objetivos da Instituição com um plano muito bem delineado, pois nessa época não se
falava em plano diretor.

Ver anexo III
"Alguns minerais da região de Araxá, Minas Gerais, apresentam interesse para a sua exploração em virtude da
presença de um conjunto de elementos de valor econômico. Assim é que esses minerais contêm fósforo em porcentagem
que possibilita a sua exploração industrial para fertilizantes; contêm niobio e tántalo, que poderão ser aproveitados,
especialmente o niobio para fabricação de aços especiais e ligas de alta resistência ao calor; urânio e tório que. embora
em baixas porcentagens, poderão ser concentrados, dada a avançada tecnologia moderna (...) possibilitando processar
economicamente minério de baixo teor". Abrão, Alcídio; Atalla, Laura T (1962). Determinação de Urânio. Tório, Niobio
e Tántalo em alguns minérios uraníferos de Araxá. Pub. IEA-53. Página I.
Santos, Tharcísio Damy de Souza; Bidwell, Haydt, Heliton M.; Freitas, Clauer Trench; Silva, Paulo Sérgio C. Pereira
(1963). Organização e realizações da Divisão de Metalurgia Nuclear do Instituto de Energia Atômica. Publicação lEA 62. Voltaremos outras vezes a comentar esse trecho.
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Quando a Divisão de Metalurgia Nuclear foi criada estabeleceran>se alguns objetivos.
Dentre eles contemplava-se a formação de pessoal técnico tanto de nível superior como
colaboradores, especializados na área'**. O lEA não era neste período um dos Institutos da
CNEN, mas um convênio entre estas duas instituições que havia sido firmado em 1961.

"•Em dezembro
de

Energia

instalações,

Atômica

para

as da Divisão

outro convênio
devidamente

de 1961 foi celebrado

o estabelecimento
de Engenharia

entre o Instituto
o pessoal,

convênio

de Energia

aparelhamento

entre a Comissão
e realização

Nacional
de programas

Química

e da Divisão

Atômica

e o Instituto

e principalmente

de Energia
bastante

de Metalurgia
de Pesquisas

a experiência

Nuclear
amplos

Nuclear;

Tecnológicas,

acumulada

e o

Instituto

em

ao mesmo
para

em outros

novas
tempo

aproveitar
ramos

da

metalurgia'^'*".

Aqui há dois pontos que devemos explicitar. Primeiro, muitos dos trabalhos iniciados
nesta época, tiveram continuidade e finalizaram em inovações e mesmo produtos para a
sociedade, como bem atestam os radioisótopos fomecidos para a área médica; em outros
tantos não foi possível detecta-las

Segundo, o lEA foi criado dentro do programa, "Átomos para a P a z " ' " , que objetivava
a cooperação para usos civis da energia atômica. Esse programa não visava à constmção de
reatores e, menos ainda, à confecção de elementos combustíveis e trabalhos de
reprocessamento do combustível queimado"^. No entanto, continuando a destacar os
objetivos da Divisão de Metalurgia Nuclear ressaltamos dois itens:

Santos, Tharcísio Damy de Souza; Bidwell, Haydt, Heliton M.; Freitas, Clauer Trench; Silva, Paulo Sérgio C. Pereira
(1963). Organização e realizações da Divisão de Metalurgia Nuclear do Instituto de Energía Atómica. Publicação lEA 62. Esta publicação foi realizada para uma apresentação ao XVIII Congresso Anual da ABM. Ver anexo III.
Santos, Tharcísio Damy de Souza; Bidwell, Haydt, Heliton M.; Freitas, Clauer Trench; Silva, Paulo Sérgio C. Pereira
(1963). Organização e realizações da Divisão de Metalurgia Nuclear do Instituto de Energía Atómica. Publicação lEA 62. Nesta data era presidente da CNEN o Dr. Marcello Damy de Souza Santos e Diretor do lEA o Dr. Luiz Cintra do
Prado.
"° À medida que prosseguirmos no nosso trabalho mostraremos o que acabamos de afirmar, principalmente quando
entrarmos nos sub-itens do capítulo intitulado "Aspectos tecnológicos da área nuclear e a Instituição - enfoque históricoestrutural.
"No mês de agosto de 1955, ocorre o primeiro grande divisor de águas na história da tecnologia nuclear brasileira. O
esforço de desenvolvimento autóctone, realizado mediante a adoção de uma política nacionalista, na linha autonomista,
capitaneada fundamentalmente por Álvaro Alberto, cede lugar a outra, de caráter notoriamente entreguista. Naquela
ocasião, o Brasil atrelou sua política nuclear ao programa "Átomos para a Paz". Na verdade, este programa representava
a ofensiva diplomática norte-americana para manter a liderança daquele país, na área, incluindo o controle das matériasprimas usadas no manejo da energía atómica". Marques, Paulo (1992). Sofismas nucleares. O jogo das trapaças na
política nuclear do país, página 49.
"-"No decorrer da década de 1950, os Estados Unidos exerciam total supremacía no campo tecnológico - industrial,
particularmente no setor da energía nuclear. Diante desse quadro, alguns países em desenvolvimento, entre eles o Brasil,
resolveram enfrentar o desafio de desenvolver uma política científica e tecnológica autônoma no campo nuclear. Essa foi
a principal motivação, em 1951, do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq. Durante seus primeiros anos de existência o
novo órgão pautaria a sua política no principio da autonomía, apesar da forte oposição de uma ala pró-americana
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Queremos entender o que está acontecendo do ponto de vista histórico, social e cuhural.
Aqui, apontamos o antagonismo entre parte da comunidade científíca nacional e a
ideología do Programa Átomos para a Paz. Difícilmente poderíamos dizer que essa
contradição surgiu na sociedade brasileira no momento da criação do lEA. Ela já vinha se
manifestando nas diferentes posições quanto à política para a área nuclear, desde a década
de cinqüenta"^. Mais adiante aprofundaremos a discussão.

Fixemos que, no contexto do capítulo, estamos destacando o caráter cultural da
Instituição. O que nos interessa aqui é ressaltar a fascinação que a área nuclear exercia nos
pesquisadores da casa e, com que ânimo eles se envolviam com seus trabalhos"^. Estamos
comentando sobre os pioneiros que construíram, literalmente, os alicerces da Instituição.

Houve períodos de desânimo e que nem sempre foram bem compreendidos. Nos
compete analisar o porquê de algumas opções. No período em que o lEA esteve sob a
existente nos meios científicos e governamentais. Em 1956, a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.
desmembrada do CNPq, assume o comando da política nuclear brasileira em estreita colaboração com a política norteamericana. Desde dezembro de 1953, os Estados Unidos haviam proposto um programa denominado Átomos para a Paz.
cuja filosofia consistia na utilização da energia nuclear para fins pacíficos. Na prática, esse programa significava para os
países não detentores de conhecimento científico e de tecnologia nessa área, continuar na condição de importadores de
tecnologia americana e exportadores de matérias primas. Foi no âmbito desse programa que o Brasil e os Estados Unidos
assinaram em 1955, o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento da Energia Atômica com finalidades pacíficas no
qual ficou estabelecido que o Brasil compraria dos americanos, reatores de pesquisas baseados na utilização de tecnologia
do urânio enriquecido para os seus laboratórios, do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Esse acordo, contudo
gerou uma grande polêmica nos meios científicos brasileiros, acirrando o conflito que vinha se desenvolvendo nos
últimos anos e que perdurou até o final da década de 1960. De um lado, havia os que defendiam a importação da
tecnologia americana; do outro, os que desejavam o desenvolvimento de uma tecnologia própria, utilizando urânio
natural ou tório como único caminho para se desenvolver uma política científica verdadeiramente nacional". FGV CPDOC.
Site:http://www.cpdoc.fgv.br/nav_tatos_imagens/htm/fatos/acordonuclear.asp.
'^^ Santos. Tharcísio Damy de Souza; Bidwell, Haydt, Heliton M.; Freitas. Clauer Trench; Silva, Paulo Sérgio C. Pereira
(1963). Organização e realizações da Divisão de Metalurgia Nuclear do Instituto de Energia Atômica. Publicação lEA 62.
Santos, Tharcísio Damy de Souza; Bidwell, Haydt, Heliton M.; Freitas, Clauer Trench; Silva, Paulo Sérgio C. Pereira
(1963). Organização e realizações da Divisão de Metalurgia Nuclear do Instituto de Energia Atômica. Publicação lEA 62.
Motoyama, Shozo; Garcia, João Carlos - orgs (1996). O Almirante e o novo prometeu. Capítulo. Álvaro Alberto e a
energia nuclear. Página 80.
"A discussão de concepções avançadas de reatores de potência parece conveniente nesta ocasião, principalmente pelas
conseqüências que resultarão quando a economia nuclear tiver se desenvolvido conforme se espera aqui no Brasil e em
outras partes do muiido. Concepções avançadas de alguns reatores que vêm sendo estudadas poderão se tomar realidade
talvez dentro de dez anos, o que interessará muito a países que como o Brasil contam com grandes recursos de tório".
Publicação lEA 65 (1963). página 557.
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tutela do Estado de São Paulo, no govemo do Engenheiro Paulo Salim Maluf (15/03/197915/15/1982), a Instituição ficou umi longo período sem aumento de salários. É lógico que
isso influenciou o ânimo dos pesquisadores. Nunca tinham feito uma greve, mas os
funcionários acabaram por optar por esse recurso pensando em chamar a atenção das
autoridades.

Alguns que imputam

um caráter negativo a essa necessidade

de lutar pela

sobrevivência, como deixou registrado o professor Doutor José Moura Gonçalves, um dos
grandes bioquímicos que o país teve e que veio trabalhar no lEA no início da década de
setenta.
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Em outro depoimento, o professor Doutor José Roberto Rogero que trabalhou no IPEN
sob a orientação do professor Moura nos relatou algumas dificuldades desta época:

"Em setembro
houve

uma empatia

laboratório
apoio

de 1971,

venenoJ"",
serpentes

muito

não tinha

do Pieroni,

conheci
grande.

nada,

começou

o professor.
Acabei

(...) só tinham
a montar

Moura

começando
salas

brasileiras

usando

radiação''''^

Fui entrevistado

o meu trabalho

vazias.

o laboratório

(...) então trouxe essa linha de pesquisa

Gonçalves.

O professor.

de radiobiologia
para o IPEN (lEA)

por ele,

com esse professor.
Moura,
e como
Comecei

conversamos,
Nesta

com o cpoío da

época

Instituição,

ele era especializado
a trabalhar

o

com venenos

em
de

"

Gonçalves, José Moura. Entrevista (1998) em: Carvalho, Vera Maria; Costa, Vera Rita da (1998) - coordenadoras.
Cientistas do Brasil. Depoimentos, página 394.
Gonçalves, Moura José (1961). Estudos sobre crotamina. Provimento de Cátedra. Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto.
Entrevista gravada com o Doutor José Roberto Rogero em 28/03/2003.
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Certamente o mestre sempre acaba influenciando a linha de pesquisa dos seus alunos
não somente no Brasil e no IPEN, mas no mundo todo.
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Para um pesquisador o atrativo de poder fazer parte dos seus estudos em outros países e
laboratórios é muito importante e saudável, sobretudo em países em desenvolvimento.
Veremos o quanto isso enriqueceu a Instituição que deu essa oportunidade para quase
todos os seus doutorandos.
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^"^ Rogero, José Roberto (1978). Toxinas do veneno de crotalus durissus terrificus. Interação proteina-proteina e cinética
de troca. Tese de doutoramento.
Entrevista gravada com o Doutor José Roberto Rogero em 28/03/2003.
"Acho que receber pacientes dentro do IPEN para fazer tratamento, irradiar os pacientes ou fazer exames, gamagrafia
etc parecia, na época, uma coisa estranha. Não era missão da Instituição. Seria ideal que eles ficassem dentro de um centro
próximo a um hospital onde o paciente caso tivesse problema e passasse mal (...) Aqui dentro do IPEN (...) tinha que pegar
o paciente por em uma ambulância e sair correndo. (...) Tinha mesmo que ser parado. Só que a forma como isso foi feito é
que foi extremamente infeliz. Toda a área foi desativada. Me lembro daquelas máquinas (...) carregando os equipamentos
(...) e colocando-os ao ar livre (...). Me lembro que quando assumi o Departamento de Aplicações em Radioisótopos em
Medicina , uma das primeiras coisas que fiz foi conseguir doar (...). Achava aquilo um absurdo, o dinheiro que o país
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O Doutor Moura tinha uma visão muito rígida com relação à Instituição, mas mesmo
assim, aceitou trabalhar nela ainda no auge de sua carreira. No entanto, no final não houve
como compatibilizar as diferenças.
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Apesar de atestar um aspecto de falta de entusiasmo, por causa de questões econômicas,
o professor Moura relata, paralelamente, as vitórias obtidas, com muito entusiasmo.
Lembremos que, embora fosse conhecido e um destacado pesquisador no Brasil, não era
um dos pioneiros da Instituição, passando a maior parte da sua vida profissional na
Universidade. Talvez, tenha encontrado dificuldades para assimilar o ambiente reinante no
Instituto. Por outro lado, o Doutor Moura, também, esteve na Instituição em um período
difícil.

Substituindo o professor Pieroni, tivemos dois superintendentes vindos de outro
ambiente, sobretudo o segundo. Doutor Durvaldo Gonçalves (24/11/1982 - 04/06/1985)

investiu tinha ficado ao ar livre, sendo que poderia ter sido doado para um hospital, para o próprio Centro de Medicina
Nuclear, Hospital das Clinicas". Entrevista gravada com o doutor José Roberto Rogero em 28/03/2003.
Entrevista gravada com o Doutor José Roberto Rogero em 28/03/2003.
Gonçalves, José Moura. Entrevista (1998) em: Carvalho, Vera Maria; Costa, Vera Rita da (1998) - coordenadoras.
Cientistas do Brasil. Depoimentos, página 394.
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que não conseguiu um diálogo mais próximo com os pesquisadores. O doutor Durvaldo
não logrou, em pouco tempo, apreender o que a Instituição tinha de mais precioso que era a
sua estrutura de ensino - optou por acabar com os cursos de pós-graduação, o que não foi
possível graças à atuação dos pesquisadores da casa^°^.

Por outro lado, a "fascinação" pela pesquisa é evidente nesses pesquisadores. O Doutor
Roberto Rogero que, como vimos em outro capítulo, tinha vindo da indústria e com a sua
excelente formação não pensou em retomar para aquela, continuando, mesmo num
momento de pouco apoio, na Instituição. Hoje, sabemos de todo o dinamismo do Doutor
Rogero, pois foi na chefia dele que, finalmente, foi criada a Diretoria de Ensino que é um
dos pontos fortes do IPEN^°^.

O entusiasmo reinante era contagiante. Richard M. Bidwell, que trabalhava no lEA
(licenciado dos "Los Alamos Scientific Laboratory", Los Alamos, EUA), aparece como
autor em muitos dos trabalhos, sendo um dos pesquisadores do lEA (Divisão de Metalurgia
Nuclear) e Conselheiro da Agência Internacional de Energia Atômica junto a CNEN.
Muitos dos trabalhos deste período, anos sessenta, foram parcialmente realizados sob os
auspícios da "Atomic Energy Comission" dos Estados Unidos.
Na publicação IEA-62, página 584, fala-se em um plano mais extenso de ampliação do
quadro técnico e de nível superior que reflete um entusiasmo muito grande. Ainda em
1960, percebe-se que, embora a Divisão de Metalurgia Nuclear tenha sido criada em 1963,
pelo menos a direção da Instituição pressupunha e projetava o que veio a ser desenvolvido
posteriormente, pois houve pesquisadores que foram para o exterior estudar no campo^*^^.

"A nossa pós-graduação sempre foi muito bem conceituada pela CAPES. Sempre teve as melhores notas a ponto de
hoje ter o conceito 6 que é considerado de nível internacional. Então, acho que não sou só eu o entusiasta da área de ensino
aqui. Muita gente entende. Alguns diretores entendem isso como muito importante e vestiram a camisa. Nós já tivemos
ameaças, tivemos grandes ameaças. Na época do Durvaldo Gonçalves, superintendente, mandou fechar a pós-graduação. O
próprio Rex Nazareth mandou fechar a pós-graduação. Rex chamou o Laércio (Doutor Laércio Antonio Vinhas) presidente da CPG - e falou: "fecha a pós -graduação". Eu me lembro, eu era membro da CPG e nós nos reunimos e
falamos: "Olha o Rex mandou fechar. O que fazemos? Não vamos fechar". Então nós não fechamos. Diminuiu bastante.
Quando você olha o mapa de produção de teses pode constatar que naquela época houve um decréscimo muito grande
mas, ela não fechou. Nós fazíamos reuniões fechadas, secretas, escondidas da Comissão de Pós- Graduação. Então
continuamos, mantivemos e acho que hoje todo mundo reconhece que a nossa pós-graduação é extremamente importante".
Entrevista gravada com o Doutor José Roberto Rogero em 28/03/2003.
Ver dados, no anexo III.
Alguns trabalhos que foram realizados anteriormente também atestam isso. Citaremos dois deles: Lima. Fausto Walter
de: O processo desenvolvido no lEA para a produção de diuranato de amonio de pureza nuclear. Souza Santos; T. D.;
Barcellos Leite, P.; Simões Lopes, I. produção de pastilhas de UOj de alta densidade a partir de diuranato de amonio.
Trabalhos apresentados na Conferência no III Simpósio Inter-Americano sobre as Aplicações Pacíficas da Energia
Nuclear; Petrópolis, julho de 1960.
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Os trabalhos das publicações lEA de número 62 a 65 - todos separatas do Boletim da
Associação Brasileira de Metais, número 77, volume 19 - de diferentes autores que,
licenciados ou não de suas instituições originais, trabalhando no lEA, na Divisão de
Metalurgia Nuclear do lEA, nos mostram um caminho esperado e surpreendente. Estes
trabalhos foram apresentados no XVIII Congresso Anual da Associação Brasileira de
Metais, Rio de Janeiro (GB), em julho de 1962.

O conteúdo dos trabalhos é surpreendentemente alto para a época e nos mostra o
desenvolvimento tecnológico da Instituição na construção de fomos sofisticados^'^*, e de
ligas metálicas para se produzir o elemento combustível, embora não apresentem nenhum
desenvolvimento ou projeto de enriquecimento de urânio. Ao que tudo indica não era a
preocupação do momento e, possivehnente, se esta equipe tivesse continuado a atuar a
opção seria por reatores com urânio natural e/ou tório ^'^'. Ainda mais tarde:
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Nesse trabalho existe uma posição clara que é a opção pelos reatores com tório. São
apresentados vários resultados obtidos dos valores da porcentagem da densidade teórica de
pastilhas de Th02 compactadas e sinterizadas, em função da pressão de compactação, além
de estudos experimentais referentes a pastilhas de tória e de tória-urânia.

Em dezembro de 1964, embora fosse outra a direção da CNEN e o lEA tivesse sido
reestmturado, possivelmente - o trabalho foi apresentado em julho de 1963, no XVIII
Congresso Anual da Associação Brasileira de Metais, em Belo Horizonte - o lEA, ainda
Publicação lEA 63 (1963), página 574. Além do mais, esses trabalhos apresentam: uma discussão entre os aspectos
econômicos e filosóficos envolvidos na escolha de diferentes tipos de reatores, (publicação lEA - 65, página 558); uma
preocupação com os fundamentos teóricos das experiências além dos ensaios que eram o forte nos trabalhos publicados
na área de metalurgia, que até então davam âifase aos aspectos fenomenológicos, fatos e constatações. Nesta época
(1963) fala-se em déficit energético (publicação IEA-62, página 580) e nas bases tecnológicas para o desenvolvimento do
setor nuclear (publicação Iea-62, página 582).
Publicação lEA 62 (1963), página 585. Publicação lEA - 63 (1963) página 577.; Publicação lEA 65 (1963) página
558.
Freitas, Clauer Trench; Haydt, Motta; Santos, Tharcísio Damy de Souza. Nota preliminar sobre a fabricação de
pastilhas de berília, de tória e de soluções sólidas tória-ben'lia. Publicação lEA - 79. Dezembro de 1964. Separata do
ABM Boletim da Associação Brasileira de Metais, página 558.
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sob a influência da antiga direção, estava preocupado com reatores "alimentados" com
tório e urânio natural. Em 1963, João Goulart era presidente da República e o professor
Doutor Marcello Damy de Souza Santos conhecido por suas posições nacionalistas era
presidente da CNEN.

Destacamos também nesse trabalho à página 559 uma cooperação do Brasil com o
Paraguai;

"(...).

As peças

obtidas

com a entrada
Divisão
dessas
Energia

e retirada

de Metalurgia
peças

de berília

Nuclear

satisfatório.

apresentaram

para

periódica
Nuclear,

resistência
do núcleo

que fora

nas duas fontes
o Paraguay,

mecânica
constituído

posteriormente

construídas,

em virtude

com o funcionamento

por barra

coaxial

irradiada

no reator

uma das quais foi enviada

do convênio

O fluxo medido foi de 1,2 lO'' n/cn^s

compatível

de assistência

de antimonio,
lEAR-l.

isto ê,

produzida

pela

O

comportamento

pela Comissão

técnica

logo após ter sido irradiada

da fonte,

existente,

a barra de

Nacional

foi

de

plenamente

antimonio.

O Brasil inclui, na rede de divulgação dos conhecimentos e benefícios advindos das
pesquisas em C&T, os países da América do Sul. Como foram realizados cálculos de fluxo
de nêutrons, temos também a participação da Divisão de Física Nuclear, além dos
trabalhos de análises químicas realizados pela Divisão de Radioquímica^''.

O lEA, no início dos anos sessenta, estava visivelmente preocupado com o
desenvolvimento

de algumas etapas do ciclo do combustível

(com

exceção

do

enriquecimento e do reprocessamento). A Instituição, juntamente com seus pesquisadores,
tinha consciência, fruto de trabalhos anteriores dos anos cinqüenta do Almirante Álvaro
Alberto, de que deveríamos "tomar" um caminho próprio sem ter que inventar a roda
novamente. Dessa forma, os pesquisadores do lEA estavam imersos num mar de idéias,
constatado pelas referências bibliográficas em seus trabalhos. As alterações que os avanços
da ciência e tecnologia tinham trazido, para o mundo no século XX, fascinavam esses
jovens pesquisadores. No entanto, procuravam por meio da sua imaginação dominar, senão
todas, ao menos algumas etapas do ciclo do combustível: purificação, sinterizaçâo de
compostos, confecção de "fuel pellets" com fins de produção de combustível, projetos de

^" "Análises químicas efetuadas pela Divisão de Radioquímica do lEA indicaram concentração residual de SO4 inferior a
100 ppm, no calcinado a 990?G". Freitas. Clauer Trench; Haydt, Heliton Motta; Santos, Tharcísio Damy de Souza. Nota
preliminar sobre a fabricação de pastilhas de berília, de tória e de soluções sólidas tória-berília. Publicação lEA - 79.
Dezembro de 1964. Separata da ABM. Boletim da Associação Brasileira de Metais, página 558
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reatores, sem perder de vista a condição do nosso país, denominado à época de
subdesenvolvido.

No final dos anos sessenta, Pieroni com o tino administrativo que lhe era peculiar,
aproveitou o entusiasmo de uma das pesquisadoras, recém contratada, com a perspectiva
de que o lEA seria o maior instituto trabalhando na área nuclear da América do Sul, para
abrir novos caminhos.

"Entrei

no lEA como bolsista

(...) para fazer
dezembro

análise

antes de me formar

toxicológica

de urânio

para o setor de Engenharia
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na urina.
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transferida

Poços
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foi
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pesquisador

Congresso
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reprocessamento.

naquela

Internacional
Conheci

Foi quando

época
(..).

de Caldas

no Departamento

de manejo

onde passei

começou
Trabalhei

e o meu

foi sediado

na USP. Entrei para

experiência

de elementos

química.

foi

(...). Em janeiro

fui

dos

de processos

o Dr. Eduardo

(...) Fui contratada

Calmon

de

de urânio

em

de separação

do

e pela primeira

Costa

no segundo

beneficiamento
vez tomei

que era a outra parte do ciclo do combustívef'^

actinídeos

Dissertação

e o beneficiamento

pelo lEA em 1970 -para
de Oak Ridge

em

(...) a minha

no desenvolvimento

trabalhar

Isso ocorreu

com a química

o mestrado.

a prospecção

na época.

actinídeos

a me familiarizar

orientador

de engenharia

um professor

aprendi

Não havia

em 1969 e em 1970 acabei

do Agostinho

de Poços
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meu primeiro

porque

Química

e bioquímica

que

era

nível.(..).

O

de minerais

de

conhecimento

do

".

Naquela época, os desafios estavam mais ligados aos cursos acadêmicos difíceis,
sobretudo na Escola Politécnica. Para um profissional com formação básica em Farmácia e
Bioquímica o desafío era ainda maior. Até a metade dos anos setenta, era uma vitória
receber uma nota máxima na cadeira de física de reatores - cadeira obrigatória para quem
fazia a pós-graduação, que já tinha começado no lEA em convênio com a Escola
Politécnica da USP.

Hoje, falamos em desafio diferentemente: agregar valor aos produtos. No entanto, este
espírito passava longe do infante lEA que, embora pensando em ciclo do combustível,
graças inclusive ao caráter do seu Superintendente, Rômulo Ribeiro Pieroni, assim como a
outros pesquisadores da Instituição, destacando o professor Alcídio Abrão, o fazia de um
ponto de vista acadêmico, muito embora não fossemos uma universidade.

Entrevista com a Dra. Berta Floh de Araújo em 11/03/2003 que começou a trabalhar no lEA no final dos anos sessenta
ocupando vários cargos de chefia e desenvolvendo parte do ciclo do combustível na área de reprocessamento. Hoje,
encontra-se aposentada.
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Uma contradição que fortaleceu a Instituição do ponto de vista que, hoje, formou muitos
pesquisadores, mestres e doutores, mas por outro lado tentou abarcar um número enorme
de áreas e teve dificuldades típicas pelas quais passam as instituições que convivem com
mudanças bruscas de orientação e falta de recursos.

Nessa época, tínhamos o total apoio da AIEA para fazermos nossos estudos lá fora,
mesmo que fosse numa área sensível como a do ciclo do combustível, sobretudo nas
instituições e universidades européias. Anteriormente já tínhamos comentado que a
Instituição, embora tivesse, na sua primeira publicação, como objetivo desenvolver
reatores - objetivo bem ousado para um país como o Brasil -, que contradizia o espírito do
Programa Átomos para a Paz, o lEA não estava disposto a seguir à risca a filosofia do
Programa. O seu Superintendente e pesquisadores tinham anseios de irem mais longe do
que propunha o Programa. Destacamos, mais uma vez, que a influência do Almirante
Álvaro Alberto e seus seguidores não tinha sido de todo apagada com a sua deposição do
CNPq. O lEA por razões já comentadas, até os anos oitenta, estava menos exposto às
políticas externas de contenção dos ideais de desenvolvimento tecnológico, embora alguns
fatos pontuais ocorressem.

"O professor

Pieroni

argumentou:

"Não seria mais eficiente

se iniciasse,
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do reprocessamento?
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faz
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Um
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(...)

onde tinha

um

e o Dr.

da técnica
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reprocessamento.

de reprocessamento.
para fazer
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na França
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que

Oak Ridge.
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inclusive
chefe

íamos para

foi para a Espanha

para onde havia um excelente

para

e todos juntos

que nós fôssemos

Hato Matsuda

de Araújo foi para

de pessoas

o seu doutoramento

pesquisadores

bolsa da AIEA,

os EUA proibiram
A Doutora

um grupo

de você ir fazer

nos EUA de não proliferação

da proliferação,

no laboratório

Adelino

mais

Cárter

Fui para a Alemanha,
laboratório,

Ao invés

(...) ". Nós pedimos
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o "bode
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O
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Doutor
para

a

reprocessamento?'^".

O Doutor José Adroaldo de Araújo em 02/10/2002, pesquisador da Instituição que
trabalhou muito tempo na área de reprocessamento e mais tarde veio, quando já aposentado
a chefiar a equipe encarregada do material salvaguardado relatou-nos que:
Doutora Bertha Floh de Araújo. Entrevista gravada em 11/03/2003.
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Anos mais tarde, um outro pesquisador, hoje Dr. Afonso Rodrigues de Aquino, formado
em química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com curso de Especialização em
Química Nuclear e Radioquímica, em 1977, é convidado pelos professores Dra. Berta Floh
de Araújo, Dr. José Adroaldo de Araújo para vir trabalhar com a equipe do Departamento
de Engenharia Química.

"O IPEN

é muito

executado
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de um acordo

a construção

da recarga

na época
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entre
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Minas

e

parêntese

combustíveis

a

Fazemos um parêntese para complementar o que falamos a respeito da contradição entre
o estímulo para a criação do lEA (o reator lEA -RI foi cedido dentro do programa Átomos
para a Paz) e as expectativas dos pesquisadores. Os EUA, enquanto detentores do "segredo
atômico" no ocidente, contavam que não tentaríamos desenvolver o processo de
enriquecimento do urânio. Lembremos, como destacamos anteriormente, que os EUA

Entrevista com o Doutor José Adroaldo de Araújo em 02/10/2002. Hoje, após medidas de contenção de verbas do
Governo de Luis Inácio Lula da Silva o Doutor Adroaldo se viu na contingência de deixar o cargo. Aquele velho debate,
quem irá substituir aqueles que estão saindo da Instituição?
^" Entrevista gravada com o Doutor Afonso Rodrigues de Aquino em 2002 que trabalhou muitos anos na planta piloto de
produção de UFÔ juntamente com o Doutor José Américo Andreata já falecido e com o Doutor Wagner dos Santos
Oliveira. Hoje o Doutor Aquino depois que a planta foi desativada encontra-se chefiando o núcleo de Divulgação
Científica do IPEN localizado na Diretoria de Ensino e Informação Científica.
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financiaram muitas das pesquisas da Instituição. Como uma substância viva dessa análise,
destacamos um trecho que é um outro exemplo desse financiamento.

"Os elementos
alumínio
Comission"

combustíveis

e UJOK tendo

serão

20%

dos Estados

obtidos

por

de enriquecimento

"roll bonding"

e não por extrusão,

em iJ^''' (a ser obtido

por cessão

a partir
pela

de "cermet"
"Atomic

de

Energy

Unidosf^".

Sabemos que muitos dos trabalhos escritos e mesmo usinas em escala de protótipos não
alcançam a sua viabilização. Mesmo que não acreditássemos nas publicações, as provas
físicas com as fotos dos arranjos, o reator subcrítico denominado Re-Suco^'^ que foi
construído pela equipe do lEA, nos anos sessenta, e que, na Universidade de Pernambuco,
foi utilizado para ensino, o reator MB-01 construído anos mais tarde (anos oitenta),
também pela equipe do já nomeado IPEN, atestam as efetivas realizações em dois
momentos diferentes.

As instruções para a montagem do conjunto, movimentação dos elementos combustíveis
e utilização do sistema de filtros, foram feitas e publicadas internamente pelo engenheiro
Clauer Trench de Freitas juntamente com os engenheiros Erberto Francisco Gentile e
Rômolo Giambastiani. Este projeto deu origem a algumas teses^'*.

Santos, Tharcísio Damy de Souza; Bidwell, Haydt, Heliton M.; Freitas. Clauer Trench; Silva, Paulo Sérgio C. Pereira
(1963). Organização e realizações da Divisão de Metalurgia Nuclear do Instituto de Energia Atômica. Publicação lEA 62.
página 561.
^'^ "O conjunto subcrítico para estudos experimentais de fisica de reatores, conhecido pela denominação Re-Suco (Reator
subcrítico de óxido) foi concebido no Instituto de Energia Atômica por projeto das Divisões de Engenharia Nuclear e de
Física de Reatores e para a sua construção posterior contribuíram, além dessas Divisões, a de Radioquímica produzindo o
diuranato de amonio, a partir do qual a Divisão de Metalurgia Nuclear processou a fabricação dos elementos
combustíveis. Representa assim esse conjunto subcrítico o resultado de trabalho em equipe de quase todas as divisões
científicas do Instituto de Energia Atômica". Santos. Tharcísio Damy de Souza; Haydt, Heliton, M.; Freitas. Clauer
Trench (1965). Fabricação dos elementos combustíveis de U O 2 para o conjunto subcrítico "Re-Suco". Publicação IFA 92
Narain. Rajendra; Lima, Ricardo de A (1982) Sielding considerations and layout of the bulk shiendind for the pulsed
neutron generator being installed at Departamento de Energia Nuclear, Universidade de Pemambuco.Comunicações
número 73 - BC - 013. Recife. Trabalho apresentado no terceiro Encontro Nacional de Física de Reatores. Itaipava. Rio
de Janeiro. 12-14 de dezembro de 1982. Bezerra, Antonio Fernando de Aquino (I99I). Avaliações dos harmônicos e do
acoplamento neutrônico entre dois subnúcleos do conjunto subcrítico "Resuco". Dissertação de mestrado Prónuclear
número 55. Coletânea do Resuco. Centro de Energia Nuclear UFPE (1969). Recife. Ribeiro. F. A et al (1972).
Determinações preliminares dos parâmetros do reator Re-suco. Comunicação número 28 DEN. Recife. Bezerra. J. L.
91982). Um estudo numérico do problema de auto-valores na teoria de difusão de nêutrons. Dissertação de mestrado
número 21. Franzen. H. R. (1966). Cálculo da massa de óxido de urânio para arranjo subcrítico Re-suco. Publicação lEA
número 130. São Paulo. Bezerra, A F. A; Narain, R. (1987). Experimental evaluation of the physical separation to
achieve neutronic decoupling under water. Anais do VI Encontro de Física de Reatores. São José dos Campos. Bezerra. A
F. A ; Narain, R. (1986) Selection of an optimum position for transient flux measurement in subcritical system Resuco.
Anais do I Congresso Geral de Energia Nuclear. Rio de Janeiro. Bezerra, A F. A; Narain, R. 91985). Uma avaliação do
mapeamento do fluxo de nêutrons no conjunto subcrítico Resuco, através de componentes fundamental e harmônicos.
Anais do V Encontro Nacional de Física de Reatores. CNEN. Rio de Janeiro.
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Ainda, na Universidade Federal de Pernambuco pudemos constatar a importância do
reator Re-suco para atender as necessidades de ensino. Mais uma vez a comunidade
científica pensou que teria a sua disposição, possivelmente, um reator mais robusto como
atesta o documento assinado pelo então Reitor da Universidade do Recife, Dr. João
Gonçalves da Costa Lima na portaria número 8 de 13/04/1962:
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atômico
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(...)^""

Ainda outros feitos bem concretos:
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destinada

descritos

à fabricação

país para a Comissão
Nuclear,
reator

nesta

dos elementos
Nacional
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à obtenção

combustíveis
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do Instituto
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pronto
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Este trabalho, publicação^^^ lEA - 80, é particularmente interessante para mostrar como
a instituição estava, com menos de dez anos de sua criação, contribuindo na área de
produção de elementos combustíveis, no entanto não tínhamos ainda o urânio enriquecido
a 20%.

Ao longo de nossa discussão iremos defender arduamente que a palavra chave é
"esforço continuado", que não esteja ligado a uma cultura que visa o imediato e muita
retórica.

Portaria número 08 de 13/04/1962. Ministério da Educação e Cultura. Universidade de Recife.
O reator Argonauta foi desenvolvido pelo ''Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois", Estados Unidos das
América do Norte. Ele emprega elementos combustíveis, constituídos por conjuntos de placas paralelas, formadas por
núcleo de dispersão UsOg-Al e revestidas por liga de alumínio, geralmente 1100 ou M-388. Atenção especial deve ser
dada, e mais tarde voltaremos ao assunto, ao fato de que o pó de alumínio utilizado foi fomecido pela L'Aluminium
Français.
Bidwell, Richard M.; Haydt, Helinton M.; Freitas, Clauer Trench de.; Santos, Tharcísio Damy de Souza (1964). Nota
preliminar sobre propriedades e estruturas de dispersões de UjOg -Al. Publicação lEA - 80
•^^ Bidwell, Richard M.; Haydt, Helinton M.; Freitas, Clauer Trench de.; Santos, Tharcísio Damy de Souza (1964). Nota
preliminar sobre propriedades e estruturas de dispersões de UsOg -AI. Publicação lEA - 80. Na publicação lEA - 95 de
maio de 1965, Fabricação de elementos combustíveis para o reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear, atesta
o envio desses elementos combustíveis, página 371.
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Para o país, toma-se importante não usar somente o conhecimento adquirido e
sistematizado

no

estrangeiro,

mas

também

gerar

e

difundir

o

conhecimento.

Transformando-o em produtos para a sociedade ou divulgando as conclusões obtidas, na
forma de artigos científicos, teses, divulgação científica em revistas, jornais, palestras,
ensino, etc para que a sociedade possa usufruir o que foi desenvolvido pelos pesquisadores
e sustentado por ela.

As instituições, que se ocupam de ciência e tecnologia, estão inseridas numa rede
complexa composta por outras instituições de pesquisa, de ensino e de produção. Muitas
vezes toma-se difícil visualizar toda a rede. É importante enxergarmos a complexa malha
que se forma como contribuição de cada ponto da rede para que possamos, além de exercer
o nosso próprio papel, conseguir usufiiiir os benefícios advindos do entrelaçamento. Uma
das maneiras de alcançarmos êxito na nossa função é dominarmos todos os nós da rede^^^.
Esta qualidade envolve a geração e preservação da documentação de todos os níveis de
atividades das instituições que compõem a rede.

Percebe-se claramente o "pool" de Instituições que estavam envolvidas no processo:
IPT em S.P, CNEN no R.J, Comissão de Energia Nuclear do CNPq, Instituto de Pesquisas
Radioativas em B.H, outras Divisões do lEA como a Radioquímica, Divisão de Física de
Reatores do lEA, Orquima S.A em São Paulo.
Consideramos, como extremamente importante, a iniciativa do lEA/IPEN de publicar,
desde o início, mesmo que em português, os trabalhos dos pesquisadores, na série
intitulada Publicações - lEA, e depois denominada publicação IPEN, e ainda, a série que
se chamou inicialmente Informação lEA e depois IPEN.

Essas publicações nasceram com o Instituto, representavam a alma dele, as suas mãos
com seus dedos num corpo humano, sendo o coração o bom ânimo dos pesquisadores
juntamente com suas cabeças.

Isso faz com que a Instituição seja ímpar nesse aspecto. Entrementes, como as
publicações ficaram praticamente fechadas na própria Instituição - mesmo que tenhamos
encontrado cópias de alguns números dessas publicações em outras bibliotecas, como ra
Na publicação que viemos tratando, publicação lEA 62 de 1963, página 581. podemos observar uma rede bem
formada entre a CNEN, o lEA, o IPT e o IPR em Belo Horizonte, Orquima S.A em S.P. CNPq. e outras divisões do lEA.
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Faculdade de Física da Universidade Federal de Pernambuco - acabou sendo mais
importante para os pesquisadores da casa do que para a comunidade científica. Nesse
contexto os pesquisadores, com o passar dos anos, acabaram não se interessando mais em
publicar nessa série.

Os trabalhos publicados são, quase sempre, os resultados de movimentos anteriores às
datas das publicações. As publicações a que nos referimos no parágrafo anterior ocorreram
até a metade dos anos noventa, do século XX. Atribuímos, e recebemos informações^^'* que
confirmam o nosso ponto de vista que, após uma determinada época - terceira geração - ,
houve uma mudança muito forte na Instituição, que fez com que os pesquisadores
deixassem de dar importância a esse veículo de divulgação das suas pesquisas.

Nos anos oitenta muitos dos pesquisadores se viram envolvidos no projeto de
desenvolvimento do ciclo do combustível e suas pesquisas e os resultados encontravan>se
dentro de um espectro dito "sigiloso" - não podiam ser publicados^^^ e nem tomados
públicos. Sabemos que nesses casos ocorrem alguns exageros e que isso desestimula a arte
de escrever.

Aliado ao que falamos anteriormente, os pesquisadores, que não se envolveram naquela
área de pesquisa, se encontravam à mercê do reflexo do domínio da língua inglesa na área
científica e preferiam divulgar somente eni revistas mais conceituadas e com alcance
intemacional, esquecendo-se da sua própria sociedade como um todo. Alguns optaram
pelos dois caminhos: publicavam em revistas internacionais e nacionais.

Passado o período de euforia e muito trabalho com o desenvolvimento da tecnologia do
ciclo, na década de noventa, com o arrefecimento dos estímulos para a pesquisa na área do
ciclo do combustíveP"^^, ocorreu, parcialmente, a retomada das publicações intemas e, em

"•'"Paramos de publicar porque os pesquisadores se desinteressaram". Comunicação particular fornecida pela atual chefia
da biblioteca.
^-'Houve pesquisadores que alegaram outras razões para que não se publicassem os resultados das pesquisas provenientes
dos trabalhos que estavam sendo realizados na época do acordo entre o IPEN e a Marinha do Brasil. Um exemplo foi o
Doutor Wagner dos Santos que em entrevista alegou que os trabalhos teriam que ser terminado completamente e as
usinas postas em funcionamento antes que se publicasse alguma coisa.
Cerqueira Leite faz uma análise rápida em matéria de jornal sobre o aspecto da falta de recursos financeiros na área.
Embora, analisemos um pouco diferente o tema (poderá ser constatado ao longo do que iremos escrever) reproduziremos
o que pensa esse eminente pesquisador por ser uma das facetas dos problemas que começamos a nos deparar nos anos
noventa e que desviou a Instituição da sua rota inicial. " Como Jacó que aceitara, um pouco a contragosto. Lia em troca
de Raquel, serrana, bela, o Brasil do General Geisel engole, conformado, uma duvidosa tecnologia que estava, então,
engavetada havia 30 anos, a do jato centrífugo. E como Jacó, trabalhou o Brasil mais sete anos para desenvolver suas
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1994, iniciou-se uma nova série de publicações intitulada Revista Brasileira de Pesquisa e
Desenvolvimento/RBPD (Research and Development Brazilian Journal).

Embora com pouco tempo de existência, esta série, pela própria orientação editorial,
caminha para abarcar um maior público até mesmo porque com os avanços dos meios de
comunicação, os nossos pesquisadores interagem mais entre si e com pesquisadores de
outras instituições brasileiras e estrangeiras. A RBPD, ainda com a grande virtude de não
ser somente institucional, é mantida pela CNEN.

A primeira RBPD foi uma publicação com as instruções para a preparação e
encaminhamento de manuscritos, chamada de trabalhos, normas para apresentação de
originais. Neste número o Dr. Antonio Carlos de Oliveira Barroso, ex-Diretor de Pesquisa
e Desenvolvimento-CNEN (DPD-CNEN) descreve a importância da revista.

A última foi publicada em abril de 2002, tendo como editor chefe o Dr. Afonso
Rodrigues de Aquino (IPEN-CNEN/SP) e, como adjunto, a Dra. Martha Marques Ferreira
Vieira (IPEN-CNEN/SP) que assumiram a revista em setembro de 2001^^^. Anteriormente
a revista teve como editor o Dr. Antonio Teixeira e Silva (IPEN-CNEN/SP).

A abordagem do Doutor Barroso na revista número zero, de 1994, reflete a linha
adotada pelo periódico e a falta que uma publicação, em âmbito nacional, fazia para a
manifestação dos pesquisadores envolvidos na área nuclear:

"A necessidade

de um veiculo

sido uma reivindicação
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próprias ultracentrifugas. Mas eis que a mão invisível do servilismo voluntário se mostra mais cruel que Labão e. assim
que é confirmado o sucesso tecnológico brasileiro, ocorre a intervenção em Iperó, e os servís voluntários voltam a brincar
com a inofensiva tecnologia do jato centrífugo, a feiosa Lia. Novamente um avanço tecnológico importante é subtraído
ao dócil e subserviente Jacó.'" Leite, Rogério Cezar Cerqueira. Alcântara e o servilismo voluntário.
"No Brasil, as atividades em ciência e tecnologia desde 1994, quando foi lançada a RBPD, cresceram em quantidade e
qualidade, e a principal característica deste crescimento foi a complexidade com que se revestiu, em parte ao avanço da
informática e do advento da internet. (...) A coincidência da retomada da RBPD no início deste século é um sinal
positivo porque sabemos que a maioria dos materiais que vai ser usado ainda não foi inventada. A RBPD pretende ser um
documento testemunho da história de P&D no Brasil moderno (...). Aquino. Afonso Rodrigues e Vieira, Martha Marques
Ferreira (2001). Revista brasileira de Pesquisa e desenvolvimento. Vol.3-número I, setembro 2001.
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Embora a revista tenha a assinatura CNEN os pesquisadores do IPEN atenderam ao
chamado e estão enviando artigos. No final de 2002 e inicio de 2003 a revista encontrou
dificuldades financeiras para publicar novos números, mas já conta com artigos para a sua
próxima edição e 241 artigos (sendo 133 do IPEN) para uma edição especial dos trabalhos
apresentados no VI ENAN (National Meeting on Nuclear Aplications) organizado pela
International Nuclear Atlantic Conference entre 11 e 16 de agosto de 2002. Nesse número
também serão publicados os 98 artigos (22 dos pesquisadores IPEN) referentes ao XIII
ENFIR (National Meeting of Reactor Physics and Thermal Hydraulics) organizado pela
International Nuclear Atlantic Conference entre 11 e 16 de agosto de 2002.

Voltando à questão de retórica e do imediatismo na vida da Instituição, fizemos
perguntas aos vários pesquisadores entrevistados sobre o tema. Abaixo relatamos uma das
respostas que faz um paralelo entre o govemo brasileiro e o alemão para darmos conta da
importância da questão e como países, com uma história já longa, enfrentam os problemas.
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O autor da colocação acima é um dos representantes do pensamento dos pesquisadores.
Eles têm bem clara a questão. Quando olhamos a história da Instituição nestes quase
Barroso, Antonio Carlos de Oliveira (1994). Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento Vol. 0-nümero O, nov
1994.
Paschoal, José Octavio Armani. Pesquisador do IPEN desde 1970, engenheiro de materiais formado pela Universidade
Federal de São Carlos e doutorado na Alemanha. Entrevista concedida e gravada em 01/04/2003
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cinqüenta anos, concluímos que o que realmente falta é um maior amadurecimento das
nossas instituições responsáveis pelas diretrizes políticas para C&T no país. Provaremos
isso ao longo do texto para o lEA/IPEN.

Podemos, como bem demonstra a história da ciência, estar pesquisando em uma área
que, segundo o "homem de mercado", poderia não dar em nada, mas que acaba, pelo
importante processo de nos fazer refletir, sendo fimdamental para o futuro da humanidade.

Mesmo no caso do IPEN, quando estamos pesquisando uma tecnologia já "desvendada"
lá fora, ainda que sendo um projeto "secreto" pelo caráter estratégico militar ou comercial,
principalmente, do país que primeiro desenvolveu aquela tecnologia, sempre acabamos
tomando conhecimento parcial da tecnologia desenvolvida no processo.

Acrescentamos que, se sabemos que deu certo alhures, então, o risco é muito menor e,
portanto, mais uma razão para irmos até o final, ou seja, o esforço continuado é o mais
racional. No entanto, muitas vezes, a política para C&T nos leva a optar pelo caminho que,
a princípio, parece mais fácil: "comprar", equipamentos e começar a auferir lucro com a
opção tomada.
A Instituição, como veremos, ao longo dos seus quase cinqüenta anos optou, em áreas e
momentos políticos diferentes, ora por um, ora por outro caminho, segundo a maior ou
menor pressão à que foi submetida pela sociedade - aqui falamos dos

setores

governamentais internos, da classe médica, da inteligência intemacional, dos militares^"^'*
etc.
Os resultados são flagrantes, quando houve persistência, pesquisa e uma política para a
área, o trabalho foi vitorioso. Falaremos nos capítulos que seguem sobre esses momentos,
analisando-os, sobretudo, nas parcerias com os militares, indústria e prestação de serviço
para a sociedade civil.
Temos um exemplo nas afirmações de Ernesto Geisel. Em 1994 o General tinha plena consciência das dificuldades
envolvidas para a obtenção de altas tecnologias que envolviam segredo estratégico (militar ou comercial): "E vamos nos
sujeitar a ficar na dependência da boa ou má vontade dos outros para receber o urânio enriquecido para gerar energia?".
Em outro trecho ressalta: "Na usina Angra I, que já estava em construção, o suprimento da fonte energética, o urânio
enriquecido, tinha que vir dos Estados Unidos. Eles cobrariam o preço que quisessem ou forneceriam a seu arbítrio,
segundo suas disponibilidades. Era uma independência inadmissível para a nossa soberania. (...) queriam que tudo o que
o Brasil fizesse em termos de energia nuclear ficasse dependente deles.". Quando lemos o breve texto de Cerqueira
Cezar, citado anteriormente, aquele esclarece o que realmente aconteceu e que é de conhecimento de toda a nação.
Encontramos o texto acima em : Ernesto Geisel. Maria Celina d'Araujo e Celso Castro. Fundação Getúlio Vargas.
Páginas 239 e 339. Infelizmente, embora com um raciocínio nacionalista típico dos militares brasileiros da linha do
General Geisel, a opção escolhida para a obtenção das nossas centrais nucleares, como já foi discutida em outros
trabalhos, não foi a mais acertada.
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Ainda acrescentamos que nem sempre a tecnologia "comprada" pode ser explorada com
segurança de êxito imediato ou mesmo futuro. É o caso típico da opção tomada, nos anos
setenta, pelo govemo Geisel para os reatores de potência no Brasil. Mesmo hoje, em que os
reatores de Angra encontran>se em funcionamento, a sociedade assistiu por mais de duas
décadas todos os problemas, até mesmo com gastos absurdos que tivemos que arcar.
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Chamamos a atenção especial para o trecho citado: primeiro a afirmação de que
passávamos uma crise financeira real, mas que não nos impediu de dar uma guinada e
injetar muita verba em outro programa de desenvolvimento tecnológico que foi o projeto
altemativo feito em parceria principalmente entre a Marinha do Brasil e o IPEN. O
segundo ponto é a referência a planos para tecnologia diferentes das de Figueiredo.
Realmente foi o seu govemo que praticamente financiou o projeto paralelo.

A energia nuclear preocupa em outras duas fi-entes diferentemente de algumas outras
áreas. A primeira preocupação reside no valor militar muito grande, seja como tecnologia
de defesa - o submarino nuclear, tentativa ainda em curso da Marinha Brasileira - seja
como uma opção de ataque - que, a princípio está fora de cogitação, sobretudo, após a
assinatura do tratado de não proliferação de armas nucleares já no govemo Femando
Henrique Cardoso.
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O texto citado encontra-se em: Ernesto Geisel. Maria Celina d'Araujo e Celso Castro. Fundação Getúlio Vargas.
Páginas 304 e 305
-^-Tudo começou, em 1942. com a primeira "pilha atômica" de Enrico Fermi. A Marinha americana imediatamente
percebeu o enorme potencial da energia nuclear e em 17/01/1955 temos o primeiro submarino movido à propulsão
nuclear (EUA). A "Electric Boat Company" foi a responsável pela façanha.
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Em segundo lugar, matéria controvertida, e que não deixa de estar ligada com a
primeira, é que não se tem ainda um total controle da energia nuclear que, segundo
Motoyama (2002), e nós referendamos, não está totalmente testada em escala comercial.
Muito já se fez, mas, muito ainda temos que fazer. Não é ainda uma tecnologia que foi
testada em toda a sua dimensão. Ainda não temos, por exemplo, o local e, a forma mais
aceita, para deposição dos radioisótopos de meia-vida longa e alta atividade^''^.

No IPEN, juntamente com a Marinha do Brasil, passou-se uma fase de pesquisas na área
do ciclo do combustível coordenada pelo Almirante Othon^"'^ - fase de segredo estratégico.

™ o Brasil aderiu ao TNP em 18/09/1998. O TNP tem, entre outros, o objetivo de evitar uma guerra nuclear e instaurar
uma cooperação internacional para a utilização pacífica da energia nuclear em caráter civil. Este tratado faz uma distinção
entre os países que são considerados potências nucleares (fabricaram ou acionaram uma arma nuclear anteriormente à
primeiro de janeiro de 1967) e. aqueles que não desenvolveram armas nucleares. As potências nucleares não podem
transferir armas nucleares para qualquer outro pais e ainda proíbem os países não detentores de armas nucleares cfe
desenvolvê-las ou comprá-las. Em contra partida esses países terão acesso ao uso pacífico da energia nuclear desde que
fiquem sobre o controle da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) com sede em Viena, Áustria.
Entrevista gravada em dez/2002 com o Almirante Alan Arthou, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha do Brasil
(CTM/SP). Gostaríamos de frisar que o argumento serve para comprovar que um submarino movido à propulsão nuclear
não é uma arma nuclear. Nada implica que ao lado dessa pesquisa outras, porventura, estivessem sendo planejadas. Muito
se falou a respeito da Serra do Cachimbo. Segundo as reportagens dos jornais na época do governo de José Sarney estaria
sendo construída instalações para fins militares (covas e cisternas) que se prestariam a testes nucleares de diversos tipos e
para armazenamento de lixo radioativo na Serra do Cachimbo, situada no sul do Estado do Pará, fazendo limite com o
Estado do Mato Grosso.
"Suivant la stratégie de gestion choisie les matières à entreposer et/ou stocker diffèrent largement. Dans une des
options, il pourait s'agir des combustibles usés, bien qu'ils contiennent une grande quantité de matières fissiles
reutilisables pour produire de l'énergie (...) leur distination priviligiée est le recyclage (...) . La solution de référence
envisagée aujourd'hui pour les déchets nucléaires ultimes est le stockage après conditionnements. Le mode de stockage
dépend de la catégorie de déchets. Les déchets de faibles et de très faible activité peuvent être stockés en surface, et cette
solution est mise en oeuvre industriellement en France et dans la plupart des pays (...). le problème est plus complexe
pour les déchets de haute activité et à vie longue contenus dans les colis de verre et dans les colis de coques. Leur
nocivité reste importante sur des durées allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années. De plus, leur radioactivité
se traduit par un dégagement thermique important que nécessite des dispositions particulières (...). Les aspects
économiques de la production d'énergie nucléaires doivent être pris en compte. L'enjeu industrielle est important dans le
contexte de libération des marches de l'éctricité. L'évaluation complète, de la sortie du reacteur au stockage, est très
complexe et reste à consolider une phase d'entreposage préalable est considérée comme incontournable. Le côut de
l'entreposage est aujourd'hui estimé à plus de 300.000 euros par tonne de combustible (invertissement initial,
exploitation pendant 60 ans et côut des instalations annexes compris)". Alain Lioure. Directeur de l'Energie Nucléaire
CEA/Marcoule. Clefs CEA número 46. Printemps 2002.
2 « ..^ j.jgjj^ j-pj gjj^
comecei o contato com o IPEN. Formalmente foi em 1982 que foi criada a Diretoria de
Pesquisa em Reatores. Eu fui nomeado para essa Diretoria. De 1979 a 1994 diria que foram anos que eu trabalhava em
tecnologia todas as horas do dia em que eu estava acordado. Foram anos, em termos profissionais extremamente
vibrantes (...). Foi um lindo capítulo do livro da vida da gente. Mas, como todo livro passa um capítulo e a gente tem que
começar a escrever outro {...). o projeto inicial previa passar a tecnologia para a Indústria Nacional Brasileira (INB) que
não era INB na época (...). todo experimento laboratorial faríamos no complexo IPEN/COPESP sediado na USP. Toda a
usina de demonstração industrial seria feita em Aramar. Para demonstrar uma tecnologia, é diferente sair de uma bancada
para uma demonstração industrial". Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, evdiretor do atual CTM-SP antiga
COPESP. Entrevista gravada em 02/12/20002. Ressaltamos aqui que posteriormente ainda iremos comentar sobre esse
trecho, mas queremos desde já deixar uma observação sobre o caráter do acordo IPEN/COPESP: Será que o pessoal do
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Quando a parceria esmoreceu^-'', já na década de noventa, a Instituição não teve condição
de persistir nessa tão promissora linha de pesquisa onde foram investidos dinheiro e tempo
dos pesquisadores.

Ocorreram algumas tentativas, por parte de alguns pesquisadores, de continuar e a
Superintendência, na época, na pessoa do Doutor Spero Penha Morato, ainda incentivou
algumas áreas de pesquisa correlatas. O Dr. Wagner^^*, já citado no texto, nos relatou que
foi novamente empossado no seu cargo anterior para retomar, as atividades da Usina de
Produção de UFÓ

Este revés político para a Instituição, e mesmo pessoal na vida dos pesquisadores, revela
uma faceta importante da Instituição; a coragem de definir outros objetivos, em certa
medida o ato de começar de novo. Até então, foram praticamente quarenta anos de grande
convicção da importância da área nuclear, em vários campos de pesquisa, mas, sobretudo,
para a produção de energia.
Os trabalhos dos pesquisadores, as linhas de pesquisa na sua maioria, os cursos de
especialização e pós-graduação ministrados na Instituição, os estágios dentro e fora do
país, as dissertações de mestrado, as teses defendidas, os pronunciamentos da direção da
casa, etc estavam principalmente voltados direta ou indiretamente para esse objetivo.

A casa resistiu bravamente às intempéries. Esse traço cultural, além de fazer parte do
caráter do brasileiro, esse povo lutador, foi mais fortemente incorporado no caráter dos
pesquisadores da Instituição^^'.

Atenção deve ser dada ao fato de que a média de idade dos pesquisadores já era alta nos
anos noventa. Isso poderia ter implicado em um acomodamento, pois faltavam poucos anos
para a aposentadoria. No entanto, ainda alguns que se aposentaram continuam trabalhando
em pesquisa mais direcionada para outras áreas que não aquelas do ciclo do combustível

IPEN tinha consciência que a sua participação no projeto seria por um tempo determinado? O fato é que nos anos
noventa, após a entrada do govemo Fernando Collor de Mello a participação do IPEN no projeto de busca do domínio da
tecnologia do ciclo do combustível (denominado projeto autônomo) cessou.
Iremos mais adiante analisar exaustivamente em vários aspectos essa parceria assim como o desvio da instituição
preferencialmente para outras áreas de pesquisa inclusive do ponto de vista da falta de uma continuidade para a política
científica e tecnológica no país assim como o fato de sermos "alvos" de pressão internacional.
Wagner dos Santos Oliveira. Gerente do PROCON duas vezes. Depoimento gravado em 05/09/2002.
^^'Não estamos comparando o lEA/IPEN com outras instituições e nem com os pesquisadores de outras instituições com
os da casa. Aqueles outros devem ter as suas peculiaridades.
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ou dando aulas para a pós-graduação, orientando alunos ou ocupando cargos de direção.
Outros optaram por não se aposentarem e continuam nas suas funções.

Vimos, em dez anos, uma guinada para outros rumos. Surgiram outras prioridades,
outras formas de interagirmos com a sociedade e outras maneiras de buscar verbas para a
sustentação de outras linhas de pesquisa. Isso fica evidente quando comparamos os
objetivos iniciais do lEA com aqueles atuais. A nova geração será influenciada pelo
aspecto mais liberal da Instituição, pela sua orientação menos acadêmica que passou a
vigorar juntamente com a da inserção do país na conjuntura intemacional de terceirização
dos serviços (manutenção nas áreas de elétrica, mecânica, informática, serviços de
jardinagem, limpeza, de obras civis, etc), nas novas formas de gerenciamento, na ênfase
dada à prestação de serviços para a sociedade, no conteúdo das linhas de pesquisa dirigidas
para outras áreas que não a nuclear.

Confrontando com essas novas características, fmto dos tempos, a pós-graduação
oferecida pelo IPEN está cada vez mais inserida na orientação da CAPES, já é bastante
respeitada lá fora e ao mesmo tempo implanta cursos de pós-graduação profissionalizantes,
cursos de extensão universitária nas áreas de qualidade ambiental, perícia, etc.
Os espectros de bolsistas e estudantes que se movimentam pelas salas, laboratórios e
outras dependências da Instituição mudaram. São os novos representantes de amanhã que
se preocupam muito mais com o mercado de trabalho e isso não é uma característica
exclusiva do IPEN. O mesmo ocorre nas universidades, é mesmo um fenômeno mundial.

Sendo assim surge o "estudante profissional". Isto acarreta algumas implicações: a
primeira, de caráter negativo, é o relacionamento não institucional entre o estudante e a
casa que o abriga. Não obstante - dada a seriedade originária dos primeiros pesquisadores
que, mesmo aposentados, continuam a trabalhar em seus laboratórios, isto, aliado à
necessidade de pessoas que assumam certas funções, no laboratório -, muitos dos bolsistas
acabam se envolvendo com as rotinas do Departamento em que estão fazendo a sua pósgraduação.

A segunda influência reside na rotatividade daqueles que vêm complementar os seus
estudos. Enquanto bolsista CAPES, CNPq ou FAPESP o estudante tem como se manter.
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mas quando acaba o período de bolsa ou faz-se a opção de uma outra bolsa (doutoramento,
pós-doc), ou ocorre a evasão para o mercado estrangulado de trabalho.

Não existe um estudo de como o mercado está absorvendo nossos bolsistas, mas dado o
estrangulamento das ofertas de emprego, sobretudo em uma área tão

específica,

acreditamos que esses jovens devem estar sendo deslocados para outras áreas o que
implica gastos e tempo inúteis, mesmo que o treinamento ocorrido sempre prepare o ser
humano para outras aptidões.

A solução quase que espontânea para resolver a falta de novas contratações em um
primeiro momento está beneficiando a Instituição, mas é bastante perigosa para o futuro.
Como a maioria do pessoal treinado não fica para sempre nas suas funções e os
pesquisadores acabarão por se aposentarem, quando completarem setenta anos, quem se
ocupará de conduzir os trabalhos atualmente realizados e com que competência?

Observamos na nossa análise alguns aspectos positivos e negativos para a Instituição e
para a sociedade, no decorrer dos últimos anos.

Entrementes, neste capítulo, por estarmos praticamente discorrendo sobre o aspecto
cultural da Instituição que engloba a maneira pontual de agir dos pesquisadores, o conjunto
dos seus traços particulares que são coletivos - lembremos que Hobsbawm afirma ser a
história é feita de macro e micro análises - nós nos limitaremos à análise que revele as
marcas culturais deixadas na Instituição e nos seus pesquisadores para voltarmos a abordar
o assunto olhando pelo outro lado do prisma.

O caráter, enquanto "modo de ser", dos pesquisadores analisados lhes foi impressa
enquanto grupo que vivenciou algumas experiências sociais dentro de uma instituição.

Esse grupo, constituído por pesquisadores lidando com tecnologias, está inserido em
uma sociedade capitalista com características de um país em desenvolvimento. Os
confrontos interinstitucionais, tanto no país como fera, são inevitáveis para uma sociedade
como a nossa e muito mais no cenário descrito. Esses confi*ontos acabaram por
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fortalecer^'*'' o grupo na busca para alcançar bons resultados por meio da carreira
profissional. É uma questão de sobrevivência e sonho, realização pessoal, satisfação para a
sociedade e para a família.

Acrescentemos à análise a influência da maior e mais bem conceituada universidade do
país que é a USP. Uma grande parte dos pesquisadores pioneiros e seus seguidores diretos
(segunda geração) são os atuais dirigentes da Instituição, oriundos da USP.

Por mais que a Instituição tenha ficado fechada, durante anos, para a universidade,
acabou sentindo um reflexo da cultura imiversitária. Comentaremos, em outra passagem,
que essa influência foi menor do que esperaríamos em outras condições, mas não foi nula.

Ao perguntarmos para um dos reitores da USP no período compreendido entre 1978 e
1982, Professor Doutor Waldyr Muniz Oliva ^'*', que foi também conselheiro do lEA, se a
proximidade com a área de humanas fazia uma diferença para a universidade como um
todo, ele nos respondeu que, sem sombra de dúvida, isso tomava a universidade mais
flexível.

Lembremos que, embora o lEA/IPEN tenha no seu "currículo" momentos de grande
autoritarismo e fechamento, enquanto instituição, teve e tem também um contato mais
próximo com a área de humanas do que uma outra instituição que se localize fora de um
Campus Universitário.

A facilidade de acesso aos jovens universitários que optaram por seguir carreira
humanística, acabou por trazê-los para ocuparem a função de técnicos dentro da
Instituição, ao menos enquanto não terminassem os seus estudos.

As atividades, sobretudo após o fim dos govemos militares, que paradoxalmente
coincidem também com a mudança das linhas de pesquisas centradas no ciclo do
combustível, conjuntas entre os pesquisadores da casa e os pesquisadores da USP, também
foram um foco, ao longo dos anos, para criar uma cultura ímpar da Instituição.

^•"^ Acabaram por fortalecer, mas poderiam ter enfraquecido. O aspecto cultural do brasileiro e a formação dos
pesquisadores foram fundamentais nesse caso.
Entrevista gravada em 10/09/2003
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Um pesquisador que trabalhe com desenvolvimento de tecnologias, com traços culturais
de uma sociedade interna e externamente autoritária vê reforçada essa característica na
instituição.

Quando estamos contidos nos limites de um feudo, mas enxergamos o feudo vizinho,
por estar muito próximo a tudo que ocorre ao nosso lado, acabamos sentindo e
incorporando o "ruído" que vem de fora. A USP, historicamente, é uma instituição
habituada a contestar os cânones, estabelecidos ou não, que porventura não estejam em
concordância com os princípios aceitos pela sua população (estudantes, fimcionários e
professores). Tudo isso que estamos discutindo tomou o IPEN uma instituição peculiar.

O lEA começou fundamentalmente com uma parcela de pesquisadores oriundos da
USP; ganhou o seu próprio espaço e adquire sua própria personalidade, dadas as
características das especificidades institucionais. Acabou por se desapegar da USP, ficou
autônoma e, ao mesmo tempo, inserida no contexto do campus universitário.

A pós-graduação segue a USP e a ela pertence, mas com autonomia, com a sua própria
comissão de pós-graduação, com os cursos e professores da casa. É a fusão de dois
elementos que não são mais, nem um e nem o outro. Nesse entrelaçamento de culturas
vinga o atual IPEN.

Acrescente-se ainda que na época dos govemos militares os pesquisadores eram
rastreados quanto a sua ideologia. Foi o período denominado "Pieroni", ou seja, a direção
da casa estava sob a superíntendência de Rômulo Ribeiro Pieroni^'*^. Os candidatos a
bolsas de estudos, lá pelos anos setenta, faziam um curso obrigatório de três meses. Os que
se sobressaíssem eram aceitos desde que preenchessem os critérios adicionais impostos
pela superintendência.

Era uma prática da época pedir-se atestado de antecedentes criminais para os candidatos
a bolsista, mas em alguns casos em particular quando esses atestados ou demorassem a ser
entregues ou mesmo não fossem entregues, o histórico ideológico do candidato era
pesquisado. Logicamente, o candidato não tomava conhecimento desta pesquisa a não ser

-•'^ Tinha começado com o físico da USP Marcelo Damy de Sousa Santos e outros pesquisadores como o próprio Pieroni,
Dr. Fausto Walter de Lima, Dr. José Goldenberg, etc.
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que não fosse aprovado ideologicamente. A alegação para tal procedimento residia no fato
da Instituição ser considerada zona de segurança.

Podemos mencionar outras influências marcantes, mas não podemos esquecer da grande
proximidade entre o lEA/IPEN e a CNEN. A CNEN, sendo um órgão normativo e na
maior parte do tempo o provedor do IPEN, acaba por influenciar as linhas de pesquisa da
Instituição^'*^

Todas essas particularidades criaram, no pesquisador da instituição, uma característica
especial de muito entusiasmo - eles tinham a convicção de que lidavam com uma
tecnologia muito importante para a nação - e, uma enorme vontade de conseguir um lugar
ao sol, serem reconhecidos como bons pesquisadores. Eles, na sua maioria muito jovens,
trabalhavam na área nuclear por opção e vocação e não somente para terem um emprego.

Esta nossa análise está baseada nos trabalhos e nos discursos dos pesquisadores que
analisamos. Não encontramos nos trabalhos qualquer crítica à instituição ou as suas linhas
de pesquisa. Não detectamos nos trabalhos e entrevistas qualquer análise de cunho político
com, exceção daqueles poucos pesquisadores que participam da associação de classe da
Instituição (ASSIPEN) já no final dos anos setenta. No entanto, um deles^'*'* nos relatou
que, inicialmente, a sua vida partidária era fora da Instituição e que não se deixava "ver"
como pertencente a um partido político.

Alguns pesquisadores relataram que, quando a superintendência estava sob a chefia do
Doutor Pieroni - coincidiu com o período dos govemos militares - apesar da grande
admiração pelas qualidades desse dirigente e pesquisador, sentiam-se constrangidos por
algumas de suas características gerenciais. Eram outros tempos, onde, dada a conjuntura
nacional e intemacional a preocupação com a ideologia do pesquisador era maior - não
podiam ser engajados em política mesmo que fora da Instituição - e assim também a
rigidez com os passos e opções de vida pessoal do pesquisador. Tudo era motivo de

^"^ "No plano científico tecnológico, a CNEN executa atividades de pesquisa e desenvolvimento nas mais diversas áreas
de aplicação de energia nuclear para fins pacíficos. As atividades de pesquisa e desenvolvimento, na CNEN, estão sob a
responsabilidade da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, a qual compete orientar, coordenar e supervisionar a
execução de todas as atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de reatores nucleares, ciclo do combustível,
instrumentação e controle, aplicação de técnicas nucleares, produção de radioisótopos, materiais de interesse nuclear,
rejeitos radioativos e materiais irradiados". Relatório do Doutor Antonio Barroso quando era Diretor da DPD da CNEN
enviado por e-mail. Não publicado.
Entrevista gravada em 2002 com Hidetoshi Takiishi.
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suspeita e repreensão, mesmo o atraso de um minuto no cartão de ponto na hora da entrada.
Chegava-se ao extremo de não ser possível sair da Instituição para se fazer pesquisa
bibliográfica sem a autorização da chefia, por escrito, e com visto da superintendência.
Tudo passava pela mão da superintendência. Para um ambiente de pesquisa isso é um fator
limitante. Imaginemos o pesquisador analisando os seus resultados e querendo pesquisar
em uma revista que não constava na sua biblioteca: teria que esperar a autorização para no
mínimo no dia seguinte. Isso é desestimulante, mas mesmo assim era feito. A imaginação
criadora, mesmo que racional, não coloca o despertador para começar a criar.
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Podemos dizer que entravam, na instituição, mais pessoas ideologicamente de centro do
que de esquerda? Não temos dados suficientes para essa afirmação. Nem é nossa pretensão
ir buscá-los. Suspeitamos que a maioria se calava e aí temos dados para afirmar, pois
enquanto a universidade se movimentava contra o acordo intemacional entre o Brasil e a
Alemanha, os nossos pesquisadores ficavam calados. Embora não tendo realizado uma
análise quantitativa da razão dessa falta aparente de manifestação de opinião, supomos que

Paschoal, José Octávio Armani. Pesquisador do IPEN desde 1970, engenheiro de materiais,formado pela Universidade
Federal de Sâo Carlos e doutorado na Alemanha. Entrevista concedida e gravada em 01/04/2003.
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ela é um reflexo das contradições impostas por uma forma autoritária de gerenciamento e a
vontade de permanecer na Instituição, trabalhando em uma área tão promissora para a sua
carreira. Logicamente essa suposição não é mera imaginação e se baseia nos depoimentos
que foram

dados após tantos anos de trabalho

sobre a maneira como

alguns

superintendentes antigos gerenciavam o Instituto.

O fato de que a energia nuclear, além de ser benéfica como futura opção para a
produção de energia'^'*^, tenha ainda muitos campos de aplicação para serem explorados, é
que a toma uma área promissora. Poderemos vislumbrar isso nas linhas de pesquisa das
instituições que trabalham com o nuclear inclusive o IPEN.

Iremos apresentando os trabalhos desenvolvidos, ao longo da vida da Instituição,
conforme o tema tratado. Por enquanto selecionamos alguns comentários e trabalhos que
foram realizados, tanto no IPEN como em outras instituições, visando a fundamentar a
importância dada pelos pesquisadores para a área nuclear.
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Esse é um tipo de aplicação que nos lembra as primeiras experiências do gmpo do
professor Pieroni na radiobiologia.

Hoje, ainda no início do século XXI só visualizamos como fonte de energia promissora tecnologicamente para o
futuro a utilização da energia despendida no processo de fissão e fusão nucleares. "A questão da energia pode ser vista
em três fases temporais. Na atual fase há combustíveis fósseis em abundância e potenciais hídricos são disponíveis em
diversas regiões do mundo. A segunda fase envolve o esgotamento do petróleo das fontes convencionais, do gás natural e
dos potenciais hídricos, previstos nos meados deste século. Permanecem disponíveis o carvão, parte do petróleo que não é
extraído atualmente e os hidrocarbonetos de outras formas como areia de alcatrão e xisto. O potencial dos combustíveis
fósseis não convencionais é grande, mas a parte acessível será esgotada algum dia. Na terceira fase estarão disponíveis,
para uso da humanidade, somente a energia solar e em diversas formas, a energia de fissão do urânio e tório. a energia
geotérmica, a energia da gravidade na forma de marés e a energia de fusão (...) A humanidade precisará mais cedo ou
mais tarde, do reator rápido que assegurará uma fonte de energia limpa e inesgotável. O Brasil precisa intensificar a
utilização da energia nuclear, inclusive o reator rápido (..) Reatores rápidos podem aproveitar 80 a 90% do potencial
energético do urânio natural, enquanto reatores térmicos utilizam menos de 1%". Ishiguro. Yuji (2000). Fontes de
Energia para a humanidade e o papel do reator rápido. "Em setembro de 2000, num simpósio organizado pela ONU. e
mais tarde endossado pela lAEA, foi proposta a busca de um novo padrão de reatores nucleares de potência, que
passaram a ser referenciados como Reatores Nucleares de IV geração. Reatores esses que atenderiam não só às
exigências de segurança inerente, mas impossibilitariam definitivamente a proliferação de armas nucleares, sendo
economicamente competitivos". Bastos, Wilma dos Santos (2002). Uma introdução a reatores rápidos de IV geração.
^"^ Aranha, Fábio (2002). Irradiação garante a qualidade do sangue. Brasil Nuclear número 24 (_jan-mar 2002).
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O Instituto, pela sua própria estrutura operacional, optou pela produção de radiofármaco e
radioisótopo e vem exercendo á contento essa atividade.
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Vários Institutos da CNEN se ocupam dessa atividade e cada um deles necessita -ter um
grupo local que realize pesquisas na área assim como cumprir um programa de
monitoração ambiental que seja preventivo, ou seja, que atue nas condições normais de
operação.
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Poderiamos continuar por páginas e páginas, e não só de maneira resumida, como o
fizemos aqui, descrevendo os exemplos de aplicação que a área nuclear proporciona à vida
do ser humano. No entanto, além de não estarmos desenvolvendo um trabalho técnico isso
fugiria dos nossos objetivos principais.

Ora, com tão poucos exemplos, já podemos pensar em defender que a área nuclear
deveria ter amplo apoio, com políticas científicas e tecnológicas adequadas - devemos nos
preocupar em fortalecer as Instituições assim como incentivar seus pesquisadores, se
quisermos sair do "eterno" estigma de país em desenvolvimento^^'.
órbita Ipen (nov./dez 2000).Tecnologia em radiofármacos, p. 5.
^'"Órbita Ipen (julho/agosto 2001). Análises de níveis de radioatividade garantem integridade do meio ambiente, p.3.
^'"Órbita Ipen (nov./dez 2001). Traçadores Radioativos permitem estudar processos industriais, p. 3.
""Um certo parâmetro indicativo da indecisão para o rumo que deverá tomar a área e a própria Instituição pode ser
vislumbrado quando somente após praticamente cinco meses de empossado (final de maio de 2003) que o governo
•'Lula" indicou o novo presidente da CNEN. Atrelado a isso o IPEN também fícou num "compasso de espera".
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Veremos que, ao longo da segunda metade do século XX, a Instituição passou por
períodos diferentes tendo momentos de amplo apoio e outros com total falta de incentivo analisaremos ambos com um olhar crítico.

Ainda hoje, neste ano de 2003, após mais de uma década de dificuldades

financeiras

para as pesquisas na área nuclear, sobretudo para aquelas ligadas ao ciclo do combustível,
volta-se a falar em apoio governamental, mas que por enquanto ainda não se fez presente
Quando assumiu o Ministério de C&T, no início do govemo de Luiz Inácio Lula da Silva,
Roberto Amaral deu algumas declarações à imprensa que causaram algum burburinho em
escala intemacional. Parecia que iria adotar uma linha de apoio mais eficaz para a área
nuclear, mas que efetivamente até o final do ano 2003, ainda não se fez sentir.

Quando recém empossado, o ministro de C&T Roberto Amaral, um novato na área,
declarou:
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Qualquer pesquisador ficaria contente com essa declaração se ela não ficasse somente
no discurso. Amaral defendia o desenvolvimento de tecnologia na área nuclear e esclarecia
após uma grande controvérsia que a pesquisa visava, principalmente, a área médica e a
área de geração de energia. Ainda esclareceu que o país:
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difere é a aplicação

armas

atómicas"

embora na sua declaração alegue que "a ciência

é a mesma

e o que

".

O ministro causou um tremendo mal estar, até com pronunciamentos dos dirigentes da
AIEA. Afirmamos que a questão tecnológica é bem diferente de dominar o conhecimento
teórico. Continua o ministro:

"A prioridade

são os radioisótopos

(...), são dois milhões

de brasileiros

que se beneficiam

com isso (...)^^^ ".

Uma das grandes competências da Instituição que teve início logo com a sua criação.
^"Amaral, Roberto (2003).Folha de São Paulo. Política Científica. Ministro pretende nacionalizar a ciência. Pág. A10.
08/01/2003
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Não sabemos se esse discurso serviu para acalmar as desconfianças provocadas pela
suas declarações e que causaram na comunidade intemacional um medo de que partiríamos
para desenvolver artefatos nucleares ou se ela está inserida na visão que o MCT tem a
respeito dos objetivos do IPEN, ou seja, somente desenvolver produtos imediatamente
vendáveis e que nos são permitidos dentro da política para C&T dos países desenvolvidos.

Não podemos deixar de fiisar o importante papel do IPEN com suas pesquisas, desde
sua criação, transformando, em alguns casos, ciência e tecnologia em produto para o bem
da sociedade - falaremos ao longo do trabalho, nos períodos estudados, dessa atividade
pioneira da Instituição na produção de radioisótopos e radiofármacos.

Ainda, sem apologia, devemos ressaltar o papel da Instituição na formação de quadros técnico e superior - para o exercício da atividade nuclear no país. A Instituição, desde o
seu início, viu-se sensibilizada para seu papel educacional. Segimdo o depoimento do chefe
da Diretoria de Ensino e Informação Científica e Tecnológica, Dr. José Roberto Rogero, a
conclusão de um trabalho de tese, sob sua orientação, da pesquisadora Márcia O. Pupak é
que além do importante papel na formação de pessoal qualificado o ensino foi uma das
vias de transmissão e manutenção dos valores do lEA/IPEN.

Já em 1957, segundo o relato de um dos seus pesquisadores eméritos, Dr. Alcídio
Abrão^^'*, ocorreram os primeiros cursos para a formação de técnicos em energia nuclear.
Considerando que a sua criação se deu em 1956, é realmente notável que no ano seguinte a
Instituição já estivesse preocupada com a formação de pessoal para a atuar na formação de
especialistas nas aplicações pacíficas da energia nuclear, muito embora, isso constasse dos
objetivos iniciais do lEA, conforme publicação IEA-01(1958). No ano seguinte, o reator
que havia ficado crítico em 1957^^^, foi disponibilizado para cursos em Energia Nuclear da
Palestra proferida pelo Dr. Alcídio Abrão por ocasião do aniversário do IPEN em agosto de 1996. Ainda segundo
relatório da atual Diretoria de Ensino e Informação Científica e Tecnológica de 06/11/2002: "As décadas de 60 e 70
foram decisivas para a inserção do IPEN no contexto doensino superior e da formação de técnicos de nível médio, nas
áreas de competência do Instituto. Diversos fatos críticos podem ser relacionados como os mais marcantes para a história
do IPEN, tendo o ensino como uma de suas atuações principais".
Ver Publicação IE A - I. Lembremos que a situação de criticalidade é o ponto em que uma reação nuclear se toma autosustentável. É o que ocorre dentro de um reator nuclear como o lEA-Rlm. Uma condição importante para um reator
entrar em operação é ele atingir o estado de criticalidade. Este estado é caracterizado pela ocorrência da reação em cadeia
de tlssão dos núcleos, no caso do reator de Angra por exemplo, de urânio-235. Esta reação ocorre da seguinte maneira:
Ao fissionar, o núcleo se divide em núcleos menores (normalmente dois), denominados de fragmentos de fissão, que
carregam quase 90% da energia liberada na reação sob a forma de energia cinética e excitação nuclear; além dos
fragmentos, são liberados dois a três nêutrons e radiações gama; Os nêutrons de alta energia, após uma seqüência muito
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Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais, do curso de Engenharia Nuclear
do lEA e para o curso de Engenharia Nuclear da Escola Técnica do Exército.

Ainda em 1958, foi ministrado, junto c o m a Primeira Clínica Médica do Hospital das
Clínicas, o primeiro curso sobre aplicação à propedêutica médica de São Paulo. Fruto do
interesse e atuação da Instituição na área de ensino, em 11/02/1960, por meio do decreto
Estadual 36.262, o lEA passa a integrar o Sistema Estadual de Ensino Superior como um
Instituto Complementar da Universidade de São Paulo.

Segundo o que estamos defendendo, o IPEN estava totalmente envolvido em ser um
grande pólo de desenvolvimento da energia nuclear, e isso não poderia ocorrer sem o apoio
de pessoal especializado na área^^^. O Dr. José Roberto Rogero^^^ nos dá um depoimento
que bem demonstra o papel do lEA/IPEN na formação de quadros para a área nuclear:

"Eu vim para o IPEN pela primeira
curso

eu

tinha

Radioisótopos".
disciplina

freqüentado

uma

Foi a primeira

era coordenada,

vez, em 1971. Ainda
disciplina

que

era estudante

se

denominava

vez que eu tive contato

Vizeu.

(...) Trabalhei

Estava

ainda

no último

tinham

que conversar

como

monitor

ano da factddade
com o professor

Barbério

do professor

Barbério

de Farmácia.

Naquela

Pieroni.

Este centralizava

na USP. Durante

"Metodologia

com o assunto

na época, pelo Dr. José Carlos

Dirceu

de Farmácia

"radiação"

de

que me convidou
época
todas

todos

Aplicações

na minha

e pelo atual diretor
para

vida.

da Embrarad,
vir para

os que vinham

as informações,

o meu

o

de
Essa
Dr.
IPEN.

para

o lEA

ele era o

grande

longa de colisões com os núcleos da água do circuito primário, da estrutura do vaso de pressão, do elemento combustível
e, principalmente, com átomos do moderador (água, concreto) reduz sua energia cinética (termalizam) até que a
velocidade atinja um valor de 2 200 m/s; Estes nêutrons, denominados de nêutrons térmicos, têm alta probabilidade de ser
capturados pelos núcleos de U-235 que, se transformam em U-236, instável, que inicia movimentos de vibração em torno
da forma esférica, aumentando gradativamente da sua deformação, até que atinge um formato de um "oito" e. então, se
separa em dois fragmentos; Conforme a massa e nível de enriquecimento de U-235, formato do vaso de pressão, a
quantidade de núcleos que fissionam vai crescendo gradativamente até atingir um nível de "auto-sustentação". ou seja.
um estado de criticalidade; Neste estado a taxa de reações de fissão é bastante grande e o fluxo de nêutrons disponível é
suficiente para manter esta taxa; o fluxo de nêutrons (n/cm^s) é controlado por barras de controle que têm a propriedade
de absorver nêutrons com maior probabilidade que o U-235 e. assim, controlar a taxa de fissão ou a potência do reator.
Essa explicação simplificada pode ser encontrada com mais detalhes e mais aprofundada nos livros de física de reatores
nucleares e mesmo alguns de física nuclear. Kaplan, lrving.(1954). Física nuclear. Espanha. Aguilar.
O documento preparado pela DE&ICT destaca alguns dos importantes cursos ocorridos no lEA/IPEN nas décadas de
60,70 e 80: Instrumentação eletrônica (1968 à 1982) com 93 alunos formados; Radioproteção e dosimetria (1970 à 1982)
com 68 alunos formados; operador de reator (1971 à 1982) com 44 alunos formados; laboratório de radioisótopos e
radiações (1975 à 1982) com 38 alunos formados; habilitação profissional de técnico em mecânica ((1981 e 1982) com
12 alunos formados; Habilitação profissional de técnico em metalurgia (I98I e 1982) com 10 alunos formados. Na
década de 60 ainda foi oferecido o curso de Ciência e Engenharia Nuclear em nível de especialização "Lato Sensu" com
1440 horas em associação com a Escola Politécnica da USP. As disciplinas oferecidas seriam, anos mais tarde, incluídas
na grade curricular do curso de pós-graduação do lEA/IPEN. Outros cursos, ainda na década de sessenta foram ofertados:
Metodologia e Aplicações clínicas de radioisótopos em cooperação com a Primeira Clínica Médica da Faculdade de
Medicina da USP; radioquímica em cooperação com o Departamento de química da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da USP; Aplicações de Radioisótopos e Radiações à Terapêutica com o fito de atender à demanda da classe
médica que sempre foi uma parceira importante do lEA/IPEN. Relatório da atuaf Diretoria de Ensino e Informação
científica e Tecnológica de 06/11/2002.
Entrevista gravada em 28/03/2003
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dirigente

e funcionava

lEA e que estava
prefería

tudo na cabeça

convidando

que eu fosse

dele. (...) Pieroni

um professor

trabalhar

lá. (...) fui

aposentado
chamado

disse que estova

montando

uma nova estrutura

da USP para assumir

essa nova estrutura

para

com

uma entrevista

o professor

no

e que

José

ele

Moura

Gonçalvez, bioquímico que tinha sido diretor da Faculdade de Ribeirão Preto de Medicina".

Gerhard Jacob^^*, autor de vários trabalhos na série Publicação lEA e que anos mais
tarde foi presidente do CNPq (1990-1991)^^', em uma entrevista para o CPDOC da
Fundação Getúlio Vargas, relata que participou do curso de preparação para a instalação do
primeiro reator nuclear no Brasil, ministrado no Instituto de Energia Atômica em 1956, e
realizou nessa época pesquisas no lEA, sob a orientação do professor Paulo Saraiva de
Toledo, chefe da Divisão de Física de Reatores no final dos anos cinqüenta e nos anos
sessenta^^''.

Em 1964 surgem as primeiras iniciativas para a pós-graduação no lEA num convênio
com a Universidade. Nessa época é redigido um ofício ao então superintendente do lEA,
Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni (ofício RQ-I.l 14/64). Em 1969 é instaurado um convênio com
a Escola Politécnica da USP para que pudesse ser instituído um curso de pós-graduação
para os pesquisadores e bolsistas do lEA.

Finalmente em 08/07/1976, por meio do decreto estadual número 8.181, do govemo de
Paulo Egydio Martins, no artigo primeiro, parágrafo terceiro o lEA é vinculado à
Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia para fíns didáticos e científicos, associando-se
à USP. O lEA tem, desta maneira, aprovado o seu regulamento de pós-graduação na área
de Concentração e Tecnologia Nuclear, sendo reconhecido pela Câmara de pós-graduação
da USP é logo em seguida pelo Ministério de Educação e Cultura. No ano seguinte é
aprovada a segunda área de pós-graduação no lEA de Reatores Nucleares de Potência e
Tecnologia do Combustível.

A pós-graduação do lEA/IPEN cresceu e foi formando mestres e doutores. Em 1996 já
tinham sido defendidas 803 dissertações e teses, como resultado desse esforço que
começou com a idéia de que desenvolveríamos a área nuclear em nosso país. Todos os
Foi pesquisador associado do lEA de 1956 a 1968
-''^ Motoyama, Shozo - organizador (2002). 50 anos do CNPq, contados pelos seus presidentes.
-^''Gerhard Jacob. Entrevistas CPDOC. Site: http://vvww.cpdoc.t'gvc.br/historia/asp/idx-ho_ce_popce.asp?cd_ent=476.
Jacob, Gerhard (1958). On the diffusion of neutron in moderating and multiplying media with a periodic neutron source.
Publicação lEA - 12. Dillenburg, Darcy; Jacob, Gerhard; Toledo. P. Saraiva. (1960). A reação Be ' (n,2n) Be' em
reatores térmicos heterogêneos moderados a berilio. II- Cálculo do fator de efeito rápido. Publicação lEA - 9
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pesquisadores do IPEN são os responsáveis por esse imenso desenvolvimento e citamos
alguns dos primeiros pesquisadores da Instituição, juntamente com a área em que
trabalhavam no lEA: Marcello Damy de Souza Santos (física nuclear). Fausto W. Lima
(radioquímica), Tharcísio Damy de Souza Santos (metalurgia), Alcídio Abrão (engenharia
química e radioquímica), Shigueo Watanabe (física da matéria condensada, ciência dos
materiais). Constância Pagano (radioquímica), Rômulo Ribeiro Pieroni (radiobiologia e
física

médica),

José

Carlos

Barbério

(radiobiologia),

Bernardo

Wajchenberg

(radiobiologia), Julio Kieffer (radiobiologia), Willian Nicolau (radiobiologia), Ruy Ribeiro
Franco (geologia), sendo que, este último, teve um papel destacado na constituição da pósgraduação do Instituto.

Em maio de 2003, contávamos com 1256 trabalhos e dissertações, incluindo o mestrado
profissionalizante - Lasers em odontologia iniciado em agosto de 1999. Nos números
acima estão incluídas as teses de doutoramento e todas são consideradas produção do
lEA/IPEN (pesquisadores da Instituição ou bolsistas), independentemente se elas foram
defendidas no IPEN, ou não. Lembremos que anteriormente tivemos convênio com o
Instituto de Química, Poli, etc.

Interessante é analisarmos os temas desses trabalhos por períodos que refletem, de certa
maneira, a linha adotada pela Instituição levando em conta um intervalo em tomo de cinco
anos, que é o período médio (anterior ao ano de 1997) no qual se realizava o mestrado e
seis a oito anos para o doutoramento. Após o novo prazo para o término levaremos em
conta três anos para o mestrado e quatro a cinco anos para o doutoramento. Isso significa
que, o momento da gestação da idéia para as dissertações e teses pode ter ocorrido quando
a linha de pesquisa ainda era importante para a comunidade científica e tecnológica, do
IPEN.

Um exemplo típico refere-se aos anos oitenta quando na área do ciclo do combustível
ainda era alocada muita verba para as pesquisas e, no início dos anos noventa, quando,
provavelmente, o trabalho estava terminando, a Instituição já não dispunha dos mesmos
incentivos para a pesquisa nesse campo. Em cada período, posteriormente, faremos um
balanço dos trabalhos apresentados na Instituição, dividindo-os por áreas de interesse.

116

Voltando à questão da transformação de ciência e tecnologia em produto para o bem
estar da sociedade, deve-se salientar que não estamos fazendo a defesa do pragmatismo,
uma vez que é preciso uma teoria que dê sustentação à prática - uma das características da
ciência modema.

Ao mesmo tempo, parece-nos interessante mostrar que aquela característica, de cultura
retórica^^', não é a única responsável pelo nosso atraso tecnológico. Têm mesmo aqueles
que pretendem ver a possibilidade de aproveitarmos o lado positivo, desse aspecto cultural
do brasileiro.

Em um ensaio específico sobre a posição do Brasil na era nuclear de 1959, feito pela
CNEN^^^, cita-se o professor Borisas Cimbleris:

"Entre

nós, tudo está apenas

começando

uma tradição

própria.

universidade

para que o equilíbrio

Temos

de atentar,

Cremos

talvez,

mal latino está, talvez,

para

o antídoto

mesmo

e teremos

que bastaria

tempo,

um estreito

entre a produção

outro extremo,
à excessiva

se quisermos,
intercâmbio

e a disseminação

a saber,

o da cultura

para

tentar

o estabelecimento

entre a usina,

o laboratório

dos conhecimentos
demasiado

dispersa

seja

de
e a

preservada.

e discursiva.

Neste

especialização".

Em muitos casos nos tomamos tão específicos que perdemos a noção do todo e nos
bitolamos. Para o autor acima os brasileiros correm um menor risco de que isso ocorra.
Concordamos com ele quando nos lembramos que por sermos poucos acabamos tendo que
entender de tudo um pouco. Vamos encontrar os pesquisadores da Instituição publicando
trabalhos em vários campos diferentes. Essa característica será comentada em detalhes no
decorrer deste trabalho junto às questões sobre pragmatismo e imediatismo na política
científica e tecnológica para o Brasil. Esta tríade influenciou a vida da Instituição? A
resposta para a nossa pesquisa apresentaremos nos capítulos sobre os trabalhos
desenvolvidos pelos pesquisadores da Instituição ao longo dos seus quase cinqüenta anos.

No entanto, desde; já alertamos que a criação do lEA foi importante para aliar a teoria
com a prática na área nuclear, muito embora a história deste Instituto revele momentos
diferentes em sua curta existência.

Estamos tratando do discurso que é hábil em empregar a linguagem para impressionar.
-'^ CNEN (1959). Separata do " O observador econômico e financeiro", número 280, sem paginação.
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Outra questão que se coloca para o pesquisador é a percepção de que o seu trabalho do
dia-a-dia, também tem implicações filosóficas e sociais. No entanto, muitos pesquisadores
na área de ciência e tecnologia não se preocupam com isto, pois ficam, praticamente,
absorvidos com o trabalho cotidiano entremeado pela luta e busca de verbas para sua
pesquisa.

Muitas vezes, a aparente falta de verba para um instituto, ou uma área de pesquisa, é um
meio de pressão e é um reflexo de uma opção política que não está isenta de interesses,
seja do poder político, econômico, mais geral ou mesmo de interesses particulares e todos
aqueles "atrelados" à classe dominante do país. No caso do IPEN veremos que isso ocorreu
em alguns momentos dentro da Instituição.
Algumas linhas de pesquisa foram mais sensíveis a esses reveses do que outras. Alguns
pesquisadores foram mais tocados do que outros justamente por estarem envolvidos nas
linhas de pesquisas que "sofreram" com a dança de interesses.

Nesse vai-e-vem de forças, muitas pesquisas promissoras são abandonadas e quem
perde é a sociedade como um todo - o que é uma pena - sem que se dê conta de tal
malefício. Muitas vezes, o trabalho nem foi finalizado e não chega a deixar registros;
outras vezes, mesmo quando é registrado em forma de relatório ou trabalho, acaba se
perdendo numa estante de biblioteca ou em uma escrivaninha, isso quando não é jogado
fora devido à pouca cultura que temos de preservar a nossa história.

O IPEN, uma Instituição à beira de completar cinqüenta anos não tem ainda um arquivo
bem instalado, um local apropriado para contar sua história.

Em 2002 houve uma sugestão, dentro de um "programa de sugestões" da Instituição,
para que se compusesse uma comissão responsável por idealizar e gerenciar um museu da
área nuclear no IPEN. A sugestão foi aplaudida pela superintendência, na pessoa do
Doutor Claudio Rodrigues, e outros diretores que imediatamente propuseram os nomes dos
participantes da referida comissão. Esta primeira iniciativa salutar, que partiu de uma
pesquisadora do IPEN e que foi bem recebida, reflete uma nova forma de gerenciar a
Instituição nos últimos tempos. Essa característica é positiva, a nosso ver, embora existam
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outras que não o sejam, como por exemplo, nos últimos tempos, aqueles coincidentes com
a linha ideológica neoliberal^^-'.

O próprio trabalho que ora desenvolvemos é um reflexo positivo dessa "abertura", da
Instituição, para os aspectos que não só aqueles ditos técnicos e sim também aqueles que
valorizam uma cultura humanística. Defendemos que esse é um ganho devido ao
amadurecimento da Instituição que reflete na cultura de seus pesquisadores.

Esse caminho na direção de valorizar uma cultura humanística é um reflexo da
saturação da segunda e terceira gerações de pesquisadores, contra o fechamento da
Instituição, ocorrida no período entre os anos sessenta e final dos anos oitenta (com a
passagem do govemo da república para a direção dos militares brasileiros nos anos
sessenta e depois o retomo para a mão de civis eleitos democraticamente). A segimda
influência para esse "fechamento" da Instituição ocorreu por causa do caráter estratégico
militar, que alcançou as pesquisas no âmbito da energia nuclear, principalmente entre o
final dos anos setenta e o início dos anos noventa, ainda como um reflexo da particular
aliança do IPEN com a Marinha nos anos oitenta.

Outra característica marcante da Instituição está ligada, paradigmáticamente, à
fidelidade que os jovens que iam ingressando no lEA tinham para com aqueles que os
tinham indicado para preencherem os quadros da Instituição ou recebido e aceito quando
aqueles procuravam a Instituição. Explicamos: só muito recentemente ocorreu a entrada de
pesquisadores mediante concurso (1994,1998 e 2002) e após essas datas foram realizados
concursos de admissão para assistentes em C&T, analista em C&T júnior, analista em
C&T pleno, procurador federal, técnico de nível-1 e técnico de nível-2, tecnologia júnior,
tecnologia pleno, assistente de pesquisa e pesquisador adjunto. Entraram desde então 27
assistentes de pesquisa,

16 pesquisadores adjuntos, 27 tecnologistas (júnior),

14

tecnologistas (pleno), 4 tecnologistas (sênior), 24 técnicos n í v e U , 6 técnicos nível-2, 8
assistentes em C&T, 17 analistas em C&T Gúnior), 2 analistas (pleno), 3 procuradores
federais, perfazendo um total de 148 contratados.

Infelizmente, ainda no final de 2003, a proposta não foi nem siquer iniciada por uma série de problemas, entre outros
falta de tempo. O número de pesquisadores da Instituição vem diminuindo (ver anexo II) e aqueles que ainda estão na
Instituição têm as suas obrigações consequentemente aumentadas.
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Até o período em que foi instituido o concurso para ingresso (lei número 8112 de
11/12/1990, artigo 11 e 12, seção III), os pesquisadores eram indicados por seus
professores por terem se destacado. Ao buscarem o caminho da pesquisa ingressavam na
Instituição por terem bons currículos.

Em compensação os melhores profissionais, normalmente, ingressavam na Instituição.
Ao lado disso, em agradecimento, acreditamos, que alguns continuavam fiéis às idéias dos
seus orientadores com pouco aspecto crítico e provocando a não renovação das idéias. Não
podemos deixar de mencionar que um gerenciamento autoritário acaba conduzindo a uma
obediência que dispensa aspectos críticos que por sua vez gera falta de criatividade.

Que fique bem claro que não estamos, de forma alguma, pregando o desrespeito, mas
analisando o processo de renovação das idéias que surgem com as novas gerações. Isso, de
certa forma, sedimentou uma maneira de transmitir valores para a Instituição, que foi
muito boa nas suas condutas positivas (disciplina, fidelidade, amor pela pesquisa.) e ruim
em seus aspectos negativos como, por exemplo, a resistência à busca de \erbas junto aos
órgãos de fomento no início da Instituição quando essa prática era pouco realizada.

Tivemos pesquisadores que, por caráter pessoal, foram dos primeiros a recorrer, por
exemplo, a essa busca de verbas, que não somente àquelas vindas diretamente dos
ministérios e da CNEN ou eventualmente da AIEA.

Estes pesquisadores, logicamente, acabaram, individualmente, influenciando

seus

orientados, mas, no início isso foi raro. Citamos como exemplo o Doutor Spero Penha
Morato que, já na segunda metade da década de setenta, recorria à FAPESP para financiar
os seus projetos mesmo que, segundo seu próprio depoimento, o Doutor Pieroni não visse
com bons olhos essa atitude.

Esta maneira de pensar foi mudando a partir dos anos noventa quando a verba, vinda do
ministério via CNEN, se tomou escassa e era, sobretudo, para atender a área de produção
de radioisótopos, ainda que sendo mínima e causando problemas.

Vejamos alguns comentários interessantes entre uma série de mais de 30 depoimentos.
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"A minha

experiência

estudante

de física
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professor

na instituição
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e me
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Pieroni
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CNEN.

Em 1972/1973
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Bernado
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aqui como
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quando

Pieroni
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bolsista,

O professor

que eu tinha

com uma bolsa de iniciação

o professor

Yallow.

Comecei

o IPEN pelo professor

(...) O professor
agraciado

data.

tinha

sugeriu
época

para

a radiobiologia

Nobel

em 1977 pelo

era

criado

que tinha sido

valor

que naquela

ainda

ao

a
meu

professor

era arcada

pela

(seu laboratório)
desenvolvimento

a
do

radioimunoensaio^''''".

O Doutor Carlos Henrique Mesquita que nos relata uma de suas experiências continua
atuando como colaborador, ministrando aula, orientando e pesquisando só que em outra
área como veremos a seguir do seu relato.

"Lá por volta
pesquisa

de 1972/1973

que

revolucionou

endocrinologia,

eu comecei,

problemas
minha

Quando

com símbolo

(...) Os próximos

para

contribuição

Claro,

Claros

pela

onde

transferindo

então,

"kit"

o de produzir

ínterim

à direção

"kit"

produzidos

os "kits"

Biolab,

mais requisitados
tireóide

foram

abandonados.

que trabalhava

comigo

que eles iraram

para o laboratório

Lille nos EUA

para

Nós marcávamos
os frascos
com

1-125.

Carim

que

da

nossa
em

diretamente

- e eu para
altruísta

de

é um

os EUA, instalada

foi uma contribuição
da insulina

da morte

e
bem

numa posição

a tecnologia

foi

começamos

- que também

fiquei

transferir

- José Augusto

no controle

que

e

Era marcada

(...) Antes

insulina

do IPEN para que nós pudéssemos

alguns

na época que era o ensaio

demissão,

e exporta

Tivemos

Todos

e o T4- tiroxina

pedindo

da

no ano de

M. Hamada,

marcados.

de

radioimunoensaio.

de diabéticos)

de utilização.

Kieffer

que produz

de

bem profissional

um manual

pela

(...). Somente

Margarida

produtos

uma área

particularmente

toda a estrutura.

(para estudo

comprava

um dos ensaios

muito

os "kits"

a Doutora

para eles e isso (não tem registro)

do controle

boa parte era para a exportação

produzisse

um caráter

(...) Com o Doutor

um dos técnicos

a tecnologia

demos

e

(...) foi

biomédico

e montamos

Biobrás

e para cada

a indústria

a tecnologia

que o IPEN

"kit" de insulina

e a indústria

ir (...). Nesse

(...) solicitou

biológicas

começamos,

o primeiro

esse

tireóide.

a essa atividade

eles. Fomos

(...) passamos

preparar

seriam

para

Na oportunidade

fizemos

radioimunoensaio.

ciências

esse radioimunoensaio

que é um dos hormônios

produzido

não sabia

se empenhou

da Instituição

passos

Tj -Triodotiroxina

Montes

eeua

das

também

e de muitas áreas do conhecimento

Teve um sucesso

eles compravam.

hormônio

(..)

fazendo

conhecimento

(...) para fazer

administrativos

a comercializá-lo.

para

Pieroni

colaboradora,

rotulados,

o

da gastroenterologia

1977 é que o Doutor
Então

nós já estávamos

Montes
do

que eles produziam

IPEN.
e que

".

Este trecho da fala de um pesquisador da Instituição que desenvolveu, posteriormente
(década de noventa), a tecnologia dos cristais plásticos, e que são usados para cursos e
outras atividades, ilustra o que vínhamos eXpondo anteriormente.
Entrevista gravada em 12/03/2003 com o Dr. Carlos Henrique Mesquita pesquisador no IPEN.
Entrevista gravada em 12/03/2003 com o Dr. Carlos Henrique Mesquita pesquisador no IPEN.
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Abaixo continuamos ainda selecionando outro trecho de um dos mais destacados
pesquisadores da Instituição, que ocupou o cargo de superintendente do IPEN no período
de 29/05/1990 a 05/05/1995, durante os govemos Collor e Itamar Franco.

"Sempre

almejei

professor

Shigueo.

ele me fazia
(...).

ser pesquisador.

fazendo

Um dia, encontrei

um convite

Comecei

(...). Não conhecia

como

para

que começasse

bolsista

sob

uma tese de mestrado
o método

realmente

aquilo

que você aprende

terminei

a minha

profissionalização

de pesquisa,

de pesquisa.

do professor

a trabalhar

a orientação

porque

científico,

profissional

um bilhete

o professor

a formar

inclusive

você fazia parte

Paralelamente

Comecei

o que é registrar

as estatísticas,

como pesquisador.

da porta

fazer

(...). Quando

da minha

desenvolvendo

você sai da fisica e não sabe nada.

no laboratório,

a Renate,

do

casa,

(...)

método

o que é

aplicar

de curva etc. (...). Em

você tem o doutorado

básica

Iniciei

a ver o que era o

os dados,

ajustes

1969.

dosímetros.

de Utha) e pedi o meu primeiro

a esta pesquisa

esposa

no lEA. Isto foi por volta de

Shigueo

pesquisa,

Conhecia

debaixo

bolsista

do professor

o que é fazer

o meu grupo.

Shigueo,

como

Voltei dos EUA (Universidade

comecei

Shigueo.

desenvolvi

1975

você vira

projeto

uma outra

um

FAPESP

aplicada

e

que,

(..^^^) ".

Temos debatido muito indiretamente a questão do utilitarismo que é bem diferente de
nos preocuparmos com o mercado ou com as questões sociais. São três enfoques que nos
conduzem

a

linhas

de

pesquisa

diferentes

e

comportamento

institucional

com

características próprias de cada uma dessas opções, digamos ideológicas.

"O Pieroni

queria

preocupação

que eu tinha.

comercializar.
inclusive

Nós

(..)

Era para

desenvolvemos

uma patente

dosímetro
prêmio

que os fisicos e o professor

(...). A patente
Governador

terei que ser crítico.

Quando

que o IPEN

não. (...) Enfim

aprendido
comecei
pesquisador

a obter
foi

os meus
essa,

muito com a "abertura"

primeiros

procurando

formar

do IPEN.

que a "cabeça"

mestrados,
gente,

Você estava

de fazer

com

das pessoas

FAPESP

etc. O IPEN sempre foi muito

(...) que

deu

e uma patente

do corpo

do

dizendo

o IPEN porque

de ser patenteado

muito

" para

Até

O Pieroni foi uma pessoa

Entrevista gravada com Spero Penha Morato em 24/04/2003.
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vezes
do

de ser premiado

e o

aquilo

(alunos).

Em

o final de noventa

financiamentos

fundamental,

que

de agências

tinha

1976/1977
a vida

do

insistindo

a minha posição

sensacional.

único

"Governador

(...) Fui transferindo

com a pesquisa

os

em algumas

prêmios

e capaz

os outros

industrializar,

que acho que é o

que quando fui superintendente

"olhassem

"fechado".

do Estado

de vinte a quarenta

doutorados.

insistindo

o sulfato

de dosímetro

nos EUA para

depois

uma

de cálcio

até hoje.

e o meu doutorado

foi

sendo

diria para

é utilizado

útil. Isto sempre
pudesse

tem. Infelizmente

é capaz

coisa

que o lEA/IPEN

Governador

que o seu produto

Shigueo

alguma

o prêmio

acho que esse dosímetro

com o professor

processo

você chega no IPT você encontra

Estado ". O IPT tem uma postura
IPEN

um deles

como

deu inclusive

fizessem

um produto

dosímetros,

uma patente

do dosímetro

do Estado

desenvolver

vários

do método,

Shigueo

foi

fomento),

O IPEN hoje

deve

\

praticamente
época

tudo o que é ao professor

da ditadura,

esquerda

muito forte

ele tinha

muitas

Pieroni.
restrições

e ele era, como conseqüência

Só que ele era um cara muito fechado.
com relação

aos funcionários.

disso, um cara polarizado

Existia

Ele era um cara
um movimento

com a linha da

da
de

ditadura^''^".

Vemos como é fantástica a absorção de um "modo de ser" que chamamos cultura da
Instituição. Teríamos uma enorme quantidade de depoimentos de outros pesquisadores
para nos indicar como a Instituição "viveu", desde o início até os seus quase cinqüenta
anos de \ida. No entanto, temos, como bem aponta o nosso objetivo, que seguir adiante.
Deixaremos que os pesquisadores falem por si e muitas vezes essa fala será introduzida em
oposição às nossas idéias para balancear o nosso pensamento e, sobretudo, para deixar a
marca da cultura dos pesquisadores da Instituição. Existe uma cultura das instituições que
influencia o comportamento das pessoas que dela fazem parte. No nosso caso realizamos
entrevistas que bem demonstraram isso.

Queremos deixar um registro bem claro, para que os pesquisadores e a sociedade
tenham essa variante^^* ao tomarem decisões importantes, seja no âmbito de políticas ou
mesmo no momento da escolha das suas linhas de pesquisa, de como vemos as questões do
tipo de trabalho que desenvolvemos, as questões postas pela ciência e tecnologia, a nossa
própria pesquisa no microcosmo em que estamos inseridos, no macrocosmo, as questões
postas pela produção de energia de natureza nuclear etc.

A cultura que foi se formando ao longo dos anos desde a criação do E A passa
certamente pelas influências de uma cultura mais geral do país e muito mais ainda pela
cultura da época em que estamos discutindo. No entanto, existem particularidades que
foram moldadas a partir dos superintendentes que dirigiram a Instituição. Alguns mais
marcantes do que outros, mas todos contribuindo para o resultado final.

No caso do lEA/IPEN sua formação cultural foi também muito influenciada pelas
figuras

que passaram pelo Instituto, graças às suas características marcadas por

personalidades extremamente definidas (fortes como se diz no dito popular), e que estavam
completamente inseridos no contexto de uma sociedade autoritária.

Entrevista gravada com Spero Penha Morato em 24/04/2003.
Estamos trabaihaiido com várias variáveis: a produção científíca e tecnológica, a cultura da Instituição, os resultados
obtidos.
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Como já comentamos anteriormente, citamos quatro deles em especial. Primeiro o
Professor Marcello Damy de Souza Santos, responsável direto pelas linhas iniciais de
pesquisa deixando marcas lembradas até hoje (voltaremos a citar inúmeras vezes este
ilustre professor, que hoje é conhecido dentro da comunidade académica brasileira como
um dos iniciadores das pesquisas na área nuclear no Brasil e que já virou um patrimonio do
nosso país).

O segundo foi o Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni que alargou o dominio físico da
Instituição. Ele tinha a visão da importância da área nuclear e hoje a maioria das
instalações e prédios são obras da sua gestão. Pieroni sabia do caráter estratégico militar da
área nuclear, sobretudo, aqueles trabalhos que estivessem ligados com o campo do ciclo do
combustível e fez questão de injetar a maior parte das verbas alocadas na Instituição para o
desenvolvimento da tecnologia do ciclo do combustível. Conforme depoimento do Doutor
Gian María Sordi, Pieroni chegava mesmo a deslocar a verba destinada inicialmente para
outro ramo da pesquisa para fortalecer eventualmente outras áreas - o que combina muito
bem com o período (anos sessenta até o final dos oitenta) e com a personalidade deste
pesquisador. Voltaremos no decorrer da escrita a outras características do Doutor Pieroni.

Terceiro, ocupando diversos mandatos, tivemos, na superintendência, o Doutor Claudio
Rodrigues, entremeado, após sua primeira gestão pelo do Doutor Spero Penha Morato.
Estes dois superintendentes, como "filhos da casa", consolidaram a Instituição como a
vemos nos dias atuais e apresentaram gestões bem diferenciadas daquelas dos dois
primeiros citados. A prímeira gestão do Doutor Claudio Rodrigues foi relativamente
diferente das outras, uma vez que ocorreu em pleno período de apoio institucional, por
parte do govemo, na figura de outra Instituição - a Marinha do Brasil. Iremos comentar
exaustivamente esse período.

Finalmente, citamos o Doutor Spero que dirigiu o IPEN num período de transição
extremamente difícil, já que entrou no período presidencial de Femando Collor de Mello.

Também vimos no depoimento do Doutor Spero sua preocupação com uma nova
orientação para a Instituição: Mais abertura como ele falou. Vários pesquisadores da
segunda e terceira geração estão de acordo com isso. Já comentamos a nova estrutura
matricial de gerenciamento postulada pelo Dr. Cláudio, em sua terceira gestão e que foi, de
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certa forma, também delineada pelo Dr. Edson Roman que, em um determinado momento,
passou a administrar o IPEN (1993).

No decorrer das entrevistas, conseguimos visualizar a cultura mais específica da
Instituição, impressa nestas diferentes gestões. Mesmo na fase do professor Pieroni, de
quem, lamentavelmente, não pudemos gravar um depoimento, por motivo de seu
falecimento, foi possível desenhar com relativa nitidez sua marca, uma vez que muitos dos
pesquisadores entrevistados viveram sob sua orientação.

Lembremos que a Instituição sempre esteve ocupada com o ensino, e seus
pesquisadores e professores acabaram passando, para os alunos e orientados, sua força, seu
método, sua maneira de analisar o mundo, assim como suas características pessoais. Mais
acima vimos, no depoimento do Doutor Spero, que este foi influenciado pelo professor
Doutor Shigueo Watanabe e, em outro depoimento, da Doutora Marta Marques Ferreira
Vieira, a confirmação do que aquele (Spero) deixou registrado, ou seja, de que a vida do
pesquisador foi dividida entre a pesquisa e a formação de pessoal. Também que os
objetivos institucionais são diferentes de instituto para instituto, mesmo dentro de uma
mesma área que se dirá para países diferentes, com estruturas diferentes, etc. O que
queremos dizer é que identificamos uma cultura geral, fiuto da própria especificidade da
área em que se ocupava preferencialmente a Instituição em cada período, da política
interna e externa para a área científica e tecnológica e aromas diferenciados em cada gestão
assim como em cada Diretoria.

Analisamos o processo de formação da Instituição como um todo, mais geral, embora
não tenhamos perdido a preocupação com o particular; caso contrário perderia o nexo de
um "estudo de caso", como é a característica de analisar historicamente uma instituição.
Exploraremos bastante o aspecto da cultura institucional conforme especificado nos
objetivos. Voltemos às dificuldades que o pesquisador encontra no seu dia a dia de
laboratório ou mesa de pesquisa, face às dificuldades institucionais e de política para a área
de pesquisa no Brasil e no mundo.
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Para alguns pesquisadores a história da ciência, além de ser um enunciado de
"descobertas" no tempo^^^, deve ser feita por aqueles professores já aposentados em sua
carreira inicial. Emprestamos as idéias de M o t o y a m a q u a n d o afirma que:

"Subjacente

à evolução

ao renascimento.
confiantes

Contudo,

em se instruírem

metodológica

estaria

o problema

de terem adquirido

(...) atarefados
reflexão

cientifica

o método

um comportamento

metodológico

reside

nesse

cientifico

dos últimos

ou de meditação

Justamente

ponto.

no seu treino profissional

resultados

da sua especialidade,

uniforme
A grande

cuja origem

remontaria

maioria

cientistas,

dão escassa

dos

atenção

ao

mesmo.

eles quase nunca se ocupam

de

filosófica".

A história de um instituto de pesquisa se justifica parcialmente quando narrada
somente do ponto de vista de uma retrospectiva de acontecimentos, quase uma
cronologia (anexo II). Pois, mesmo em forma tão simplificada, revelaria as atividades
científicas e tecnológicas da instituição. No entanto, achamos pela nossa própria
concepção de história da ciência, como já explicitado anteriormente, que a produção
científica e tecnológica de uma instituição faz parte das circunstâncias culturais
econômicas e sociais do mundo em que está inserida.

Realizada neste enfoque, a pesquisa pretende desvendar o processo histórico, no
qual o trabalho intelectual está inserido, seja no seu aspecto cultural, seja no seu lado
econômico.

Desse ponto de vista, a história do IPEN é fascinante. Atuando na área de tecnologias de
ponta, num país em desenvolvimento, onde existem obstáculos de todos os tipos, a
Instituição teve de enfrentar desafios e problemas, não só de caráter tecnociertífico, mas
também, de naturezas social, cultural e econômica que são inimagináveis em nações
desenvolvidas. O IPEN se defrontou e se defronta com uma questão adicional, de
repercussões profundas, por atuar num domínio polêmicocomo é o da energia nuclear.
Porém, é por isto mesmo que se devem fomentar análises de fôlego, como são aquelas de
cunho histórico, para indagar a validade das suas ações para o futuro.

' Alguns acham que fazer história da ciência é fazer cronologia das descobertas e uma evolução linear de determinada
ciencia.
270 Motoyama, Shozo (1977). Métodos em questão. Separata: Instituto de Geografia de São Paulo. 1977.
Acrescentamos: com seus dilemas, problemas, sucessos e fracassos, além de trazer à tona as ações realizadas.
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Com esse pano de fundo, deve-se tomar possível aclarar o sentido da energia nuclear
como uma tecnologia imprescindível, para os dias vindouros da sociedade brasileira.

"(...) a expressão cultura científica (...) e conter ainda, em seu campo de significações,
processo

que envolve o desenvolvimento

científico é um processo

a idéia de que o

cultural, quer seja ele considerado

do

ponto de vista de sua produção, de sua difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino e da educação,
ou ainda do ponto de vista de sua divulgação na sociedade,

como um todo, para o estabelecimento

relações criticas entre o cidadão e os valores culturais, de seu tempo e de sua história.

Carlos Vogt

272

1
I
I

Vogt. Carlos (2003). A espiral da cultura cientifica, www.comciencia.br/reportagens/cultura/cultura01.shtml
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III - A institucionalização da ciencia no Brasil e o lEA

"A inauguração
do reator atómico é um desses
exemplos
memoráveis
do que pode fazer o paulista,
ingressou
hoje o
Brasil
e mesmo
a América
do Sul na era
atómica
projetando-se
assim
internacionalmente".^^^
(Juscelino Kubitschek)
"A inauguração
deste reator atômico,
na presença
do
presidente
Kubitschek,
assinala
uma das datas
mais
memoráveis
na civilização
paulista:
dá a São Paulo e a
Nação
o primado
sul-americano
quanto
à
pesquisa
atômica
"^'^
(Jânio Quadros)

As palavras proferidas quando foi inaugurado o reator denominado Reator lEA-Rl,
tanto pelo então presidente da República quanto pelo governador do Estado de São Paulo,
revelam um otimismo face ao "poder" prognosticado, à época, para a "energia nuclear": a
chamada "Era Atômica". Não obstante, outros acontecimentos - políticos, econômicos,
educacionais, e, mesmo pessoais - tanto internos como externos ao país, que favoreciam a
criação de um instituto nos moldes do lEA, vinham sendo gerados, anteriormente, e
continuavam na pauta do dia^^^.

Esses como que confluíam para um mesmo ponto, favorável, ao que acabou sendo uma
realidade por meio do decreto Federal de número 39.872, de 31 de agosto de 1956^^^.

A primeira das questões que apontamos, já vinha surgindo desde o início do século XX
- a institucionalização da ciência no país que começou a ocorrer, no Brasil, quando foi
criada a Sociedade Brasileira de Ciências em 1916.

Nos dias atuais, não podemos conceber uma outra forma de organização das atividades
científicas fora das universidades, institutos de pesquisa, laboratórios das indústrias.

Palavras proferidas pelo presidente Juscelino Kubitschek durante a inauguração do reator de pesquisa do Instituto de
Energia atômica, a 25/1/58. Pub. lEA-l (1958).
Palavras, proferidas pelo governador Jânio Quadros, durante a inauguração do reator de pesquisas do Instituto de
Energia Atômica em 25/1/58. In Publicação lEA-l (1958).
^" No capítulo intitulado "Aspectos tecnológicos da área nuclear e a Instituição - enfoque histórico-estruturar' (sub-item
intitulado: situação anterior à criação do lEA). fizemos uma discussão mais detalhada sobre os momentos de euforia com
a ciência que antecederam a criação do lEA.
Ver anexo II para datas, eventos e feitos.
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Embora só tenham decorrido 40 anos, entre a criação da sociedade e o lEA acaba se
camuflando sob falsa aparência, no tempo do homem - o espectador está mais perto do
objeto (lEA/IPEN) analisado -, a importância dessa tradição, a despeito de tardiamente
gerada no seio da sociedade brasileira^^^. A Academia entra dentro de um conjunto mais
amplo, mas tem o seu papel indireto.

Sabemos que os cientistas que congregavam nessa associação foram responsáveis por
uma série de lutas que segundo as palavras de Dantes (1988) 'iria desembocar na criação
das primeiras universidades brasileiras

"..

A criação de universidades foi importante para que pudesse existir um lugar onde a
prática organizada da ciência tivesse espaço, mas também era um ponto de aglutinação e
formação de pesquisadores. Aliar o ensino à pesquisa foi outro ganho que o país obteve.
Grandes nomes dos nossos pesquisadores brasileiros, do século XX, são fruto dessa
investida. Alguns deles, como Marcello Damy de Souza Santos que foi um dos expoentes,
que mais tarde teve um papel central na criação do lEA e orientou trabalhos, na Instituição,
durante um longo período, mesmo depois que se retirou do Instituto para assumir outras
ftmções.

Deve-se ressaltar, também, que com a criação da Sociedade Brasileira de Ciência as
vozes que "grítavam" contra os aspectos "utilitários" da ciência tiveram um fórum para se
"^^ Devemos lembrar que no período colonial a difusão da ciência era restrita não havendo escolas de nível superior
enquanto em muitos dos países europeus isso já se dava. As primeiras associações científicas, no Brasil, datam do final
do século XVIII. Com a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil começamos a falar em atividades científicas. Não
obstante, formalmente isso ocorre quando são criadas as escolas profissionais. No final do século XIX são criados alguns
institutos importantes e em 1900 o Instituto Manguinhos. Estes são criados ainda com propósitos primordialmente
utilitários embora, tenham trazido grande contribuição para o nosso país, sobretudo no combate a epidemias que
assolavam o nosso povo. Somente na primeira metade do século XX é que vamos ter as primeiras universidades no Brasil
que se mantiveram, fizeram história e formaram os nossos pesquisadores, que passaram a ter voz ativa na sociedade.
Sendo assim, se tivéssemos atrasado um pouco mais do que já estávamos em criar um ambiente que agregasse cientistas,
mesmo que internacionalmente já houvesse o maturamento, inclusive interesse, teríamos esperado um pouco mais para a
criação de institutos cujo mote principal era a pesquisa na área nuclear. N o inicio da segunda metade do século XX
começam a serem criados vários institutos preocupados com o nuclear no Brasil. Também, não podemos esquecer que
estamos em outras condições políticas como bem acentua Motoyama (1985), A gênese do CNPq., p. 29: "A revolução de
trinta é um divisor de águas, expressando ao nível econômico, a passagem da fase exclusivamente primário exportadora
para uma outra na qual a substituição de importação começa a ganhar relevo."
"'^ "Assim, em 1916, quando foi criada a Sociedade Brasileira de Ciências (que, em 1922, se tomaria a Academia
Brasileira de Ciências) havia no Brasil uma pequena comunidade de cientistas (..) a Sociedade (...), além de local de
reunião de cientistas brasileiros, foi, também, o ponto de ligação da comunidade científica brasileira com as comunidades
estrangeiras. Contribui para a difusão das ciências no país pela publicação de revistas, (...). Já nos primeiros anos, a
associação estava sendo dirigida por cientistas antipositivístas, que deram início a uma campanha pela implantação das
ciências no país e que lideraram o movimento que iria desembocar na criação das primeiras universidades brasileiras."
Dantes (1988). Fases de implantação da ciência no Brasil, p. 271.

129

expressar. Existia uma consciência do perigo do imediatismo e de uma cultura ceifada pela
retórica. Várias são as passagens em que constatamos isso nas falas dos pesquisadores que
dirigiram várias instituições, no país, ligadas à área nuclear. Ressaltamos um trecho de uma
publicação da CNEN (1959), órgão diretamente ligado ao nuclear e que esteve sempre
presente, seja dirigindo direta ou indiretamente as instituições da área nuclear no Brasil, na
distribuição de verbas, nas regulamentações de normas etc. Selecionamos o trecho:

"Vamos
Brasil

encontrar,
ainda

econômica,
bacharelismo

de início,

um paradoxo

na era do combustível
penetrando

afoito

de que somos feitos,

do pais, nossos físicos

vegetal,
nos

econômico,

deu já realmente
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tradição
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do

átomo?

importada

não eram de todo alheios

passos

que impressiona:
de sete léguas

È oportuno

de Coimbra

ao que se passava

lembrar

no mundo

das

à procura
que

e aqui instalada

por quê, vivendo

apesar

nos centros

da

o

libertação
de

todo

o

intelectuais

ciência.'?'''

O trecho acima nos revela a preocupação com uma possível tendência a uma cultura
livresca, demonstrando, não obstante, a crença no poder da ciência e tecnologia para o
enriquecimento do país. Seria isso uma vertente da influência da filosofia positivista?
Acreditamos que na área nuclear, o entusiasmo tinha vim cunho cultural de busca da
modernidade e a crença que ciência, tecnologia e desenvolvimento estavam para sempre
fadadas a viverem juntas. Isso será demonstrado nas páginas que seguem. Era o momento
que o Brasil estava começando a viver uma nova fase de otimismo.

Ainda na mesma publicação acima comentada encontramos um trecho de um discurso
do Almirante Octacílio Cunha^*° (então presidente da CNEN) onde além de afirmar que "O
que se iniciou de autêntico no pais" lembra a criação da Universidade de São Paulo em
1934 e frisa que "A atual geração

de cientistas

e professores

nacionais

teve a sua

formação há mais de vinte anos".

Não podemos pensar então que foi precipitada a nossa inserção na área nuclear na época
da criação do lEA. Mas, sim que havia um grande idealismo, por força de uma nova
geração, que tinha se formado nos últimos vinte anos, aliado, não podemos negar, à crença
no poder da ciência.

^''^ CNEN (1959). Separata do "Observador econômico e financeiro". Sem paginação.
CNEN (1959). Separata do "Observador econômico". Sem paginação.
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A existência de uma elite cultural bem estabelecida, na área de exatas, sobretudo após a
criação da USP, foi fundamental para esse otimismo quando olhamos em um primeiro
plano.

Esses jovens cientistas souberam demonstrar que os conhecimentos adquiridos tinham
fundamentos e quando requisitados eram capazes de resolver os problemas que iam sendo
postos. Estes estavam contaminados pelo ambiente cultural que aqui se implantava - uma
onda de modernismo

'.

Ainda Cunha (1959)^*^ continua afirmando:

"Não fossem

aqueles

estudos

(...) quando

saberíamos

interpretar

a importância

destruição

das cidades

nipônicas."

a era atômica

do funcionamento

se iniciasse

da primeira

pilha

em pleno
atômica

conflito

mundial,

ou mesmo

a

mal

espantosa

Ou seja, embora não dispuséssemos de grandes indústrias, embora estivéssemos
entrando "atrasados" na era nuclear, em relação a outros países, já vínhamos desde a
criação

da

USP

nos preparando

para

ingressar

nesse

campo

de

pesquisa,

há

aproximadamente vinte anos.

O conhecido físico nuclear Doutor José Goldemberg declara que a nossa inserção na
área nuclear, em 1956, com a vinda do reator para São Paulo, embora não tenha se dado de
forma a permitir um acesso completo à tecnologia nuclear propriamente dita, ocorreu após
trinta anos em que físicos, principalmente da USP, tinham interesse pela física nuclear e
que desde o fim da II Guerra Mundial o uso da energia nuclear vinha sendo discutido no
Brasil^^l

Nos anos trinta do século XX, no Brasil, temos o Estado Novo, o integralismo, as influências das idéias comunistas
nos movimentos políticos. Antecedendo a tudo isso, já ho início da década de vinte temos a luta de idéias entre os
'"acadêmicos" e os "modernistas" do outro lado que vão romper com uma norma até então estabelecida nas artes. Isso já
começara quando ocorreram as exposições de Lasar Segall e Anita Malfatti, em São Paulo, respectivamente em 1913 e
1917. O clima era de poder da capacidade humana de transformar o mundo. E estes não são fatos isolados. Têm
desdobramentos na sociedade. Diferentes grupos fundaram e expandiram o modernismo no Brasil no campo das artes. No
estabelecimento da cultura brasileira como em outras, o "eu" e o "outro" toma-se fonte do coletivo e as artes
desempenham um importante papel para a compreensão da sociedade de tal forma que elas se tomam fonte de identidade
da sociedade. Da carta de Pero Vaz de Caminha aos dias atuais a identidade através da arte, e nesse caso a literatura, é um
testemunho do. que pensamos e vivemos; é mais um guia do Brasil.
-'^ CNEN (1959). Separata do "Observador econômico". Sem pagínação.
Cabral, Milton (1983). Relator do Relatório de Comissão Parlamentar de Inquérito do senado Federal sobre
Acordo Nuclear do- Brasil com a República Federal da Alemanha.. Voliime VI, Tomo III. AnexosrAtas e
depoimentos, página 406.
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Talvez, essa seja uma das explicações para que não tivéssemos conseguido captar uma
influência marcante do tão propalado imediatismo ou uma tendência forte para a retórica
ou ainda uma crença exacerbada nos milagres da ciência nas principais linhas de pesquisa,
nos primeiros 25 anos da Instituição^*'* que estamos estudando.

Quando mudávamos de linha de pesquisa inadvertidamente sem pensar no enorme
tempo dedicado, gastos e aquisição de conhecimentos que poderiam ser perdidos,
estávamos sofrendo

pressões de outra ordem vindas, em primeira instância, da

instabilidade política do país e da falta de um planejamento de longo prazo para a política
científíca. Não era uma questão interna da Instituição.

No entanto, pelo menos para algumas linhas de pesquisa realizadas, na Instituição,
persistimos contra a questão de "modismo". Foram linhas de pesquisa que continuaram, a
despeito de momentos difíceis, até o início da década de noventa (Govemo Collor em
diante).

Nesse período, então, realmente houve um grande impacto negativo na Instituição, mas
que não discutiremos por enquanto por não ser o objetivo principal deste capítulo.

Também não constatamos uma forte influência dos gmpos que defendiam o que no
passado fícou conhecido como "ciência pura". A falta dessa vertente, na Instituição,
embora houvesse o debate, foi uma opção que de certa forma nos custou caro, pois nos
afastamos de alguns excelentes gmpos, do país, que desenvolviam uma teoria mais
elaborada no campo da matemática^*^.

Fica muito evidente esse aspecto quando analisamos os trabalhos do lEA/IPEN. Isso, no
entanto, não desvaloriza a riqueza dos trabalhos desenvolvidos na Instituição. Não
significa que não foram utilizadas bases científicas nas pesquisas, como pode ser
evidenciado nos trabalhos publicados.Tem que se analisar quais eram os objetivos
principais da Instituição desde o seu início.
Alguns autores acreditam como Alves (1998) que já no início do século XX "a Filosofia positivista de Augusto
Comte. uma das faces mais exacerbadas do cientificismo, não constituísse mais uma referência principal para esses
homens de ciência". José Jerônimo de Alencar Alves. Novos paradigmas da Ciência e os Engenheiros-cientistas no Brasil
de início do século. Seminário interno do "Centro Interunídade de História da Ciência da USP".
O próprio grupo do professor Waldyr Muniz Oliva, do Instituto de Matemática e Estatística da USP é um exemplo. O
professor Waldyr foi conselheiro da Instituição, portanto conhecia a casa , mas, não fez trabalhos conjuntos com os
pesquisadores do lEA. Quando falamos em trabalhos interinstitucional estamos nos referindo aos grandes projetos.
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A grande vantagem de um Instituto como o lEA/IPEN é a possibilidade de interação
com as diferentes áreas do saber. O lEA, criado para desenvolver tecnologias, antes de se
embrenhar exaustivamente nas deduções e análises teóricas, teve uma oportunidade de
estar localizado dentro da Universidade, que foi importante para suprir essa atividade ausente na maioria dos trabalhos dos pesquisadores do lEA/IPEN.

Nos seus primeiros anos isso, ocorreu de maneira satisfatória (final da década de
cinqüenta e início de sessenta), depois houve um período em que esteve mais fechado a
contatos externos (décadas de setenta e oitenta) e, finalmente, volta-se a abrir para a
comunidade científica da USP a partir da segunda metade dos anos noventa.

A análise, aqui, está sendo feita mais do ponto de vista qualitativo e baseada nas
parcerias encontradas e registradas nos trabalhos usados como fonte primaria de pesquisa.
Outro parâmetro para as nossas afirmações encontra-se na forma de gerenciamento dos
diferentes superintendentes da casa.

De

toda

maneira,

o

Instituto

surge

com

a

bandeira

de

uma

ciência

bem

institucionalizada em um país em desenvolvimento. Uma outra vantagem é encontrar sob
uma mesma direção profissionais de diferentes qualificações, muito embora houvesse
momentos em que a troca de experiência e, portanto as discussões, assim como o uso
comum de equipamentos, tivesse sido dificultado pela estrutura rígida e vertical da
Instituição. Essas diferentes qualificações, quando bem gerenciadas, auxiliam a busca para
a solução de problemas, busca de metodologias, determinação de processos, etc.

Encontramos dois excelentes exemplos na década de oitenta quando um grande projeto
- domínio da tecnologia do ciclo do combustível - foi implantado na Instituição. Outros
deles são as pesquisas e as rotinas para a obtenção dos radioisótopos e radiofármacos.
Grande parte da instituição se vê envolvida em um mesmo projeto e um complementa o
outro. Jair Mengatti^*^ manifesta-se sobre esta característica:

"(...)

Acho

Radiofarmácia

que

esse
(CR).

reconhecimento
Temos

enormes

hoje

pela

parceiros

sociedade
aqui

' Jair Mengatti, entrevista realizada em 12/11/2002.
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Ainda Constância Pagano^** :

"Contamos
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qualidade".

Temos visto, no decorrer da história da ciência e tecnologia, que atualmente, estamos
vivendo o período dos grandes projetos. No entanto, eles embora devam ser bem
gerenciados, mesmo dentro de um plano diretor para a Instituição, toma-se necessário que
possa haver uma certa elasticidade na hora dos pesquisadores tomarem certas decisões.
Não é possível, por exemplo, que a Instituição desloque a verba de um projeto aprovado
para outro projeto que obteve menos verba ou mesmo que não tenha nem sido submetido a
um órgão de fomento.

O período de centralização da gestão do Professor Pieroni funcionou no contexto
histórico da época e mesmo assim causou alguns problemas. Deixou a marca do
autoritarismo no Instituto que precisará de algumas gestões para que seja diluído a ponto
de não mais causar prejuízos para o bom andamento dos trabalhos e das pesquisas.

Gostaríamos de deixar registrado que o momento histórico em que vive a Instituição, neste final de século XX e início
de século XXI, não nos deixou alternativa e os superintendentes anteriores, creio que Mengatti concordaria conosco se
fosse consultado, também deram apoio à produção de radioisótopos e radiofármacos. A diferença, antes, era que a área do
ciclo do combustível também era um dos "mote motif" da casa. Hoje temos muitas outras áreas que precisam ser
estimuladas, mas fica para a produção de radioisótopos o encargo de ser o "carro chefe" da Instituição, como ouvimos em
várias reuniões no auditório Rômulo Ribeiro Pieroni, o Doutor Spero Penha Morato pronunciar.
Depoimento da chefia do Centro de Radiofarmácia, Doutora Constância Pagano da Silva em 16/12/2002.
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Por conta de estarmos inseridos em um país em desenvolvimento, a Instituição tem o
seu papel muito dificultado, com a falta de verbas para sustentar as pesquisas. No caso,
área nuclear, elas são dispendiosas. O reverso da medalha é a quase total segurança de que
a persistência conduzirá ao sucesso. Como já tínhamos comentado, na escala macro, nós
sabemos os caminhos que deverão ser percorridos.

Uma grande desvantagem é a de ficarmos atrelados às diretrizes nacionais para ciência e
tecnologia. Mudando o govemo os objetivos podem, da noite para o dia, serem
modificados. Um exemplo que não cansaremos de abordar, sob diferentes aspectos, foi o
ocorrido quando da eleição do presidente do Brasil, Femando Collor de Mello.
A outra desvantagem é o isolamento entre o Instituto e o sistema produtivo, não por
culpa dos pesquisadores e industriais nacionais, mas por falta de uma infra-estmtura
industrial adequada no país. Teremos oportunidade de explorar amplamente mais adiante a
questão.

Aqui deixamos registrado que esse vácuo foi, paradoxalmente, uma oportunidade em
algumas áreas para um desenvolvimento de produtos que geraram o reconhecimento
dainstituição além de gerar receita. Esta conotação, que não é empresarial, mas também
não é acadêmica, foi acentuada a partir da década de noventa e foi bem sucedida na
Instituição, mas criou urri espírito mais empresarial que pode, em um longo prazo, nos
afastar dos propósitos de um instituto de pesquisa.
Ao levantar algumas vantagens e desvantagens específicas da Instituição lEA/IPEN, o
fazemos no contexto histórico do país e não se trata de críticas ou elogios. Temos também
que observar que o que ocorreu não poderia ter se passado como descrevemos não fosse a
institucionalização, embora tardia, da ciência no Brasil.

À luz das análises que viemos fazendo, devemos ressaltar que o lEA hão foi criado para
resolver um único problema específico e nisso resulta a sua grande vantagem histórica.
Quando surge um novo campo de pesquisa ou quando se vê na obrigação de dirigir os
estudos para outra área os pesquisadores estão preparados para enfi-entar o novo desafio.
Devemos esse legado à própria história da busca da autonomia na área nuclear que se
desenrolou no país, tendo à sua frente nomes como o Almirante Álvaro Alberto, Marcello
Damy de Souza Santos, este último que trabalhou com afinco para que o Instituto fosse um
centro de pesquisa, Rômulo Ribeiro Pieroni que alargou fisicamente a Instituição. Uma das
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grandes preocupações do Pieroni foi com a biblioteca. Ao longo do trabalho iremos voltar
à esses dois últimos pesquisadores. Não obstante faremos um parêntese para relatar a
preocupação do doutor Pieroni com a Biblioteca da Instituição e com as instalações dos
laboratórios. No início os livros eram de propriedade particular do Doutor Pieroni como
nos relatou o Doutor Gian Maria A. A Sordi. Dada a expectativa com a área nuclear, os
prédios foram projetados para grande volume de trabalho, com laboratórios de grande
porte, com um espaço enorme para uma biblioteca.

A chefia da Divisão de Informação e Documentação Científica do IPEN, na pessoa da
Senhora Mery P. Z. Igami nos remonta ao início da biblioteca e o seu crescimento não
somente em infra-estrutura como em documentação científica, informatização e prestação
de serviços à comunidade dos pesquisadores nacionais. A biblioteca é um fruto de
trabalhos e dedicação de vários pesquisadores que se empenharam em modernizá-la, sendo
a própria Sra Mery Igamy, trabalhando desde o final da década de setenta incansavelmente
pelo seu bom funcionamento.

Os funcionários que são bem treinados e fazem dela um ambiente de pesquisa e consulta
extremamente importante para os pesquisadores. Houve momentos difíceis quando a verba
quase não era suficiente para manter um mínimo de assinaturas de periódicos essenciais
para as linhas de pesquisas desenvolvidas na Instituição. Apesar disso os pesquisadores
sempre contaram com uma prestação de serviços essenciais para o pesquisador. Citamos
entre outros o interesse dos bibliotecários com os temas das pesquisas e a preocupação de
localizar as referências demandadas.o mais rápido possível.

Por ser um instituto de pesquisa não poderia existir sem essa infraestrutura e o professor
Pieroni tinha isso em mente quando instalou o seu embrião no prédio contíguo ao reator
nuclear. Ainda, dada a especificidade da área nuclear, os laboratórios foram projetados
com instalações adequadas à proteção do meio ambiente e do trabalhador.

O relacionamento direto ou indireto com a CNEN e a proximidade de um grande centro
comercial e cultural do país como São Paulo facilitaram os contatos, as pesquisas e a
aquisição de literatura adequada.
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No início era difícil. Basta olharmos as fotos da época da construção do Reator e outros
laboratorios, para verificarmos que o acesso pelas estradas de terra dificultava a locomoção
dos pesquisadores. Isso ocorreu também no início da USP como nos relatam os primeiros
pesquisadores. Somente o ânimo poderia explicar a escolha de uma profissão onde os
trabalhos teriam que ser feitos em um lugar de difícil acesso para os pioneiros.
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Um dos fatores chaves para a interdisciplinaridade ocorreu com a oferta de cursos nos
diferentes campos da área nuclear no início e depois sendo estendida para áreas correlatas.
Comentamos anteriormente esta particularidade da Instituição.
O velho debate que se fazia presente nos anos cinqüenta do século XX, colocando em
confronto a ciência pura e a ciência aplicada persistiu na Instituição até os anos oitenta,
mas sem grande prejuízo para o Instituto.

A comparação com a Universidade era inevitável enquanto não entendêssemos o nosso
papel. Devemos um grande salto nessa questão à direção impressa por um dos seus
superintendentes.

Doutor

Spero

Penha

Morato.

Este

pesquisador

teve

as

suas

características pessoais reforçadas pelo momento histórico em que vivíamos (início da
década de noveríta). Isso se manifestou na orientação para; procurar responder às questões
postas

pela

sociedade

com

o

desenvolvimento

de

tecnologias

afins,

apoiar

o

desenvolvimento de processos e produtos, atender à demanda da sociedade além da já
falada procura de verbas nos órgãos de fomento.
Essa característica foi reforçada na segunda gestão do Doutor Claudio Rodrigues, que
como vimos anteriormente, deu um grande apoio para o implemento das atividades de
pesquisa, desenvolvimento de comercialização de radioisótopos e radiofármacos^^'.
"''Agora, setembro de 2003, somente algumas salas de pesquisadores ainda se encontram nesse prédio. Na gestão do
Doutor Claudio Rodrigues foi construído um prédio com os laboratórios planejados para a atividade específica dos
tratamentos de rejeitos radioativos. Nos dias atuais os rejeitos, com o envelhecimento das fontes radioativas, com a
proibição de para raios utilizando ""'Am (estão sendo recolhidos) toma-se urgente que se incremente as atividades dessa
área.
•'^ Entrevista gravada com o Doutor Carlos Henrique em 12/03/2003.
À medida que fomos comentando e analisando esse ramo de atividade teremos que abarcar uma conotação,
infelizmente, não tão positiva, advinda desse novo rumo adotado pela Instituição.

137

Quando falamos em institucionalização da ciência no Brasil surge um debate
característico de um país com pouca aplicação de recursos para atividades científicas e
tecnológicas - ciência pura - que está permeando as discussões até a segunda metade do
século XX. No entanto, temos que ter presente que esse debate antigo, como bem acentua
Alves (1991), na Academia Brasileira de Ciências, era um reflexo do contexto social da
época^^^. Ainda Alves (1991) ressalta que, embora defendesse a ciência pura, os ñituros
acadêmicos não pretendiam realizar somente "ciência por ciência ^^"'".
Entre os pesquisadores do lEA o debate foi feito, não institucionalmente, de forma
amena, não chegando a influenciar o rumo das pesquisas. Constata-se isso quando
analisamos os trabalhos publicados que têm um caráter mais de aplicação tecnológica do
que científico.

Essas colocações permitem que estabeleçamos preliminarmente que: não tivesse já
sedimentada a tradição de ciência institucionalizada no nosso meio social, o lEA teria
esperado mais uma década para ser criado. O debate sobre as questões nucleares já vinha
sendo realizado e houve quem lutasse para institucionalizar a área, não o conseguindo no
passado. Quando as condições estavam maduras para ingressarmos nesse ramo de
pesquisa, já tínhamos a ciência e tecnologia institucionalizada no país e já poderíamos
aceitar a definição proposta por Bemal para ciência como já comentamos anteriormente.
Com a criação do CNPq, em 1951, em parte, não cansamos de falar, fruto da luta do
Almirante Álvaro Alberto^^'*, já podemos vislumbrar no artigo 3- item "c" juntamente com
o item "h" o germe da criação do lEA"^^^.
Motoyama, num artigo sobre a origem do CNPq remonta às atividades da Sociedade
Brasileira de Ciências nos idos de 1919. Analisa cs movimentos surgidos desde aquela
época pela institucionalização da ciência no Brasil até a criação do CNPq.
Não podemos deixar de sublinhar que essa é a mesma origem do lEA quando foi criado
em um convênio com a Universidade de São Paulo e o CNPq, acrescido de outras questões
que se faziam presentes, sobretudo por se tratar de uma área sensível como a nuclear, e
que, além de comportar em si uma alta tecnologia, também acabava agregando o
desenvolvimento tecnológico em outras importantes áreas.
Alves (1991). "O movimento pela ciência pura e a Academia Brasileira de Ciência". Página 112.
Alves (1991). "O movimento pela ciência pura e a Academia Brasileira de Ciência". Página 113.
Para maiores detalhes citamos Motoyama (1985). "A gênese do CNPq".
^'"^ Versa esse artigo sobre a formação e o aperfeiçoamento dos pesquisadores e técnicos e a sugestão aos poderes
competentes de tomar providências para que os objetivos se realizem. O artigo 4 o definia os princípios da política estatal
com respeito ao átomo. In CNEN (1959). Separata do "Observador econômico". Sem paginação.
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Não podemos pensar no ciclo do combustível sem falar em alto forno, ciência dos
materiais, eletrônica, etc. O IPEN desenvolveu tecnologia em muitas dessas áreas e, entre
estas, já citamos as áreas de ciências dos materiais e engenharia química.
Inicialmente também desenvolveu alguns excelentes trabalhos de eletrônica, mas pelas
próprias condições de ser uma área, que intemacionalmente se desenvolvia a passos largos,
e a necessidade de dar suporte na manutenção dos trabalhos desenvolvidos na Instituição,
acabaram por afastar os engenheiros e técnicos do desenvolvimento de equipamentos mais
sofisticados, mas ainda na década de setenta e oitenta se desenvolviam equipamentos como
controladores de temperatura para os fomos, detectores tipo Geiger Mulher, etc além da
manutenção daqueles outros equipamentos importados.

Após essas ponderações sobre o ponto que queremos destacar, neste capítulo, ainda
entendemos que, intemacionalmente, as questões objetivas já haviam gerado a necessidade
de tal instituto com o Projeto "Átomos para a Paz" (que já foi parcialmente abordado
anteriormente e que discutiremos ainda em maiores detalhes em outro capítulo^^^.) o que
concluímos dessa discussão é que internamente também já estávamos amadurecidos,
mesmo que, a quantidade de cientistas fosse pequena no país.
Começamos este capítulo com duas citações, um presidente da república e um
govemador, ambos, entusiasmados com a criação do lEA. Terminamos com o depoimento
de um micro empresário quase cinqüenta anos depois.

"(O meu depoimento)
iniciação

científica

elétrica,

a biblioteca.

como pessoal.

é uma forma
até o doutorado.

de agradecer
Agradecer

(...). O IPEN foi sem dúvida

Obrigado

pela oportunidade

o longo tempo
a todos

que o IPEN apostou

os pesquisadores,

quem contribuiu

de estar complementando

ao pessoal

em mim desde a
da oficina

com a minha formação
a

tanto

minha

mecânica,
profissional

pesquisa^^^".

O projeto Átomos para a Paz será discutido no capítulo intitulado "Aspectos tecnológico na área nuclear e a
Instituição - Enfoque histórico e Estrutural.
Entrevista gravada em 2003, com o Doutor Gerhard Ett, jovem micro empresário da Eletrocell que se formou na
Instituição
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rv - Reator nuclear e bomba nuclear. Imagens confusas e juízos de valor

"A complexidade
das questões contemporâneas
é uma faca de
gumes: fascinante
pelo seu caráter
inaugural
de uma nova
ameaçadora
pelos
riscos de manipulação
da ignorância
e
espantalho
do obscurantismo
".
Rosiska

Darcy de

dois
era,
pelo

Oliveira^^"

A bomba
é uma flor de pânico apavorando
os
florictdtores
A bomba
E o produto quintessente
de um laboratório
falido
A bomba
E a miséria confederando
milhões de
misérias
A bomba
Com ser uma besta confusa
A bomba
Não destruirá a vida
O homem

dá tempo ao homem para que se

salve

Tenho esperança liquidará a bomba
Carlos

Drummond

de

Andrade^""

O temor e o medo fazem parte do nosso dia-a-dia e movimentam um mercado
milionário^°°. A origem do medo tem sido objeto de discussão''*". Em todos os setores
encontramos alguma referência ao medo. O medo tem várias facetas e até na Bíblia, em
diferentes passagens, os autores falam no "temor a Deus^°^" como uma das maneiras de

Oliveira, Rosiska Darcy (2000). "O destino não é mais o que era antes". Folha de Sao Paulo. Cademo Opinião.
Tendências/debates.
Para Haroldo de Campos, o poema (..) consegue afinal compor um contexto coerente e envolvente, de revolta contra a
corrida bélica e de fé no humanismo pacifista. In Carlos Drummond de Andrade. Francisco Achcar, Publicação Folha
(2000), p. 105-106.
Hoje em dia prosperam as "indústrias" de proteção contra o roubo de carro e casa. seguro de vida. seguro saúde,
seguro contra incêndio. Quando estacionamos o nosso caro na rua, mesmo em locais chamados de "Zona Azul", sempre
encontramos "alguém" disposto a tomar conta do mesmo. Ainda que existam os seguros contra roubo e outros danos,
acabamos por ceder ao pedido de: "posso tomar conta? "Por conta do medo que esse prestador de serviço venha a
danificar o nosso veículo ou mesmo facilitar o seu roubo nos sujeitarmos a esse mercado informal de trabalho que por
sinal movimenta muito mais dinheiro do que pensamos. Esse é um aspecto simples do medo que é manipulado e talvez
até incentivado. Imaginemos em questões mais sérias como a "alta tecnologia" que pode se transformar em uma "bomba"
tanto no sentido literal da palavra como figurativo.
•"" Ver, por exemplo, Delemeau (1990): História do medo no Ocidente.
No belíssimo Salmo 110 (Heb.I II) intitulado "As obras do Senhor", versículo 5 temos: "Aos que temem deu-lhes o
sustento; lembrar-se-á eternamente da sua aliança." In Bíblia Sagrada. Tradução dos originais dos Monges de Maredsous
(Bélgica) pelo Centro Bíblico Católico. 12- edição. São Paulo: Editora Ave - Maria. p. 748 do Velho Testamento.
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caminhamos para a s a n t i f i c a ç ã o N o s s o

objetivo, no entanto, não é a discussão

específica dos aspectos positivos e negativos desse sentimento qiE nos acompanha ao
longo dos tempos e, menos aínda as suas implicações psicológicas.

Queremos abordar uma história mais recente que nasceu com as destruições causadas
nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Em 06/08/1945, os EUA
lançaram a primeira bomba atômica (fissão do urânio enriquecido) sobre Hiroshima e dias
depois (09/08/1945) lançaram, uma outra, em Nagasaki (fissão do plutónio).

Esclarecemos que não estamos, ainda, tomando partido, mas que estamos inicialmente
refletindo sobre questões passadas, segundo os nossos critérios éticos e os nossos
conhecimentos. Ambos se misturam""''* - ética e conhecimento - como já deixamos claro na
discussão do tema. Queremos, deixar marcada, através de um trecho de Hobsbawm (1994),
a falácia das boas intenções e justificativas dúbias tanto em questões aparentemente justas
como injustas.

"(...) longo prazo,
tratando
Hiroshima

os governos

as dos países
e Nagasaki

democráticos

inimigos

como

Japão

tampouco

totalmente

estivesse

ausente

americanos.

dos EUA, de reivindicar

das cabeças

do governo

de salvar

O lançamento

como indispensável

vidas de soldados

a URSS, aliada

à tentação

descartáveis.

em 1945 não foi justificado

certa, mas como um meio de salvar
isso viesse a impedir

não resistiram

para

É possível,

uma participação

as vidas de seus
da bomba

a vitória,

então

no entanto,

atômica

cidadãos,
sobre

absolutamente

que a idéia de que

preponderante

na derrota

do

americano^^"

O trecho mostra que devemos sempre analisar uma proposição tentando "ver", de forma
crítica, o maior número possível de implicações e influências embutidas numa proposição.
^"^ Entenda-se aqui santificação como "aqueles que aceitam Jesus como seu salvador" e, portanto procuram imitá-lo.
"Emprego uma linguagem humana, em consideração de vossa fragilidade. Como outrora entregastes vossos membros à
escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da
justiça para a santificação^ ". Notaj: a santidade própria de Deus (..) que ele comunicava a seu povo (...), ele a comunica
também aos que crêem em Cristo (...) . Rm 6-19 em "A Bíblia de Jerusalém (2000)", p. 2119. Ou seja, nesse caso, o
medo impulsionando para a santificação que salva.
íot "Vivemos, hoje, g-ave crise mundial de valores. É difícil para a grande maioria da humanidade saber o que é correto e
o que não é. Esse obscurecimento do horizonte ético redunda numa insegurança muito grande na vida e numa permanente
tensão nas relações sociais, agravada pela lógica dominante da economia e do mercado, que se rege pela competição, e
não pela cooperação, dificultando destarte o encontro de estrelas guias e de pontos de referência comuns. (...).
Considerando a história, verificamos que duas fontes da moral orientaram as sociedades até hoje: as religiões e a razão.
(...) a razão não é o primeiro e nem o último momento da existência. (...). Pela paixão captamos o valor das coisas. (...). a
paixão é um caudal fantástico de energia (...) precisa de margens, de limites (...). é aqui que entra a função insubstituível
da razão. (...) Eis que surge uma dialética dramática entre paixão e razão. Se a razão reprimir a paixão, triunfa a rigidez,
(...) e a ética utilitária. Se a paixão dispensar a razão, vigora o delírio das pulsões e a ética hedonista, do puro prazer. (...)
então emergem as duas forças que sustentam uma ética humanitária: a ternura e o vigor.". Boff, Leonardo (2003). Folha
de São Paulo. Cademo Opinião. Tendências/Debates. Como fundar a ética hoje? 15/06/2003.
Hobsbawm (1994), p.34
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Contudo, a nosso ver, nenhuma dessas asseverações, "morais ou imorais" justificam a
atrocidade de se lançar uma bomba nuclear na linha inimiga.

A natureza desse impacto e a possibilidade de usar a energia nuclear como meio de
coação, gerou imagens confusas nas nossas cabeças. O medo perturba o nosso raciocinio.
Fica mais difícil o julgamento isento de emoção. Conforme um maior número de pessoas
influencia umas às outras com as suas inquietações, mesmo que justas, toma-se mais difícil
usarmos a razão. O tema é complexo, delicado e pode dar origem a emoções exacerbadas e
incontidas.

Temos que ter cuidado com as palavras quando estas podem ser mal interpretadas. O
debate nos remete a questões de produção de energia e desenvolvimento, aplicação da
energia nuclear na medicina e biologia, poderio militar acompanhado de dominação de um
Estado sobre outro, competência tecnológica, destmição e segurança, análise custobenefício etc.

A história tem nos mostrado que o progresso tem o seu preço^°^, muitas vezes muito
caro para a sociedade. Outrossim, o apego em demasia à manutenção do "status quo ",
normalmente, é um fi-eio^°'' que impede a industrialização em prol de outros setores que
fizeram porventura um grande "lobby", por exemplo, o agrícola.

Outros movimentos, como os ambientalistas, promovem a defesa do solo, rios e dos
animais e se esquecem das necessidades dos seres humanos. Aqueles

defensores

exacerbados do meio ambiente, que são contra as pesquisas e desenvolvimentos
tecnológicos se esquecem que esse mesmo meio, embora deva ser preservado, deve servir
ao ser humano. Em contrapartida aqueles que só pensam nos seus interesses imediatos e
dilapidam indiscriminadamente o meio ambiente se esquecem que os seus descendentes,
um dia, sofi*erão as conseqüências do mau uso desse meio ambiente.
'"^Um exemplo típico são as inundações inevitáveis de terras férteis quando instalamos as hidrelétricas. Precisamos fazer
um estudo de impacto ambiental rigoroso antes de escolher o local definitivo.
No início do processo da passagem do capitalismo primitivo para o capitalismo industrial, as corporações de ofícios
desapareceram. Deu-se início às instalações das indústrias fabris. No entanto, temos que ter uma consciência social que
o progresso não pode dizimar uma classe ou uma camada da população, ele tem que ser planejado com políticas
públicas. Recentemente, no Brasil, quando as grandes redes de supermercados abriram as suas portas, famílias que
trabalhavam no pequeno comércio não tiveram nenhuma política governamental que organizasse a situação, e, o que
vimos foi o pequeno comércio fechando as suas portas e famílias indo à falência. Não somo a favor do progresso a todo
custo, e sim do progresso organizado, planejado, pois afínal somos seres vivos privilegiados pela capacidade de pensar
racionalmente, mesmo que os neurologistas, biólogos, médicos em geral e profissionais de áreas correlatas, ainda, não
conseguiram chegar a um consenso do que significa o ato de pensar.
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A defesa do meio ambiente (como usá-lo corretamente?) deve ser feita não para
preservar a natureza por si mesma, mas para sustentar o homem na terra e lhe dar
condições saudáveis e agradáveis de vida. Isso só ocorrerá com u m a abertura democrática
real que, por sua vez, só ocorre com a participação da sociedade que seja provida de um
sistema de educação em todas as áreas do saber humano.

Em suma, vivemos em um jogo de interesses. Quer queiramos ou não a mediação é feita
pela ética e normas da sociedade. Sendo assim, é importante que ambos os lados se
manifestem e tornem públicas as suas opiniões, que a sociedade possa discutir ampla e
democraticamente. No entanto, não podemos esquecer que estamos o tempo todo
vivenciando uma correlação de forças entre interesses diferentes, onde não somente o mais
ético e racional ditam as leis e normas de uma sociedade. Algumas vezes, somos levados a
decisões menos justas movidos por interesses de grupo, concepções ideológicas, etc.

Sejam quaisquer dos assuntos citados, ou outros correlacionados, o fato é que nos meios
acadêmicos, militares ou governamentais, a energia nuclear e suas possibilidades
aplicativas faziam com que os olhos das pessoas piscassem mais rápido na década de
cinqüenta, pelas suas potencialidades, quer positivas, quer negativas..

O debate não se restringiu aos limites dos Estados, sobretudo por ser tratar de uma
tecnologia que envolvia assuntos estratégicos. Nessa época, várias organizações e institutos
intemacionais estavam sendo criados com o fito de maior controle das aplicações da
energia nuclear ou para a sua aplicação^"*.

Inserir o trecho "para fins pacíficos" virou quase que obrigatório em todas as
publicações sobre energia nuclear, como se isso garantisse o uso que iríamos fazer da
tecnologia desenvolvida. Esta forma de se expressar sobre a energia nuclear virou um
passaporte para começarmos a tratar do assunto e a encontramos na série de publicações do
lEA, nos pronunciamentos dos superintendentes que passaram pela Instituição, nas falas
dós Presidentes da República sobre o tema etc.

Muitas instituições foram criadas, no passado, para cumprir o controle do desenvolvimento tecnológico com fito a
empregá-lo no comércio. No caso do "nuclear" o objetivo era o controle de uma "força" que poderia ser usada
militarmente. Nao é por acaso que surge a Agencia internacional de Energia Atômica quando não dava mais para conter o
segredo do processo de fissão e assim ocorre com os institutos de pesquisa na área nuclear.
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Até hoje, como membros da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) - entre
outras ocupações fiscaliza as atividades nucleares civis para controlar materiais nucleares
salvaguardados -, prestamos conta do nosso combustível queimado e rico em plutonio, que
está sob a salvaguarda da AIEA.

Uma das razões pela qual sofremos forte pressão nos momentos que tentamos
desenvolver programas autônomos no âmbito da energia nuclear teve como preocupação
básica o medo do que viríamos a fazer com o plutonio recuperado no reprocessamento "'"^
do combustível queimado. Outro organismo internacional criado em 1959 foi a Comissão
Interamericana de Energia Atômica (CIEA)^"'.

Sem maniqueísmos"'", foi em um contexto ambíguo entre ceder ou não o segredo
nuclear que nasceu a idéia da criação de um instituto de pesquisa que tivesse as principais
funções bem documentadas na publicação IEA-1^'^ (provavelmente de 1958):

Desenvolver
Produzir

radioisótopos

Contribuir
várias

para

sobre a energia
para estudos

a formação

Universidades

Estabelecer
atômica

pesquisas

bases,

da
dados

atômica,

para fins

e experiências

em ciência

pacíficos;

em quaisquer

e tecnologia

pontos

nucleares

do

país;

de cientistas

e técnicos,

provenientes

de

Federação;
construtivos

para fins industriais^'^,

e protótipos

de reatores,

tendo em vista as necessidades

destinados
do

ao aproveitamento

da

energia

país.

É criado o Instituto de Energia Atômica (lEA) e historicamente sabemos que estava
ocorrendo um processo de modemização do país, no govemo Juscelino Kubitschek^"''. O

^"^ o Pu-239 é produzido no reator nuclear quando U-238 é irradiado com nêutrons (faixa de energia conveniente) e
pode ser utilizado como combustível nuclear ou para a fabricação de bombas nucleares.
Outras tentativas de controle de "tudo" o que dissesse respeito a energia nuclear já vinha, anteriormente (anos
quarenta), ocorrendo só que com um posicionamento explícito de controle como é o caso da "Atomic Development
Authorithy ( A D A ) . Marques (1992) p. 29 entre outros comenta: "Esta organização teria, como uma das prerrogativas,
expropriar todas as reservas de minerais físseis do globo, tomando-se, ao mesmo tempo, proprietária de todas elas".
Esta afirmação ficará mais clara à medida que desenvolvermos o nosso raciocínio e levarmos nossas hipóteses. Por
enquanto, é importante que tenhamos em mente que a decisão de ceder um reator, mesmo que de pesquisa, para um país
da América do Sul, não foi uma decisão fácil para os EUA, foi política e implicou em confrontos de posições diferentes.
^'^ Publicação lEA-l (S/d). Reator de Pesquisa. Segundo anotações do Dr. Alcídio Abrão intitulada "subsídios para a
história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)", não publicada, a Pub-IEA - 1 é de 1958.
Abordaremos mais de perto, no decorrer do trabalho, esse objetivo.
Esse govemo como tantos outros foi controvertido. JK. no início do seu mandato, propunha a modemização do país
meio qie independente, mas, posteriormente, faz um acordo com os grandes capitais. Um exemplo é a indústria
automobilística que se instala, sobretudo em São Paulo, não resta dúvida que gerando empregos, mas o capital não era
nacional. No início do seu govemo, comparece na inauguração do lEA, mas, posteriormente, não deu grande apoio para a
área nuclear.
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otimismo que existia no mundo acrescentado pelo clima favorável à energia nuclear como
já discutimos no capítulo anterior""^, era um contrapeso para as inquietações provenientes
das reais implicações danosas do uso e desenvolvimento dessa tecnologia - acidentes,
incidentes, uso para fins militares.

Desde o início, a Instituição nasce marcada por alguns estigmas entre outros esse que
estamos discutindo, e que é a questão do medo de novas tecnologias. Outro deles é que a
tecnologia é um veículo de desenvolvimento para os países e, no caso da criação do lEA
estaríamos entrando no seleto "clube nuclear". Antes de prosseguirmos com a discussão do
medo voltemos à questão das relações intemacionais.

É mais que sabido que as relações intemacionais não foram drasticamente alteradas por
conta, somente e, sobretudo, da descoberta e o controle da energia n u c l e a r ^ O maestro
dessa orquestra gigantesca, que são as relações intemacionais, chama-se ideologia, a luta
pelo poder mundial

A denominada "Guerra Fria^'*" entre EUA e URSS que se instalou no mundo,
movimentou, querendo ou não, as relações intemacionais no período posterior à segunda
Guerra Mundial. A causa principal não se encontra na possibilidade do uso da energia
nuclear para fins militares. O inverso é mais plausível - a luta pela obtenção da primazia da
tecnologia nuclear, sobretudo àquela que mais diretamente se aplicava à confecção de
armas era fmto da Guerra Fria.

•"•^ Discutiremos mais adiante no capítulo intitulados "Aspectos tecnológicos da área nuclear e a Instituição - Enfoque
histórico e estrutural".
Wrobel. Paulo (2000), "A política nuclear brasileira", p. 71 apresenta uma discussão sobre o assunto assim como vale
a pena a leitura de Girotti (1983), "Brasil: Estado nuclear e democracia".
Até aqui já citamos algumas vezes o termo "ideologia". No entanto, nesse momento, por estarmos afirmando que uma
concepção é ideológica, sentimos a necessidade de precisar melhor. A palavra ideologia assume as mais diferentes
conotações no discurso do dia a dia. Eagleton (1997) em "Ideologia" lista 16 definições de ideologia e discute
detalhadamente cada uma delas. Aqui estamos nos referenciando a "Um corpo de idéias característico de um determinado
grupo ou classe social " como aquele mais debatido entre grupos ditos de "direita" e de "esquerda" na segunda metade do
século XX mais na acepção de Hobsbawm (1996) de a "Era dos Extremos'. Não somos daqueles que acreditam que
exista um lugar totalmente não ideológico. No entanto, achamos que não podemos perder de vista, por conformismo, a
importância de analisar a condição do "saber", do "conhecimento", mesmo que, nós mesmos, não estejamos totalmente
isentos de ideologia. Inevitavelmente pertencemos a um grupo dentro da sociedade.
"Mas, à medida que avançava a década de 1930, tornava-se cada vez mais claro que havia mais coisas em questão do
que o relativo equilíbrio de poder entre os Estados-nação que constituíam o sistema intemacional (..basicamente
europeu). Na verdade, a política do Ocidente - da URSS às Américas, passando pela Europa - pode ser mais bem
entendida não como uma disputa entre Estados, mas como uma guerra civil ideológica intemacional. (Como veremos,
esta não é a melhor maneira de entender a política da África, da Ásia e do extremo Oriente, dominados pelo
colonialismo).
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Na segunda metade dos anos cinqüenta, o próprio "Programa Átomos para a Paz",
segundo relato anterior, foi criado dentro desse quadro de controle intemacional dos países
não detentores da tecnologia, mas que apresentavam um potencial de vir a domina-la,
sobretudo aqueles que tinham uma reserva considerável de minérios ricos em tório e urânio
como o Brasil. Igualmente sabemos o que Wrobel nos sintetiza:

"o homem
próprio

inventou

habitat

"No entanto,
recusar,

uma tecnologia

capaz

de destruir,

não apenas

o seu adversário

momentâneo,

mas o seu

(Wrobel, 2000)^'

a despeito

solenemente,

do potencial

as pesquisas

de destruição,
no campo

não devemos

nuclea^^"

nos intimidar

e nos alarmamos

a ponto

de

".

A tecnologia nuclear, como qualquer outra forma de conhecimento é um processo de
criação humana, que visa aumentar o poder de nossa capacidade de gerar progresso e bem
estar para a sociedade. Ao aumentarmos a nossa capacidade de produzir energia, por
exemplo, como um dos possíveis benefícios dessa tecnologia, estamos aumentando a
capacidade de produzir trabalho através da razão e gerar riqueza. Não adianta alegarmos
que a sociedade não reparte o que ganha e que somente alguns são benefíciados e ainda por
cima do trabalho alheio. Existe um conhecido ditado que ouvimos desde crianças: U m
erro não justifica outro".

O fato de existir muitas injustiças sociais, assim como uma má aplicação das
descobertas, não é uma justificativa racional para pararmos de pesquisar e pensar. Além de
ser impossível, a menos que nos transformássemos, como num passe de mágica, em seres
irracionais, a própria preservação da espécie nos impulsiona à criação.
Ingenuamente alguns movimentos ecológicos propõem o fim das atividades nucleares e
enxergam uma bmxa malvada igual àquela que povoava a nossa infância, a cada nova
descoberta tecnológica.

Wrobel, Paulo (2000), "A política nuclear brasileira. Sessenta anos de política externa brasileira. 1930-1990.
Prioridades, atores e políticas", p. 67.
Independente da nossa vontade não é possível fingirmos que não adquirimos um conhecimento numa determinada
área. Mesmo que o coloquemos de lado ele funciona como uma rolha que tentamos submergir no oceano. Ela retoma e
mais cedo ou mais tarde vai "bater" no continente. Na sua coluna dominical da Folha de São Paulo, cademo Mais, de
25/03/2001, p. 19, Marcelo Gleiser tece um comentário interessante sobre o assunto em um artigo intitulado "reflexões
dominicais sobre ética e ciência".
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A preservação da espécie^^' não será realizada parando de inventar e ficando quietos em
TOO

nossas casas de campo, como proclama uma letra de música muito divulgada no Brasil

Uma questão que se levanta quando refletimos é quanto aos meios de que dispomos
para alimentar o número crescente da população. Iríamos parar de reproduzir e limitar o
número de filhos por casais como pregam alguns? Ficamos contentes ao nos depararmos
com a observação de Hobsbawm (1996)^^-', sobre o fim dos impérios, que em nosso
entendimento como substituição do velho pelo novo, como geração de melhorias de vida
para a população.

"O telefone

e o telégrafo

eram melhores

meios de comunicação

que a telepatia

do taumaturgo

".

O lEA não surge por acaso em uma cidade como São Paulo, que está se industrializando
e perdendo o medo de ensaiar o novo. Não podemos deixar de lembrar o belíssimo livro
"São Bemado" de Graciliano Ramos onde o personagem principal depois de se sair um
vencedor no Nordeste agrário do Brasil, perde a sua força por conta de se acomodar e
medo da introdução das novas tecnologias no campo.

A despeito de vários convênios com hospitais, institutos e universidades situados em
Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e o oferecimento de cursos para o país inteiro o
comentário anterior serve para nos lembrar que o que está acontecendo em São Paulo não é
uniforme no Brasil. Até como vimos, ainda, no capítulo sobre: "A institucionalização da
ciência no Brasil", no discurso de inauguração do reator que foi instalado no lEA o
Presidente da República"'^'* frisa:

"o que pode fazer

o

paulista".

Ainda a CNEN^^^ admite que o local escolhido para a instalação do reator foi São Paulo
por se tratar de um:

Entender "espécie" como ser iiumano.
Eu quero uma casa no campo/Onde eu possa compor muitos rocies rurais/ E tenha somente a certeza dos amigos do
peito e nada mais (...) /Eu quero plantar e colher com a mão/ A pimenta e o sal/Eu quero uma casa no campo/Do tamanho
ideal/Pau a pique e sapé (..). "Casa no Campo" de Zé Rodrix. e Tavito, gravado por Elis Regina In "Fascinação, O
melhor de Elis Regina", gravação da Philips. A letra da música é, por sinal, assaz bonita, mas que não invalida o
comentário da luta interna entre o velho e o novo onde o homem confunde o bem estar com a perpetuação do já existente
e "nada mais".
Hobsbawm (1996), Era dos extremos. O breve século XX. p. 200.
Publicação lEA-l, provavelmente de 1958S. Reator de.Pesquisa
CNEN (1959/ Átomos de paz para o Brasil, sem paginaçao.
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"Centro
únicos

pioneiro

na América

aceleradores

existentes

Latina

em pesquisas

no Brasil,

sobre

emfiincionamento,

fisica

nuclear,

encontram-se

convindo

ressaltar

localizados

que até hoje

em São

os

Paulo"

É realmente um motivo, mas não acreditamos que seja tão importante para a tomada de
decisão de construí-lo em São Paulo. Outros centros como, por exemplo, o Rio de Janeiro
também já tinham um corpo de profissionais na área. O Instituto iría, entre outros
objetivos, cooperar na formação de especialistas. Porque não na Babia, por exemplo?
Acreditamos que a segunda assertiva da CNEN''^^ é mais próxima da resposta:

" O / a / o de que as pesquisas
existente

na

atómicas

necessitam

de um amparo

de um grande

parque

industrial

como

o

capitalpaulista'^^".

Não pretendemos abordar em detalhes essa questão do contraste entre as diferentes
regiões do Brasil. No entanto, no decorrer da nossa análise temos claro que essa
discrepância entre as regiões existe. Não queremos cair no erro de discutir a historia do
ponto de vista de que o Brasil é o Sudeste.

A busca de conhecimento é um impulso característico da nossa espécie cuja essência
está na razão. Não podemos ficar, para sempre, gerando trabalho através de charrúas ou
outra forma qualquer que hoje denominamos de tradicional.

Todos os países deveriam usufruir daqueles benefícios advindos de novas tecnologias
participando do debate que vem junto com estas como se fosse a cauda de um cometa.

Ouvimos várias opiniões que se direcionam para caminhos diferentes. Muitos alegam
que os efeitos do uso de uma tecnologia são dependentes do uso que dela fazemos.

ChernobyP'^* - que foi um acidente - causou um impacto ambiental, matou seres
humanos, que habitavam uma área em tomo da instalação nuclear e trouxe efeitos

CNEN (1959). Átomos de paz para o Brasil, sem paginação.
São Paulo não poderia ser <;omparado com os grandes centros industriais do mundo, mas em relação ao Brasil era o
maior centro industrial.
Em 26/04/1986 na planta nuclear de Chernobyl localizada na Ucrânia, ocorreu um acidente nuclear em um dos seus
reatores. O impacto radiológico foi gravíssimo para a população circunvizinha à instalação, trabalhadores e meio
ambiente com a liberação de radionuclídeos de meia vida as mais variadas. Meia vida é uma característica de um
determinado radionuclídeo e compreende o tempo para que a metade dos átomos radioativos existentes em um
determinado tempo se desintegre. É uma grandeza usada para caracterizar um determinado radioelemento. Pará maiores
detalhes do acidente, ver: Bennett, Burton et all (2000). Chernobyl Accident: Exposures and effects.
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biológicos nocivos aos seres humanos. A nuvem radioativa não ficou limitada ao território
soviético.

As duas bombas nucleares que explodiram no Japão foram catastróficas e até hoje nos
arrepiamos quando ouvimos falar.

Essa tecnologia, a despeito de suas aplicações pacíficas, tem uma força poderosa de
coação e um potencial de destruição enorme. Super dimensionando, como se fôssemos
diretores do chamado "cinema novo", quem não teme saber que uma bomba explodindo
nos confins do mimdo poderá produzir filhos anormais em nossa cidade? Cientistas e não
cientistas sabem que o homem, a despeito da razão, não ficou neutro quanto à possibilidade
de fazer valer o "seu direito" mediante o uso da força e do medo"'^^.

Paralelamente a esse poderio desenvolvido com fins militares temos a questão da ética e
humanismo^""' que nos caracteriza como seres humanos e é um contraponto para medidas
irracionais. Eis um assunto belíssimo e amplamente discutido. Mesmo, tentados a discorrer
um pouco mais a respeito, só "tocaremos" no assunto o suficiente para servir de pano de
fundo para a nossa discussão.

O advento da era nuclear, como agora o da biotecnologia, levantou uma série de
questões, inclusive o da preservação da espécie há longo prazo. Como poderiam os
cientistas realizar pesquisas e divulgá-las, uma vez que, os resultados obtidos, em forma de
conhecimento, poderiam ser usados com o fito de coagir e matar seres humanos?
A pergunta é válida e muitos cientistas devem ter noites de insônia por causa do
debate"'^'. Alguns, devem ter sossegado os seus corações, com a resposta de que o processo
de busca do conhecimento é nato da nossa espécie, e que uma vez aberta uma porta, não
podemos mais retroceder e fingir que não adquirimos tal conhecimento, pelo menos para

"Ao criar uma bomba tão desumana eu tentava apenas "salvar a humanidade". In: "Os homens que mudaram a
humanidade", Robert Oppenheimer. Fiiipo Garozzo (1975). Fala de Oppenheimer colocada na capa do livro.
"O nosso mundo", disse Einstein, depois da explosão da bomba atômica sobre: Hiroshima, "está ameaçado por uma
crise cuja amplitude parece não ser compreendida por aqueles que possuem o poder de tomar as grandes decisões, para o
bem ou para o mal. A potência desencadeada do átomo mudou tudo, com exceção de nossa maneira de pensar; estamos
deslizando assim para uma catástrofe sem precedentes. Para que a humanidade sobreviva, é indispensável, agora uma
nova maneira de pensar!". In: "Os homens que mudaram a humanidade". Robert Oppenheimer, texto de Filipo Garozzo
(1975), p. 149. Esse alerta de Einstein é muito oportuno de ser relembrado, pois nos reafirma que, embora, tenhamos o
potencial da destruição somos seres que pertencem a uma espécie que pode destruir, mas cuja característica principal é a
construção de sua própria felicidade.
Na opinião de Garozzo (1975) p. 146 "dúvidas constituem a essência da responsabilidade do homem".
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sempre. Somos daqueles que vêem com simpatia essa opção, desde que tenhamos ao nosso
dispor, instituições nacionais capazes de coibir o uso indevido das descobertas e invenções.

As instituições devem ser pressionadas"'"'^ a adotar o consenso da sociedade sobre um
determinado assunto. Por sua vez, como já comentamos anteriormente, a sociedade precisa
ser educada em todas as áreas do conhecimento. Assim sendo, das inquietações e
discussões, sairão propostas as mais abrangentes possíveis para aquela época e sociedade e,
portanto com um imenso potencial de serem as mais justas.

Enquanto comunidade científíca, nós temos que participar do debate, pois devemos ser
formadores de opinião. Comentamos anteriormente, em uma das notas de rodapé, que hoje,
com a ciência institucionalizada, os cientistas ocupam cargos políticos importantes em
órgãos que têm poder de decisão. Enfím, é um processo em que educamos e somos
educados. É uma luta de opiniões inundada de razão, emoção, interesses imediatos de
corporações, das indústrias, do capital etc.

Resumindo, o possível uso indevido do conhecimento deve ser objeto de discussão pela
população, e um consenso geral sobre a aplicação deve ser alcançado antes da sua
liberalização.

Todas essas questões são teóricas e bonitas no papel, e demandam tempo para serem
colocadas em prática. Não podemos esquecer que a opinião pública pode ser manipulada
indevidamente por agentes que servem ao poder local e intemacional.

Nesse ponto acreditamos que vivemos em lutas ideológicas constantes e que esta faz
com que avancemos no conceito que empresto de LaRouche (1998) - um autor
controvertido, do qual admiramos algumas idéias e de outras discordamos - de humanismo
renascentista"'^"'. Outro assunto que muito nos agradaria continuar a discorrer, mas que nos
levaria a léguas do objetivo principal, no momento.

Existem formas de fazer uso da pressão através do debate público com racionalidade sem precisar fazer uso de atos
teatrais como, por exemplo, se amarar na porta de um Instituto protestando quanto o envio do elemento combustível
queimado de volta para os EUA acreditando que isso era perigoso, sem nenhum conhecimento das normas de proteção
radiológica Também condenamos os atos terroristas. O tempo do "olho por olho, dente por dente" já deveria ter ficado
muito distante da atual civilização, embora, muitas instituições não se deram conta.
"Três aspectos institucionais do Renascimento interdependentemente característicos, (...): I) que o Renascimento
substituiu o tecido de alianças e vassalagens próprio da sociedade imperial por uma forma de Estado nacional soberano
de caráter republicano, baseado na idéia platônica cristã de inteligibilidade de lei natural (..) 2) O princípio da nova
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Voltemos então à questão do medo face à dimensão intercontinental do eventual estrago
da má aplicação da energia nuclear ou mesmo de um eventual acidente do porte de
Chemobyl. O medo é um sentimento opressor que só o venceremos com o saber.

Chegamos onde queríamos. Acreditamos que justamente a possibilidade de que o mau
uso, a displicência com fatores como segurança e proteção radiológica, no caso da
tecnologia nuclear, possa nos afetar, nos conduz à vigilância redobrada e uma maior
segurança do que supomos normalmente.

Possivelmente que um acidente envolvendo a área nuclear poderá atingir proporções
maiores do que um desastre de trem ocasionado, por exemplo, devido à falta de
manutenção de sua maquinaria ou outro acidente como o vazamento de produtos nocivos
de uma indústria química.

Na área nuclear devido à meia-vida longa

de alguns radioelementos os efeitos

locais e atmosféricos perduram em média^^^ por dez vezes a meia vida do radionuclídeos
"pai".

A meia-vida de um radionuclídeo está diretamente relacionada com os possíveis efeitos
deletérios da radiação. Uma pequena quantidade de um radionuclídeo com meia vida da
ordem de minutos não irá persistir um tempo suficiente para causar um efeito significativo.

função do Estado, de fomentar o progresso científico generalizado e o progresso concomitante do conhecimento e das
atividades práticas (...), 3) a idéia de que as leis do Universo são inteligíveis às pessoas mediante o desenvolvimento da
centelha divina da razão, traço humano que nos faz à imagem de Deus, tanto imago Dei como capax Dei (...). Se um povo
irá participar do autogoverno da sociedade, como exigem as idéias independentes de imago Dei e Capax Dei, ele terá que
participar das idéias com as quais a sociedade se autogoverna. Pessoas analfabetas e ignorantes não podem participar
competentemente do autogoverno, pois não sabem quais as questões de govemo! (...). "O aumento numérico da espécie
humana, à diferença de todas as demais espécies, é função do crescente domínio do homem sobre a natureza - um
aumento da densidade demográfica relativa potencial, que, historicamente, se reflete no aumento da densidade
demográfica real. Ao transformar as suas condições de existência, o homem se transforma a si próprio e sua
transformação se reflete em um aumento paulatino da expectativa de vida do indivíduo ao longo da história da
humanidade. Tais mudanças podem ser melhores observadas nos últimos seis séculos de existência da espécie
(...)".Larouche, Lyndon (1998). A ciência da economia cristã.
T,/, (meia-vída): A cada Ty^ decai a metade da radioatividade inicial. Portanto, na segunda meia vida decai a metade do
que sobrou: ou seja,
da atividade inicial e assim por diante.
Estamos super dimensionando esses efeitos, levando em conta, somente as características físicas do radionuclídeo, e,
desprezando outros efeitos comO diluição no ecossistema, processos de descontaminação do solo como foi realizado no
caso do acidente de Goiânia etc. Eis a vantagem de termos a razão como nossa característica básica. Tudo fazermos para
preservar o nosso meio ambiente do qual devemos ser o principal beneficiado.
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Por outro lado, um radionuclídeo com uma meia-vida da ordem de anos pode causar
efeitos há longo prazo e se dispersar pelos vários conipartimentos de um ecossistema. Aqui
estamos falando da meia-vida flsica do radioelemento (o intervalo de tempo para que uma
determinada quantidade "X" de átomos de um dado radionuclídeo se reduza à metade por
desintegração, processo esse que ocorre sem interrupção e é estatístico).

Também temos que levar em conta a meia-vida biológica e outros fatores que não são
de interesse no momento.

Ainda refletindo sobre a questão do medo, afirmamos que o pânico desenfreado leva
pessoas a agirem no limite do racional. Um exemplo ocorreu em 2000 quando um grupo de
pessoas se amarrou às portas do IPEN protestando contra uma carga de combustível
queimado que deveria ser devolvido^^^ para os EUA. Não estamos analisando a
procedência ou não do protesto e sim a forma de protestar que não surtiria efeito de
impedir a carga de partir.

Vemos essas manifestações muito mais como um posicionamento político e ideológico
do que aquele alegado de preservação do meio ambiente. Contudo, muitos dos alertas dos
grupos, que são contra atividades, envolvendo a energia proveniente de reações nucleares,
devam ser levados em conta, e, são questões que o homem não pode negligenciar. Esses
grupos, sem perceber, estão sendo alimentados por forças sociais contrárias ao
desenvolvimento tecnológico de países como o Brasil.

Existe uma capa de defesa do meio ambiente que encobre outras dimensões dos
protestos. É uma questão delicada e complexa, pois ao mesmo tempo esses grupos também
atuam nos países que estão no topo do desenvolvimento tecnológico corno a Alemanha. No
entanto, a atuação desses, em países em desenvolvimento, tem matizes diferentes daquelas
outras ocorridas em países desenvolvidos. É um assunto que já era discutido anteriormente

Desde a sua operação quando alcançou a criticalidade, em 1957, o reator de pesquisa atualmente denominado lEARlm utilizou 127 elementos combustíveis de origem norte americana. O urânio usado nesses elementos apresentava
diferente grau de enriquecimento em U-235. Os EUA instituíram um programa denominado "Research Reactor Spent
Nuclear Fuel Acceptance Program" objetivando receber os combustíveis queimados, de procedência americana até 2006.
Uma das alegações é a redução da ameaça da proliferação de armamentos nucleares. Lembremos que o Pu-239 que é um
material físsil (material que é fissionado quando submetido a um feixe de nêutrons na faixa de energia térmica) que é
produzido em reatores nucleares pela irradiação de U-238 com nêutrons. O Pu-239 é usado na fabricação de bombas
nucleares.
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à criação do lEA e continuou indiretamente sendo vmi ator forte na vida da Instituição, mas
devido a pressões externas e praticamente nenhuma interna.

Se olharmos os jornais de São Paulo, da época da inauguração do reator lEA-Rl,
veremos que alguns se manifestaram contra, mas logo depois o assunto saiu das páginas
dos jornais e deixou de ser inquietação para a sociedade paulistana

A luta pela preservação dos nossos minerais, o "duo" conhecimento e dominação
tecnológica, o "Programa Átomos para a Paz", o acordo Brasil-Alemanha, o projeto
cognominado "paralelo" da Marinha do Brasil-'-'*, entre outras questões, que permearam a
vida da Instituição antes e após a sua criação, todos têm sua faceta ideológica.
Alguns desses interlocutores com a Instituição já foram discutidos, parcialmente, na
introdução. Outros serão discutidos no restante do trabalho, pois, só assim poderemos
entender amplamente a produção científica da Instituição.

No caso do Brasil não tivemos manifestações violentas voltadas contra a área nuclear de
maneira sistemática. Enquanto as pressões lá fora eram bem organizadas e nada inocentes
ainda estávamos procurando uma via.

Tivemos que lutar para garantir que os nossos minerais não escoassem como água numa
adutora rompida, depois veio uma fase cheia de otimismo e de possibilidades de
desenvolvimento econômico, misturada com o entusiasmo de que iríamos fazer ciência e
desenvolver tecnologia. Esta fase foi atropelada pela visão dos governantes, nos meados
dos

anos

sessenta

até

oitenta,

pela

visão

de

Brasil

potência,

enquanto

que

intemacionalmente já se começava a questionar o otimismo exagerado com a possibilidade
imediata da aplicação da energia nuclear para a produção de energia•'•'^.
Logicamente, somente o fato de ter saído do noticiário da mídia não significa que a inquietação passou. Outros fatores
contribuíram como o fato do reator nunca ter dado problemas, nem de acidentes e nem de incidentes complicados. A
comunidade científica da USP também não continuou se manifestando contra a operação do reator dentro da USP.
" ' No "site" (www.ctmsp.mar.mil.br) do Centro Tecnológico da Marinha, localizado em São Paulo(CTMSP),
encontramos escrito que no dia 17/10/1986 foi criado pelo decreto n^ 93.439 a Coordenadoria para Projetos Especiais
cujo nome foi alterado em 1995 para CTMSP. Continua esclarecendo que para atender às necessidades experimentais
funciona em Iperó. no interior de São Paulo o Centro Experimental Aramar. Ainda no mesmo site, na página de
capacitação tecnológica esclarece que a Marinha do Brasil vem, desde 1980, realizando um amplo programa de pesquisa
e desenvolvimento. Acrescenta que como diretriz fundamental, em todos os empreendimentos a cargo da CTMSP são
concebidos pela equipe técnica que, em alguns casos, conta com a colaboração de engenheiros, cientistas e pesquisadores
de outras instituições de pesquisa e de universidades do país.
" ' Somos simpáticos à análise feita por Marques sobre as diferentes fases que o país passou na sua escalada para
conseguir dominar a tecnologia nuclear. Aliás, essa demarcação é mais ampla e não abrange somente a tecnologia
nuclear. Resumindo, para Marques, de 1949 a 1955, passamos pèlo que o autor denomina de fase nacionalista e explica
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Alguns acidentes de peso vieram a fomentar mais ainda o debate do perigo de nos
embrenharmos no caminho nuclear. Estes foram, entre outros, o de Three Miles Island
ocorrido, em 1979, no EUA e nos anos oitenta (1980) o de Chernobyl ocorrido na antiga
URSS. Anteriormente um outro acidente de grande vulto ocorreu em 1957 na Inglaterra
(Windscale).

Em 1989, ocorreu o primeiro grande acidente no Brasil envolvendo exposição à
radiação

ionizante - conhecido como o acidente de Goiânia"'''*' -, assustou, mas

infelizmente, logo foi esquecido. Hoje ainda existem grupos que estão estudando os efeitos
biológicos produzidos pelas radiações ionizantes por conta desse acidente. A opinião
pública brasileira não comenta mais e praticamente apagou da sua memória, talvez, por
conta do pouco hábito de se ler artigos de divulgação científica no país

.

Ou seja, não houve praticamente uma pressão local na vida da Instituição pela corrente
que prognostica que a energia nuclear é sempre a vilã de alguns dos nossos problemas de
segurança. No entanto, como o dilema nuclear estava na pauta das questões intemacionais
e muitas das verbas que sustentam as pesquisas da Instituição vêm de organismos
intemacionais, sentimos em alguns momentos os reflexos dessas pressões abordadas por
vários autores.

A essência do caráter dessas pressões está camuflada em questões mais importantes, e
teve maior ou menor participação na Instituição em épocas diferentes.

que estávamos preocupados com a formação de uma massa crítica local e que dominava um clima de modernização no
país. A segunda fase, denominada de diplomática ou etapa de submissão, é justamente a inserção do nosso programa de
desenvolvimento ao programa "Átomos para a Paz" que iremos comentar mais adiante em detalhes por justamente estar
ligado a criação do lEA, Instituição da qual estamos o tempo todo preocupados. Esta fase começa em 1956 e termina em
1974. A terceira fase para o autor é a do desenvolvimento dependente, posterior a 1975. Essa fase é caracterizada pelo
acordo Brasil-Alemanha. O autor vai até o início do governo Cbllor. O livro foi publicado em 1992. Marques. Paulo
(1992).
Em setembro de 1987. na cidade de Goiânia, foi violada a blindagem de uma fonte de Cs-137 (T V2 aproximado de
30anos. In Atomic Data and Nuclear Data Tables, vol. 29, 2 (1983) p. 293 Academic Press. Inc) com uma atividade de
50.9TBq (IBq =ldesintegragração /seg.) que tinha sido largada, irresponsavelmente, em um prédio abandonado por uma
clínica radioterápica que ocupara o lugar anteriormente. A dispersão do material radioativo na cidade provocou a
contaminação de centenas de pessoas e do meio ambiente. O resultado imediato foi a morte de quatro pessoas, demolição
de vários prédios, e cerca de 3500 m^ de rejeitos radioativos. Para maiores detalhes ver IAEA (1988). The radiological
accident in Goiânia. Ver também Croft, J. R. (S/d) -IAEA-CN-70B1.1. Summary of the major accidents with radiation
sources and lessons learned. Uma análise completa encontra-se em lAEA/CNEN (1998). Goiânia 10 years later.
É mais comum a leitura de publicações místicas e/ou fantasiosas onde se discute os efeitos positivos dos cristais na
vida cotidiana ou aonde devemos colocar os móveis dentro de casa. que é um dos interesses momentâneos tendo até
publicações mensais sobre o assunto.
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No período do acordo Brasil-Alemanha, muito embora tenhamos ficado praticamente de
fora na viabilização do projeto de construção dos reatores e ainda que existissem
pesquisadores com experiência em algumas áreas do ciclo do combustível, tivemos acesso
a bolsas de estudo, tanto intemas como extemas, por conta do acordo que se formalizou no
denominado programa "Pró-Nuclear"^'*^.

A oportunidade da complementação da formação na área nuclear, em países que já
detinham tecnologias avançadas como a Alemanha, por exemplo, foi muito importante. No
entanto, vamos analisar tendo em vista que a Instituição não foi convocada para o projeto
de maior envergadura - a constmção dos reatores de Angra. Os pesquisadores que foram
contemplados com as bolsas de estudos retomaram ao país e não puderam praticamente
aplicar os conhecimentos adquiridos e convertê-los em novos desenvolvimentos na área
em questão (nuclear)^'*''.

"Angra" foi um pacote fechado, o IPEN não foi consultado, embora pelo número e
qualidade dos trabalhos desenvolvidos na área pudesse ter contribuído. Vejamos um
comentário de Girotti (1983)^'''*:
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o hexafluoreto
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urânio
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de
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Foi um programa da CNEN para a formação de técnicos na área nuclear. Segundo Marques (1992), Op. Cit. p. 90 o
programa não supriu a demanda. Nós vamos mais adiante e achamos que dado ao que denominamos "desmantelamento
da área nuclear", no Brasil, após, sobretudo 1990 (quando começou o govemo Collor de Mello) o aproveitamento
daqueles que usufruíram desse programa foi reduzido devido a falta de espaço para atuação científica e tecnológica no
campo. Explicaremos com mais detalhes no texto.
Quanto aos bolsistas "Pró-Nuclear", faltou o espaço adequado para a aplicação do que aprenderam lá fora. Teria tudo
isso sido obra do acaso ou já tinha sido pensado assim como foi o projeto Átomos para a Paz? Felizmente, o treinamento
não é de todo perdido pois fica o "traquejo" de se trabalhar em ciência e tecnologia e que segundo depoimentos dos
pesquisadores foi de muita valia para as suas carreira.
Girotti, Carlos Alberto (1983). Brasil: Estado nuclear e democracia, p. 125. Nesse trecho Girotti cita Amorim In
Nuclebrás importa o que p IPEN já tem. Estado de São Paulo, SP, agosto. 1979 e também "Nuclebrás procura negar as
denúncias, Estado de São Paulo, SP, 02 de abril de 1980. Ambas Cfr. Andreoli, Paulo.
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Fizemos questão de transcrever esse trecho do trabalho de Girotti porque, entre outros
objetivos, nesse, temos o cerne do que queremos o tempo todo demonstrar: a Instituição
esteve à deriva no que concerne à orientação governamental. Isto se deu por questões de
uma falta de uma política científica interna no país, não só duradoura e com continuidade
como capaz de incentivar um desenvolvimento de pesquisas que chamamos de "criativo" e
não "mimético".

Vários são os trabalhos, publicados pelos pesquisadores da Instituição que constatam
que é verdadeiro o que afirmou Amorím. Portanto, não poderia haver a a/egação de faíta de
conhecimento. O mínimo que os responsáveis pela condução da política científica e
tecnológica de um país precisam saber é quais são as linhas gerais das pesquisas realizadas
nos institutos, nas universidades do seu país etc.

Citaremos trabalhos, não só anteriores ao comentário de Amorim, mas também
posteriores. Esses revelam a existência de uma linha de pesquisa que persistiu na
Instituição, provavelmente, graças à persistência de seus pesquisadores. Isto já fica bem
claro na própria declaração de Amorim quando cita datas que vão do início da década de
sessenta até 1978.

Abrão e Lima"''*^ já em 1961 publicam um trabalho intitulado "Produção de compostos
de urânio nuclearmente puros no IE A".

Embora, naquela época, as experiências na área mais específica de engenharia química
ainda estivessem localizadas, fisicamente, no Departamento de Radioquímica, a Instituição
não mantinha em segredo a pesquisa. O trabalho citado acima foi apresentado no terceiro
Congresso Inter-Americano de Aplicações Pacíficas de Energia Nuclear. Será que a
denominação "pacífica" nos protegia de uma eventual retaliação?

Mais impressionante é a realização do trabalho intitulado "Separação e determinação de
terras raras em urânio" de autoria de Abrão (1961)^'*^. As terras raras, sobretudo no solo
brasileiro, se encontram em grande quantidade nos nossos minérios ditos nucleares. As
terras raras apresentam uma seção de choque razoável para nêutrons na faixa térmica e

Lima, F. W . ; Abrão, Alcídio (1961). Produção de compostos de urânio nuclearmente puros no lEA. pub. IEA-42.
Abrão, Alcídio (1%1). Separação e determinação de terras raras em urânio, pub. lEA-46

156

epitérmica e, portanto, seriam contaminantes indesejáveis em urânio para uso como
combustível nuclear.

A experiência que originou o trabalho especificado acima foi realizada nos laboratórios
da Comissão Americana de Energia Atômica em New Brunswick. Não estávamos
enviando um dos nossos mais capazes pesquisadores para ir fazer proselitismo ou turismo
nos EUA. Também não tínhamos escolhido o tema sem propósito de alcançar a tecnologia
de purificação do urânio. Aliás, o pesquisador em questão já havia trabalhado na indústria
na área nuclear (Orquima em São Paulo).

Em 1954, a referida indústria, segundo o próprio Abrão^'*^, inaugura em São Paulo a
primeira unidade para recuperação de urânio, na forma de diuranato de sódio, como
subproduto da industrialização da monazita.

Citamos um trabalho de Abrão (1994) intitulado "O ciclo do urânio no IPEN" que faz
uma síntese de anos de experiência no campo"''**. França Jr. (1975)^""^ publica um trabalho
intitulado "Unidade piloto de tetrafluoreto de urânio pelo processo de "leito móvel" em
operação no lEA". Na introdução do trabalho é esclarecido que o objetivo é de desenvolver
a tecnologia dos materiais para combustíveis nucleares e que se encontrava em
funcionamento a usina piloto na Instituição.

Vamos destacar mais um trabalho, de 1982, que trata de uma unidade semi-industrial"'^*':
"Operação de uma unidade semi-industrial de produção de U O 3 " que foi uma dissertação
apresentada no IPEN por Shigueaki Baba (dissertação para a obtenção do grau de Mestre
na área de Concentração em Reatores de Potência e Tecnologia do Combustível Nuclear).
Em 1978 iniciou-se a pré-operação da unidade semi-industrial contínua de DUA/UO3.

Em 1980, Alcídio Abrão et al apresentaram um trabalho no XXI Congresso Brasileiro
de Química realizado em Porto Alegre intitulado "Produção de flúor elementar no IPEN.

Doe. que serviu de referência para uma palestra proferida pelo Dr. Alcídio Abrão. Não publicado.
Abrão. Alcídio (1994), O ciclo do urânio no IPEN, publicação IPEN- 398.Op. Cit.
França Jr., J. Monteiro (1975). Unidade piloto de tetrafluoreto de urânio pelo processo de "leito móvel" em operação
no lEA. Publicação lEA- 381.
Baba, Shigueaki (1982). Operação de uma unidade semi- industrial de produção de UO3.
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Situação atual no Brasil e perspectivas futuras"'^'". Muitos outros poderiam ser citados
desde o início da Instituição.

Ressaltamos alguns trabalhos pelo seu caráter mais conclusivo, ou seja, já em fase de
operação, quer em usina piloto ou semi-industrial.

Introduzimos essa análise no capítulo sobre o medo não porque somos defensores, a
qualquer preço, da opção nuclear, mas para mostrar que o que parece "bom senso" e
"politicamente correto" pode ser "faca de dois gumes". Ou seja, a alegação de que não
estávamos preparados para trabalhar na área também não tinha sentido.

Vejamos outros acontecimentos na área intemacional ainda nos baseando em Girotti
(1983)^" . Na Holanda ocorriam manifestações contra o acordo com a URENCO para o
fomecimento da fábrica de enriquecimento de urânio. Alegava-se que o Brasil era
govemado por uma ditadura militar e que era um perigo entregar, na mão dos militares, tal
poder. A alegação pode ser verdadeira, mas suspeitamos que outras razões, também, se
escoravam nessa''^''.

Acreditamos que em todas as etapas, seja de euforia ou de descenso nos investimentos
govemamentais na área de energia nuclear, sempre estivemos monitorados por esse
estigma de Nação subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Isso cria uma auréola de que
somos incapazes de gerenciar as aplicações provenientes de novas tecnologias que iam
surgindo. Fica no ar sempre o sentimento camuflado de que devemos, somente em alguns
casos, adquirir equipamentos que tenham a tecnologia embutida, para que o país
fornecedor possa ter um mercado à sua disposição.

Variantes ocorreram ao longo do tempo. É assim que, em pleno govemo militar que
apesar de uma série de problemas políticos e ideológicos eram "nacionalista" e tiveram a
ilusão de que investindo em "compra de tecnologia", rapidamente passaríamos de país em
desenvolvimento para desenvolvido. Alguns anos mais tarde, tendo o acordo com a
Alemanha ainda vigente, surge a experiência de "ARAMAR" ou "Projeto Paralelo" já
Abrâo, Alcídio; Ikuta, Álvaro; Wirkner, Felicitas M. e Silva, Felisberto P., Produção de flúor elementar no IPEN.
Situação atual no Brasil e perspectivas futuras, inf 6.
Girotti, Carlos Alberto (1983). Brasil: Estado nuclear e democracia.
Girotti, Carlos Alberto (1983). Brasil: Estado nuclear e democracia; por exemplo, na p. 185.
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comentado anteriormente. Este foi um projeto da Marinha do Brasil, controvertido e cheio
de meandros nos seus objetivos. Marques (1992)''^'* comenta sobre o acordo com a
Alemanha:
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Antes de prosseguir vamos atentar aqui para um detalhe sutil da pouca importância que,
uma parte dos dirigentes do país, dava à Instituição lEA, ou melhor, ao conhecimento
desenvolvido no país preferindo e confiando no que vem de fora.

Já falamos que as principais etapas do ciclo do combustível vinham sendo estudadas e
desenvolvidas com usinas piloto e semi-industriais, ñmcionando satisfatoriamente. Os
trabalhos (anteriores ao acordo de cooperação com a Marinha do Brasil) eram publicados
juntamente com os seus resultados.

Também entramos na área do reprocessamento. Porque não nos foi permitido opinar
mais decisivamente face ao conhecimento adquirido^^^? Porque não fomos consultados na
hora da tomada de decisão sobre que tipo de reator instalar? Seriam os trabalhos da
instituição tão sem importância? A Instituição estava sob pleno controle. Era, praticamente,
aberta em tudo o que fazia, uma vez que publicava, nesta época, os seus trabalhos com
exceção daqueles realizados na área de reprocessamento. Estava sob as "vistas" da AIEA e
a toda uma regulamentação que isso implicava, mesmo não tendo assinado o TNP.

Marques, Paulo (1992), Sofismas nucleares - O jogo das trapaças na política nuclear do país, p. 103.
Interessante é que esse acordo não nos capacitaría. Qualquer pesquisador de bom senso sabia disso. No entanto a
comunidade internacional, mesmo assim teve medo, provavelmente porque confiavam mais na capacidade dos técnicos
alemãs do que nos brasileiros.
Essa pergunta merece uma resposta imediata do ponto de vista do govemo, da época. O General Geisel não iria
consultar o lEA, pois esse estava sob o controle dos EUA. O acordo foi secreto para evitar a interferência daquele
país.Os militares poderiam ter consultado o lEA secretamente, mas pelo que sabemos não o fizeram. Além do mais, o
professor Pieroni era conhecido pelas suas posições nacionalistas, só que com uma posição diferente daquela dos
militares. Obviamente, o "staff' do^EA optaria por um desenvolvimento que nos deixasse menos dependentes dos
países desenvolvidos. Ainda resta a opç&o de que os setores políticos dominantes, na época, tinham uma concepção
de tecnologia desenvolvimento tecnológico a toqué de caixa, sem falar que não confiavam nos seus próprios
cientistas como fruto dessa concepção errônear-
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Interessante é que, até então, a Instituição não tinha sido alvo dos movimentos
ambientalistas diretamente na sua porta. Instalada em plena cidade de São Paulo, no sítio
da Cidade Universitária da USP, onde, normalmente, encontram-se grupos de diferentes
matizes, que questionam os procedimentos da sociedade, nunca nos foi inquirido para onde
vão os rejeitos radioativos^^^, qual a forma de liberação dos efluentes líquidos e gasosos,
etc.

Sabemos que esses efluentes não representam um impacto ambiental para a sociedade e
para o meio ambiente. Inúmeros são os trabalhos e estudos nesse sentido e que foram
publicados. No entanto o leigo não sabe. Isso nos faz crer que realmente o caráter das
contestações é mais político e ideológico e que nem sempre está embasado

no

conhecimento da área em questão.

O lEA/IPEN não estava na mídia, embora seja um grande instituto de pesquisa no país
em tamanho e qualidade, o seu reator não é de potência.

Girotti (1983) chama a atenção para o pouco conhecimento que se tem internamente dos
grupos que militavam contra atividades nucleares no Brasil, sendo esses mais conhecidos
lá fom^^l

Ainda Girotti^^^ citando a atriz Cacilda Lanuza, na época das eleições em 1982, afirma
que devemos "examinar com cuidado os candidatos que escolhemos " pois "a questão do
meio ambiente é simpática à população e um prato cheio para os políticos

oportunistas".

A nossa preocupação, portanto, é que se cometam erros, por inocência ou não, e que se
acabe exacerbando as posições que criticam a ciência, a tecnologia e os próprios cientistas.

Aliás, não é uma questão nova. Outros também têm essa preocupação. O próprio Girotti
(1983)-'^'' aparentemente pelo desenvolvimento de seu trabalho, um crítico ferrenho da

Os rejeitos radioativos de todo o país são armazenados praticamente no IPEN.
" ' Girotti (1983) Op. Cit. p. 193 afirma e estamos de pleno acordo: " O Brasil engendrou, entre outros paradoxos, um
muito particular seus militantes anti - nucleares são mais conhecidos na Europa que no próprio país. Nós não tivemos.
(...) maiores dificuldades para encontrar nos arquivos holandeses o texto da obra de teatro "Pedra Podre" ."
"'Girotti (1983), op. Cit. p. 190.
^*°Girotti (1983), Op. Cit. p. 186.
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forma como foi encaminhado o nosso programa nuclear, apresenta no seu texto essa
mesma preocupação.

Estendendo essa preocupação para a Instituição, a leitura parcial dos trabalhos
publicados revela a competência científica e tecnológica do seu quadro de pesquisadores,
mas faltou alguma outra coisa que esses, na sua maioria, não se deram conta por não terem
tido o "background" necessário para isso.

O período de trabalho junto com a Marinha foi de crescimento para o IPEN. No entanto,
como o projeto tinha um cunho secreto, os pesquisadores, praticamente, não publicaram os
resultados obtidos. Mesmo nesse período não fomos acometidos pelo medo irracional dos
efeitos maléficos da radiação e sim pelos efeitos políticos de entregarmos a bomba na mão
de militares. As vozes que se levantaram, praticamente extemas à Instituição, não
pensavam em questões de proteção radiológica^^'. Girotti (1983) documenta em seu
trabalho:
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Aqui reproduzimos este texto para reafirmar que, primeiro o disparo das contestações
veio de fora e de fontes nitidamente preocupadas com questões políticas com um cunho
ideológico e, provavelmente, com participantes pouco interessados com as questões
técnicas ou mesmo de segurança nuclear^

Girotti (1983). Op. Cit. p. 171.
Temos em mãos um relatório cedido pelo Almirante Othon Pinheiro da Silva ex-coordenador da antiga COPESP. O
relatório foi produzido pelo: Center for International Security and Arms Control situado na Universidade de Stanford,
Califórnia, em 1997, e trata de uma análise do que foi o Programa Militar Nuclear Brasileiro. Neste relatório são
levantadas as questões relativas ao medo que existia de que o Brasil viesse a desenvovér a bomba atômica.
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A segunda questão é que foi quase desprezível a repercussão na Instituição, e, o quadro
de pesquisadores não contestou as informações, ou seja, para quem estávamos trabalhando.

Enquanto isso, dentro da Instituição, as pesquisas foram dirigidas com aquele fito de
segurança nuclear. O IPEN, na época do acordo com a Marinha, deslocou grande parte dos
seus pesquisadores, que trabalhavam na Proteção Radiológica para, por exemplo, realizar o
levantamento pré-operacional da área circunvizinha à Instalação em Aramar^^''.

A Instituição foi requisitada, e demonstrou competência tanto nesse período de trabalho
junto com a Marinha, em que não temos praticamente registros, como nos outros em que
temos registros por meio dos artigos publicados.

O que se coloca em pauta na incerteza do tema em discussão (Reator Nuclear e Bomba
nuclear - Imagens conñisas e juízos de valor) é a possibilidade de estarmos cooperando
com os militares para fins não pacíficos e usos escusos da energia nuclear.

Por que a Marinha recorreu ao lEA? Temos pouca documentação para responder
prontamente a pergunta. No entanto, podemos suspeitar que a Instituição pela competente
formação de seu quadro de pesquisadores, comprovada nos trabalhos publicados na área,
na formação de técnicos na área de física médica, na proteção radiológica, com a
supervisão radiológica na indústria, que estavam trabalhando nos hospitais e indústrias do
país e na produção de radioisótopos para tratamento e diagnóstico tinha mostrado para os
militares a sua competência. Estes, por sua vez, também encontraram espaço, por incrível
que pareça, discreto e aonde seriam aceitos.

Ficava, ainda, a dúvida quanto à confiabilidade política de seus pesquisadores.
Vivenciamos o dia-a-dia da Instituição e podemos dizer como um depoimento que esse
tema tão delicado nunca foi negligenciado pela Instituição. Além do mais, ainda como
depoimento, somente alguns pesquisadores foram convocados para trabalhar no projeto
junto com a Marinha. Um número muito menor desses tive contato mais direto com os

Um desses trabalhos visando à proteção do meio ambiente foi publicado com o nome "Programa de monitoração
ambiental da usina de enriquecimento de urânio Almirante Álvaro Alberto". Hiromoto. Goro et all (1988), publicação
IPEN 233 (1988).
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pesquisadores contratados pela própria Marinha para levar a termo o projeto da usina de
enriquecimento de urânio.

Não vamos nos deter nesta questão que é por demais ampla^^'*. Preferimos pensar no
problema dentro do limite mais estreito da pesquisa - interessados, nesse momento, em
precisar que a Instituição, como é notório, participou de um projeto, que ao mesmo tempo
lhe dava condições de ampliar os seus laboratórios, de mostrar toda a sua capacidade, de
aplicar em grande escala tudo que dedicara toda a sua vida, tudo o que desenvolvera e
aprendera durante toda a sua história, mas que tinha implicações políticas delicadas que
não foram colocadas em discussão.

Foi um período de grande entusiasmo em que a Instituição não questionou, nem por um
momento sequer, aonde o projeto queria chegar, mesmo que, individualmente, alguns
pesquisadores o fizessem. A estrutura da Instituição não permitia que ocorresse um debate
amplo e democrático.

No entanto, esses, ou continuavam no projeto ou eram literalmente deixados de lado.
Houve mesmo um clima de euforia na Instituição, quem trabalhava no projeto, mesmo que
numa "ponta secundária" de todo o processo, adquiria um "status social" mais elevado do
que o seu colega que não o fizesse.

Resultado é que praticamente todos queriam ser convocados para cooperar no projeto,
que ninguém conhecia por inteiro, por ser secreto, mas que todos sabiam existir. Não foi
possível esconder que "alguma coisa" de diferente estava acontecendo dentro da
Instituição. A movimentação foi grande. De repente, novos prédios, novas instalações,
cercas, equipamentos etc.

Entrementes toda essa discussão não retira o caráter ambíguo do medo. Devemos ser
altamente críticos, não rejeitar de todo questões que são postas pelos "contra o nuclear",
mas sempre tendo a razão como suporte de análise. Devemos ser críticos e também não
rejeitar as opiniões daqueles que são a "favor do nuclear". Devemos ter bem claro o que
Oliveira (2000)^" escreve:

Sem sombra de dúvida é uma questão para outro trabalho que pretendemos futuramente abraçar
Oliveira (2000), "O destino não é mais o que era antes", Op. Cit.
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Ainda Oliveira (2000)^^^ se pergunta:

"As estruturas

da sociedade

evoluirão

com a mesma

rapidez

e refinamento

com que evolui

a ciência

?"

Aqui comentamos que, provavelmente, a resposta é afirmativa desde que nos
empenhemos - sempre estamos falando disso desde a apresentação do trabalho -, de aliar
todas as áreas do conhecimento. Frisamos uma vez mais a importância da história da
ciência. Somos propensos a pensar que a própria Oliveira ainda que não tenha diretamente
respondido a questão nesse artigo, também acredita que sim, pois continua se questionando
sobre o papel da ética isolada.

Esta autora afirma que é preciso que a discussão e o confronto entre os diferentes juízos
de valor sejam estimulados. Embora a Instituição de que estamos tratando tenha realmente
participado do processo de desenvolvimento de tecnologia, mesmo que, com poucas
oportunidades de repassá-las para a indústria, tenha também contribuído socialmente com a
produção de radioisótopos, e tenha prestado serviço de segurança radiológica, tenha
formado pesquisadores para diversas áreas de atuação, por conta do isolamento político,
fruto de trabalhar com uma área de interesse militar e estratégico (começa a haver uma
abertura nesse sentido agora, no final da década de noventa e início deste século XXI),
nunca se questionou o juízo de valor que estava embutido em toda a sua atuação.

Lembremos também que embora o contato com a USP tenha existido, comentamos
anteriormente que não foi tanto quanto esperaríamos e agora justificamos: caso tivesse
havido uma troca de experiências mais intensa, de forma institucional, com a universidade
- houve pouca interação com a área de humanas -, teria ocorrido um debate mais aberto
quanto à validade de cooperação com uma das forças militares do país em um momento
histórico tão delicado como foram os anos oitenta. Isso não significa que não faríamos o

Oliveira (2000), "O destino não é mais o que era antes", Op. Cit.
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trabalho conjunto, mas que seria discutido pela comunidade, ao menos do IPEN, os limites
ideológicos e filosóficos do projeto. Isso não foi feito, ao menos abertamente.

O medo da comunidade externa, esclarecida e bem intencionada^^', não teve maiores
conseqüências: desenvolvemos a tecnologia do cicb do combustível praticamente em
todas as suas etapas com exceção ao reprocessamento e não a utilizamos para fins
militares. Aliás, os militares consultados e que estiveram ou ainda estão envolvidos com o
projeto, nos afirmaram que este não era o propósito. Os depoimentos de outros
pesquisadores como o Doutor Rex Nazareth também estão na mesma linha. Não nos
ocupamos em desvendar essa verdade. Colocamos como depoimento o que nos disseram e
vimos através dos trabalhos consultados. Este é um capítulo para o ñituro quando
possivelmente alguns arquivos forem liberados.
No entanto, o propósito do capítulo é discutir a questão tal como foi posta porque
lidamos com tecnologias que podem ser usadas para diferentes fins e porque colocamos em
pauta as estratégias de como nos precaver para que as mesmas sirvam à sociedade em vez
de ultrajá-la. Um outro propósito é discutir que o medo não pode nos limitar se alguns
critérios forem preservados e definir esses critérios. Ainda devemos discutir como a
Instituição fez e faz frente a critérios de segurança e ética.
Começamos o capítulo com uma citação da Oliveira (2000)''^* e terminamos com outra
citação dessa escritora:

"Não há por que atribuir as novas tecnologias
(já não tão nova
assim no caso do nuclear, mas ainda polêmica) um gosto
faustiano
de pacto com o diabo. È possível que sejamos capazes de
elaborar
lugares e processos
de debate e decisão sem renunciar a elas como
se fossem demoníacas
nem tampouco a ela aderir com
sofreguidão
de nos improvisar
em deuses. Tentemos apenas sermos
humanos.
Artistas a braços com sua própria
obra."
Rosiska

Darcy

Oliveira^^'^

Estaríamos restringindo a nossa análise se refletíssemos somente o caráter científico das
publicações produzidas pelos seus "servidores" ou se também procurássemos encontrar a
lógica dessas produções somente "olhando" as questões mais gerais de história da política
científica e econômica adotadas no país.
^''^ Era um medo político que se pautava no fato deque a sociedade não debateu o projeto, não foi esclarecido a que se
prestaria.
Oliveira (2000), "O destino não é mais o que era antes".
•'^ Oliveira (2000), "O destino não é mais o que era antes".
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Existem outros fatores que tiveram seu peso, em determinadas fases, no rumo adotado
pela Instituição. O difícil é correlacionar todos num jogo com regras complexas e destarte
por questões de facilidades somos obrigados a compartimentar a discussão para no fínal
remontá-la. Faremos um corte temporal onde introduziremos uma análise estrutural sem
perder o jogo dialético do montar e remontar a história por meio de raciocínio que se opõe
para se juntarem posteriormente num processo de reconstrução. Fazemos isso vendo os
"ingredientes" da história da Instituição de uma maneira holística submetendo a estrutura à
variável tempo.
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V. Aspectos tecnológicos da área nuclear e a Instituição
-Enfoque histórico-estrutural

1. Situação Brasileira anterior à criação do lEA - Raízes^'"

"O prazer da leitura, para mim, está não naquilo que leio, mas naquilo que faço,
com
aquilo que leio. Ler, só ler, é parar de pensar. É pensar os pensamentos
dos outros. E
quem fica o tempo todo pensando
o pensamento
dos outros acaba desaprendendo
a
pensar seus próprios pensamentos:
outra lição de
Schopenhauer.
Pensar não é ter as informações.
Pensar é o que se faz com as informações.
É dançar
com o pensamento,
apoiando os pés no texto lido: é isso que me dá prazer ".

Rubem A l v e s " '

Para uma melhor compreensão do processo de desenvolvimento da pesquisa, no campo
nuclear no Brasil, iniciada basicamente na década dos anos quarenta, devemos remontar
aos anos vinte do século XX.

Entre 1920 e 1940, ocorreu um aumento significativo de alunos cursando o nível
superior no país, em tomo de 60%"''^. Isto teve muito a ver com o interesse em formar
pessoas capazes de suprir as necessidades industriais nascentes no país e com a dificuldade
de importação, advinda da crise mundial de 1929.

Devemos sublinhar que, na década de 30, ocorre uma diferenciação importante na
concepção do ensino superior. A criação da USP é um reflexo disto (assunto já comentado
'™ Vamos, neste capitulo, introduzir aspectos gerais da política científica brasileira e sua inserção no cenário
internacional seguindo, na medida do possível uma ordem cronológica com análises. N o entanto, algumas vezes, pela
relevância do tema ou oportunidade avançamos para depois retroceder no tempo. Para escrever esse capítulo e os
posteriores nos baseamos fundamentalmente em: Guilherme Olympio (1957):" O Brasil e a Era Atômica".; Schwartzman,
Simon (1979): Formação da comunidade científica no Brasil; Cabral, Milton (1983): "A questão nuclear": Girotti, Carlos
Alberto (1983): ". Brasil: Estado nuclear e democracia"; Motoyama, Shozo (1985): "A gênese do CNPq"; Marques,
Paulo (1992): Sofismas Nucleares. O jogo das trapaças ha polífica nuclear do país"; Fausto, Bóris (1999): História do
Brasil"; Singer, Paul (1974). Uma interpretação do Brasil: uma experiência histórica de desenvolvimento; Pereira, Luis
Carlos Bresser (1995). Modernização incompleta e pactos políticos; Publicações lEA/IPEN e entrevistas com os
pesquisadores do IPEN. Registramos os resultados obtidos com os dados disponíveis. No entanto, pode-se "ver" o rumo
que pretendemos dar - e vínhamos dando nos capítulos precedentes - desde as nossas primeiras análises e que
mantivemos nos capítulos posteriores.
Alves, Rubem (2001). A leitura dos jornais nos toma estúpidos?
No que diz respeito às mudanças na área educacional Bóris Fausto resume: "Entre 1920 e 1940 houve algum declínio
do índice de analfabetos (...) Estima-se que naquela época (o autor refere-se a 1920) o índice de escolarização de
meninos e meninas entre cinco e dezenove anos, (...) era de cerca de 9%. Em 1940, o índice chegou a mais de 21%. No
que diz respeito ao ensino superior, houve um incremento de 60% do número total de alunos entre 1929 e 1939, passando
de 13 239 para 21 235".Fausto (1999), p. 394. Devemos acrescentar que a população neste mesmo periodo cresceu em
tomo de 50%. Também notamos que a população brasileira nos dois períodos era composta por uma maioria abaixo dos
vinte anos (54%). Isso revela que houve um real aumento do nível de escolaridade no país, mesmo que o número de
analfabetos ainda fosse grande.
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Selecionamos este trecho de Schwartzman por o acharmos importante e concordamos
com suas observações. Gostaríamos de acrescentar que a vinda daqueles professores
estrangeiros não teria surtido efeito, não fossem as condições propícias que assinalamos no
capítulo "Institucionalização da Ciência no Brasil". Além do mais, achamos importante
acrescentar que, se não contávamos com uma física como nos países desenvolvidos, não
era por falta de profissionais capazes no Brasil e isto será demonstrado ao longo de nossas
discussões.

Neste período, não foi somente a criação de ensino superior, mas também de institutos
de pesquisas (tecnológicas) voltados para o apoio à industrialização e à atividade extrativa
assim como um sistema administrativo federal burocratizado que, segundo Schwartzman
-'''*(1995), acaba limitando a capacidade de iniciativa e de ação própria das poucas
instituições de pesquisas govemamentais, ou seja, a centralização administrativa, nesse
caso, limitou a pesquisa governamental.

Este comentário é importante para que, posteriormente, possamos refletir sobre a
história do próprio lEA como uma dupla centralização. A primeira delas definida acima e a
segunda, advinda do p-óprio estilo de gerenciamento dos primeiros superintendentes da
Instituição, com destaque para Rômulo Ribeiro Pieroni, como já discutido parcialmente,
que foi superintendente do lEA de 19/02/1963 a 04/06/1979.
Schwartzman, Simón (1979). Formação da comunidade cientifica no Brasil.
"Em resumo, é possível dizer que, enquanto a Universidade de São Paulo conseguiu estabelecer-se com relativa
autonomia e independência, a pesquisa governamental propriamente dita acabou sofrendo nas mãos da centralização e
das tentativas de racionalização administrativa, e se frustrou". Schwartzman, Simon (1995). Ciência e tecnologia na
década perdida. O que aprendemos/ In lições da década de 80. Pág. 244.
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Ainda devemos acrescentar que, a partir dos anos 30, foi o Estado que definiu a
estratégia para alcançar o desenvolvimento. Segundo Pereira-''^ (1995) essa estratégia teve
efeitos até a década de 60. Em 1964 os militares continuaram com a política de
substituição de importação^'^, muito embora, a partir de 1970, essa tenha sido financiada
com recursos externos levando posteriormente (a partir de 1979) ao estado de falência que
repercute na nossa imensa dívida externa até os dias de hoje.

Lembremos que, segundo as concepções teóricas e metodológicas por lós adotadas
(modelo SMT^^'), a ciência é uma construção humana onde, além da realidade pura e
simples, estamos expressando um dado momento histórico em uma dada sociedade-''*.

Em 23/08/2001, numa palestra proferida pelo professor Marcello Damy (primeiro
superintendente do lEA; 31/08/1956 a 19/02/1961) intitulada "A Física Nuclear na
Ugp.t379^

encontramos um referendo, a mais, para a nossa linha de pensamento.

Reproduzimos um trecho da apresentação do palestrante feita por um discípulo^*" dele,
para exemplificar as dificuldades daquela época:

Pereira, Luiz Carlos Bresser (1995). Modernização incompleta e pactos políticos. In Lições da década de 80. Pág. 105106.
O termo "substituição de importação" nem sempre adquire exatamente o mesmo significado para diferentes.autores.
Tavares (1983) explica que muitas vezes ele é empregado numa concepção literal e que, nesse caso, significa substituir
certas importações pela produção interna. Isso conduz a um entendimento deturpado da dinâmica do que realmente
ocorre. " (...) dá a impressão de que consiste em uma operação simples e limitada de retirar ou diminuir componentes da
pauta de importações para substituí-los por produtos nacionais. (...). por outro lado, no lugar desses bens substituídos
aparecem outros e à medida que o processo avança isso acarreta um aumento da demanda derivada por importações (de
produtos primários e bens de capital) que pode resultar numa maior dependência do exterior, em comparação com as
primeiras fases do processo de substituição". Tavares, Conceição (1983). Da substituição de importação ao capitalismo
financeiro. Ensaios sobre economia brasileira. Página 29-53.Tavares continua analisando, mas nos contentamos em
colocar apenas esse trecho de sua obra para depois refletir quando o IPEN "fala" em nacionalizar produtos e processos.
Esta concepção iremos encontrar, seguidamente, nos discursos dos pesquisadores e dos dirigentes da
Instituição.Outrossim, devemos nos preocupar como isso pode ocorrer sem onerar o país.
O modelo SMT (substrato mental e técnico), proposto por Motoyama, Shozo (1975). "A formação da mecânica
clássica: um estudo sobre a lógica do desenvolvimento científico". Isso foi discutido, anteriormente, no capítulo:
"Pressupostos teóricos e metodológicos".
™ Alceu Valença expressa em sua poesia que devemos estar mais atentos em nossas análises: Nem todo beijo é pecado /
Nem toda fruta é maçã/ Nem todo réu é culpado/ Nem toda culpa é cristã/ Nem toda carta é marcada/ Nem toda lente é
ray-ban/ Por isso eu exijo respeito.
O trecho transcrito é da letra de uma de suas composições intitulada "Bobo da Corte" e encontra-se no CD intitulado "Sol
e Chuva".
Daqui por diante quando nos referirmos a essa palestra colocaremos: Damy (2001), palestra. Gravamos a palestra.
Além do que foi comentado no texto em questão, o depoimento revela a importância de um dos nossos pesquisadores
para a ciência como instituição no país, não somente para o lEA ou para a Universidade. Essa é uma análise que nós
fazemos "calcada" na definição de ciência de Bernal (1954) que foi aqui adotada e definida no capítulo de; "Pressupostos
teóricos e metodológicos".
Professor Doutor luda Dawid Goldman Vel Lejbman.- professor do Instituto de Física da USP.
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Estamos falando do substrato técnico definido no modelo que adotamos "SMT^*'", que
como Motoyama define, no plano da produção concreta, a ciência (ou a tecnologia) pode
ser considerada como resultado da interação entre cientista e a natureza, mediada pelos
substratos mental e técnico. Este último é função de pelo menos duas coordenadas: estágio
técnico de uma dada sociedade e as características da produção econômica.

Não precisamos ir tão longe, era recente a criação das nossas universidades nos moldes
ditos "modernos" para a época. Todas estavam voltadas para a pesquisa científica segundo
a legislação estabelecida no início da década de 30 (Schwartzman-1995)^*^. A indústria era
incipiente, tínhamos acabado de sair de uma economia fortemente fincada na produção e
exportação do café. Começávamos a nos industrializar. Isso ficou subtendido no discurso
do Doutor luda D. G. Vel Lejbman, no trecho logo acima, quando ele fala que não éramos
desenvolvidos em termos de tecnologia.

Segundo Paul Singer''*^ (1974), o período entre 1933 e 1955 é caracterizado pela
constituição da indústria de base. Ocorre uma alocação de capitais agrícolas e industriais,
sendo estes ligados ao mercado intemo. É uma industrialização extensiva ao longo da
estmtura industrial já montada anteriormente ou complementar à mesma. Após a crise de
1928-1932, ocorreu uma duplicação da atividade industrial para alguns ramos de bens
intermediários como, cimento, mobiliário em geral, papel, borracha e sidemrgia tendo os
dois últimos o envolvimento do capital estrangeiro. O modelo adotado é o já conhecido de
substituição de importação.

Motoyama, Shozo (1975), "A formação da mecânica clássica: um estudo sobre a lógica do desenvolvimento
científico"
Schwartzman (1995), Pág. 244.
Singer, Paul (1974). Uma interpretação do Brasil: uma experiência histórica de desenvolvimento. Página 225-230.
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Na realidade, o desenvolvimento pleno ocorre no período que vai de 1956 a 1967. No
primeiro período citado, a grande expansão da industria está atrelada aos bens de constimo
não duráveis - fiação, tecelagem^*'*. A tônica do govemo é de fortalecer a economia
nacional tornando-a menos dependente do mercado mundial e fortalecendo, desta maneira,
o mercado intemo por meio da industrialização. Singer

(1974) argumenta que isso

significa abrir as regiões semi-isoladas, que viviam em economia de subsistência e integrálas na divisão inter-regional do trabalho. Ao ampliar o mercado para o capital industrial
está se beneficiando a acumulação de capital e gerando riqueza, do ponto de vista
capitalista. Tudo isso significa a ampliação da infi-a-estmtura de transporte e comunicação
e energia.

Também devemos pensar que, se um país visa crescer através da implantação de
indústrias, isso significa mais demanda de energia. O fato de haver a demanda não
significa um apoio govemamental para a produção de energia através da nuclear, muito
embora na criação do lEA esse fosse um dos principais objetivos (Publicação IEA-1).

No caso brasileiro, a produção de energia, olhando sob o ponto de vista histórico,
observaremos que a questão energética está sendo resolvida pelas hidrelétricas. A partir da
década de cinqüenta até a de setenta, o Estado brasileiro optou por energia hidrelétrica. Era
realmente a forma de produção de energia mais barata para o nosso país, sobretudo, dada a
abundância da quedas d'água de que dispomos. No entanto, ficamos sujeitos ao regime de
chuvas.

Segundo Motoyama (2002)^*^ na Escola Politécnica Lucas Nogueira Garcez •'^'preparou
o pessoal da hidráulica para essa opção, na segunda metade da década cfe quarenta do
século XX. Embora o nosso potencial hidroelétrico ainda tivesse muito para ser explorado,
alguns já pensavam de forma "fiiturística" no domínio da tecnologia nuclear. Com a crise

Não é à toa que Noel Rosa dedica uma de suas famosas canções a moça possivelmente bonita que trabalha na fábrica
de tecidos: "Quando o apito da fábrica de tecidos vem atingir os meus ouvidos eu me lembro de você." Três apitos de
Noel de Medeiros Rosa (11/12/1910 - 1937). Noel Rosa, como ficou conhecido, com o seu olhar sensível e argito, seu
talento musical precoce, captou o que acontecia na sua bela cidade do Rio de Janeiro e mais próximo ainda a sua querida
Vila Izabel. Suas letras descrevem com a inteligência que lhe era peculiar o período do final dos anos vinte até quase o
fínal dos anos trinta. Neste intervalo de tempo temos a grande urbanização da cidade do Rio de Janeiro, a revolução de
1932, etc. A composição denominada "Três apitos" é do início dos anos trinta e ao que parece foi composta para uma
namorada que trabalhava não numa fábrica de tecido, mas em uma fábrica do Rio de Janeiro possivelmente de botão.
Singer, Paul (1974). Uma interpretação do Brasil: uma experiência histórica de desenvolvimento. Página 225-230.
Comunicação particular. Gravada
Govemador do Estado de São Paulo (14/03/1947-31/01/1955) e professor catedrático da Escola Politécnica da USP.
Especialista em hidráulica
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mundial dos anos 30 e a II Guerra Mundial segundo Singer^** (1974) os interesses
intemacionais deixam de representar possibilidades reais de desenvolvimento das forças
produtivas.

É nesse período que surge a figura do Almirante Álvaro Alberto na luta, por nós
comentada, pela nacionalização dos nossos minérios ditos "atômicos". A corrente
nacionalista se vé, então, reforçada, nesse período, e a burguesia nacional, nesse contexto,
acaba refletindo

as diferentes tentativas por parte, sobretudo, dos intelectuais de

dominarmos a tecnologia nuclear. No entanto, ainda estávamos, tanto do ponto de vista do
substrato técnico como mental, muito imaturos para a tomada de decisões, que
implicassem em reais ações na década de 30 a 40 do século XX.

Recordemos que entre 1930 a 1945 como conseqüência da substituição de importação
artesanal por fabril aumentou a necessidade de produtos importados, apesar da política de
industrialização por substituição, aliada a economia que o país fez no período da II Guerra
Mundial, onde aumentou a sua capacidade de importação no pós II Guerra.

Quando a manufatura é substituida pela indústria capitalista surge a necessidade de
matérias primas e bens de capital importados^*^. Singer faz um raciocinio que se presta ao
que ocorreu em larga medida nas instituições brasileiras. Quando pautamos as nossas
pesquisas seguindo o que está sendo pesquisado nos institutos e universidades dos países
do primeiro mundo, inicialmente tentamos reproduzir, de maneira quase artesanal, os
equipamentos que possam acompanhar as pesquisas. Para isto contamos com uma infraestrutura, como já assinalamos, em capítulo anterior, das oficinas mecânica e elétrica e
uma Divisão de Eletrônica do lEA.

A nossa indústria não se encontrava preparada para suprir nossas necessidades advindas
da especialização na área de física, química, biobgia, metalurgia, etc. Por outro lado,
também não está interessada em incorporar o que fomos desenvolvendo. Não interessa em
termos de custo benefício se especializar nos campos acima com o desenvolvimento de alta
Singer, Paul (1974). Uma interpretação do Brasil: uma experiência histórica de desenvolvimento pág. 239.
"Os processos de produção industriais aplicados no Brasil são todos provenientes dos países industrializados e sua
implantação requer, como é óbvio, suprimentos destes países (...). a superioridade do capitalismo industrial face à
produção simples de mercadorias consiste precisamente na sua maior produtividade, que se reflete em custos mais baixos.
Mas esta superioridade só se materializa na medida em que o capital pode dispor de equipamentos e matérias primas
adequadas". Singer, Paul (1974.). pág. 222.
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tecnologia para a época. Também não havia como desenvolver em pequena escala no
próprio Instituto, além do que não era o seu objetivo.

Quando deixamos de produzir alguns dos nossos equipamentos e adotamos sua
importação, surge, com o tempo, a necessidade de peças de reposição e insumos básicos
como, por exemplo, lubrificantes específicos, filtros, produtos químicos de alta pureza,
lentes especiais, etc. Toma-se um círculo vicioso.

Ainda em Singer (1974), notamos que o que aconteceu na industrialização do país,
também ocorreu na Instituição. Se começamos a desenvolver uma tecnologia "cópia" do
que é feito lá fora ficamos à mercê de uma maior importação.

No caso do Instituto não se tratava de uma produção em série e sim de pesquisa, mas, na
sua devida escala a mesmice é, em essência, o que acontecia^^°. Por outro lado, o processo
de industrialização na área de metalurgia, iniciado neste período, veio a favorecer as
pesquisas, na área, na Instituição.

Anteriormente, comentamos várias vezes a intensa atividade na área de metalurgia que
contou, entre outros, com o professor Tharcísio Damy de Souza Santos. Foram atividades
que se estenderam pelos anos sessenta a oitenta. Hoje, o IPEN tem uma ampla capacitação
e um grupo bastante ativo na área de metalurgia, atualmente, denominada Coordenadoria
de Ciência e Tecnologia dos Materiais - CCTM. Não é por acaso que, logo no início da sua
criação, este gmpo atuava logicamente voltado, sobretudo, para aplicações ligadas à
fabricação de elementos combustíveis.

O país já vinha acumulando experiência na área de metalurgia, desde os anos anteriores,
na indústria como pudemos apreender dos dados estatísticos retirados de alguns artigos
como Singer (1974) assim como buscamos na "Acta Metalúrgica".

Entre 1939 e 1932 (o lEA foi criado na segunda metade dos anos cinqüenta) a produção industrial brasileira cresceu a
uma taxa média de 8,3% ao ano. Os ramos que mais se desenvolveram neste período foram a indústria de borracha
(18,4% a.a), de material de transporte (16,1% a.a) metalúrgica (15,2% a.a), de minerais não metálicos (12,1% a.a) e
química e farmacêutica (10,5% a.a) (...). Não é por acaso que esses foram os ramos em que as importações mais
cresceram, durante estes anos. Singer (1974) pág. 222. "A usina de Volta Redonda da Cia Siderúrgica Nacional foi
construída durante a guerra e começou a produzir em 1946, contribuindo para baixar a participação da metalurgia na
pauta de importação em 1952. Foi a primeira empresa de capital monopolista a surgir no panorama industrial brasileiro,
marcando desta maneira uma mudança qualitativa no processo de industrialização". Singer Paul In: Fausto, Boris (1985)
pág. 224.
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No entanto, estamos sempre esbarrando em contradições oferecidas pelo modelo de
industrialização adotado. Tínhamos que produzir o que não podia ser importado, sendo que
a acumulação de capital necessária para a produção em grande escala era inexistente^^'.

Tínhamos que conviver com a falta de tecnología. Estava começando a haver um
esforço de modemização nas áreas tecnocientíficas e industriais. Acreditamos que os
nossos pesquisadores, recém formados, tiveram uma certa influência nas medidas políticas
para essa reformulação, uma vez que, em momentos decisivos para o país, foram chamados
a contribuir (como a experiência com o Sonar, na II Guerra). Além do mais, muitos
tiveram a oportunidade de travarem contato com pesquisadores estrangeiros, tanto no
Brasil como lá fora. Portanto, tinham uma visão mais ampla das políticas para C&T de
outros países. Essa experiência foi se espalhando pelos institutos de pesquisas criados.
Aqueles que não foram estudar fora do país acabaram sendo formados por pioneiros, como
o professor Marcello Damy.

Com a criação das Universidades de São Paulo e a do Distrito FederaP^^ após 1934,
ocorreu a formação de cientistas a cargo de pesquisadores, no caso da física, do gabarito do
professor Gleb Wataghim^^^. Os pesquisadores brasileiros absorveram os conhecimentos
de seus mestres. Isto faz-nos crer que, se não avançamos tecnologicamente como os países
do primeiro mundo, não foi por falta de esforço individual. Não podemos ignorar os feitos
e a enorme capacidade de alguns pesquisadores brasileiros ao longo do tempo^^'*.

Singer (1974) acentua que: "Um mercado de capital desta espécie nao pôde ser formado no Brasil, seja porque nao
havia classe média poupadora mas não investidora bastante rica, seja porque o capital brasileiro não se dispunha a dar o
passo correspondente no sentido de entregar a gestão de suas empresas a uma tecnoburocracia profissional, sob o controle
dos agentes do capital financeiro. Ou seja, a partir da década de trinta tomava-se necessário que o Brasil passasse à etapa
do capitalismo monopolista (...) teve que ser realizada mediante a intervenção do capital estatal e mais tarde do capital
monopolista. Entre 33-55 o capital monopolista dos países industrializados não se mostrou interessado em se inserir em
proporções significativas no processo de industrialização do Brasil" Ainda no período ocorreram outras iniciativas, sendo
uma delas ligada à infra-estrutura do petróleo. "Estabeleceu-se o monopólio estatal da exploração e do refino do petróleo
por lei e como vimos constituiu-se a Petrobrás". Singer (1974) pág. 223. Outra iniciativa foi na área de energia elétrica
com a construção da usina hidroelétrica de Paulo Afonso, no rio São Francisco. Como vemos o nuclear nem passa pela
cabeça dos nossos govemantes no sentido de colocar de fato essa força para gerar energia.
"Os anos 30. que são o período do govemo Getúlio Vargas, e de centralização política administrativa crescente no
país, se caracterizam por uma série de tentativas de estabelecimento de novas instituições de pesquisa e de ensino
superior, cada qual buscando o predomínio de uma maneira de se organizar e trabalhar" Schwartzman (1995). Pág. 243
É bem conhecida a história sobre o físico italiano Gleb Wataghim, de origem russa que foi convidado por Teodoro
Ramos, para vir para o Brasil. O convite foi feito através de Francisco Cerelli da Academia de Ciências da Itália que por
aqui passara e sugeriu a Armando Salles a criação de uma escola onde as atividades científicas pudessem ser
desenvolvidas, paralelamente às escolas profissionais, nos moldes das universidades italianas (Schwartzman .1979, Op.
Cit., p. 209-210 ) . Entre 1934 e 1942, Wataghim deu início a duas linhas de pesquisas, uma de física teórica e
matemática com Mário Schenberg, Abraão de Morais, Walter Schutzer e outra de física experimental e raios cósmicos
com Marcello Damy, Paulus. A Pompéia e Y. Monteux (Schwartzman, 1979. p. 254).
Damy (2001), palestra. Reproduzimos um trecho em que se apresenta "Marcello Damy: "O primeiro contato que tive
com o professor Darriy foi efetivamente quando eu era estudante do colegial naquele tempo chamado (...). Acabamos
sendo o que hoje a gente chama "estudante de iniciação científíca". Nós fazíamos algumas medidas (...) de radiação
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o debate em tomo do desenvolvimento científico está vinculado à estmtura de ensino
capaz de formar pessoal capacitado para assumir atividades de pesquisa^^^.

O desenvolvimento de tecnologia e a sua difusão até chegar ao mercado como inovação
passa por várias etapas. Não obstante, antes desse caminho temos que vencer algumas
barreiras. Entre estas, três são vitais: a existência de mão de obra qualificada, seja
intelectual ou técnica (substrato mental), o investimento necessário e a vontade política do
governo de agilizar e providenciar meios que operacionalizem o processo, a ação efetiva,
ou mesmo que o finalize, sobretudo, em países em desenvolvimento.

Em uma entrevista, Emílio Umeoka (2002), diretor geral da Microsoft Brasileira''^^,
pontua que o Brasil tem mão de obra qualificada e cita que na Microsoft, em Seatle, nos
EUA existem 120 brasileiros desenvolvendo código para a empresa. É patente, na nossa
história, que os nossos problemas passam principahnente por questões de verba, ou seja,
investimentos para C&T além da vontade política de investir na área de C&T que
transforme os anseios em ações. O contraste do que se investe em educação no primeiro
mundo e no Brasil é muito grande."'^'

cósmica usando fantásticos contadores "Geiger" que o professor Damy tinha construído e naquele tempo isso aqui era
uma iniciativa pioneira. Quer dizer nao se construía contadores "Geiger" com muita facilidade. Esses contadores "Geiger"
serviram para uma experiência que essencialmente foi o marco da flsica experimental no Brasil (...)". O período a que se
refere o apresentador é anterior ao ano de 1956. Posteriormente Damy indo trabalhar na PUC de Sao Paulo levou essa
experiência para os seus novos alunos. Mas, no IPEN a experiência também se fez sentir com mais de dois grupos que ao
longo dos anos da Instituição trabalharam com o desenvolvimento de detectores. Ver anexo II. Acrescentamos que em
uma entrevista com o Professor Doutor José Goldemberg realizada em 09/10/2003 afirma que o grupo, nessa época, se
preocupava muito mais com os equipamentos e que isso marca o grupo de flsica experimental da USP até os dias de hoje.
A tentativa de reformas de ensino no Brasil datava dos anos vinte, muito posterior aos países europeus como a
Inglaterra, Alemanha etc. Temos a criação da Universidade do Rio de Janeiro em setembro de 1920 (agregando a
faculdade de Direito. Medicina e Politécnica). Em 1931 foi d a d o o Estatuto das Universidades Brasileiras o qual
reorganizou a Universidade do Rio de Janeiro (em 1937 transforma-se na Universidade do Brasil). Em 1934 ocorre a
fundação da Universidade de Sao Paulo (implantada pela elite paulista). Em 04/04/1935 a Universidade do então Distrito
Federal, extinta em 1939, é incorporada à Universidade do Brasil. Schwartzman, Simon (1979). Formação da
comunidade científíca no Brasil, p. 176.- 190.
HSM Management 35. Nov ./Dez 2002. WWW. hsmmanegement.com.br
"Nossos dirigentes pecam em (...) dois pontos fundamentais. Primeiro, eles não prestam à devida atenção ao fato de
que é necessário um investimento muito grande para se criar tecnologia. Isso ocorre nos países líderes. Em segundo lugar,
eles (países líderes) investem na educação. Ainda que, não queiramos produzir tecnologia e sim adaptá-la, para que
possamos aperfeiçoar temos que ter pessoas competentes e saber aproveitá-las. Isso nós não fazemos. Estou falando
muito agora nessa questão da educação porque tem um trabalho recente que examinei, de doutoramento, que consiste em
uma comparação entre dois programas da National Science Foundation (NSF) e do CNPq. Notei uma coisa muito
interessante e que mostra porque os EUA estão na frente e nós aqui atrás. A NSF é uma entidade que foi criada para
desenvolver, para fínanciar, para investir, em pesquisa, mas em todos os seus programas sempre a questão da pesquisa
está associada com àquela da educação. Todo o sistema de pesquisa norte-americano não prescinde, em nenhum
momento, de educação. Enquanto no caso brasileiro, recentemente de uma forma tímida as pessoas estão falando na
educação, na divulgação científica. No entanto, não é algo que está no âmago de um projeto de pesquisa". Motoyama,
Shozo (2002). Comunicação particular; gravada. No caso do IPEN é digno de nota que foi instituído um núcleo de
divulgação científica na Diretoria de Ensino (junho de 2002) tendo um pesquisador da "casa", Dr. Afonso Rodrigues
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Constatamos em relatos da época que, desde o inicio dos anos trinta, havia uma
preocupação com o problema da educação de nossos jovens intelectuais, com o interesse
na formação de uma elite mais bem preparada para assumir o desenvolvimento do país.

Naquela época, anos trinta, o professor Wataghim, citado anteriormente, contratado
pela USP, forma os primeiros pesquisadores em física no país. Estes pesquisadores, em
cooperação com universidades estrangeiras onde realizaram seus estudos, conduziram
pesquisas fundamentais em física nuclear. Iniciava-se a criação da base para a formação
dos primeiros especialistas na área nuclear.

Damy, como se sabe, foi para a Inglaterra, na Universidade de Cambridge! Nesse meio
tempo irrompeu a II Guerra Mundial. Os trabalhos no laboratório em que se encontrava
Damy foram parados. Relata este professor que havia construído um equipamento que
acabou sendo doado para a USP. No entanto, os problemas para a liberação na alfândega
do Rio de Janeiro foram enormes, uma vez que o equipamento continha "válvulas",
pensou-se que o mesmo estaria a serviço de espionagem^^*.

Este relato demonstra bem as dificuldades de toda ordem que enfrentaram os nossos
cientistas. Veremos a seguir que ainda as enfrentamos, de maneira que é lícito afirmarmos
que outros parâmetros, que não somente aqueles problemas enfrentados no laboratório,
norteiam a busca do conhecimento no mundo todo e, muito mais, em países em
desenvolvimento que sofrem pressões por falta de conhecimento científico como esse que
acabamos de relatar.

Isto se perpetua até os dias de hoje não só na área nuclear. O país investe em infraestrutura, treinamento, mas, não consegue transformar conhecimento em

inovação

tecnológica. Quando formos tratar dos períodos posteriores à criação do lEA teremos
amplas informações para análises ligadas ao ciclo do combustível. Para as empresas que
trabalham com tecnologia, o desafio é mostrar que o seu novo produto tem muitos valores
agregados que lhe conferem uma superioridade aos seus congêneres já postos no mercado.
Aquino na sua direção, com a colaboração direta de outros pesquisadores entre esses a Dra. Martha Rodrigues Vieira Qá
citada no nosso trabalho).
" ' Damy (2001), palestra. "Quando o aparelho chegou à Alfândega no Rio o inspetor da Alfândega foi inspecioná-lo.
Viu que ele tinha válvulas de rádio (...) é espionagem, e durante três meses tirou vários componentes do aparelho para
demonstrar a sua tese (...)".
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No entanto, o IPEN não é uma empresa e sim um Instituto de Pesquisa. Faz falta uma
conexão que sirva de interface entre o lEA/IPEN e a sociedade.

Hoje, nas novas formas de gestão, pensa-se nisso e o IPEN vem se ocupando do
assunto com muita atenção na área da produção de radiofármacos. No entanto, precisamos
ter em mente que, ao colocar um sistema tecnológico de gestão, como bem fala Umeoka
(2002), a empresa ou instituição não vai automaticamente resolver os seus problemas de
ver aceito, no mercado, o seu produto. O IPEN, no final do século XX e início do século
XXI, na terceira gestão do Doutor Claudio Rodrigues deu uma grande ênfase ao sistema de
gestão, do relacionamento com o cliente (classe médica) que foi bem sucedido^^'.

Já no âmbito do ciclo do combustível o único cliente possível era o Estado. No
entanto, como já definimos anteriormente, a inovação não se materializa apenas porque
estamos produzindo novos conhecimentos, baseados ou não em engenharia reversa. Tem
que haver uma demanda da sociedade. Para caracterizar bem esse momento, temos que
levar em conta que o Estado Brasileiro, ao fazer parte do "Programa Átomos para a Paz",
deixou de lado um pouco a sua idéia de ter autonomia em energia nuclear, assunto que
voltaremos a comentar mais adiante, não somente em relação a essa opção como já na
década de setenta com o acordo Brasil/Alemanha.

Então, qual a motivação principal do grupo que ajudou a criar o lEA? Existiam vários
segmentos sociais a favor e contra a energia nuclear já naquela época no Brasil, embora
não estivessem pautados em questões de segurança nuclear e sim em questões políticas e
de poder.

Por outro lado, no período anterior à criação do lEA, as características de entusiasmo
com o poder da ciência e as perspectivas de produção de energia através do nuclear, a
^"^ "Cumpri um marídalo como superinlendenle a partir de 1985, que foi lolalmente diferenle dessa segunda gestão,
iniciada em 1995. Passei a dirigir uma instituição que não tinha foco, que buscava uma orientação dentro dos cenários de
ciência e tecnologia que se apresentavam naquela ocasião (...). a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear perdeu o
foco. porque o govemo não acenou com um programa claramente identificado que pudesse orientá-la. Isso ocorreu não só
na área nuclear, mas na área científica em geral. Tivemos que decidir o que fazer considerando esse cenário. Claro que
não íamos transformar o Instituto em um instituto de economia ou de arquitetura {...). a nossa missão expressava que o
nosso compromisso era com a melhoria de vida da sociedade. As atividades deveriam ter uma orientação já na origem
(...) acho que só a Folha de São Paulo fez isso (...). eu me lembro que a fo|ha foi para nós um benchmarking (...). a
referência que fomos buscar foram os critérios de Prêmio Nacional da Qualidade; liderança, compromisso, avaliação de
resultados, participação intema, avaliação dos servidores (...). Isso nos levou a escrever pela primeira vez um relatório de
gestão. Sempre escrevemos relatórios de atividades; nunca um relatório de gestão (...)."Claudio Rodrigues. Nov./dez
2002. Entrevista: "Conquistas e orgulho pela Instituição. Órbita ipen. Pág. 06.
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despeito dos horrores advindos na guerra entre os EUA e o Japão, eram a razão, em parte,
do entusiasmo do grupo que vai formar o "stan" científico do IE A. A energia nuclear
poderia ser usada para perscrutar a natureza.

Embora sendo uma fase misteriosa onde o segredo atômico ainda não era totalmente
dominado - não podemos esquecer que somente em 1932 é que Chadwick'""*' "descobre o
neutron" - claro está que a motivação pessoal jogou um papel importante na criação do
nosso primeiro instituto de caráter experimental, totalmente voltado para a área de energia
nuclear. Antes os pesquisadores trabalhavam com a física nuclear.

O professor Damy deveria estar muito entusiasmado, pois, já tinha trabalhado com a
montagem do bétatron na USP (atual IFUSP). Nesse período, o desenvolvimento brasileiro
foi feito com a importação de tecnologia embutida nos equipamentos. O Bétatron e o reator
IEA-R-1 é um caso típico dentro da Universidade e do Instituto.

O desenvolvimento industrial do Brasil não foi feito por inovação tecnológica. Houve
inovação e investimento na área agropecuária. Isso fez com que o Brasil se transformasse
em um país forte na área agrícola'**", mas na parte industrial não foi por inovação
tecnológica que nos industrializamos'**'^.

O curioso é que em todo o processo houve um desenvolvimento econômico durante esse
período. Provavelmente, o ponto de vista do "staff do lEA, sobretudo do seu primeiro
superintendente Marcello Damy de Sousa Santos (de 31/08/1956 a 19/02/1961) fosse mais
ou menos nessa direção -

ou seja, desenvolvendo, mesmo que fosse por meio de

engenharia reversa^*'^, mas criando alguma capacitação nacional para trabalhar com a
""^ Em 1932 Chadwick demonstrou a existência de uma partícula sem carga quando fazia pesquisas sobre a desintegração
nuclear e transmutações de núcleos submetidos a um feixe de partículas alfa. Ver Kaplan Irving (1962). Física nuclear.
Aguilar, página 193-201.
Muitos Presidentes da República no Brasil deram vários incentivos para a área agrícola e se esqueceram da área
industrial brasileira que não pode sobreviver sem tecnologia e inovação, caso não se queira correr o risco da dependência
tecnológica.
""^ Devemos reconhecer e mencionar que o Brasil desenvolveu tecnologia na á-ea de perfuração de águas em busca de
petróleo com a Petrobrás, uma conquista da sociedade com o movimento "o petróleo é nosso", já no governo de Getúlio
Vargas. Outro caso digno de nota é a aviação com a Embraer. Veremos posteriormente o caso do enriquecimento do
urânio por ultracentrifugação realizado pela Marinha do Brasil e o IPEN, mas que até a data de hoje (2003) não foi
viabilizado por questões diversas.
""^ Os procedimentos usados na produção de radioisótopos foram adaptados como bem adianta Mengatti: "No mundo de
hoje tem uma quantidade de publicações enormes, muitas vezes os procedimentos são publicados. A nós cabe adaptá-los
a nossa realidade, as nossas condições e adaptá-los principalmente na hora de montagerh do processo. Na hora de
transferir esse processo do laboratório para as células de produção você adapta dentro das suas reais condições". Jair
Mengatti. Entrevista gravada em 12/11/2002.
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energia nuclear. Poderia, portanto, suprir a matriz energética brasileira com essa nova
forma de energia, que se mostrava promissora para um futuro próximo.

As adaptações nacionais das técnicas e tecnologias utilizadas lá fora

seriam

extremamente interessantes para o país, desde que não nos deixassem dependentes da
importação de insumos essenciais para o desenvolvimento do processo. Foi o que ocorreu
com a tentativa do programa de enriquecimento executado em parceria com a Marinha do
Brasil e o IPEN, ou seja, nos tomar independentes de compras de materiais, equipamentos,
componentes e processos, etc.

No caso da produção de radioisótopos veremos, posteriormente, que isso foi obtido com
quase 100% de sucesso se pensarmos que ainda importamos produtos químicos como, por
exemplo, o telurio para produzir o '-"l. O telurio é importado da França porque, durante a
fase de desenvolvimento do projeto de produção de ' ^ ' l , os pesquisadores do IPEN
chegaram à conclusão que esse material era o que melhor se adaptava ao rendimento da
separação química.

Até a década de noventa, fazia-se a separação do telurio e do iodo a partir da destilação
com ácido sulfúrico o que gerava uma quantidade razoável de rejeitos - tratar os rejeitos
com ácido sulfúrico é uma questão complexa e de difícil manuseio.

Atualmente, faz-se a separação por um processo de via seca onde, no final, tem-se
apenas uma cápsula de porcelana com material sinterizado e que é muito fácil de
armazenar e manusear. Praticamente, produtos químicos ainda hoje são importados em
razão da produção nacional ser escassa. Existem algumas empresas nacionais que
produzem, mas, a demanda é muito pequena e não se justifícaria segundo Mengatti
'*°'*(2002) montar uma planta de produção de óxido de telurio.

A indústria nascente também não pode ser desprezada. Antes de eclodir a II Guerra
Mundial ocorreu uma aproximação entre a Federação das Indústrias do Estado de São

'"'''"Às vezes, não compensa produzir, no país, certos produtos, porque a demanda é pequena e nenhuma empresa
investiria o seu capital para produzir e atender o IPEN. É mais conveniente, para a sociedade como o IPEN, importar
porque se você tentasse nacionalizar, a demanda é tão pequena que seria inviável economicamente". Jair Mengatti.
Entrevista gravada em 12/11 /2002. Não estamos inteiramente de acordo com Mengatti, mas também não podemos deixar
de ressaltar que a situação é delicada e deve ser analisada, caso por caso.
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Paulo (FIESP) e o Govemo Vargas'**'^, muito embora estes não comungassem as mesmas
idéias em todos os setores, como bem demonstrara a Revolução Paulista. O que os
industriais queriam era uma proteção contra o capital estrangeiro. O Govemo Vargas tinha
interesse em promover a industrialização do país.

O conflito que se seguiu no âmbito das decisões políticas em todos os campos, inclusive
o nuclear, certamente é um reflexo dos vários interesses e idéias de desenvolvimentos
existentes no seio da sociedade brasileira. No entanto, anteriormente à criação do lEA
várias tentativas foram feitas para uma maior participação do país na área nuclear, mas que
não foram implementadas.

A preocupação mais séria do Brasil no campo nuclear'"'^ ocorre nos meados dos anos
quarenta no Govemo Getúlio Vargas'**", muito embora as primeiras atividades de pesquisa
em física nuclear no Brasil datem de 1934.

No período compreendido entre os anos 1934 e 1951, temos a pesquisa de caráter mais
acadêmico com pouca influência do govemo, com exceção das pesquisas encomendadas,
no período da guerra.

Onde aplicar os conhecimentos adquiridos em grande escala quando ainda temos uma
indústria incipiente e as nossas universidades estão apenas começando? Damy em
depoimento no livro de Schwartzman (1979)"*°* ressalta que nessa época: '''começamos a
aprender que existia uma ciência viva ".

Nos países como EUA a ciência já tinha um caráter de "Big Science". Estávamos
começando a pesquisa nessas novas áreas que necessitam de grandes investimentos.

Já comentamos anteriormente que também sabemos da importância da individualidade e
genialidade de alguns pesquisadores, a despeito de sermos da opinião que somente isso não
""^ "A aproximação entre a burguesia industriai e o governo Vargas ocorreu principalmente a partir de 1933. após a
derrota da revolução paulista. Ela se fez, sobretudo através da federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP),
dirigida por Roberto Simonsen, da Confederação Nacional da Indústria, sob o comando de Euvaldo Lodi, e da Federação
Industrial de Minas, dirigida por Américo Giannetti. A aliança desses setores não significa identidade de opiniões (...)".
Fausto. Boris (1999). p. 367.
^ Ainda no campo da retórica.
"""Cabral, Milton (1983), p. 7.
""' Schwartzman, Simon (1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p. 225.
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basta. A ciência é uma construção de homens -coletiva - trabalhando com um fito comum
e, inseridos numa sociedade'*"'. Não obstante, a formação de pesquisadores como Marcello
Damy foi muito importante para a vida acadêmica e institucional da ciência, no país.
Podemos dizer, o mesmo, sobre o desenvolvimento de tecnologia na área nuclear.

Este pesquisador foi um marco para a área nuclear brasileira e para o lEA - um dos seus
criadores e primeiro superintendente. Pesquisadores desse "naipe" são os verdadeiros
fundadores da nossa ciência, que deixaram discípulos e escolas segvmdo Schwartzman'*'*'.

Ainda hoje podemos sentir o clima da época - modernizar a sociedade brasileira através
de C&T'*". Em palestra recente'*'^ Marcello Damy expressou o entusiasmo que os
primeiros alunos de física sentiam com as aulas de Wataghim'*'^. Afirmou que eles fícaram
muito surpresos quando se deram conta que o professor Wataghim realizava pesquisas em
áreas avançadas da física e que ensinava a partir de uma vivência em laboratório. Damy
enalteceu o antigo mestre, e mesmo afirmou que as nossas pesquisas na área nuclear
tiveram a sua origem com Wataghim.

""^ '"A história da ciência, desde que se tornou campo também de historiadores profissionais, filósofos, sociólogos e
outros, tem desmistificado tantos "heróis da ciência" exatamente porque vê o cientista inserido numa sociedade, imerso,
portanto nas idéias e práticas nela correntes. A ciência não é obra de gênios isolados, mas resulta duma sucessão de
pessoas trabalhando e se influenciando mutuamente. As teorias científicas se constróem baseadas em idéias, em
interpretações de fatos que também são idéias, e em sua capacidade para explicar o Universo em que vivemos. É verdade
que há um fator determinante na história da ciência, que é a criatividade humana, encontrada nos cientistas, mas também
nos artistas e mesmo na gente comum em graus diversos, e essa criatividade se manifesta basicamente em indivíduos."
Magalhães, Gildo (2002). Darwin: Herói ou fraude? Palestra apresentada na quinta semana da biologia da USP.
Publicada em forma de apostila.
"'^ Schwartzman, Simon (1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p. 4.
"O período após a guerra tem como principal característica o esforço de inúmeros grupos de desenvolver a pesquisa e
colocá-la a serviço do desenvolvimento científico e tecnológico do país. A idéia era de que o país se modernizaria a
passos largos, e que a pesquisa científica deveria fazer parte integrante deste processo. Os cientistas mais ativos
defendiam a noção de que a pesquisa científica, se suficientemente apoiada, seria decisiva para resolver os problemas do
desenvolvimento, e que a própria organização do Estado e da sociedade brasileiros deveriam ser pautadas pelos
princípios e normas de racionalidade científica (...) A iniciativa mais importante foi, no início dos anos 50, a criação
conjunta da Comissão de Energia Nuclear, do Conselho Nacional de Pesquisas e do Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas (CBPF), que deveriam apoiar e desenvolver o programa nuclear autônomo brasileiro (...). O tema de
"modemização pela ciência" continua vivo entre os cientistas e intelectuais e encontra apoio em agências intemacionais
que dão bolsas de estudo a jovens promissores e financiam projetos de pesquisa". Schwartzman (1995)). Pág. 245. O
autor não cita, mas a criação do lEA encontra-se nesse clima e se dá paralelamente à criação da Comissão.
Comentaremos mais adiante outras influências para a criação do lEA assim como já comentamos parcialmente no
capítulo de Institucionalização da Ciência.
"'^Damy (2001), palestra.
Em 1937 Marcello Damy começou a trabalhar como assistente de Wataghim no campo dos problemas relacionados
com raios cósmicos construindo os circuitos eletrônicos para a detecção da radiação. Schwartzman, Simon (1979).
Formação da comunidade científica no Brasil, p. 255-256. Outro pesquisador no campo da flsica que veio para o Brasil
em 1938 foi o professor Occhiaiini. Este professor foi doutorado em Cambridge, trouxe para o Brasil a tradição da flsica
experimental. Damy, Wataghim e Occhiaiini trabalharam juntos até o flnal de.l938 quando Damy foi contemplado com
uma bolsa de estudos para Cambridge. Em Cambridge Damy trabalhou com Henry Bragg e seu filho (ambos tinham
recebido o prêmio Nobel de fisica em 1915) e com Carmíchael, fisico experimental, onde desenvolveram técnicas de
detecção e medição de raios cósmicos. Schwartzman, Simon (1979). Formação da comunidade científíca no Brasil, p.
256.
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Quando Damy foi para o lEA, ra segunda metade dos anos cinqüenta'"'*, para dirigir a
Divisão de Física Nuclear e assumir a direção do lEA trazia consigo conhecimento,
prática, uma "visão" de cientista, um dinamismo próprio da juventude e um conhecimento
de eletrônica como ele mesmo atesta pela sua passagem pela Escola Politécnica'*'^.

Todas essas características foram importantes na condução do lEA como seu primeiro
diretor e chefe da Divisão de Física Nuclear. Assim como Damy, que já tinha uma longa
tradição em pesquisa, outros que compuseram o "stafP' de cientistas da Instituição já
tinham passado pela universidade. Outros vieram da indústria como foi o caso de Alcídio
Abrão'*'^ que começou sua carreira na "Orquima Brasileira" trabalhando com a monazita
brasileira. Segundo esse pesquisador o único interesse pela monazita era a extração do
fosfato e o urânio ia "'mesmo para o ralo", até que por questões de controle o urânio
começou a ser estocado. Só muito posteriormente é que o Brasil pensou em purificar o
urânio visando experiências no domínio do ciclo do combustível'*".

Ainda o professor Alcídio'*'* ressalta que quando foi convidado pelo Professor Fausto
Walter de Lima"*'' - grande pesquisador do início do lEA -, para trabalhar no lEA, a
intenção era aproveitá-lo para a purificação da água. Esta, água, iria preencher a piscina do
reator lEA-Rl, em tomo do qual foram se formando as áreas de pesquisa na Instituição.

Demos alguns exemplos que, no que conceme ao substrato mental, a Instituição estava
muito bem amparada. Por tudo o que viemos comentando até agora, o Brasil possuía
alguns cientistas, não resta a dúvida que poucos, como falamos anteriormente, mas
preparados para assumir a condução da pesquisa e desenvolver tecnologia, mesmo nas
novas áreas do saber.

"'^ Ver anexo II.
Damy (2001), palestra: " (...) e aí, então, os ex-alunos da Escola Politécnica como eu tiveram a oportunidade de dar a
contribuição para o professor Wataghim (.)".
Entrevista concedida e gravada em 23/08/2001. Daqui por diante, iremos referenciar a entrevista como: Abrão.
Alcídio (2001), entrevista.
""^ Cabe ainda falar um pouco sobre a exploração de urânio e tório no Brasil. Dados do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM, 1973) estimam que de 1886 a 1950 cerca de 95.000 toneladas de concentrado de monazita
(concentração natural de minerais ricos em tório) foram exportados do Brasil. A monazita inicialmente era processada
para a produção de sais de tório e terras raras. O aproveitamento dos sais de tório na produção de camisas incandescentes
para iluminação a gás ocorreu até o advento da eletricidade na década de 20. Posteriormente, com a descoberta da energia
atômica ocorreu novamente o interesse por esse mineral visando à possibilidade de usá-lo. no futuro, para os reatores
nucleares que estavam sendo desenvolvidos.
Abrão, Alcídio (20001), entrevista.
Ver anexo II. Lima e Abrão foram colegas de trabalho na indústria.
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Conforme vamos analisando os trabalhos produzidos nos anos sessenta, setenta e oitenta
percebemos que realmente essa falta (substrato mental)'*^" não foi o problema que a
Instituição teve que enfrentar.

A II Guerra Mundial'*^' foi um teste para os nossos dentistas em formação. Naquela
época, ocorreu um grande desenvolvimento no campo da ciência e tecnologia no mundo,
sobretudo no que hoje chamamos primeiro mundo. O Brasil sentiu os reflexos desta nova
ordem mundial. O país foi afetado pela falta de abastecimento, desde matéria prima até
insumos energéticos e bens de capital. Durante aquele período de guerra o grupo de física
da USP trabalhou com atividades tecnológicas''^^:
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Schwartzman'*^"' comenta que no Brasil, naquela época, as nossas instituições não
estavam preparadas para assumir atividades tecnológicas, embora estas já tivessem sido
desenvolvidas nos países do primeiro mundo. A resolução dos problemas apontados
acima'*^'' não era difícil, pois nos livros já existia, como aponta Damy'*^^, um relato
apreciável sobre o assunto. Portanto, não se tratava de descobrir novas leis da natureza'*^^.

""^ Estamos realizando uma análise denominada extemalista da ciência e da tecnologia sem, contudo, nos esquecermos
dos trabalhos desenvolvidos. Estamos procurando entender como os pesquisadores da instituição ao desenvolverem os
seus trabalhos tinham, ao seu dispor, não só os seus conhecimentos, a sua experiência e a sua genialidade assim como um
substrato técnico, mesmo que incipiente, para trabalharem (Reator lEA - RI, e t c ) . O substrato técnico é fruto de uma
determinada sociedade num determinado momento histórico (modelo SMT, já discutido no capítulo: Pressupostos
teóricos e metodológicos).
Schwartzman, Simon (1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p.256.
Damy Souza Santos, Marcello (1994). Série depoimentos sobre energia nuclear, volume I. Também em Schwartzman,
Simon (1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p.259. O período a que se refere Damy é após o seu retomo
de Cambridge, em 1940.
Schwartzman, Simon (1979). Formação da comunidade científica no Brasil.
Damy (1994). Série depoimentos sobre energia nuclear, volume í. Aqui também fica mais claro que não estávamos
somente no campo da retórica e que o lEA desde o início teve, pela cultura vigente de seus primeiros pesquisadores, o
olhar voltado para o desenvolvimento de tecnologia, conforme a definição de Vargas (2001).
"" Damy (1994). Série depoimentos.
Damy e Pompéia desenvolveram para o Exército transmissores e receptores portáteis e para a Marinha um aparelho
capaz de detectar, por técnicas microfónicas, o ruído da hélice de submarinos até chegar-se a um sonar completo. Quanto
à recepção necessitava-se de um cristal de quartzo, o que foi resolvido pelo Instituto de Química da USP. Schwartzman,
Simon (1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p. 260.
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Ainda, na época da entrada do Brasil na II Guerra Mundial (1942) se estreitaram as
relações políticas entre o Brasil e os EUA. O esforço e a vitória, embora reduzidos, no
campo científico e tecnológico, realizados por nossos pesquisadores e a possibilidade de
nos tomarmos tecnologicamente independentes despertaram, possivelmente, a atenção dos
outros países. A preocupação era com as possibilidades de dominarmos algumas
tecnologias estratégicas como, por exemplo, a do ciclo do combustível^'.

O conhecido Almirante Álvaro Alberto foi inquirido se já estávamos começando o
projeto de preparação de urânio nuclearmente puro na Comissão de Energia Atômica dos
Estados Unidos. Isso é*^* relatado como uma constatação do nosso esforço. Outrossim,
sabemos que o que havia era imia preocupação com a nossa independência tecnológica.

A tecnologia de purificação

de urânio já revela meio caminho na etapa de

enriquecimento e nenhum país iria querer dominar somente uma parte do processo do ciclo
do combustível. Por outro lado, nada garante que iríamos optar pela construção de reatores
usando urânio natural ou enriquecido. Se optássemos por urânio natural seria mais uma
razão para a preocupação dos especialistas da Comissão de Energia Atômica dos Estados
Unidos de estarmos no caminho diferente do que tinham planejado para os países que
ainda não dominavam a tecnologia do ciclo (haja vista a pressão que "sofremos" pela
comunidade intemacional, anos mais tarde, quando optamos por reatores alimentados por
urânio enriquecido).

O próprio presidente da CNEN, Almirante Octacílio Cunha (1959)'*^' sublinha que
"nem tudo depende de uma simples opção científica, (...) " a escolha terá de ser orientada
''por considerações de economia, de disponibilidade ou mesmo de política

internacional".

Também não podemos esquecer a ingerência internacional nos assuntos intemos quando
compramos

as

ultracentrífiigas

(três),

assunto

amplamente

discutido

em

várias

publicações'*^''. Girotti"*^'comenta:
"Somados a esses estímulos externos, a ciência no Brasil começava a apresentar resultados de qualidade ganhando
manchetes nos jornais e na opinião pública. (...). Outrossim, o Brasil dava os seus primeiros passos para ingressar no
domínio dos aceleradores de partículas a partir de 1946, quando a Fundação Rockfeller doou cerca de 75.000 dólares e o
Govemo do Estado de São Paulo concedeu um auxílio de 5 milhões de cruzeiros (valores da época (.)". Motoyama
(1985): A gênese do CNPq, p. 40. Damy (2001), em sua palestra nos relata que a vinda do bétatron para a USP foi a
coroação do trabalho que o grupo fez para a Marinha, na época da guerra.
CNEN (1959). Átomos de paz para o Brasil. Sem paginação.
"^^ CNEN (1959). Átomos de paz para o Brasil. Sem paginação.
"'"Ver figura I.
Girotti (1983). Brasil: Estado nuclear e democracia, p. 19.
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Este autor''•'^ continua comentando que, mais tarde, quando da instalação de uma
Comissão

Parlamentar

de Inquérito, em

1956, tomaram-se

públicos

documentos

elaborados pela embaixada dos EUA, no Brasil. Constata-se, então, que havia a alegação
de que o controle se fazia necessário por razões de segurança dos EUA e do hemisfério
Ocidental. Esta alegação é contestada por Girotti'"''^, pois, posteriormente, o ministro
alemão de assuntos atômicos, Fran Joseph Strauss, reconhecidamente filo-nazista decide
enviar as três ultracentrifugas que acabam chegando ao Brasil.

Para Girotti'*^'*, as ultracentrifugas

"seriam

de efetividade

duvidosa"

(argumento

contrário às informações da CNEN). Também sabemos que, posteriormente o Doutor Ivo
Jordán se baseou nelas para projetar as que foram feitas pela Marinha e o IPEN no
processo de enriquecimento de urânio. Projeto IPEN/Marinha do Brasil, segundo
depoimento do Doutor Alcídio Abrão.

No entanto, as condições extemas já estavam maduras para a criação do lEA em 1956.
Nesse caso, estamos inteiramente de acordo com Girotti: "Eisenhower já havia mudado a
tática nuclear norte-americana",

pelas razões que já especificamos anteriormente.

"" Girotti (1983). Brasil: Estado nuclear e democracia, p. 19. Vejamos em mais detalhes o que ocon-eu com essas 3
ultracentrifugas encomendadas em 1954 pelo Almirante Álvaro Alberto, da Alemanha, A entrega das mesmas foi
embargada e essas foram apreendidas. A ordem de apreensão veio da Comissão de Energia Atômica dos EUA. Segundo o
Almirante Othon Luís Pinheiro da Silva, ex-Diretor da antiga COPESP (Coordenadoria de Projetos Especiais da
Marinha) atual Centro Tecnológico da Marinha, localizado em São Paulo (CMTSP), o embaixador Barbosa da Silva
(Cônsul na zona do embarque, sob responsabilidade da Inglaterra) foi o responsável indireto por este embargo. Só esse
relato já nos demonstra que mesmo internamente os interesses eram conflitantes. Posteriormente, a Alemanha recupera
sua soberania e as negociações das ultracentrifugas são retomadas. Nesta época, estamos no govemo Vargas e o
Almirante Álvaro Alberto conseguiu mais verbas e as 3 ultracentrifugas que tinham ficado retidas na alfândega chegaram
ao Brasil. O Doutor Maffei, na época, respondendo pela direção do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), se
interessou pelo projeto de enriquecimento de urânio e pediu ajuda para Ivo Jordán que fez os primeiros trabalhos usando
essas ultracentrifugas, No entanto, não conseguimos apurar se Ivo Jordán chegou a trabalhar, nessa época, com
enriquecimento de urânio, pois em relato do Dr. Alcídio Abrão parece que Ivo Jordán trabalhou com outros elementos e
só posteriormente é que veio a trabalhar com o enriquecimento de urânio, já nos anos oitenta com a Marinha e o IPEN.
Girotti (1983). Brasil: Estado nuclear e democracia, p. 19.
^^'^ Girotti (1983). Brasil: Estado nuclear e democracia, p. 19.
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Voltemos ao grupo de física da USP, no período da II Guerra Mundial. Existem
momentos em que as condições históricas impõem um certo imediatismo e aquele, durante
a guerra, foi um deles.

As atividades propostas para o grupo de física da Faculdade de Filosofia da USP
surgiram diante de uma necessidade do momento (dificuldade de importação, defesa do
país). Demonstramos que estávamos prontos para assumir o papel que cabe ao cientista na
sociedade

Fica claro que já existia uma competência para desenvolver ciência e tecnologia na área
nuclear. O que faltava então?

Além do que já comentamos, observamos que, lendo os textos que abordam esta época,
fica evidenciado o número reduzido de cientistas brasileiros em face de outros países que
já dominavam a tecnologia nuclear dispomVel''^^.

Outro fator importante que nos colocava em posição delicada era a falta de infraestrutura adequada ao desenvolvimento, com equipamentos condizentes com a necessidade
da pesquisa experimental, ou seja, o substrato técnico ainda era incipiente, mesmo que
tivéssemos o Reator lEA - R I . Quando dispúnhamos de algum equipamento moderno, o
mesmo não tinha sido desenvolvido pela nossa indústria e, sim, importado dos países que

Em relato de Damy que se encontra em Schwartzman, Simon (1979), p. 259: "estudando problemas de ciência
fundamental, éramos obrigados a utilizar métodos não convencionais para procurar pôr à prova fenômenos que
achávamos que deviam existir. Em conseqüência estávamos habituados a lidar com o desconhecido". Nessa época, ainda,
a resolução de uma série de outros problemas ficou a cargo do Liceu de Artes e Ofícios, o IPT e o Instituto de
Eletrotécnica, da USP. Schwartzman, Simon (1979). Formação da comunidade cientifica no Brasil, p. 260-261.
Podemos inferir isso quando constatamos que ao longo da história do Ocidente a discrepância era enorme. Em 1560 a
Itália funda, em Nápoles, a "Academia Secretorum Naturae". Anteriormente em 1201, nem sequer tínhamos sido
"achados" pelos Europeus, é fundada a Universidade de Cambridge (para onde foi Damy estudar, no século XX). A
Royal Society of London foi fundada em 1662. A Academic de Sciences foi fundada em 1666 e em 1706 a Universidade
d e Y a l e e e m 1861 conferiu o primeiro título de doutor nos EUA. Em l 8 1 8 f o i criado o Museu Nacional c o m a v i n d a d e
D João VI para o Brasil e o Instituto Oswaido Cruz é de 1900. Meis. Leopoldo (1996), "O perfil da ciência brasileira", p.
5-17. O Dr. Alcídio Abrão (2001), entrevista, cita que em 1959 deveriam existir em tomo de 15 pesquisadores no lEA
entre aproximadamente 30 servidores da Instituição. Dr. Gian Maria A. A. Sordi. pesquisador do IPEN e atual assessor
junto à Diretoria de Proteção Radiológica, cita em entrevista (2002) que em 1962 o lEA tinha ao todo por volta de 70
servidores entre funcionários administrativos e pesquisadores. N o entanto, Motoyama (1985), p. 36. cita que em relação à
década de 30, nos anos quarenta tínhamos crescido. Ainda em 1981 devemos "sofrer" o mesmo problema: "Em 1981.
36,9% dos trabalhos publicados no mundo (dados do Instituto for Scientific Information) provinham de pesquisas
realizadas pelos EUA, enquanto 0,29% era do Brasil. Em 1989, a situação não mudou muito: 35.1% para os EUA e
0,47% para o Brasil. Meis. Leopoldo (1996). O perfil da ciência brasileira.Página 26. Em uma observação, no dia em que
estava sendo homenageado como professor Emérito do IPEN (27/08/20001). um dos fundadores da pós-graduação da
Instituição, o professor Doutor Rui Ribeiro Franco alerta para o pequeno número de doutores que se formam por ano no
Brasil.
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já dominavam a tecnologia. Ficávamos dependentes de acordos, na maioria das vezes
desfavoráveis para o interesse de um desenvolvimento autônomo do país'*^'.

Frisamos que esse mesmo impedimento para o nosso desenvolvimento se faz sentir no
lEA e em outras instituições brasileiras. Tivemos que importar o bétatron e o reator lEAR l , mas não foram os pesquisadores brasileiros que desenvolveram a tecnologia dessas
máquinas.

Quando o assunto era uma tecnologia avançada, importávamos. No inicio, tentávamos
desenvolver os equipamentos cuja tecnologia, embora sofisticada, tínhamos condição de
fazer, mesmo que em pequena escala, como um Geiger, um monocanal analisador, etc,.

No lEA, inicialmente (primeira década dos anos sessenta), a equipe liderada pelo
engenheiro Raul Brenner construiu uma série de equipamentos como denotam alguns
agradecimentos nas publicações dos pesquisadores, que usaram esses equipamentos.
Também as publicações do próprio grupo de eletrônica (ver a publicação IEA-50), assim
. como o testemunho de alguns de seus pesquisadores como o do Dr. Alcídio Abrão são
testemunhas da excelência do grupo.

Vamos aliar o que estamos discorrendo com as atividades dos nossos pesquisadores
após o fim da guerra. Sabemos dos relatos que, com o término da guerra, o grupo de Física
da USP retoma, muito acertadamente, para as suas atividades na Universidade (sem fins
bélicos)''^*.

O que constatamos com pesar é que, se tivesse havido apoio e interesse govemamental
em prosseguir com as pesquisas tecnológicas, agora não mais momentâneas, poderíamos
ter construído um lastro que nos teria permitido recuperar o tempo perdido. Tivesse isto
ocorrido, não estaríamos "atrasados" na maioria dos campos da ciência e tecnologia.

Já comentamos anteriormente que entre 1939 e 1952, a produção industrial brasileira cresceu a uma taxa média de
8,3% ao ano só que naqueles setores em que se fez presente também a maior porcentagem cfe importação: "revela-se
desta maneira um aspecto.essencial do processo de industrialização de um país retardatário, como o Brasil. Este se dá
mediante importação de tecnologia, tanto sob a forma de novos produtos como de mudanças de processos. As mudanças
de processos são importadas com atraso, pois a mão de obra é mais barata, não justificando sua substituição por capital na
mesma medida que nos países industrializados e também porque os mercados são menores, não permitindo grandes
escalas de produção". Singer, Paul In: Fausto, Boris (1985). História geral da civilização brasileira. O Brasil republicano,
economia e cultura/1930-1964. Pág. 222.
Schwartzman, Simon (1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p. 262-263.
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Fazemos nossas as palavras de um dos reitores''''^ da USP (Jacques Marcovitch)'*''";
'fazemos

muito, mas temos que fazer mais". Acrescento, que nem sempre as condições

econômicas, sócio-culturais, ou políticas assim o permitem'*^'.

O desenvolvimento tecnológico adquirido na época da guerra, embora reduzido,
possibilitou o início de algumas indústrias com tecnologia nacional. Com o passar do
tempo, estas foram sendo ultrapassadas com a importação de tecnologias de outros
países'*'*^. O mesmo aconteceu com o lEA mais de dez anos após o fim da guerra. No
princípio, ainda construíamos muitos dos componentes eletrônicos de que necessitávamos.
Mas, à medida que a complexidade foi aumentando, começamos cada vez mais a importálos.

Isso se observa nas referências dos trabalhos do lEA/IPEN quanto atentamos para os
equipamentos usados nos trabalhos. No entanto, no período em que começamos a
desenvolver as pesquisas na área do ciclo do combustível, tivemos que usar não só os
técnicos da Instituição como a indústría nacional, ainda que não fosse especializada na
área. Afinal era uma área muito sensível e não conseguiríamos importar tudo o que
precisássemos. Teria sido, se bem aproveitado, o momento de darmos um impulso na área
industrial especializada. Como tínhamos alertado, é uma complexidade dentro de outra.

O Dr. Alcídio Abrão'*'*^ comenta, por exemplo, que na falta de uma indústria mais
especializada para suprir o lEA com os fomos adequados para a pesquisa, foi necessário
uma adaptação. Os fornos que eram produzidos no país, para a indústria de biscoito, foram
adaptados para serem usados na pesquisa. Isto é fantástico porque percebemos não só
como os nossos pesquisadores são criativos, como também demonstrava a capacidade de
nos adequarmos às situações adversas.

Este se referia à observação do professor Rui Ribeiro Franco a propósito de aumentarmos o número de pós-graduados
da Instituição (em tomo de 300 inscritos em 2001) para contribuirmos com a elevação do número de doutores que são
formados, no Brasil, por ano (em tomo de 5000/
"""^ Discurso do então Reitor da USP (27/08/2001), por ocasião da comemoração dos 45 anos de existência do lEA/lPEN
e os 25 anos da pós-graduação do Instituto. Gravado por nós.
Em resumo, a pesquisa de alta qualidade em física avançada, que forneceu a base para a pesquisa aplicada durante a
guerra, não pode desempenhar a mesma façanha mais tarde no campo muito mais complexo e dispendioso da tecnologia
atômica. O govemo brasileiro, no confronto entre as pressões para desenvolver uma capacidade de pesquisa
independente, baseada na sua própria comunidade científíca ou a aquisição de tecnologia estrangeira, optou pela segunda
alternativa, em 1968, e mais recentemente com o acordo firmado com a Alemanha. Esta era a opinião de Schwartzman e
colaboradores, em 1979. Schwartzman, Simon (1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p. 290.
"''^ Schwartzman, Simon (1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p. 261.
Abrão, Alcídio (2001), Entrevista.
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Aqui, o contraponto para as dificuldades, que é a criatividade, se fez sentir inúmeras
vezes na Instituição ao longo dos seus anos de existência, a despeito de viver tanto intema
como externamente momentos de extremo centralismo das decisões, seja com alguns de
seus superintendentes (que já comentamos anteriormente), ou por parte das diretrizes
políticas que nortearam a nossa República Federativa Brasileira, durante anos.

Duas características fortes do IPEN são a força de vontade e o entusiasmo para vencer
barreiras, que tiveram suas raízes nos pioneiros da Instituição. Mesmo aqueles que não
pertencem à Instituição percebem e admiram esta característica. É uma altemativa para
vencer as dificuldades que vão surgindo. Anotamos um trecho da entrevista gravada com o
Almirante Othon que dirigiu, por aproximadamente dezesseis anos, o projeto de constmção
de um submarino com propulsão nuclear e que teve ampla participação do IPEN:
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que houver
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que depois
não

sei

época,

foi

de novo um sopro,

do Programa
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dúvida

naquela

como
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não há dúvida
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da Marinha

a crença

ali na metalurgia

que a fabricação
mas

que, o IPEN estará

e, esta

naquela

tivesse
época

crença

de pé, o IPEN
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hoje,
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todos
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muito
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nos

saldo
havia

um pessoal

bom,

muito

qualificado'/'''".

Não obstante, ainda fica a questão levantada na introdução deste trabalho'*'*^: teríamos
condição, sem demanda, de prosseguir em grande escala industrial? Somos da opinião que
isso só poderia ocorrer com uma política científica, tecnológica e industrial, por parte do
govemo brasileiro, que orientasse nesse sentido. No entanto, ao longo desse relato veremos
que isso não ocorreu, ao menos em grande escala e continuamente.

Como já ressaltamos, mesmo em se tratando de uma área sensível, onde muita coisa nos
era vedada, no que dizia respeito à tecnologia mais sofisticada, aliada ao problema tempo,
éramos obrigados a importar. Mas, apesar de todas essas dificuldades, projetamos e

Esta passagem foi gravada quando entrevistamos o Almirante Othon em 02/12/2002 sobre a participação nos anos
setenta e oitenta do IPEN no que ficou conhecido como programa paralelo da Marinha, embora, o mesmo Almirante
denuncie que paralelo foi o acordo Brasil/Alemanha que não conseguiu enriquecer o urânio natural com o isótopo físsil
de urânio - 235 enquanto, o programa entre o IPÉN e a Marinha logrou obter êxito. Voltaremos, mais adiante, a esmiuçar
com maiores detalhes essa passagem histórica da vida da Instituição, embora, já tenhamos falado de um dos seus aspectos
no capitulo intitulado "Reator Nuclear e Bomba Atômica".
Estamos nos referindo aos comentários de Gorski, Maria Sílvia; Bruzinga, Wilson A. (1990). Publicação IPEN-315.
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construímos as ultracentrifugas necessárias, um pouco mais tarde, nos anos oitenta, para o
domínio do enriquecimento do urânio.

Condições técnicas nós tivemos, em parte, e a tecnologia foi desenvolvida. Pessoal
preparado também existiu. Só não sabemos se esse esforço será perdido ou prosseguirá
face às pressões contrárias, tanto extemas quanto intemas e a falta de contratação de novos
pesquisadores para serem treinados com antecedência. É essa luta de posições contrárias,
segundo os interesses os mais variados, que faz com que a nossa política científica esteja o
tempo todo sendo reformulada e, com isso, guinadas drásticas ocorram na condução das
instituições públicas científicas e tecnológicas, no país.

As dificuldades para o país, em termos de política extema para ciência e tecnologia
nucleares dos países avançados, agravaram-se após a explosão de duas bombas atômicas (6
e 9 de agosto de 1945, respectivamente, Hiroshima e Nagasaki no Japão). Nesse momento,
ficou mais do que claro, para o mundo, a possibilidade do uso bélico da energia atômica'*'*^.

Deve-se ressaltar, neste período de pós-guerra, a possibilidade de se aproveitar a
aplicação da energia nuclear e o modismo da época, para a captação de verbas para as
pesquisas científicas. Ainda hoje, face às dificuldades econômicas, procuranvse os campos
em voga a fim de se conseguir verbas para as pesquisas científicas. Hoje diríamos que, um
projeto, bem elaborado, sobre genoma, célula a combustível, etc, tem grande chance de ser
aprovado pelos órgãos de fomento. Motoyama'*'*' afirma:

"A nova
Brasil.

situação

da ciência

Principalmente

nacional.
contestada

Para

a energia

os pesquisadores

que faltava
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deC&
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como
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da primeira

que
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para
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de ser refletiu-se
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no
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tão

".

Neste contexto o Brasil tenta algumas medidas como, por exemplo, a regulamentação da exportação de minérios
radioativos. Estamos tentando caminhar, mas muito ainda estava para ser feito. Sendo assim, em janeiro de 1945 foi
criada a Comissão de Estudos e Fiscalização dos Minérios Estratégicos (vinculada à Secretaria Geral do Conselho de
Segurança Nacional). Era o início de uma grande batalha contra a internacionalização de nossos minérios radioativos e
estratégicos. Surge a decantada figura do Almirante Álvaro Alberto que vai ficar no cenário nacional até a queda de
Vargas. A sua Uta lança uma semente para uma postura nacionalista em questão de desenvolvimento científico e
tecnológico. Marques (1992) define o período que vai de 1945 a 1954 de nacionalista dando exatamente destaque para o
Almirante Álvaro Alberto. Marques. Paulo (1992), Sofismas nucleares. O jogo das trapaças na política nuclear do país,
p.12-17.
Motoyama, Shozo (1985). "A Gênese do CNPq", p.35.

COWSSÃO mcrò^L
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Como havíamos citado, em 1945, logo depois da guerra, a Fundação Rockfeller colocou
à disposição da USP uma enorme quantia de dinheiro para ser aplicado na compra e
instalação de um acelerador de partículas. Foi instalado um bétatron de 23 MeV. Neste
processo foram formados vários físicos entre eles José Goldemberg e Rômulo Ribeiro
Pieroni^'**.

Estes dois pesquisadores também terão um papel central nos primeiros anos do lEA. O
primeiro deles irá orientar e dirigir pesquisas na área de física nuclear e o segundo, não só
será responsável e autor de diversas publicações na área médica, como também dirigirá a
linha mestra da Instituição, como seu superintendente durante longos anos, voltada para o
ciclo do combustível. São, portanto, as primeiras gerações de cientistas formados pela USP
que estarão à frente do lEA nos seus primeiros anos.

De uma maneira geral, os anos compreendidos entre 1945 e 1964 representam um
período de democracia no Brasil, que facilitou muitas medidas políticas. É um período
denominado por Schwartzman (1995) de modemização pela ciência'*'*'. Relembraremos
isso mais adiante.

No fim de janeiro de 1946, Dutra tomou posse e começaram os trabalhos da
Constituinte. A 18 de setembro, era promulgada a nova constituição brasileira que optava
pela linha liberal democrática. Do ponto de vista da política econômica, o govemo Dutra
também seguia um modelo liberal e mantinha uma política de estreito relacionamento com
os EUA. A situação do Brasil no plano fínanceiro era favorável, uma vez que o país
acumulara divisas no exterior, resultantes das exportações durante os anos da II Guerra
Mundial.

Após o término da guerra ainda temos que levar em conta a importação desenfreada que
estava acabando com as reservas do Brasil. Em 1947, o govemo Dutra impõe regras para a
importação que veio a favorecer a entrada no país de equipamentos, restringindo a
importação de bens de consumo e regularizando a balança comercial. Na prática as
medidas econômicas adotadas acabaram favorecendo o avanço da indústria brasileira'*^*'.

Schwartzman, Simon (1979). Fonnação da comunidade científica no Brasil, p. 263.
Schwartzman (1995), página 245.
"'^ Fausto, Boris (1999). História do Brasil, p. 403.
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Vimos o que auferimos com a instituição das nossas universidades''^', e vale notar que,
temos bem claro, estamos quase sempre falando da região sudeste, pois esse era o espaço
do país em que as mudanças mais ocorriam. Não é, pois, sem razão que Schwartzman'*^^
(1995) "denuncia" que o peso maior da pesquisa científica e tecnológica pertence às
instituições paulistas que, segundo ele, não se enquadram perfeitamente nos quadros da
política científica e tecnológica govemamental. Isto ficará mais claro posteriormente,
mesmo na fase em que o IPEN passa a ser gerido pelo Govemo Federal.

E na área dos nossos minérios denominados "atômicos"? Poderíamos dizer que
tínhamos avançado com uma política mais nacionalista ou ainda havia uma indefinição no
jogo das forças?

Em obediência ao acordo de 1945'*^"' ainda estava ocorrendo a exportação de minérios
radioativos para os EUA. O Govemo Dutra tomou uma posição a respeito e convocou o
Almirante Álvaro Alberto para estudar e propor medidas de Política Nuclear. No entanto,
as medidas tomadas, os gmpos formados, etc, não se convertiam em ações concretas, que
pudessem ser transformadas em um instituto de pesquisa na área nuclear. As medidas que
não saíam do papel foram sendo tomadas, uma após a outra.

No início da década de 50, o govemo promoveu várias medidas para melhorar o país
com grande atuação na industrialização. Foram feitos investimentos públicos no sistema de

Em 1948 Oscar Sala foi encarregado da instalação do acelerador eletrostático do tipo Van der Graaff A Universidade
de São Paulo já estava demonstrando que a formação de nossos jovens é um dos caminhos importantes para
desenvolvermos tecnologia. Neste período (45-49), no campo de flsica de raios cósmicos destaca-se César Lattes que
trabalhava com Occhiaiini. Lattes idealizou e realizou as experiências que levaram à descoberta do méson-Pi. Em 1949.
Wataghim volta para a Itália. Entrementes, já tinha deixado discípulos. Existiram outros grupos, além destes citados, e
cabe destacar o de Bernard Gross, do Instituto Nacional de Tecnologia, e o de Joaquim Costa Ribeiro, da Faculdade
Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil. Ambos trabalharam em áreas não nucleares. Schwartzman. Simon
(1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p. 263-268. Anteriormente, em 1948 houve a criação da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) mais de um século depois de suas congêneres. Schwartzman. Simon
(1979). Formação da comunidade científica no Brasil, p.288.Segundo citação de Motoyama (1985) a SBPC desde o início
trabalhou para a disseminação de ciência e tecnologia na sociedade brasileira. Ainda em 1948 foi promulgado o artigo
123 da Constituição do Estado de São Paulo, onde 0,5% da receita orçamentária paulista seria empregada em ciência e
tecnologia. É bom lembrar que somente com a criação da FAPESP em 1962 foi possível colocar na prática este artigo.
Hoje a FAPESP é um importante órgão de fomento para a pesquisa no Estado de São Paulo. Os pesquisadores do IPEN
encontram financiamento para as suas pesquisas, financiamento para ampliar os equipamentos de seus laboratórios,
modernizar a biblioteca, etc, junto à FAPESP.
Schwartzman (1995), página 241.
"" Em 10/07/45, tinha ocorrido um acordo entre o Itamaraty e a embaixada dos EUA onde ficava prevista a venda anual
de nossos minérios radioativos. O Brasil, após os três primeiros anos do acordo, através de sua embaixada nos EUA, se
posicionou contra o prosseguimento do mesmo alegando que não poderia legalmente manter a exclusividade do
fomecimento. Esta medida gerou um clima hostil e retaliações por parte do govemo norte-americano contra o Brasil.
Cabral. Milton (1983): "A questão nuclear". Página 9.

192

transportes e de energia''^'*. Ora, a industrialização, o transporte e o fornecimento de
energia estão intimamente ligados entre si e com o desenvolvimento de tecnologias.

Finalmente, depois de diversas tentativas, por iniciativa do professor Carneiro Felipe e
do Almirante Álvaro Alberto, no final do govemo Dutra, foi assinada a lei 1310 ''^^ que
criava o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) com ampla jurisdição, na época, sobre a
área nuclear.

Esta Instituição, juntamente, com a USP será muito importante para a criação do lEA
não somente porque este foi criado num convênio entre as duas instituições, mas também
pelo que representaram: a USP fomecendo os cientistas e o CNPq a linha mestra, a
orientação. Dessa mescla de instituições, portanto de culturas, nasce futuramente o lEA.

Daí em diante, por força da lei aprovada, todas as atividades referentes

ao

aproveitamento da Energia Nuclear, sem prejuízo da liberdade da pesquisa científica ou
tecnológica, deveriam permanecer sob controle do Estado representado pelo CNPq ou
quando necessário, pelo Estado Maior das Forças Armadas (EMFA).

No campo da energia nuclear o CNPq estabeleceu uma série de normas que deveriam
ser seguidas nos acordos intemacionais. Ainda em 1951, o decreto 30.230 regulamentava a
pesquisa e a exploração de minerais de interesse nuclear.

A criação do CNPq foi benéfica para ciência e tecnologia no país e estava inserida
dentro de uma política do govemo brasileiro. O gmpo chamado nacionalista fazia um gol.
No entanto a luta entre forças opostas vai longe e não acaba nesse momento.

Paulo Marques''^^ no seu livro "Sofismas Nucleares" argumenta:

"Esse conjunto
representou
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um triunfo

que de certo modo consubstanciava
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nacionalista

e construtiva

o embrião
liderada

de uma politica

pelo Almirante

nuclear

Alvaro

Alberto.

coerente,
Assim

Ampliou - se a oferta de energia para o Nordeste assim como foi resolvido o problema do carvão nacional. Em 1952
foi fundado o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) com a finalidade de incentivar a indústria.
Fausto, Boris (1999). História do Brasil, p. 409.
Sucedendo Dutra na Presidência da República temos Getúlio Vargas. Este tomou posse em 31/01/1951.Ver
Motoyama, Shozo, Garcia, João Carlos Vítor (1996) - organizadores. O Almirante e o novo Prometeu. Álvaro Alberto e a
C&T. Página 75.
Marques, Paulo (1992), Sofismas nucleares. O jogo das trapaças na política nuclear do país, p.32.
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Logo após a sua criação o CNPq propôs, que além da garantia de operação da indústria
nacional especializada, no tratamento da areia monazítica, deveríamos obter auxílio técnico
que nos garantisse a aquisição de equipamentos e materiais para reatores nucleares. Esta
medida representava já a preocupação da nossa comunidade científica, da época, de obter
todas as condições para a construção e operação de usinas nucleares''^'. Isso só se
concretizaria duas décadas mais tarde e por vias bem diferentes daquelas pensadas pelo
Almirante Álvaro Alberto tanto quanto da maioria da comunidade científica brasileira

Em 22/2/52, foi assinado um acordo de exportação de monazita e óxido de tório no qual
foram desconsideradas as resoluções do CNPq. A conseqüência imediata deste acordo se
fez sentir quando o Serviço Geológico do EUA iniciou, em agosto de 1952, a investigação
dos depósitos radioativos no Brasil'"^*. Este trabalho foi uma ação conjunta com a
Comissão de Energia Atômica dos EUA e o CNPq até 1956 e posteriormente com a
Comissão

Nacional

de

Energia

Atômica

(CNEN)'*^'. Neste

acordo

só

levamos

desvantagens, pois somente o Brasil cumpriu com a parte que lhe cabia ficando os EUA
sem comprar os subprodutos resultantes do beneficiamento da areia monazítica conforme
acordo formalizado.

Fazendo uma retrospectiva, são observadas duas tendências com relação ao caminho
percorrido

na

tentativa

de

desenvolvimento

da

área

nuclear.

Uma

pregava

preferencialmente o apoio externo, enquanto a outra preferia uma maior independência na
busca de conhecimentos através de nossos pesquisadores e uma legislação nacional
protecionista'*^".

Cabral. Milton ( 1 9 8 3 / A questão nuclear. Relatório da CPI do Senado sobre o Acordo com a República Federal da
Alemanha. p.l6.
É muito estranho que outro país venha a fazer pesquisa no nosso solo. Será que o contrário seria permitido? Lembrar
que naquela época não se falava nem em contrato de risco.
Entre 1952 e 1956 houve grandes mudanças no CNPq. O CNPq de 1952 é muito diferente daquele de 1956. A
literatura é farta sobre o tema. Citamos: Motoyama, Shozo. Garcia, João Carlos Vítor (1996) - organizadores. O
Almirante e o novo Prometeu. Álvaro Alberto e a C&T. Cabral, Milton (1983). A questão nuclear. Relatório da CPI do
Senado sobre o Acordo com a República Federal da Alemanha
Cabe lembrar que o governo brasileiro já tinha, na década de 40, feito a opção de fazer acordo com os EUA, mas não
houve um retomo significativo por parte do govemo americano. Mediante esta dificuldade o Almirante Alvaro Alberto
tenta realizar acordos com a Alemanha e a França. Entre 1952 e 1954 foram realizados dois acordos com os EUA para
fomecimento de minerais nucleares com pagamento em dólar e trigo. Nesses acordos as propostas do Almirante Álvaro
Alberto sobre compensação específica foram ignoradas. Cabral, Milton (1983). A questão nuclear. Relatório da CPI do
Senado sobre o Acordo com a República Federal da Alemanha, p. 16.
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Em 1954, o Brasil redefine a política para o setor energético, visando a adquirir
conhecimento científico e tecnológico para a construção de reatores e implantar o ciclo do
combustível. Em 27/01/55 foi criada a Comissão de Energia Atômica como um órgão do
CNPq e que se preocupou, desde a sua nmdação, com a instalação de usinas de
processamento de sais de urânio e tório, instalações de reatores de pesquisa e industriais,
assim como com o processo de enriquecimento isotópico de urânio pelo método de
ultracentrifiigação'*^'. Mais uma vez fícamos só no papel.

O processo de desenvolvimento da tecnologia do ciclo do combustível e de reatores de
potência sempre esteve na pauta de estudos de alguns dos cientistas em nosso país, desde
os primordios do advento da energia nuclear como fonte de energia. A despeito de não
termos indústrias que pudessem sustentar o desenvolvimento tecnológico no campo
nuclear, o país, com acertos e erros, tentava desenvolver uma política e um programa
nuclear.

Após a norte de Getúlio Vargas, assumiu o poder o Vice-Presidente João Café Filho
(29/08/54-11/11/55). O cenário de lutas pela nossa independência tecnológica iria mudar.

Com a saída de Getúlio Vargas do comando da nação, o general Juárez Távora, passou a
ocupar a chefia do Gabinete Militar e a Secretaria Geral do Conselho de Segurança
Nacional (24/08/54-15/04/55). Após uma seqüência de conflitos gerados por diferentes
visões da condução da política nuclear o general convida o Almirante Álvaro Alberto a
pedir exoneração do cargo de presidente do CNPq em 02/03/55. Acaba definitivamente a
política de compensação específica

Dois meses após a renúncia do Almirante Álvaro Alberto, são assinados dois acordos
com os EUA objetivando um programa de prospecção de urânio e a negociação de um
programa de pesquisa para usos civis da energia atômica'*^^.

Cabral,
Alemanha,
Cabral,
Alemanha,
Cabral.
Alemanha,

Milton (1983), A questão nuclear. Relatório da CPI do Senado sobre o Acordo com a República Federal da
p. 29.
Milton (1983). A questão nuclear. Relatório da CPI do Senado sobre o Acordo com a República Federal da
p.31.
Milton (1983). A questão nuclear. Relatório da CPI do Senado sobre o Acordo com a República Federal da
p.32.
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Este é o quadro geral do panorama nacional que deu im'cio à energia nuclear no Brasil
com duas tendências conflitantes que passaremos a discutir.

2. Liberação da energia nuclear para fins pacíficos - criação do lEA. Novas
tendências

a. Panorama internacional. Mudanças táticas

Nos anos 50, surgem, no cenário intemacional, dois importantes acontecimentos que
irão refletir na criação e na vida da Instituição (lEA/IPEN). Em 1953, o presidente dos
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EUA (Eisenhower), lança na Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) a criação de
uma Organização Internacional de Energia Atômica para utilizar o átomo em benefício da
humanidade. Surge, então, o projeto "Átomos para a Paz" (dezembro de 1953)''^''.

Em dezembro de 1954, a ONU aprova o projeto "Átomos para a Paz". Ainda em 1954,
a Assembléia Geral das Nações Unidas criou um grupo encarregado de estabelecer as
prerrogativas daquele organismo proposto. O grupo que foi constituído se encarregou de
elaborar o estatuto que foi aprovado em 1956. Em 1957, foi finalmente criada a Agência
Internacional de Energia Atômica'*^^ (AIEA). O Brasil esteve presente na criação da
AIEA"*^^. Esta desempenha as principais funções de ajudar os países membros interessados
em empregar as tecnologias nucleares, com fins pacíficos, nas esferas de produção de
eletricidade, saúde, desenvolvimento agrícola e industríal. Além dessas, a AIEA fiscaliza
as atividades nucleares civis para controlar os materiais nucleares salvaguardados"*^'.

•"^ Cabral, Milton (1983), A questão nuclear. Relatório da CPI do Senado sobre o Acordo com a República Federal da
Alemanha, p. 22.
O Estatuto da AIEA foi promulgado pelo decreto42l55 em 27/08/1957.
"Esta cova em que estais/ com palmos medida/ é a conta menor/ que tiraste em vida/- É de bom tamanho/ nem largo
nem fundo/ é a parte que te cabe/ deste latifúndio". Melo Neto, João Cabral (1996), Morte e Vida Severina. p. 41-42.
""'Entende-se por salvaguardas as medidas com o fito de controlar a utilização de materiais nucleares e aqueles que sâo
de utilidade para a produção de energia nuclear. Estas medidas incorporam a garantia de que esses materiais não serão
usados para fins bélicos. Compete a Agencia Internacional de Energia Atômica (AIEA), que é um organismo das Nações
Unidas, exercer o controle e execução das medidas de salvaguardas. O IPEN tem um grupo encarregado do material
salvaguardado que se encontra em uma instalação específica para esse fim.
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b. Panorama nacional - Entusiasmo e nacionalismo

Très loin, dans le dedans de mon écorce
chaude.
Dans le noir embrouillé
des veines et du sang.
Le poseur de questions tourne en rond, tourne et rôde:
veut savoir pourquoi tous ces gens ces
passants?
Claude

Roy

Em 03/08/1955 o presidente João Café Filho assinava um acordo com os EUA,
integrante do programa "Átomos para a Paz'*^'". Neste programa constava que os EUA
comprometiam-se a arrendar o urânio enriquecido, para o fvmcionamento de reatores de
pesquisa instalados no Brasil'*'". É interessante que o germe para a aquisição do reator
lEA-Rl aconteceu antes da criação do lEA'*".
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Comentamos que poderíamos até pensar que se trata de um outro projeto e não aquele
que definiu a vinda do reator lEA-Rl. Sabemos que se trata realmente do reator lEA-Rl,
pois, o comentário acima, encontra-se no item referente ao reator instalado no lEA.

Longe, bem dentro lá da minha casca quente / na negra confusão das veias e do sangue / roda o perguntador, roda e
ronda em sua mente / busca saber por que tanta gente passando? Roy, Claude, (1996), O perguntador. Página 184.
Marques, Paulo (1992), p. 46-47 comenta que formalmente esta data representa o fim do que ele denomina o período
nacionalista. Concordamos, mas acrescentamos que apesar de tudo. mesmo quando um campo parece seco e sem vida. na
primeira chuva começam a aparecer os brotos. Acreditamos que ainda adiante, no próprio lEA ó "espirito" de Álvaro
Alberto se fez sentir e no texto iremos discutir essa idéia. Ver Motoyama, Shozo (1985). "A Gênese do CNPq", p.29.
"'^ Cabral, Milton (1983), A questão nuclear. Relatório da CPI do Senado sobre o Acordo com a República Federal da
Alemanha, p. 32.
Ver anexo III.
CNEN (1959). sem paginação no item "O Reator de Pesquisa".
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No entanto, o lEA-Rl não é um reator de alta potencia e nem era o que se entendia na
época como a necessidade do Brasil, pois a comunidade científíca pensava em construir
um reator de potência para a geração de eletricidade'"^.

Também observamos que não era nem um pouco desconhecido que as pesquisas no
campo nuclear precisavam do suporte de uma indústria. Mas, o texto da CNEN, acima,
menciona que foi escolhido um Estado industrializado, e se esquece de complementar,
"embora não o sufíciente". Ou seja, não existia aquela indústria que pudesse nos dar apoio,
sobretudo para se desenvolver a tecnologia na área nuclear.

Por outro lado, as pesquisas na área nuclear num instituto, embora pequeno, poderiam
ter incentivado o desenvolvimento de outras pesquisas e de indústrias em áreas afins, caso
o capital nacional estivesse disposto a investir, mesmo com um mercado ainda restrito'"'*.

Sempre estamos percebendo que, ficamos prisioneiros de duas tendências principais
(não só na área nuclear).

Havia aqueles que defendiam uma subserviência aos países desenvolvidos, mais
notadamente aos EUA. e aqueles que queriam uma independência como se fosse possível
um

isolamento, principalmente, os grupos

que

ideológica e politicamente

eram

denominados de "esquerda"'*'^. Isso já foi amplamente publicado, mas não sabíamos que
exerceu uma influência um pouco diferente no lEA/IPEN.

Acreditamos que a história do lEA/IPEN é um reflexo da luta ideológica entre posições
diferentes, dentro de uma sociedade, quanto ao desenvolvimento de tecnologia no país. No
"Em 1955, quando foi resolvido usar o programa Átomos para a Paz para montar o reator em São Paulo, a época estava
favorável. A comissão de Energia Atômica dos EUA daria os recursos necessários. Costa Ribeiro, Cintra do Prado, Leite
Lopes, Goldemberg, na ocasião meu assistente na USP, e eu fomos chamados para escolher o tipo de reator. Tínhamos
estado na Conferência em Genebra, aonde pela primeira vez veio a público grande parte dos chamados segredos nucleares.
Elaboramos as caracteristicas do reator, um reator de tipo piscina. (...) Era o mais barato, o mais seguro, e tinha ainda a
vantagem de produzir alto fluxo com pequeno consumo de urânio, porque o urânio é levemente enriquecido, a 20%; nós
achávamos que, se o sistema de refrigeração do núcleo fosse alterado, poderíamos trabalhar no reator com um fluxo
elevado de nêutrons, indispensável para um país que queria desenvolver um programa de energia nuclear autônomo para
fins pacíficos. Nenhum reator de piscina explodiu até hoje". Damy de Souza Santos, Marcello. Entrevista publicada em:
Carvalho, Vera Maria; Costa, Vera Rita (1998). Cientistas do Brasil (1998), página 527. O reator inicialmente trabalhava
com um combustível enriquecido a 93%.
Não pretendemos afirmar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas e nos transformar em uma
sociedade moderna, com homens felizes para sempre. Afirmamos, sim, que essa é uma das vertentes para o
desenvolvimento do país.
A palavra, aqui mencionada, "esquerda", não significa, necessariamente, comunista ou socialista. Antes, quer
explicitar, por conveniência metafórica que, dentro do espectro "esquerda", estariam aqueles que, não sendo fascistas ou
nazistas, defendiam uma tecnologia mais independente.
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entanto, algumas particularidades ocorrem na Instituição. Embora, a Instituição nunca
tenha tido uma orientação de "esquerda" havia uma opção nacionalista'"^.

Por outro lado, algumas forças políticas do cenário nacional ficam meio adormecidas,
por quase três décadas, dentro da Instituição (talvez esperando o momento certo de contraatacar). Só que isso não ocorre por acaso e sim em um momento preciso, mais adiante.
Enquanto isso, o lEA/IPEN prossegue nas suas pesquisas quase que anonimamente no
país, embora esta Instituição tentasse sobreviver, a sua voz não se fez ouvir no país nem na
área govemamental nem entre os outros cientistas do país. Iremos ainda, nesse capítulo,
voltar várias vezes ao mesmo tema.

Em 31/01/56 Juscelino Kubitschek'"' (JK) assume a Presidência do Brasil. No início do
seu govemo, ele instaura uma CPI para investigar as pressões americanas ocorridas, ainda
no govemo anterior, para mudar as diretrizes do CNPq. Fica transparente, então, a
ingerência americana, na política nuclear pleiteada por Álvaro Alberto.

No govemo JK, a área nuclear foi contemplada. Para Scharwatzman (1995) essa onda
de modemização se fazia presente, junto com uma auréola nacionalista militar, para apoiar
e desenvolver a área nuclear e que vinha sendo comandada por Álvaro Alberto. Essa
vertente, como vimos, é frustrada pela deposição de Álvaro Alberto do CNPq que, se
transforma em uma agência de distribuição de pequenas dotações de pesquisa. No entanto,
o tema da modemização por meio de C&T continua permeando a camada intelectual da
sociedade, sobretudo em alguns Estados como São Paulo.

Nesta época, já vemos o germe para a criação do Ministério de Minas e Energia com o
projeto de criação de uma Agência Nacional responsável pelo planejamento da política
científica e tecnológica do país""*. Dentro deste contexto, o tema nuclear mereceu especial
atenção desde o primeiro pronunciamento de JK no Congresso Nacional"".
Existem também os denominados de "direita" que são nacionalistas, vide o fascismo e o nazismo. No entanto, não era o
caso no Instituto, pelo menos do ponto de vista de pessoas que ideologicamente são classificadas como de extrema direita.
A política econômica nesse governo foi definida em um programa de metas que compreendia energia, transportes,
alimentação, indústria de base, educação e a construção de Brasilia. Foram anos de otimismo. Foi um govemo que
promoveu a atividade de Estado tanto no setor de infra-estratura como no incentivo direto à industrialização, além de se
preocupar em atrair a ajuda de capitais estrangeiros.
Scharwatzman (1995), página 245 e 246.
No govemo JK, foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) pelo decreto 40.110 de 10/10/1956. A
CNEN ficou diretamente subordinada à Presidência da República como órgão de Política Atómica A CNEN
imediatamente se preocupou em estabelecer um programa para o reconhecimento dos recursos de urânio no Brasil.
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No govemo JK foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (e social)
com

o objetivo

de

suprir as necessidades

de

infra-estrutura

que ajudassem

a

industrialização da sociedade brasileira dentro de uma política desenvolvimentista.
Infelizmente, em 1989 foi assinado um decreto pelo presidente da República proibindo o
BNDE (BNDES) de fínanciar as empresas estatais. Isso não é tudo, em 1997, ainda por um
decreto presidencial o BNDES poderia passar a fazer empréstimos as multinacionais para
que comprassem as Estatais. É a política neoliberal sendo implantada na década de noventa
(1990) no país. Com uma política assim formulada como poderíamos esperar que em uma
área tão complexa como a nuclear teríamos apoio por parte do govemo para continuar com
as pesquisas na área do ciclo do combustível'**".

É no govemo de JK, em 1956, como já vimos, que foi criado o Instituto de Energia
Atômica (lEA), alvo principal da nossa pesquisa'**'.

No lEA foi instalado um reator de pesquisa (lEA-Rl)'**^ tipo piscina, moderado e
refrigerado a água leve, utilizando grafite como refletor. Este apresenta, de acordo com as
especificações fomecidas, uma potência nominal de 5MW com incursões a 10 MW. O
combustível sendo urânio, ^^^U, enriquecido a 20% e refiigerado e moderado a água.

Na realidade, os elementos combustíveis usados pelo lEA-RI também têm uma história
que não está desvinculada das idas e vindas da política norte-americana para a área
nuclear.

levantamento este que prosseguiu até 1960, juntamente com técnicos da Comissão de Energia Atômica dos EUA. Em
1957 é criado o Instituto de Pesquisas Radioativas em Belo Horizonte atual Centro de Desenvolvimento de Tecnologia
Nuclear (CDTN). Cabral, Milton (1983). A questão nuclear. Relatório da CPI do Senado sobre o Acordo com a
República Federal da Alemanha, p. 37-40. O CDTN realiza atualmente pesquisas em áreas do meio ambiente,
radioproteção e segurança nuclear, tecnologia de materiais, aplicações de técnicas nucleares e tecnologia química e
mineral entre outras pesquisas.
•""Biondi (1999), página 19.
Decreto 39.872 de 31/08/1956 através de um convênio entre o CNPq e a Universidade de São Paulo (USP). Conforme
colocamos no anexo II: O lEA ficou subordinado administrativamente, tecnicamente e cientificamente ao CNPq. A partir
de 19/02/1963 o lEA foi transferido para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ficando subordinado a esta até
07/06/1972 quando então passou a pertencer à USP. Em 16/03/1979 o lEA vincula-se à Secretaria da Indústria,
Comércio, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo e passou-se a se chamar Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN) estendendo a sua atuação e estudos a outras formas de energia além da nuclear.
Finalmente o IPEN, em 1982, volta a pertencer a CNEN como unidade administrativa (mediante comodato dos seus
bens), nas atividades do desenvolvimento das aplicações pacíficas de energia nuclear a cargo da CNEN e monopólio da
União (lei 1982 de 28/12/1982).
"'^ Este reator foi adquirido, como já comentamos, no programa "Átomos para a Paz", com base em um acordo entre os
govemos do Brasil e dos EUA firmado em 05/08/1955. Ver anexo III.
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O pesquisador do IPEN Roberto Frajndlich'**'* que se encontra na Instituição desde 1977
e ocupando, desde 1992, a chefia da Divisão de Operação do Reator lEA-Rl, em
depoimento, comentou que durante os dez primeiros anos o reator operou a 2 MW porque
ele foi utilizado preferencialmente para pesquisa.

Atualmente, por necessidade de produção de radioisótopos (samário, iodo, molibdênio)
o reator precisa operar 120 h contínuas, e, a 5MW para produzir o molibdênio via captura
pela técnica gel.
No momento o reator opera 64 h seguidas atendendo a uma parcela da demanda. Por
isso em 1996/1997 foram feitas várias reformas no sentido de aumentar a potência do
reator.

"'^ Maiorino, Jose Rubens (2000).Física e engenharia de reatores - situação atual e perspectiva futura. Trabalho
apresentado como tema especial na XII ENFIR em outubro de 2000. Rio de Janeiro. Publicado somente como resumo e
distribuído o texto integral por cortesia do autor.
Desenvolveu um trabalho de mestrado onde estuda a probabilidade de acidentes no reator lEA-Rl. Calculation of the
probability to occur accidents at lEA-Rl reactor. Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Brasil. Tese de Mestrado,
1982. Theoretical studies for the conversion from high enrichment fuel to low enrichment fuel for the research reactor
lEA-RI at IPEN, São Paulo, Brazil. Intemer Berict KFA. IRE, IB-5/82. Alemanha Ocidental, 1981.
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o reator operou a 5MW de 06/10/1997 a 31/10/98 para mostrar que havia condições de
operar a uma potência mais elevada. Ocorreram alguns problemas técnicos que foram
resolvidos pelo pessoal do IPEN.

No entanto, as células para a produção do molibdênio não ficaram prontas até o final de
2002. Para elevar a potência para 5MW ocorre um problema adicional - precisa ter mais
elementos combustíveis do que há atualmente. Para operar a 5 MW numa razão de 64 h
por

semana,

precisa ter

cinco vezes mais elementos

combustíveis. Na

relação

custo/benefício da nossa sociedade, não seria razoável operar a 5MW enquanto não
estivessem prontas as células para a produção de molibdênio.

Os elementos combustíveis são atualmente fabricados no IPEN -

Centro do

Combustível Nuclear (CCN) cujo responsável é o pesquisador Dr. Michelangelo Durazzo.
A capacidade de produção de combustíveis ainda é reduzida, teria que aumentar a
"fábrica" e trabalhar em turno.

Anteriormente, como vimos, os elementos combustíveis eram importados (o primeiro e
segundo carregamento vieram dos EUA, depois vieram os elementos de controle da França
e por fim cinco elementos combustíveis da Alemanha). A partir de 1984, o IPEN começou
a produzir os elementos combustíveis, embora o urânio enriquecido (na forma de pó) vem
sendo comprado no exterior. Inicialmente, o urânio enriquecido veio dos EUA (93%), mas
em 1972 a AIEA com receio de que terroristas pudessem utilizar os elementos como
armamento nuclear propôs a redução do enriquecimento. Ainda segundo depoimento de
Roberto Frajndlich, esse enriquecimento por determinação da AIEA e dos países mais
ricos (acreditamos que o pesquisador quis dizer mais desenvolvidos tecnologicamente)
deveria ser em tomo de 20%.

Iniciou-se uma outra fase nos reatores de pesquisa. No entanto, isso acarreta um maior
uso do combustível e um menor fluxo de nêutrons, mas a AIEA ofereceu outras vantagens:
enviava "experts" e dava apoio em outros setores, como por exemplo, os países que
aceitassem a nova orientação teriam a oportunidade de enviar para os EUA todos os
elementos queimados que estivessem estocados em seus reatores. Ainda, segundo o
pesquisador Roberto Frajndlich, isso foi de grande valia porque muitos reatores não tinham
onde estocar os seus elementos combustíveis gastos (ver iconografia). Como a maioria dos
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países, não faz o reprocessamento, não sabe o que fazer com o rejeito de alta atividade,
isso era um problema adicional. Depois de quarenta anos em média com esses elementos
estocados na água começa uma corrosão e vazamento apreciável'**^.

O próprio mercado intemacional começou a oferecer os elementos enriquecidos a 20%,
portanto não houve muita opção. Os elementos combustíveis do reator, após vários
estudos'**^ para não prejudicar a operação, foram sendo substituídos. Hoje o reator opera
com todos os elementos a 20%. E todos são nacionais, produzidos no IPEN, sendo que o
pó enriquecido veio dos EUA, da Rússia e da China.

Tendo em vista o menor enriquecimento buscou-se uma tecnologia onde pudesse
aumentar a densidade que passou de 1,9 g/cní

com 3,0 g/cm' (para elementos

combustíveis de siliceto) e elementos óxidos que têm uma densidade de 2,3g/cm'. A
metalurgia do IPEN já tem condição de alcançar uma densidade de urânio de 4,1 g/cm'.
Essa tecnologia desenvolvida no IPEN vem suprir o problema de baixo enriquecimento. O
reator opera com 9 elementos de siliceto e outros como óxido.

Ainda, como o Brasil não está enriquecendo urânio, surge o problema de definir uma
política para a compra do elemento enriquecido (óxido ou siliceto) além, de uma
programação detalhada, pois uma vez comprado o pó, toma-se necessário em tomo de dois
Portanto, quando o IPEN enviou os elementos combustíveis gastos (127) para os EUA (novembro de 1999) e um
grupo do Greenpeace esteve na porta do Instituto protestando percebe-se como comentamos, anteriormente que havia
uma falta de conhecimento do que realmente se passava. Na realidade, o único ponto importante que não foi abordado
por eles: o plutonio que existia nesses elementos tem um certo valor econômico e estratégico, tanto é verdade que no
início os EUA queriam levar somente aqueles elementos que tinham um enriquecimento de 93%. O professor Pieroni
tentou implantar os laboratórios de reprocessamento no lEA e gastou muito dinheiro enviando pesquisadores para o
exterior assim como capacitando as duas instalações (Celeste I e II), mas enfrentou muitas dificuldades. "O pouco que
sei, conversando com pessoal da Argentina é que eles sofrem muita pressão dó exterior para não fazer o reprocessamento.
O reprocessamento envolve a recuperação de materiais como o plutónio, como o urânio -235, enfim materiais que são
controlados pela AIEA. Nós, no Brasil, a cada seis meses, temos inspeções da AIEA no sentido de verificar se não
estamos utilizando os elementos combustíveis para outros fins, são acordos de Salvaguardas. Enfim há uma pressão para
que os países (Brasil, Argentina.) não façam o reprocessamento. Com relação aos alvos de urânio para a produção de
molibdênio também em 1972 a AIEA recomendou que, como vimos, reduzisse a porcentagem de enriquecimento do
urânio. Porém muitos países mantiveram a 93% por que a tecnologia para a produção de molibdênio com gel ainda não
está totalmente desenvolvida. Isso tem trazido problemas para a AIEA e para os países ricos(novamente, o depoente
deve ter querido dizer países desenvolvidos tecnologicamente). O Brasil adotou a tecnologia de captura (e
desenvolveu) e aí sim não tem rejeitos que possam ocasionar problemas. A eficiência do método, no entanto, não é tão
boa quanto aquela por fissão". Depoimento do pesquisador Roberto Franjdilich em 18/11/2002.
"'^Theoretical studies for the conversion from high enrichment fuel to low enrichment fuel for the research reactor lEA-RI
at IPEN, São Paulo, Brazil. Intemer Berict KFA, IRE, lB-5/82. Alemanha Ocidental, 1981. Calculation of reactivity and
thermal neutron flux for different configurations enrichment and U235 mass in lEA-RI reactor, São Paulo, Brazil.
Atomindex, vol 17, num 13 de 16/07/1986, referência 045242. The conversion and power upgrading of lEA-RI:
experience and perspectives. 21 st RERTR " Reduced enrichment for research and test reactors". São Paulo. Brasil. 1823/10/1998. The operational and logistic experience on transportation of Brazilian spent fuel to USA. Proceeding of the
Intemational Meeting on reduced enrichment for research and test reactors (ANL/TD/TMOI -12). Las Vegas. Nevada.
EUA. 1-6/10/2000. Nesses trabalhos o autor sendo sempre: Frajndlich, Roberto.
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anos para a produção do elemento combustível. Não adianta aumentar a potência do reator
e o combustível acabar, pois há um cronograma de fomecimento de radioisótopos para a
classe médica que não pode ser interrompido - hoje a principal razão da operação do reator
lEA-Rlm é a produção de radioisótopos. Estamos melhorando a condição do reator e
investindo muito dinheiro nesse sentido.

O IPEN usufmi, no momento, dos resultados obtidos com as pesquisas que começaram
na segunda metade da década de cinqüenta, ou seja, não ficamos somente na retórica e no
imediatismo Nesse sentido, destaca-se o lado positivo da cooperação com a Marinha, na
década de 1980, que investiu muito dinheiro para a reforma do reator e sem a qual não
teríamos a modemização do lEA-Rl (atual lEA-Rlm).

Acrescentamos um trecho da enttevista com o pesquisador Roberto Frajndlich que irá
complementar o capítulo em que discutimos a cultura do IPEN:
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O
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de
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nucleai^^^".

Os trabalhos realizados com a Marinha duraram mais de dez anos. A Instituição
começou, então, a trabalhar com cumprimento de prazos, controle de qualidade, disciplina
rígida e objetivos pragmáticos.

"'^Depoimento do pesquisador Roberto Frajndlich gravado em 18/11/2002. Nesta época o reator respondia até
administrativamente para a Marinha não sabemos se de forma oficial uma vez que os salários dos pesquisadores
continuavam sendo pagos pela CNEN, mas a verba para os trabalhos era um "chapéu duplo", CNEN/Marinha, segundo
Roberto Frajndlich. O mesmo se deu com o Centro de Energia Nuclear (CEN). Vários dos pesquisadores da Instituição
ficaram ligados ao projeto da Marinha. Depoimento do pesquisador Roberto Frajndlich gravado em 18/11/2002.
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Lembremos que o Almirante Othon, já citado várias vezes, passou a chefiar a Diretoria
de Reatores do IPEN segundo depoimento deste e de outros pesquisadores. O Almirante
fícou por mais de uma década na instituição. Esse depoimento vem reforçar a idéia de que
o IPEN mudou após o contato com a Marinha. Ocorreu uma mudança cultural, sobretudo
com relação aos objetivos da Instituição que passaram a ser menos acadêmicos. Para uma
grande parte da comunidade do IPEN isso pareceu muito bom. Aqui observamos que um
dos objetivos de uma política científíca e tecnológica consistente é exatamente refletir com
antecedência sobre as possíveis diretrizes de um instituto de pesquisa. Isso não foi feito
quando a Instituição começou a parceria com a COPESP. Ela visava, essencialmente,
dominar a tecnologia do ciclo do combustível. Desconhecemos um estudo amplo sobre as
características e objetivos dos trabalhos em conjunto. Acrescentamos essas reflexões
àquelas realizadas sobre a pareceria e suas implicações, no capítulo sete.

Voltemos à questão do Reator lEA-Rl. A trajetória para a aquisição dos elementos
combustíveis do reator lEA-Rl é, no mínimo, estranha. No acordo com os EUA de 1955,
que deu origem a doação do reator'***, constava que o Brasil poderia comprar no máximo 6
quilos de urânio enriquecido a 20% do seu isótopo ^^^U (por cinco anos).

Por outro lado, o trecho anterior do Doutor Maiorino revela que o núcleo do reator é de
diferentes origens. O texto integral não faz referência às reais pressões que fízeram que
tivéssemos a necessidade de recorrer a diferentes fornecedores. No entanto, no capítulo do
artigo do Doutor Maiorino, sobre as altemativas para o núcleo do reator, existe uma
menção a fatores políticos pesando na decisão, a partir de 1988, de não se realizarem mais
trocas completas ou parciais do núcleo do reator. Ainda, o texto menciona que, a partir de
1988, foram usados elementos combustíveis fabricados pelo IPEN. Não foi mencionado
qual a origem do urânio usado para a fabricação dos elementos combustíveis. Mais adiante,
o texto menciona que os elementos combustíveis de origem francesa (enriquecidos a 93%)
CNEN (1959), sem paginação; Olympio (1957), comenta: "O que importa saber é que no dia 3 de agosto de 1955
foram assinados no Itamaraty dois instrumentos intemacionais, um dos quais profundamente lesivo à nossa política
nuclear: o Acordo de Cooperação para o desenvolvimento da Energia atômica com finalidades pacíficas (...) e o
Programa Conjunto para o Reconhecimento e Investigação do urânio no Brasil, reprodução da minuta contida no
documento (...). em síntese, trata-se (...): pelo Acordo (.) cuja duração de cinco anos, os Estados Unidos (...) arrendarão
ao Brasil urânio enriquecido no isótopo U-235 para o funcionamento dos reatores de pesquisa que o nosso governo
decidir construir. (...) "de acordo com o govemo norte americano", a quantidade (. ) não poderá exceder 6 quilos de U235 em urânio enriquecido até no máximo 20% de U-235. Trata-se, (...) de um simples reator (...) para estudo e
pesquisas, sem qualquer possibilidade de produzir energia, reator cujos modelos, poucos meses depois, seriam expostos
na Conferência de Genebra, para quem os quisesse adquirir. Nos termos do Acordo (...) o Brasil (...) ficou (...) dependente
das decisões da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, no tocante às partes vitais do convênio: ao tipo dos
reatores (...); à construção e utilização (...) à concessão de qualquer futuro acréscimo do material físsil necessário ao
funcionamento do reator". Olympio, Guilherme. O Brasil e a era Atômica, p. 170.
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foram substituídos pelos nacionais, sem deixar claro se esses continham urânio enriquecido
na mesma porcentagem. Sabemos'**' que esses elementos atualmente são enriquecidos a
20% e que o urânio enriquecido foi comprado fora do país.

Ou seja, não estamos, na prática, enriquecendo o urânio, embora já tenhamos
demonstrado que somos capazes de fazê-lo tecnicamente.

O lEA-Rl ficou ffítico em 16/09/1957 e, embora concebido para operar a SMW'*'",
todos estes anos operou a 2MW (8 horas por dia, 5 vezes por semana em média) até que,
recentemente, como vimos, foram realizadas uma série de reformas para que esse pudesse,
finalmente, operar a 5MW.

Essas reformas denotam'*" que a filosofia de proteção radiológica também tem uma
história. Esta está atrelada ao desenvolvimento tecnológico e ao aumento de riqueza dos
países desenvolvidos para que possam investir mais em segurança'"^. Temos que obedecer
às normas intemacionais de Proteção Radiológica, se quisermos continuar operando os
nossos reatores e instalações radioativas. Ao mesmo tempo não temos, proporcionalmente,
a mesma quantidade de verbas disponíveis para investir como os países do primeiro
mundo. O impasse é resolvido com os projetos que são apresentados aos órgãos de
fomento intemacionais. É uma situação delicada em que se ganha por um lado, sendo
possível modemizar os laboratórios e instalações, e se perde do outro lado, pois ficamos
atrelados aos países que já dominam a tecnologia nuclear'*'-'.

o Doutor José Rubens. Maiorino que trabalha no IPEN nos deu essa informação. Para maiores detalhes ver: Maiorino,
José Rubens (2000), Física e engenharia de reatores - situação atual e perspectiva futura, sem paginação. Recebemos a
mesma informação do doutor Roberto Frajnlich.
Publicação lEA-l sem data, mas muito provavelmente de 1958; publicação lEA-I I (1958); publicação IEA-13 (1958);
publicação IEA-16 (1958); publicação IEA-17 (1960).
Logicamente, também, temos que levar em conta o envelhecimento, a vida média dos componentes e sistemas que
compreendem o reator. "Os estudos para o aumento da potência (Diretoria de Reatores, 1995), proposta para a
modemização e (...)" apontavam para melhorias tais como: instalação de um sistema de resfriamento de emergência, para
remoção do calor residual no caso de acidente de perda de refrigerante mesmo que se trate de um acidente bastante
improvável. Aqui podemos frisar que a segurança segundo as novas normas de proteção radiológica são altamente
restritivas o que corrobora a nossa discussão tratada no capítulo sobre reator nuclear, bomba nuclear (...). Ainda outras
melhorias se faziam necessárias: adequação do sistema de ventilação, eletricidade, monitoração da radiação e combate de
incêndio. Observa-se, que seria necessário reativar a camada de água quente na piscina do reator, que atua como barreira
radiológica, para evitar que radionuclídeos aflorem à superfície da piscina. Em estudos posteriores foi demonstrado que,
segundo o princípio de otimização, o custo com a camada quente seria desnecessário, desde que, se controlasse o número
de horas que cada operador trabalharia no saguão da piscina. Tal estudo está publicado em Toyoda, Eduardo; Gordon,
Ana Maria Pinho Leite; Sordi, Gian Maria A, A. (2000). Justificativa da implantação de um sistema de camada quente na
piscina do reator lEA RI.
•"^ Ver anexo 11.
"'^ Lembrar do comentário que fizemos sobre o poder das instituições e os Estados que estão por trás das mesmas.
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Este foi o primeiro reator atômico a funcionar na América do Sul. A instalação do lEARl foi realizada pelo pessoal técnico e científico brasileiro já fazendo parte do quadro de
funcionários do lEA, juntamente com dois engenheiros da firma construtora do reator
(Babcock & Wilcox N o r t e - A m e r i c a n a ) E l e é um marco nas pesquisas no campo nuclear
no país, uma vez que veio não só aliar a teoría com a prática (já comentado anteriormente),
como também possibilitou a formação de pesquisadores de vários outros Estados
brasileiros

Para Maiorino (2000)'''^-
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Não se trata de promoção da Instituição feita pelo então Diretor da "Diretoria de
Projetos Especiais". Mas, queremos ir um pouco mais adiante com alguns comentários.

Desde a criação do lEA até os dias atuais já se passaram quase 50 anos. Muita coisa
mudou na Instituição por fatores intemos assim como extemos à mesma.

No documento "Proposta para a modemização e aumento de potência do reator lEARl ^^"^ encontramos documentado no item dos objetivos

"Apresentar

uma proposta

possibilitar
produção

o aumento
de

de trabalho

de potência

para

a modernização

de 2MW para

5MW,

visando

do reator
a utilização

de pesquisa
plena

IEA-R1,
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(...)

em pesquisa

para
e

radioisótopos"

Vamos contrastar o acima com os objetivos colocados na publicação lEA -RI (sem
data, mas provavelmente publicada em 1958) que já comentamos no capítulo intitulado
"Reator Nuclear e Bomba Nuclear - Imagens Confiisas e Juízo de Valor".

/ - desenvolver
2 -produzir

pesquisas
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sobre a energia
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atômica

para

e experiências

fins

pacíficos;
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do
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Publicação l E A - l , sem data. Provavelmente de 1958.
Pouco depois da aquisição do 1EA-RI, a Universidade Federal de MG instalou no Instituto de Pesquisas Radioativas o
reator de 10 KW. água leve e urânio enriquecido que foi comprado dos EUA. Dentro deste Instituto foi criado o grupo de
tório para desenvolver uma tecnologia que pudesse a partir de ^'^Th transmutá-lo em ^"U.
Maiorino, José Rubens (2000), Fisica e engenharia de reatores - situação atual e perspectiva futura, sem paginação.
'"''Proposta elaborada para que fosse possível realizar as medidas necessárias para o aumento da potência do reator de
2MW para 5MW (julho de 1995, revisão 0), pela Diretoria de Reatores do IPEN.
"^^ Os objetivos são diferentes das justificativas favoráveis para o aumento da potência do reator onde no mesmo
documento se contempla o item: e) Ensaios em física nuclear e de reatores.
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Os objetivos são diferentes, ou melhor, anos depois da criação do lEA não está
contemplado, entre outros, um dos objetivos principais, tão enumerado em muitas
publicações no início do lEA"*'' - a construção de protótipos de reatores. Na publicação
lEA-1 ainda é feita uma menção com destaque para o
no país que possam

vir a serem utilizados

na construção

"estudo de materiais

de reatores

pela indústria

estruturais

existentes

local".

No informe anual^"" (2000) da Instituição encontram-se os objetivos permanentes:
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tecnológicos na área de reatores", percebe-se que vem marcado por "nas áreas de
aplicações sociais".

Mais uma vez, alertamos que suspeitamos que poderemos nos tomar preferencialmente
prestadores de serviço, tomando-nos, quem sabe, somente uma organização social.

Foi um longo caminho percorrido para se perder o que foi feito. Esse temor é reforçado
quando analisamos o acima exposto concomitantemente com outras questões.

Ao longo desse trabalho vimos também que govemantes, cientistas, políticos vinham se debatendo e propalando esse
ideal: construção de reatores. Ainda na publicação da CNEN (1959) "Átomos de paz para o Brasil", sem paginação, citase o presidente da CNEN Almirante Octacílio Cunha que declara: "No caso brasileiro atual, verifica-se que com a
diversidade de regiões que possuímos, com a variedade de economias regionais que temos, apesar das grandes
quantidades de energia hidráulica, ainda não utilizada, há, indiscutivelmente regiões onde a energia nuclear será a solução
do problema de energia elétrica".
'""Esse informe pode ser encontrado no "site" http/Zwww.ipen.br no ano de 2000. Ver iconografia.
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o Dr. Alcídio Abrao^"' nos informou que, o Departamento de Engenharia Química''"'^,
sobre o qual ainda não falamos, estaria voltando os seus estudos para a área ambiental.
Maiorino^"^ (2000) relata:

"A partir

da década

importações

por

desaceleração
programa
A partir

um modelo

do programa

nuclear

no governo

neoliberal

Collor

uma mudança

em vista

radioisótopos
nova política

do novo

para

na politica

e de inserção

de reatores

de 1995, com as mudanças

SP (.) , ocorre
além,

de 90, com as mudanças

no IPEN.

(GT-PRONEN),
institucionais

Mesmo

ocorridas

de colaboração

posicionamento

institucional

a Diretoria

político

de Reatores

entre

autônomo

econômica

assim,

vários projetos

no modo

a medicina,

de desenvolvimento

na COPESP,
o IPEN

que prioriza

(globalização),

na tentativa
incluíam

e de substituições

que passa

ocorre

de estruturação

a participação

de

a denominar-se
da Marinha,

as demandas

sociais

suas prioridades

uma
um

do IPEN

e o programa

do IPEN redireciona

de

(...)
CTM-

() . Mais
principalmente

dentro

dessa

(...)"

Analisando o texto acima e tendo em mente o que estamos descrevendo, podemos
constatar a multiplicidade de "fôlego" da Instituição para sobreviver à onda de
globalização que invade o mundo com a sua ideologia implícita. Tendo desenvolvido uma
linha de pesquisa desde a sua origem - ciclo do combustível - mesmo nos momentos
adversos de falta de verba, fazendo parcerias, driblando a política extema dos países
dominantes ainda encontrava um certo apoio na área govemamental até os anos noventa.
Esse apoio aliado às características de seus pesquisadores tornava possível alimentar o
sonho de se tomar um grande instituto de pesquisa.

No entanto, chegou o momento em que ambas as diretrizes, extema e intema
convergiram para uma mesma posição. Não foi mais possível continuar a mesma política
intema da Instituição. Passemos então a algumas considerações para que possamos
elucidar o que estamos afirmando.

Lembremos que existia um grande otimismo por parte dos pesquisadores assim como a
preocupação com o desenvolvimento de uma tecnologia própria. Trabalhava-se para que
não houvesse uma forte dependência de fatores extemos ao país assim como a preocupação
com a indústria nacional. Havia também um problema que complicava o relacionamento
com o mercado intemacional em questões como prazo de importação, divisas nacionais.
Abrão, Alcídio (2001), entrevista.
Atualmente o nome mudou para Centro de Química e Meio Ambiente
'"^ Maiorino, José Rubens (2000), Física e engenharia de reatores - situação atual e perspectiva futura, sem
pagínação.
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etc.
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Na publicação IEA-2, o presidente da CNEN ao prefaciar aquela publicação, alerta para
as dificuldades que temos de enfrentar para importar radioisótopos e que o reator lEA-Rl
removeria parcialmente as dificuldades nesse sentido ^°''.

Mas especificamente, no início dos anos cinqüenta^"^, vimos que, embora desde a
guerra estivéssemos mais próximo dos EUA, ainda havia uma corrente muito forte,
denominada, por muitos autores, de nacionalista e que perdura até a segunda metade dos
anos 50. Para alguns esse período finda, conforme já discutimos, exatamente, quando
começamos a participar do "Programa Átomos para a Paz".

É discutível, no entanto, como isso se dá. Usando uma imagem matemática diríamos
que se trata de uma exponencial onde no eixo das abscissas estamos representando a
porcentagem de influência de dita corrente e nas ordenadas o tempo. Ou seja, mesmo no
exato momento do acordo ainda não havia cessado a importância do movimento liderado
como vimos, no campo nuclear por Álvaro Alberto. O resíduo dessa linha nacionalista
ainda se faz sentir nos primeiros anos do lEA e teoricamente perdura ad infinitum^^^.

'Entre nós, até agora, as necessidades nacionais - sempre crescentes - têm sido imperfeitamente satisfeitas (...). A
instalação no Brasil do reator do Instituto (...) permite encarar, de modo mais efetivo, o problema do suprimento de
radioisótopos (...)".Publicação lEA -2 (1958). lEA/CNEN (1958). Radioisótopos artificiais preparados com o reator lEA RI.
Somos, Várias vezes, obrigados a retomar a assuntos anteriormente tratados, primeiro porque vários temas estando
imbricados uns nos outros acabam sendo recorrentes para diferentes discussões. É assim que voltaremos à questão da
mudança de objetivos da Instituição para o uso do reator lEA-RI quando mais adiante estivermos discutindo as mudanças
radicais que ocorreram a partir dos anos 90.
"Vou fazer um retrospecto histórico para inserir um pouco essa nova visão da Instituição, num processo de evolução e
não em um processo de eventos. Acho que a característica principal da Instituição tem sido um processo evolutivo.
Quando por volta de 1955, até mesmo antes, um grupo liderado pelo professor Marcello Damy, começou a discutir a
possibilidade de se ter uma inserção , formal, oficial do Brasil na área nuclear, eles se basearam numa série de
circunstâncias daquele momento e também de evolução de um quadro de ciência e tecnologia que de certa maneira estava
presente nos vinte a trinta anos anteriores. Estamos falando de 1950, após a II Guerra, onde ficaram claras as implicações
da energia nuclear em áreas que não são aquelas de desenvolvimento científico e tecnológico, ou acadêmicas ou de
benefícios civil para a sociedade.Ficou claro, naquele momento que a energia nuclear tinha uma implicação militar
fantástica.(...). Até essa constatação a energia nuclear se confundia um pouco com a física nuclear. (...). Alguns poucos
cientistas e políticos, principalmente nos EUA, na Alemanha estavam envolvidos nisso, mas não havia essa consciência
(uso militar) de uma maneira geral. (...). Depois da guerra esse grupo de pessoas, não tinha só os cientistas, tinha
implicações políticas na área militar, na área do govemo em relação a esse assunto. A energia nuclear deixou de ser uma
atividade exclusiva da área científica. (...).". Esse grupo de pesquisadores, professores da Universidade de São Paulo, eles
vinham de uma experiência de física nuclear, o primeiro acelerador a ser instalado no Brasil foi resultado de um trabalho
desse grupo com a instalação do acelerador Betatrón, na fisica da USP. Esse grupo se posicionou fortemente para criar,
no Brasil, em particular no Estado de São Paulo, dentro da USP, a criação de uma instituição que abrigasse um reator de
pesquisa. Esse reator estava sendo discutido dentro do Programa Átomos para a PAZ." Entrevista concedida e gravada,
pelo Doutor Claudio Rodrigues, superintendente do IPEN, em 17/12/2003.
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Isso fica nítido nas linhas de pesquisa que contrastam com a doação do reator lEA-Rl
através do "Programa Átomos para a Paz". É quase lícito se dizer que o lEA foi criado para
o reator e não que o reator foi doado para o lEA.

Afirmamos ainda que se trata de uma instituição sui-generis

na sua concepção e

atuação. Vejamos: consta, segundo depoimento do Doutor Gian Maria A. A. Sordi^"', atual
assessor para assuntos de proteção radiológica no IPEN, que em 6 meses o prédio do reator
deveria ser constmído, senão perder-se-ia a doação para outro país. Na publicação IEA-1
lê-se:

"O edifício

cuja

planta

Deliberativo

do Conselho

e localização
Nacional

haviam

de pesquisas,

sido

previamente

foi construído

aprovados

num prazo

pelo

Calendo

de cinco meses e vinte

Conselho
dias".

Notamos que houve vontade, intenção e ação para que tudo começasse a funcionar e
operar o mais rápido possível. Tanto é que em fevereiro de 1957 o reator fícou crítico. Em
1959 uma série de cooperações estava em curso por conta da operação do reator, como já
assinalamos anteriormente. Ainda em 1959, já temos uma série de publicações e
apresentações em Congressos Intemacionais.

A publicação IEA-1 contém a relação das atividades de pesquisa assim como outra
relacionada à colaboração com os centros científicos do país.

Vamos assinalar, aqui, que já era produzido o '•"l assim como trabalhos na área de
física médica e radiobiologia entre outros. Também assinalamos que já se pensava em
proteção radiológica, pessoal e ambiental. Realizava-se cálculo de blindagem, medidas de
radioatividade em solo, ar, vegetação. Neste período, o gmpo de física nuclear estava
muito ativo e vários trabalhos, teóricos e experimentais, estavam sendo realizados: reações
nucleares, medidas de seção de choque, medidas dos parâmetros de difusão de nêutrons,
constmção e caracterização de câmaras de fissão, fabricação de fontes de nêutrons,
cálculos da função resolução de espectrómetro de cristal para nêutrons, programas de
medidas do alargamento Doppler nas ressonâncias para nêutrons com energia menor que
leV, desenvolvimentos de sistemas de contagem por coincidência 4 p entre as partículas
beta e os fótons gama detectados, medida absoluta da atividade específica de soluções
' Comunicação particular. Outros pesquisadores do IPEN também relatam o mesmo.
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radioativas, espalhamento de nêutrons,etc. A equipe de radioquímica trabalhava com
análise por ativação e separação radioquímica além da produção de radioisótopos.

Introduzindo alguns trechos dos trabalhos realizados no período, poderemos perceber
até que ponto os pesquisadores eram modernos para a época e o que esperaríamos para o
futuro da Instituição se tivéssemos analisando, naquele momento, o desenvolvimento do
lEA em tão poucos anos.

Em um trabalho experimental^"* realizado por dois pesquisadores lotados na Divisão de
Radioquímica, eles descrewm a construção e operação de um contador proporcional para
contagem alfa-beta (fluxo de gás). Realizaram estudos no sentido de aplicar o gás de uso
doméstico (LPG) como gás de contagem com a finalidade de prolongar a vida do detetor,
dando ênfase especial ao tratamento químico do gás. O contador operou rotineiramente
exibindo ótimos patamares para contagem alfa-beta, tendo o eletrodo uma vida bastante
prolongada graças ao tratamento químico adequado para o gás.

Uma outra linha de trabalho e pesquisas que tinha começado imediatamente após a
criação do Instituto, foi a de produção de radioisótopos. Em 1968, o lEA tinha instalado
laboratórios para estudos dos métodos de produção de radioisótopos, instalado células para
o processamento químico de material irradiado e laboratório para medidas e embalagens
das substâncias radioativas que eram enviadas para aplicações na medicina e na
agricultura. Em 1959, foi atendida uma atividade modesta de lOmCi de 1-131. Em 1960, a
atividade total obtida foi em tomo de lOOmCi. Neste ano, também se produziu para
experiências na agricultura o radioisótopo ^^P a partir de sulfato de magnésio irradiado
com um fluxo da ordem de lO"'' nêutrons/cníseg durante 16 horas. Em 1963, houve
interesse dos médicos na utilização de '*Au coloidal para tratamento de tumores
intracavitários. Em 1964 iniciaram-se as experiências para a produção de ^'Cr pelo
processo de Szilard-Chalmer.

Em 1968, produzia-se em tomo de 120 mCi desse

radioisótopo. A partir de 1960 a demanda de '-"l aumentou e a Instituição passou a
fomecer entre 900 a 1000 mCi desse radioisótopo.

Nastasi. Maria José C ; Abrão, Alcídio. (1968). Publicação lEA -157. Paper apresentado na XVllO Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em 1966.Construction and operation of a proportional gás flow counter.
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A Divisão de Radioquímica atendia, também, as necessidades intemas do lEA. Em
1964, começaram os estudos no sentido de se separar os produtos de fissão quando se
irradia óxido de urânio. Pelo método de adição de carregadores e posteriormente por meio
de resinas. No final de 1965 foram instaladas células de processamento para o trabalho
com produtos de fissão. É interessante nos lembrarmos que no final da década de sessenta,
Pieroni convida a Dra. Berta Fhol juntamente com outros três pesquisadores para irem para
o exterior realizar um estágio na área de reprocessamento. Com base nessas pesquisas, que
tinham começado na primeira metade dos anos sessenta e aquelas posteriores, podemos
mais uma vez afirmar que a Instituição tinha um projeto muito bem definido, talvez
grandioso demais para as nossas reais condições de país subdesenvolvido e pouco ousado.
No entanto, os pesquisadores estavam cônscios do seu papel em um país como o Brasil.
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A deficiência na quantidade de pesquisadores, por nós discutida, muitas vezes era
compensada pela criatividade e adaptações.
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Até então era usado o método adotado na publicação IEA-37. Vários métodos ou eram
laboriosos ou exigiam equipamentos carissimos. Esse novo método para o fósforo resolvia
o problema.

Lima, Fausto W. de (1967). Isotope production and activation analysis using research reactors. Study Group Meeting on
Research Reactor utilization, Bogotá. Publicação lEA 158 (1968). Página I.
Pagano da Silva. Constância: Retter. Hermann K. (1965). Separação do 32 P a partir de enxofre irradiado. Publicação
IEA-I03.
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Em 1968, a divisão irradiava óxido de urânio (100 horas) e esperavam três anos para
separar o '""Cs para preparo de fontes desse radioisótopo. A metodologia tinha sido
desenvolvida por Fausto W. de Lima^''.

Além dos radioisótopos citados, outros eram produzidos em menor escala mediante
demanda tais como

Na,

S, ^ Br, e '^^ k. Algumas moléculas (hipuran, rosa bengala,

soralbumina, ácido oléico, trioleina, lipiodol e macroagregados de soralbumina) eram
marcadas com

I pela Divisão de Radiobiologia nesta época.

Finalmente os isótopos injetáveis eram submetidos a ensaios biológicos com as mesmas
exigências estabelecidas pela farmacopéia tradicional.

Nesse período países como a Bolívia e o Paraguai estavam se beneficiando com a
produção realizada no lEA.

No final dos anos sessenta^'^ o lEA já produzia^'-' em tomo de 32.000 mCi de
2500 mCi de
45 mCi de

p, 3500 mCi de " * Au, 34 mCi de
Br e 160 mCi de

Na, 970mCi de ^' Cr, 75 mCi de

I,
S,

K.

Em 1965, o então Serviço de eletrônica (ainda não era Divisão) desenvolve um gerador
eletrônico de pulsos lentos, destinado ao acionamento de dispositivos eletromecânicos. O
projeto, simples e econômico, tinha o fito de suprir as necessidades dos pesquisadores em
seus arranjos^''*.

Na publicação IEA-1, 2 e 3 lemos (na contra capa): Conselho de Pesquisa: Professor
Marcello Damy de Souza Santos - Chefe da Divisão de Física Nuclear; Prof. Eng. Paulo
Saraiva de Toledo - Chefe da Divisão de Física de Reatores; Prof Dr. Fausto W. de Lima
- Chefe da Divisão de Radioquímica; Prof Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni - Chefe da Divisão
de Radiobiologia; e ainda como Diretor o Professor Marcello Damy de Souza Santos.

^" Lima, Fausto W. de (1967). Isotope production and activation analysis using research reactors. Study Group Meeting on
Research reactor utilization, Bogotá. Publicação lEA 158 (1968). Pagano da Silva, Constância; Retter, Hermann K. (1965).
Separação do 32 P a partir de enxofre irradiado. Publicação IEA-I03.
Pagano da Silva, Constância (1968). Produção de radioisótopos na Divisão de Radioquímica do Instituto de Energia
Atómica. Publicação lEA-159.
Ver anexo II para a evolução da produção de radioisótopos.
Borges da Silva, Ruy (1965). Pulsador eletrônico para dispositivos eletromecânicos. Publicação IEA-I04.
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As principais linhas de trabalho desenvolvidas nesse período são praticamente lideradas
por esses pesquisadores. Mesmo quando ocupam cargos duplos como é o caso de Damy e
posteriormente Pieroni, continuam realizando pesquisas e liderando os seus grupos. Este
último, como já citamos, liderou por muitos anos a linha de pesquisa em radiobiologia
mesmo quando teve o encargo de chefiar toda a Instituição como seu superintendente e
ainda fez parcerias com o Hospital das Clínicas, com a Universidade de São Paulo, etc.
Também comentaremos em especial essa última linha de pesquisa, posteriormente.

Vamos, por enquanto, discorrer sobre algumas características dessa estrutura.

Essas primeiras divisões revelam as linhas de pesquisa que são exercidas por muitos
anos. Essas são as bases da Instituição^'^ de 1958 até 1960 conforme publicações lEA - 1
até publicação IEA-42. Continuava não imperando o caráter "imediatista" e retórico.
Vejamos o trecho:

"Num

esforço

prementes,

meritório

o Instituto

de Energia

no Brasil, já tendo entregado

Atómica já está procurando

atender

para o uso de alguns estabelecimentos

às necessidades

radioisótopos

mais

obtidos com o

seu reator ".

No entanto, para se produzir radioisótopos não basta termos um reator operando. Tomase necessário uma tecnologia, desenvolvimentos de métodos, etc. O texto acima transcrito
encontra-se no prefácio do presidente da CNEN na publicação IEA-2. Esta publicação
enumera uma lista imensa de radioisótopos "cujo fornecimento

poderá ser feito pelo lEA ".

Perguntamo-nos, daquela lista, quais poderiam realmente ser fomecidos em condições de
aplicabilidade, na época, uma vez que não se dispunha, ainda, dos métodos de separação
radioquímica como bem assinala a observação^'^.

"Em caso particular
fornecê-los

em que os isótopos

com alta atividade

específica,

não requeiram

separação

como é o caso da produção

química,

o lEA está em condições

das agulhas

de Cobalto,

de semente

de
de

ouro e de ouro coloidal para terapia médica ".

Muitas continuaram, mas outras foram sendo incorporadas. Observa-se que não existiam nem a Divisão de Engenharia
Química e nem a de Metalurgia Nuclear, muito embora ao menos as pesquisas na área de engenharia química iam se
desenvolvendo na divisão de Radioquímica. Ou seja, já havia a intenção de se pesquisar na área do ciclo do combustível
em vez de se ficar somente com as pesquisas de física nuclear, flsica médica e a operação do reator de pesquisa para fins
primordialmente de produção de radioisótopos.
lEA/CNEN (1958). Radioisótopos artificiais preparados com o reator lEA RI.

coMssfío ap)Croif\i. u t EHÜ^^IA «ÜCIEAR/SP-IPEM
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Acreditamos que a lista (setenta radioisótopos) apresentada era teórica e que a
metodologia seria desenvolvida conforme as pesquisas e a demanda fossem avançando. No
caso específico do '""l sabemos que esse já era produzido conforme consta na publicação
lEA-1. Sendo assim, um dos objetivos estava começando a se cumprir e assinalamos que
esse vem se desenvolvendo até os días de hoje.

Comentaremos, ao longo do trabalho todo de pesquisa, a produção de radioisótopos na
Instituição. Ressaltamos que, hoje em dia, esta produção é uma das mais fortes linhas da
Instituição, e que, rende um retomo^" do capital empregado pela União e acaba gerando
empregos também fora da Instituição como, por exemplo, o pessoal envolvido em
transporte de material radioativo, pessoal de nível técnico nas clínicas e hospitais, etc.
Embora, essa seja extremamente importante e tenha começado com a Instituição, sabemos
que, a prioridade que lhe é dada agora, está inserida na política de priorizar a prestação de
serviços. Não fossem as características especiais da Instituição e de seus pesquisadores
alimentadas por forças intemas, talvez essa linha tivesse, desde o início, imperado
sozinha^'*.

Continuando as nossas reflexões, analisemos o desenrolar ao longo do tempo de um
outro grupo que praticamente iniciou as atividades com o nascimento do lEA.

Muito ativo era o pequeno grupo de suporte na área de eletrônica subordinado,
inicialmente, à Divisão de Física Nuclear. Ressaltamos a figura do Engenheiro Raul
Brenner que liderava o gmpo de apoio em eletrônica como já comentamos em outra
passagem do trabalho^". Ele já publica trabalhos pela Instituição em 1958. Esse gmpo
virá, mais tarde, a se converter em uma Divisão de alto nível. Muitos dos pesquisadores da
Instituição usufmíram benefícios dos trabalhos e suporte oriundos dessa atividade.

Nos últimos tempos a orientação é mudada e seus engenheiros e técnicos foram
espalhados pelas outras divisões ou foram embora da Instituição.

' " V e r anexo II.
" ' Lembremos da nossa hipótese de que o reator nâo foi doado para que se fizessem pesquisas na área do ciclo do
combustível.
Alcídio Abrâo ressalta a excelente competência do engenheiro assim como o auxílio que ele prestou para a pesquisa
no lEA. Abrão, Alcídio (2001), entrevista.
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No momento, comentamos que, no antigo lEA, o setor de eletrônica não exercia
somente a função de apoio para as diferentes unidades. Nos anos sessenta a oitenta foi
muito importante a atuação desse grupo, construindo muitos dos equipamentos ou infraestruturas necessários para o desenvolvimento das pesquisas.

O Engenheiro Willy Hoppe de Souza entrou no IPEN em 1981 quando cursava o último
ano de técnico em eletrônica. Iniciou as suas atividades como bolsista especializado em
energia nuclear. Havia, na época um curso de altíssimo nível voltado para a formação de
técnicos de nível médio especializados, no nosso caso, em eletrônica nuclear com duração
de um ano. Para aqueles que passassem no curso haveria perspectiva de contratação. No
mercado, os profissionais que tivessem feito esse curso eram disputados.
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Nesta reunião foram definidos aqueles que iriam integrar uma nova área de eletrônica
no IPEN, ligada à diretoria R^^^ -posteriormente chamou-se RTI. No entanto, os técnicos e
os pesquisadores só tomaram conhecimento de quem ficaria e quem sairia, posteriormente.
Foram transferidos, 5 técnicos em eletrônica e 5 engenheiros eletrônicos. Alguns técnicos e
engenheiros que participaram daquela reunião foram deslocados para a manutenção do
Reator lEA RI e outros para o RTI. Este, também, foi também o último ano daquele
prestigiado curso em eletrônica. Com estas mudanças não somente perdemos competências

Franco Montoro ganhou as eleições para Govemador do Estado de São Paulo.
Entrevista com o Engenheiro Willy H. de Souza que assumiu por um período a chefia da eletrônica do IPEN.
Diretoria de Reatores.
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técnicas importantes, mas, também a eletrônica perdeu o 'Status" de uma área integrante
formalmente ao organograma do IPEN.
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Em 1990, assumiu o govemo Collor. Mudou a direção da CNEN. Mudou a
Superintendência do IPEN. Mudaram as Diretorias. Uma nova dinâmica passou a ser
impressa. Finalmente, a eletrônica voltou a fazer parte do organograma do IPEN. Em 1994,
novas mudanças administrativas na esfera govemamental. O ciclo de mudanças se sucede e
a administração anterior do IPEN retoma à direção da casa.
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No depoimento do Engenheiro Willy encontram-se as idas e vindas da política nuclear
para o Brasil assim como uma orientação de terceirizar uma série de área nos institutos
govemamentais.

Os acontecimentos ocorridos e relatados por este pesquisador nos anos oitenta (1980)
refletem a importância que se dava para as pesquisas centradas na área do ciclo do
combustível. A importância que se deu, novamente, ao gmpo de eletrônica, na década de
noventa, reflete o descaso com a área nuclear. Parece paradoxal, a importância de uma área
Instituto de Engenharia Nuclear, um dos institutos da CNEN, localizado no Estado do Rio de Janeiro. "Para a
parte nuclear muita coisa (para o reator MB-01), veio do lEN, muita instrumentação veio do lEN". Depoimento do
pesquisador Roberto Frajndlich em 18/11/2002.
Depoimento por e-mail do Engenheiro Willy Hoppe de Souza no dia 12/09/2003.
Depoimento por e-mail do Engenheiro Willy Hoppe de Souza no dia 12/09/2003.
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de pesquisa desmantela toda uma tradição em eletrônica. Posteriormente, aquela área perde
o prestigio. Como levar adiante uma pesquisa com seriedade com essa inconstância de
orientação. É muito claro o que aconteceu e, mais claro ainda, é a inserção do Brasil na
nova orientação mundial, que ficou conhecida como neoliberalismo, na segunda metade
dos anos noventa.

Vamos comparar com o início do lEA: Alcídio Abrão^^^ afirma que, para análise dos
radionuclídeos encontrados na água da piscina do reator lEA-Rl, foi construído um
analisador monocanal no Instituto com a liderança do Engenheiro Brenner, aqui citado^
Muitos controladores de temperatura e fontes de alta tensão foram projetados e construídos
na Instituição, pela Divisão de Eletrônica. Assim como foram realizados excelentes
trabalhos de eletrônica, na tentativa de suprir a ausência da indústria, tanto de eletrônica
mais especializada, como aquela ligada à área nuclear. Criamos uma tradição de excelentes
engenheiros eletrônicos e técnicos especializados que tende a se perder.

Também criamos uma tradição de excelentes engenheiros mecânicos e técnicos
especializados que projetavam e construíam os nossos arranjos, faziam peças, torneavam
outras, etc. Algumas células para a produção de radioisótopos foram feitas na Instituição.
Ainda Alcídio Abrão^^* nos conta que as "glove box" para os trabalhos de reprocessamento
foram praticamente construídas na Instituição. Assim, também podemos citar, por
exemplo, a publicação IEA-51

onde encontramos a observação:

Abrâo, Alcídio (2001), entrevista.
Na publicação lEA - 5 3 (1963), intitulada "Determinação de urânio, tório. niobio e tántalo em alguns minérios de
uraníferos de Araxá" encontramos a referência, no item equipamentos utilizados à um "analisador de impulsos de um
canal (lEA) que foi usado com um amplificador linear da "Technical Measurements Corp." modelo 41-41 A. um "scaler
I8I-A da 'Nuclear Chicago Corp" e um cristal de cintílação de íodeto de sódio ativado com tálio, modelo Xt-100. da
"Nuclear Chicaco Corp. Na publicação IEA-50, Brenner. Raul (1962) também é uma outra contribuição intitulada "
seletor de retardo de 20 canais e analisador de tempo de retardo de um canal". Outro trabalho que selecionamos é a
publicação lEA-52 de autoria de Hehl, W. S.; Franzen, H. R. e Toledo, P. S. (1962) onde os autores agradecem ao Eng.
Brenner e Mr. Cardoso, Helio (1962) pela construção e testes da eletrônica associada. A publicação lEA-67 "A precision
Current Integrator" é de autoria de Brenner, Raul (1964). Nesta publicação selecionamos o trecho que representa o que
estamos afirmando: "desenvolvemos um integrador digital de corrente de precisão transistorizado. capaz de medir
correntes desde 10'^ a 2.10 ' A dentro de mais ou menos 0,2%. Apresentamos também projetado com semicondutores e
com diagramas eletrônicos completos, um medidor da corrente". O autor agradece ao lEA a permissão de trabalhar em
colaboração com o laboratório do Acelerador Eletrostático da USP assim como ao professor Oscar Sala e Rossi Douglas.
Agradece também a Ari B. Rodrigues pela construção e checagem da aparelhagem. Ainda a colaboração para a Divisão
de Física Nuclear com o trabalho "Neutron velocity selector of the lEA mechanical design and eletronic control'.
Publicação IEA-76; Zimmerman, R. L. and Brenner. R. (1964).
" ' Abrão, Alcídio (2001), entrevista.
Zimmerman, Robert; Martins, Olivier; Mattos, Marieta de Camargo; Mattos, Manuel de Abreu de Camargo (1962).
Seções de choque para nêutrons do praseodimio, iterbio e lutércio.
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Podemos apreciar por este texto a tecnologia envolvida para que, na época, uma oficina
de um Instituto de Pesquisa tivesse competência de executar.

Nos últimos anos e mais fortemente no segundo govemo de Femando Henrique
Cardoso na Presidência da República começou-se a "terceirizar" vários serviços na
Instituição. Nessa nova orientação esteja contemplada a nova visão de mundo, inserido na
globalização onde "terceirizar" significa, para alguns, otimizar a capacidade técnica da
instituição e gerenciar mais eficazmente os seus problemas^^'.

Não estamos conseguindo acompanhar as novas tecnologias por questões estmturais do
nosso país, visão essa que emprestamos de Arrighi (1990)^^^. Extrapolamos para o Brasil:

Em se tratando de um equipamento construido nas oficinas da Instituição, nos anos sessenta foi uma vitória.
A Associação dos Servidores do IPEN (ASSIPEN) gestão 2000 publica no seu comunicado IO/OI - 15/08/2001 o
questionamento de algumas atitudes de setores ligados à direção do IPEN quanto ao que eles chamam de "Destruição no
(do) IPEN". Esses questionamentos vão mais ou menos de encontro com as nossas preocupações a despeito do tom.
logicamente, "panfletário" por ser um comunicado que foi uma convocatória para uma assembléia para se discutir uma
greve por lutas salariais. No entanto, o comunicado fala de irregularidades no "lEO" (setor das oficinas). Alerta para a
transferência de servidores para outros setores, vidraria como beckec, tubos de ensaio e vidros para reparos assim como
prateleiras inteiramente quebradas no setor de vidraria. Estes materiais encontravam-se em latas e caixas de papelão, mas
também jogados no chão. O comunicado termina perguntando entre outras se existe um interesse em terceirizar todos os
serviços do lEO? Este comunicado nos chama a atenção para a mudança da importância e função do nosso tão rico setor
de apoio. Começamos terceirizando a limpeza, restaurante, e continuamos com os setores que no passado publicavam
artigos de qualidade e davam o suporte para realizarmos as nossas experiências. Outra questão em pauta é a porcentagem
de servidores na área de gestão e de pesquisa. Dos I08I pessoas que trabalham no IPEN, 417 estão na área de pesquisa e
314 em gestão sendo que ainda 66 em manutenção (embora, quase todos, os serviços de manutenção sejam terceirizados
atualmente na Instituição) e 284 são técnicos de nivel médio que auxiliam na pesquisa. Comparando aqueles que
trabalham em gestão e o número total de trabalhadores (29,0%) sentimos o peso que tem a área de gestão para a
Instituição. Dados de2000.
Arrighi, Giovani (1997). A ilusão do desenvolvimento. O autor analisa as relações existentes entre o que ele denomina
centro-periferia. Em outro trabalho - O longo século XX, Arrighi (1996) aceita e assume a concepção de Braudel (1982)
de uma economia estruturada em três andares (produção material, mercado, e altas finanças). Arrighi analisa as
comunicações entre os diversos mercados - as relações centro-periferia, entre os donos dos fatores de produção, as
relações capitaj-trabalho sobre uma ótica não marxista. Arrighi faz a sua análise das formas de acumulação de capital da
ótica das jurisdições políticas concorrentes e coloca em pé de igualdade a disputa entre Estados e capitais. No entanto,
temos uma divergência com esse autor: somos a favor da soberania dos Estados e acreditamos que esta é uma realidade.
Exemplificando, quando ocorrem sublocações da unidade matriz, o poder de decisão continua no país de origem, assim
como o lucro é enviado para este país. A fragmentação da empresa ocorre, uma vez que o capital se movimenta. Isso
influi na economia nacional dos países envolvidos e cria proteções na relação empresa-Estado. No entanto, mesmo as
empresas operando fora do seu país de origem têm uma base nacional bem definida. Vejamos um trecho do artigo de
Batista Jr. (1997): "De uma forma geral, as corporações continuam sendo empresas nacionais. Em 1991, apenas 2% dos
membros dos conselhos de administração de grandes empresas americanas eram estrangeiros. E como diz a revista
inglesa "The Economist". diretores estrangeiros nas companhias japonesas são tão raros quanto lutadores britânicos de
sumo. O comportamento das grandes empresas é caracterizado por uma certa ambivalência. Por um lado, querem
propagandear o seu caráter supostamente "transnacíonal" e querem fazer crer que não têm identificação especial ou
preferencial com o país onde se localiza a sua matriz. Por outro lado, nas horas decisivas, costumam pedir o apoio e a
intervenção dos seus países de origem na disputa por mercados e concorrências no mundo inteiro. Quem tiver dúvida
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fizemos diversas tentativas, em diferentes períodos, de alcançar um desenvolvimento
tecnológico com uma política social e industrial, visando a sua modemização. O Brasil
optou por um modelo de desenvolvimento com a preservação de desigualdades de classe e
atividades secundárias no processo de acumulação de capital.

Quando atentamos para o nosso passado recente contatamos um certo esforço e ensaios
de algims govemos juntamente com uma boa parcela da população na direção de
modemização^^^ do país e o baixo retomo. Muitas vezes existiram avanços por períodos
curtos - nunca uma década - como estamos vendo, para um recuo logo a seguir^-''*. Na
Instituição somos um reflexo com particularidades próprias da direção dessa e de seus
pesquisadores.

O que sustentava a Instituição e o ânimo de seus pesquisadores? Estamos tentando
mostrar que entre outras, a juventude da nossa comunidade científica, juventude não
somente

física,

mas

metafórica.

Um

sopro

da
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da
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É assim que, no início, conseguíamos em alguns setores suprir a necessidade de alguns
equipamentos, arranjos para as experiências, embora com limitação.

Queremos acrescentar que as razões apontadas acima para o fôlego da Instituição, não
explicam, sozinhas, a tentativa de prosseguir com o desenvolvimento de tecnologias
(mesmo nas condições adversas à época da assinatura do acordo com a Alemanha), pois
afinal estávamos recebendo verbas (mesmo que parcas em relação aos países do primeiro
mundo) específícas e dirigidas para os projetos na área do ciclo do combustível.

sobre esse ponto, que lembre, por exemplo, o empenho que teve o govemo dos EUA, durante tanto tempo, para que a
empresa americana, Raytheon, ganhasse o comando do Sistema de vigilância da Amazônia (.).". In Batista Jr., Paulo
Nogueira (1997). Globalização e administração tributária Instituições como a Organização Mundial do Comércio
(OMC), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, etc, exercem pressões no sentido de submeter os Estados
ao capital. Mas mesmo assim a simbiose entre o Estado e o Capital existe. Acreditamos que o Estado se impõe, sobretudo
para os países, denominados por Arrighi (1997) como pertencentes ao núcleo orgânico e que são. normalmente, os
detentores desse capital que está por trás dessas pressões.
Na maioria das vezes dependente, mas nem sempre.
No Brasil, algumas vezes conseguimos ir um pouco mais longe nessas incursões para o desenvolvimento de uma
tecnologia mais sofisticada. Faltou uma indústría nacional para suprir as necessidades de projetos mais sofisticados, para
repassar o desenvolvido. Ocorreram pressões políticas tanto por parte do govemo local como intemacional. Não houve
continuidade nas pesquisas. Adotávamos os modelos vindo de fora que não estavam condizentes com as nossas
necessidades e possibilidades.
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A questão nuclear continuava na agenda do país, mas éramos limitados por questões
intemacionais^^^. Em 1958 o govemo JK se preocupa com a instalação de usinas nucleares
para a geração de energia. Sendo assim, foi criada a Superintendência do Projeto
Mambucaba^''^ que pretendia coordenar e executar medidas econômicas e administrativas
para a instalação de uma central termoelétrica, na bacía do rio Mambucaba, no Estado do
Rio de Janeiro^-'^.

Os acontecimentos iam se desenrolando e não havia uma perspectiva de que
pudéssemos entrar no "clube nuclear" embora continuássemos tentando^^*.

No periodo compreendido entre 31/01/61-25/08/61, no govemo Jânio Quadros, não
foram realizados grandes avanços no campo de política nuclear e implementação de leis
reguladoras das atividades relacionadas com energia atômica.

No seu relatório, Cabral^^' insiste que o govemo continuava a abordar o tema nuclear
(lembrar que o reator lEA R-1 foi inaugurado quando Jânio era Govemador do Estado de
São Paulo e que nessa época enalteceu o evento como uma "data memorável"). Ainda na
mesma referência é assinalado que o govemo pretendia começar a "nuclearização" do país
pelo Nordeste, mas que "seus objetivos eram inexequíveis".

Na realidade, não eram tão inexequíveis, pois entre aqueles objetivos constava o
incentivo de produção de radioisótopos que estava bem de acordo com o "Projeto Átomos
para a Paz" que deu origem ao lEA. Além do mais, no decorrer dos anos sessenta já eram
feitas algumas produções de radioisótopos no lEA.

Ao contrário, não se propunham quimeras, pois, hoje, a Instituição abastece o mercado
intemo e alguns pontos da América do Sul com os radioisótopos que produz.

o presidente JK chega a declarar isso em uma das suas mensagens ao Congresso Nacional onde aponta que as
dificuldades para a instalação de uma central nuclear dependem de acordos intemacionais. Cabral (1983), p. 39.
O projeto Mambucaba foi aprovado pelo decreto 45.574 em 31/12/1959. Cabral (1983)' p. 39. Esse projeto atendia a
exposição de motivos da CNEN - uma das finalidades dessa instituição era apresentar exatamente estudos na área nuclear
com proposições que seriam levadas à Presidência da República.
Cabral (1983). A questão nuclear, página 38-39.
" ' Em 1960 termina a missão de geólogos dos EUA que não identificou, estranhamente, nenhum grande depósito de
urânio no país. Em 1960 ainda é criado, pela lei número 3.782, o Ministério das Minas e Energia (regulamentada pelo
decreto 50.390 em 1961). A Comissão Nacional de Energia Nuclear fica diretamente subordinada a este Ministério. Ou
seja, no âmbito da legislação ia-se caminhando com erro ou acerto, mas existia um "movimento" Pró-Nuclear.
Cabral (1983), Á questão nuclear, página 41.
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Também constava a ênfase ao estudo do desenvolvimento de reatores de tório, que já
estava sendo feito em Minas Gerais. Sendo que no lEA também havia uma linha de
pesquisa na direção de produção de combustíveis para reatores alimentados com tório ^''".

Prosseguiam os objetivos propostos na fala de Jânio Quadros frisando a importância da
produção de urânio atómicamente puro, que já estava sendo feito no lEA. Também deixava
em aberto a opção que tomaríamos quanto ao tipo de reator - urânio enríquecido ou natural.

Nos anos sessenta, foram feitas incursões no desenvolvimento de tecnologia de reatores,
muito embora a Instituição estivesse muito mais preocupada com a tecnologia de
purificação de urânio e produção de elementos combustíveis^'".

Nesse período percebe-se que o lEA estava totalmente envolvido no ciclo do
combustível. Várias divisões estavam empenhadas em realizar trabalhos que envolviam
pesquisas, experiências, desenvolvimento naquela área. - Divisão de Metalurgia^'*^,
Radioquímica^'*^ e Engenharia Química. Outras instituições também foram envolvidas
inclusive a CNEN^'*'*.

Algumas pesquisas são proposições individuais do pesquisador ou mesmo uma área em
que o pesquisador se interessou por diversas condições. No caso do ciclo do combustível
havia uma nítida intenção da Instituição de desenvolver essa tecnologia.

'"^ Citaremos aqui alguns trabalhos da Instituição que atestam a preocupação com o tório: Bidwell, Richard M. (1963).
pub. lEA - 65, Considerações metalúrgicas sobre um reator de conversão com liga líquida de tório; Freitas, Clauer
Trench; Haydt, Heiliton Motta; Santos, Tharcísio D. de Souza. (1964). Pub. lEA - 79. Nota preliminar sobre a fabricação
de pastilhas de berília, de tória e de soluções sólidas tória-urania; Santos. Tharcísio D. de Souza; Haydt. Heiliton Motta
;Freitas, Clauer Trench (1965). Pub. IEA-89. Produção experimental de urânio e tório metálicos no lEA. Krumholz. P.;
Brill, K. J. (1965); pub. lEA - 1 1 5 . Produção de óxido de tório nuclearmente puro. Santos. Tharcísio D. de Souza, et all
(1966), pub. lEA - 132. Estudo experimental da produção de pastilhas de ThOj e de ThOj - UOj.
Esses dois campos de pesquisa são tão ricos na instituição assim como o de produção de radioisótopos que
prosseguiremos analisando-os até o fim do trabalho, pois eles estão presentes quase que durante toda a vida da Instituição
de uma maneira muito acentuada.
'"^ Ainda queremos acrescentar que não foi por acaso que a Instituição se preocupou em trazer Tharcísio Damy de Souza
Santos do Instituo de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para dar suporte às pesquisas na área de produção de elementos
combustíveis com a tradição de metalurgia desse Instituto. Também devemos nos lembrar que o Brasil também já tinha
uma indústría metalúrgica.
'"^ Em agosto de 1965 Alcídio Abrão ainda se encontra na Divisão de Radioquímica e publicando trabalhos entre outros,
nessa área (ver pub. lEA - 105, Thermogravimetric Behavior of some uranium compounds - application to 0:U ratio
determination).
"A matéria prima utilizada em todos os estudos adiante descritos é o diuranato de amonio, produzido no Instituto de
Energia Atômica em instalação piloto, a partir de uranato de sódio decorrente do aproveitamento do urânio contido em
monazita pela "Orquima S. A." para a Comissão Nacional de Energia Nuclear." Santos, Tharcísio D. de Souza et all. Pub.
lEA - 82. Estudo experimental das principais variáveis para a produção de pastilhas de UO 2 para o reator Re-suco. p.
773.
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As dificuldades^'*^ eram enormes, mas os trabalhos duraram mais de três décadas. Os
trabalhos e as preocupações de cunho tecnológico e econômico^'*^ denotam uma orientação
m a i o r - u m grande projeto^'*^.
Antes de prosseguirmos a nossa análise sobre a possibilidade de cumprirmos metas mais
ousadas, ou seja, o que foi feito e o que ficou para ser feito, voltemos às medidas do
Govemo Brasileiro na área nuclear.

Pode-se destacar o decreto 50.390 (03/61), sobre a regulamentação do ñincionamento
do Ministério das Minas e Energias e o decreto 50,753, autorizando a Comissão Nacional
de Energia Nuclear a ampliar o intercâmbio técnico-científico visando a formar um corpo
técnico-científico capaz de lidar com a instalação de reatores de potência. Deve-se ainda
destacar a vinda de uma missão de geólogos franceses, dentro do convênio entre a CNEN e
o CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique) da França, a fim de auxiliar na exploração de
minerais^'**:

Após a renúncia de Jânio Quadros e até o fim do govemo de João Goulart (31/03/64)
ocorreu um aumento considerável da inflação passando de 26,3% (1960) para 54,8%
(1962). Neste período, tentou-se a redução dos gastos públicos visando a manter a
capacidade de importação do país a fim de incentivar a industrialização^'". Nesse contexto
pouca atenção foi dada para o setor nuclear^^".
'•^ "A caracterização das misturas do ponto de vista de seu comportamento quanto à sua compactabiiidade constitui
difícil problema, uma vez que não se dispõe ainda no país de meios para a determinação experimental da superfície
específica dos pós de U O 2 , índice que, juntamente com o desvio da estequiometria, parecem constituir os melhores
índices para julgar o comportamento de U O 2 para fins cerâmicos, principalmente para pastilhas de elevada densidade".
Santos, Tharcísio D. de Souza et all. Pub. lEA - 82. Estudo experimental das principais variáveis para a produção de
pastilhas de U O 2 para o reator Re-Suco, p. 774.
^"^ "Finalmente, as condições de sinterizaçâo (...) pela sua importância, foram investigadas através de muitas dezenas de
operações, nas quais se procuraram isolar a influência de cada uma das variáveis anteriores do processo. Constituindo
provavelmente a etapa mais onerosa do processo de fabricação de pastilhas, procurou-se orientar os estudos
experimentais da sinterizaçâo no sentido de se simplificar ao máximo essa operação, para que não viesse constituir um
gargalo nas operações ulteriores de produção das pastilhas para o reator "Re-Suco", seja em capacidade de produção, seja
em custo de fabricação." Santos, Tharcísio D. de Souza et all. Pub. lEA - 82. Estudo experimental das principais
variáveis para a produção de pastilhas de UO 2 para o reator Re-suco, p. 776.
Foi perguntado a Rex Nazaré Alves (presidente da CNEN na segunda metade da década de setenta até o início do
govemo Collor) "O que se buscava nessa época (anos sessenta) na pesquisa nuclear brasileira?". Temos a resposta que
denota que havia uma intenção, uma orientação política de se desenvolver o ciclo que perpassava as pressões americanas,
muito embora, no início, estivéssemos mais próximos da orientação daquele país: "Várias coisas importantes. Na criação
da CNEN por Octacílio Cunha além da base legal, o alavancador da pesquisa era à busca da tecnologia de um reator do
tipo Argonauta, que foi construído posteriormente no lEN, e o início da prospecção de urânio, em Poços de Caldas e em
Jacobina. Uma linha que eu diria bem mais próxima à americana que a da fase seguinte, de Marcello Damy, quando se
buscava um reator do tipo gás-grafite, da linha francesa e iniciava-se a pesquisa no ciclo do combustível." Rex Nazaré
Alves (1998), o pai da Monica, Revista "Brasil Nuclear" 5,17, abril-set (1998) p.5.
Cabral (1983), A questão nuclear, página 41-42.
Fausto, Boris (1999). História do Brasil, p.455-456.
"° Cabe destacar a lei 4.118 (27/08/62) e o decreto 51.716 (19/02/63) onde a CNEN transformou-se em autarquia
administrativa e financeira diretamente subordinada à Presidência da República. Ainda devemos registrar que a Comissão
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Ainda no govemo de João Goulart, foi mais uma vez, tomada uma decisão de construir
uma central nuclear no país usando urânio natural só que, como das outras vezes, esta
também não foi efetivada^^'.

O curto período de tempo do govemo João Goulart foi marcado por uma crise política
contínua (mobilizações de estudantes, camponeses, operários) visando ganhos sociais.

Neste contexto, e ainda mais marcado pelo medo da implantação de um regime
comunista, as forças armadas brasileiras apoiadas por forças intemas e extemas ao Brasil,
conservadoras, se articularam promovendo a deposição do Presidente.

O movimento golpista aconteceu a 31 de março de 1964 com a desculpa de livrar o país
da cormpção e do comunismo. Foram tempos conturbados para a sociedade científíca. O
novo regime através de uma série de atos institucionais limitou ainda mais o debate no
país, mesmo que estes tivessem somente caráter técnico. Este clima autoritário iria se
refíetir na adoção da política de energia adotada nos govemos vindouros^^^.

No entanto, o que vinha acontecendo no TEA nesse curto intervalo de tempo entre o fim
do Govemo de Juscelino e o início dos govemos militares?

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), passou a ser vinculada diretamente à Presidência da República. Outro ponto
importante dessa gestão foi o estabelecimento do monopólio da União sobre os minerais nucleares assim como a
orientação da política nuclear. Entendemos, portanto, porque o Instituto mesmo quando tião estava diretamente
subordinado a CNEN sempre esteve ligado a essa Comissão como já tínhamos falado. Muitas vezes é possível perceber a
"mão" da CNEN na Instituição até em apoios as suas publicações. Muito mais nas orientações dadas aos rumos dos
projetos. Fica reduzido o papel do CNPq uma vez que a CNEN passa a ser o órgão govemamental que formalmente
deverá estudar e propor medidas no âmbito nuclear. No entanto, não morre o ideal de Álvaro Alberto.
"Em 31 de dezembro, o govemo anunciava a decisão de constmir a primeira central nuclear. Como combustível seria
usado o urânio natural, prevendo-se a geração de plutonio necessário para o início de uma grande linha de reatores no
ciclo Tório-Plutônio e Tório-urânio. Na ocasião o presidente enfatizou a competência da Comissão Nacional de Energia
Nuclear no desenvolvimento de tecnologi as básicas destinadas a capacitar a indústria nacional para projetar e construir
usinas nucleares. Este era o objetivo centrai". Cabral (1983), A questão nuclear. Página 44.
"(...) no período que se estendeu de meados da administração JK ao Governo Goulard, registraram-se tentativas de
transferência de tecnologia (...), porém, em moldes limitados. As formas como foram feitas a instalação do Argonauta e a
implantação dos reatores dos "Átomos para a Paz" fomecem evidências de que se tentou abrir a "caixa preta", com vüstas
à realização de uma reverse engeneering. Com isso, pensou-se tornar mais denso o substrato técnico e mental. Esforço
esse abortado com a instauração do Regime Militar". Marques, Paulo (1992), p . l I 2 . A despeito de não termos em
hipótese alguma qualquer simpatia por esse período tão negro da nossa história e de concordarmos com a colocação de
Marques queremos apontar para um detalhe que esse autor não focalizou que foi exatamente o apoio que a pesquisa na
área do ciclo - exceção à tecnologia de construção de reatores -. continuou tendo no lEA, no período militar, mesmo
antes do acordo lEA com a Marinha. E alertar que foi, paradoxalmente, depois dos govemos militares que começaram as
dificuldades até praticamente o desmantelamento das pesquisas na área. Provavelmente, o nacionalismo extremado
desses militares fazia que eles desejassem grandes projetos, mas importando tecnologia. É o já decantado "Brasil
Grande". Talvez, também sonhavam em se tomarem autônomos na área nuclear tanto para aplicações pacíficas como
possivelmente militares.

226

Embora, o lEA no início dos anos sessenta não tivesse ainda envolvido em todas as
áreas do ciclo, como, por exemplo, o reprocessamento que só começou mais tarde, tinha
consciência - provavelmente fruto de trabalhos anteriores, nos anos cinqüenta com o
Almirante Álvaro Alberto - de que devíamos percorrer um caminho próprio sem ter que
reinventar a roda.

Quando a década de sessenta vai chegando ao fim parecia haver, ainda, as duas
orientações diferentes atuantes no cenário nacional quanto à política nuclear^^-', só que
agora paradoxalmente ambas tinham a mesma origem; os militares. Uma parecia que não
queria enxergar a outra. Tanto é verdade, que na maioria das publicações sobre energia
nuclear no Brasil praticamente não se fala do lEA/IPEN a menos das publicações do
próprio lEA/IPEN ou de instituições como a CNEN à qual sempre estivemos muito
ligados.

No entanto, os trabalhos no lEA estão sendo realizados e, como já falamos, perduraram
por três décadas inclusive com a implantação de usinas em escalas semi-industriais. Os
pesquisadores da Instituição estavam imersos em um mar de idéias constatado pelas suas
pesquisas publicadas e, pelas referências bibliográficas em seus trabalhos que, no mínimo,
significavam que estavam estudando. Poucos no país se davam conta do que estava
ocorrendo e nem conseguiam ver a importância, como um todo, das pesquisas realizadas
na Instituição. Logicamente, isso não ocorreu com aqueles que ocupavam cargos de
direção na própria Instituição ou na estrutura govemamental.

As alterações que os avanços da ciência e da tecnologia tinham trazido para o mundo no
século XX fascinavam aqueles jovens iniciantes assim como, a segunda e terceira gerações
posteriores a esses. Alguns depoimentos nos fazem pensar:
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de Medicina,

trabalhar
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que a

(hoje centro
com

de
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^" "'Ela (CNEN) havia sido transferida da Presidência da República para o Ministério das Minas e Energia quando, ainda
em 1967, celebrou um acordo com a Eletrobrás para construir a primeira central nuclear de potência. (...). A preferência
dos órgãos governamentais era o de escolher os modelos tecnologicamente mais comprovados. Isso quis dizer que a
opção se dava em tomo dos PWR, de água leve e urânio enriquecido (...). Em 1968, decidiu-se instalar uma usina desse
tipo em Angra dos Reis (...)". Marques, Paulo (1992), página 59.
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Outra pesquisadora que, discípula do Doutor Walter Fausto de Lima, terceira geração,
atualmente ocupando a chefia da Radioquímica é a Doutora Marina Vasconcellos.
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As duas falas denotam entusiasmo, mas os discursos são bem diferentes. Ambas as
áreas, a despeito da mudança dos nomes estão presentes desde o início da Instituição - são
mesmo uma das razões do Instituto.

A produção de radioisótopos que, estava no objetivo inicial da Instituição, e, era um dos
laboratórios dentro da Divisão de Radioquímica, era liderada por Fausto W. de Lima.
Constância Pagano ainda trabalhou sobre a orientação desse pesquisador. Posteriormente, a
produção de radioisótopos cresceu e demandou um centro à parte com laboratórios maiores
e mais modernos. Até que se transformou em uma das atividades mais importantes da
Instituição enquanto paralelamente as atividades do ciclo foram sendo diminuídas.

Entrevista concedida por Constância Pagano Gonçalves da Silva (atualmente Gerente do Centro de Radiofarmácia) ao
Brasil Nuclear. Revista Brasil Nuclear (1988) 5. H , abril-setembro (1998) p. 15.
'"Entrevista concedida por Marina Vasconcellos (Chefe do Laboratório de Ativação Neutrônica) ao Brasil Nuclear.
Revista Brasil Nuclear (1988) 5.17, abril-setembro (1998) p. 15.
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Quarto à segunda fala devemos nos lembrar que a Radioquímica assim como a
Engenharia Química mudam a sua filosofia. Ocorre uma guinada: as pesquisas objetivam a
área ambiental e aparece o discurso, muito forte, de interesse social sem uma maior
preocupação com a tecnologia nuclear, embora sejam feitos usos de métodos nucleares.

No entanto, os primeiros pesquisadores procuravam através de sua criatividade suprir as
dificuldades

encontradas

e

pretendiam

dominar

aquela

tecnologia

que

estavam

desenvolvendo - purificação, sinterizaçâo de compostos, confecção de fuel pellets, etc. com a finalidade da produção de material combustível, projeto de reatores e outras etapas
do ciclo sem perder de vista as condições de nosso país. Sendo assim podemos analisar nos
trechos abaixo:
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Santos. Tharcísio Damy de Souza; Haydt, Heliton M.; Freitas, Clauer Trench (1965). Produção experimental de uranio
e tório metálico no Instituto de Energía Atómica. Publicação 89 página 147. Algumas outras publicações nos conduzem
ao mesmo raciocínio; "O conjunto subcrítico foi concebido tendo em vista determinados programas de pesquisa no 1EA,
dentre os quais os referentes ao emprego de nêutrons provenientes de alvo bombardeado pelo acelerador Van Der Graaf,
além dos oriundos de fontes Ra-Be ou Sb-Be colocados no tubo porta-fonte que ocupa a região axial da configuração (...).
Os programas de pesquisa impuseram as condições suplementares de dever ser um conjunto facilmente desmontável e
transportável e que viesse a ser totalmente construído no país, com materiais de produção nacional". Santos, Tharcísio
Damy de Souza; Haydt, Heliton M.; Freitas, Clauer Trench. Fabricação dos elementos combustíveis de U O 2 para o
conjunto subcrítico "Re-Suco". Pub- lEA-92. Ver outras publicações lEA - 79, 80, 81, 82.
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Os autores estão demonstrando que uma seqüência de trabalhos está sendo feita e que a
pesquisa está inserida num contexto bem definido com possibilidades futuras de aplicação
e ainda mais, que se trata de um projeto para um longo prazo. Ainda podemos extrair
desses trechos que havia um componente nacional nos equipamentos usados e outro
estrangeiro. Os processos adotados estavam condizentes com as condições vigentes no
país, assim como se pensava também nas condições ñituras - "em virtude da

possibilidade

de dentro em breve vir este material a ser produzido no pais".

Na publicação IEA-80^^* (1964) foi apresentada, como muitas outras, anteriormente no
XVIII Congresso Anual da Associação Brasileira de Metais, Belo Horizonte só que em
julho de 1963. Neste trabalho existe uma posição clara quanto ao tipo de reator que
deveríamos optar: reatores alimentados com tório^^'.

Embora em dezembro de 1964 já tivesse mudado a direção da CNEN e a estrutura do
lEA, possivelmente, como o trabalho foi apresentado em julho de 1963, quando ainda era
presidente da CNEN Marcello Damy (conhecido pela sua posição nacionalista) e o
presidente da República era João Goulart, havia uma opção por aquele tipo de reator
mencionado. Talvez essa fosse lambem a idéia inserida na política científica brasileira
anterior aos govemos militares. Nesse trabalho são citadas referências que atestam que
outros trabalhos estavam sendo realizados nessa linha.

Também destacamos a cooperação com o Paraguai sobre a orientação da CNEN^^°.
Ainda nesse período a "Orquima" estava trabalhando em parceria com o lEA.

No im'cio de 1964, as Divisões de Metalurgia, Radioquímica e, posteriormente, a de
Engenharia Química estavam trabalhando intensamente e com sincronia.

Santos, Tharcísio Damy de Souza; Haydt, Heliton M.; Freitas, Clauer Trench (1965). Produção experimental de urânio
e tório metálico no Instituto de Energia Atômica. Publicação lEA - 89, p. 147-152.
" ' Bidwell, Richard M; Haydt, Heliton M; Freitas, Clauer Trench; Santos, Tharcísio Damy de Souza (1964). Nota
preliminar sobre propriedades e estruturas de dispersões UaOg - Al. São Paulo: publicação lEA - 80.
''^ A nova gestão da CNEN pelo que apuramos não optava por reatores alimentados com tório.
Possivelmente pensava-se em tomar o Brasil um centro nuclear na América do Sul de onde rradiasse a orientação
para os outros países.
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A intenção era realmente desenvolver toda a tecnologia do ciclo. Tentava-se o apoio da
industria nacional, parcerias com outros centros nucleares como, por exemplo, Fontenayaux-Roses, na França, e ainda existia a tentativa de suprir as nossas necessidades internas
pesquisando o tório como um possível elemento combustível.

O trabalho apresentado na publicação IEA-80 (1964) é particularmente interessante
para mostrar como a Instituição já estava, em menos de 10 anos de sua criação,
contribuindo na área de produção dos elementos combustíveis.
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No entanto, observamos que aínda não tínhamos o urânio enriquecido a 20% e nem o pó de
Al para a composição da cerámica.
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Inicialmente, é bom lembrarmos do apontado em nossa observação anterior sobre as
atividades
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da

radioquímica

(atuahnente,

chefiada

pela

Doutora

Marina

Vasconcellos) que se volta para a área ambiental Era bem diferente, no passado, a atuação
da Instituição - pretendia-se desenvolver ciência e tecnologia na área nuclear embora
houvesse a necessidade de usar a indústria estrangeira para suprir necessidades mais
sofisticadas.

A Instituição, na maioria das vezes, está trabalhando ou desenvolvendo um produto existente (um software, um
equipamento, uma placa de computador, uma peça mecânica ou eletro-mecânica) tentando entender como este produto
funciona e muitas vezes aprimorando ou adaptando para as novas condições de trabalho. Alertamos que foi realizada
mais uma engenharia reversa do qíie uma inovação embora não tivéssemos todas as informações sobre o produto a ser
desenvolvido.
' " Bidwell, Richard M.: Haydt, Heliton M; Freitas, Clauer Trench; Santos, Tharcísio Damy de Souza (1964). Nota
preliminar sobre propriedades e estruturas de dispersões UsOg-Al. Sâo Paulo: publicação lEA - 80, p. 568.
' " Bidwell. Richard M.; Haydt, Heliton M; Freitas, Clauer Trench; Santos, Tharcísio Damy de Souza (1964). Nota
preliminar sobre propriedades e estruturas de dispersões UjOg-Ai São Paulo: publicação lEA - 80, p. 569.
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Não estamos, em absoluto, desmerecendo e nem somos contra as atuais pesquisas. No
entanto, se temos que fazer uso da tecnologia nuclear e se o Instituto foi criado
preferencialmente com esse fito, então que se cumpra essa missão no lugar de passar a
buscar outras áreas de pesquisa esquecendo-se de todo um investimento humano.

Os trechos selecionados acima reafirmam as nossas argumentações: buscava-se a
tecnologia da produção de elementos combustíveis.

Em 1964 (27/10/1964), foram embarcados os elementos combustíveis, já fabricados
pelo lEA, para o Reator do Instituto de Engenharia Nuclear. Mais uma vez não ficou no
papel, na retórica a ação da Instituição^^'*. Hoje, temos vários Departamertos dentro do
IPEN, pesquisando na área ambiental. Isso não seria estranho se ao lado dessas pesquisas
se tivesse continuado as pesquisas referentes ao domínio da tecnologia nuclear.
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Em 1964, foi publicado um trabalho intitulado "Tecnology of pulsed sieve-plate
extraction columns/Cartridge design/interface control^^^" onde os autores citam várias
Santos, Tharcísio Damy de Souza; Haydt, Heliton M; Freitas. Clauer Trench (1965). Principais características
metalúrgicas dos elementos combustíveis produzidos para o reator '"Argonauta" do instituto de Engenharia Nuclear",
publicação lEA - 112, p. 920.
Resposta do Doutor Claudio Rodrigues quando lhe perguntamos se os pesquisadores teriam parado as pesquisas na
área do ciclo em noventa (16/12/2003).
"Estuda-se neste trabalho o comportamento de uma coluna pulsada equipada com diferentes conjuntos de placas na
extração HNO3 de uma solução 3N (...). O comportamento de um controlador de nível de interface, operando (...)". Brill.
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parcerias entre os diferentes grupos do Instituto voltados para um mesmo fim. Voltamos a
frisar que ainda estávamos em um estágio de tecnologia que muita coisa poderia ser feita
na Instituição mesmo que artesanalmente^^^. Daí em diante foi ficando cada vez mais
difícil.

Começou a se formar uma nova mentalidade. Os pesquisadores não tinham mais tempo
para esperar a vinda de verbas ou que as oficinas mecânicas e eletrônicas acabassem o
trabalho já iniciado, do outro laboratório, etc. Tudo no mundo andava a passos largos e nós
não poderíamos continuar indo lentamente.

Conñindíamos desempenho mais lento, por questões estruturais da sociedade - o país
teve um processo de industrialização em relação aos anos trinta, mas pouquíssimo
industrializado em relação aos grandes do mundo - , com eficiência e competência.
Ainda, não percebíamos que a questão não era de comparação com EUA, França,
Alemanha, etc. Essa nova mentalidade acabou dominando a nossa sociedade e perdemos a
grande chance de mudarmos, naquele período, o rumo da história do nosso país, pois isso
não acontecia somente na Instituição e na área nuclear.

O IPEN conta com grandes pesquisadores, de altíssimo nível e com trabalhos
expressivos de nível intemacional. Jorge Eduardo de S. Sarkis ^^*, chefiando a divisão de
Caracterização Química e Isotópica do IPEN, responde, quando lhe é perguntado sobre o
relacionamento da Instituição com a indústria, que não podemos diversificar os esforços e
continuar mantendo as nossas oficinas e que deveríamos fazer como fazem, na era da
globalização, nã Inglaterra e nos EUA; nesses países contrata-se por tempo determinado os
pesquisadores e a Instituição mantêm poucos pesquisadores no seu "staff".

K. J.; Costa, E. C. (1964). "Tecnology of pulsed sieve-plate extraction columns/Cartridge design/interface control.
Publicação lEA - 77.
"Um seletor mecânico de velocidades, construído no lEA, foi instalado em frente a um canal de irradiação tangencial,
do reator tipo piscina do lEA. O rotor do seletor de velocidades tem a forma de um cilindro com canais helicoidais em
sua periferia; em conseqüência, a energia dos nêutrons é determinada pela velocidade angular do rotor. Este instrumento
pode ser usado como monocromador de baixa resolução ou como filtro, quando acoplado a um espectrómetro de cristal,
destinado a eliminar nêutrons provenientes de reflexões de ordem superiores. Devido às' dimensões finitas do canaL o
espectro de saída do seletor não é monocromático. Foi estabelecida a relação teórica entre o comprimento de onda médio
do espectro de nêutrons emergentes do seletor e o comprimento de onda no caso de um seletor ideal (...) " Bianchini, F.
G.: Abreu, M.; Amaral, L. Q.; Martins, O . W. (1964). lEA neutron velocity selector theory and calibration. Publicação
IEA-78.
Chefe da Supervisão de Caracterização Química e isotópica no IPEN. Entrevista realizada em 06/09/2001.
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A visão desse jovem pesquisador com formação básica em química e com pósdoutoramento nos Estados Unidos e na Inglaterra, com inúmeros projetos^^' e orientando
outros tantos é mais ou menos a opinião geral dos atuais pesquisadores dirigentes da
Instituição - afinal não estamos vendo nenhuma voz se manifestando, com exceção da
associação de classe do IPEN (ASSIPEN), contra a terceirização de praticamente todos os
serviços prestados para a Instituição. No entanto, esse debate no momento nos levaria
longe do propósito do capítulo.

Voltando aos pesquisadores da década de sessenta e setenta. Eles acreditavam que a
ciência e a tecnologia provocariam uma grande mudança na sociedade brasileira a despeito
da controvérsia dos beneficios e malefícios da energia nuclear. A indústria nacional,
infelizmente^^", era incipiente, como já levantamos várias vezes, e não acompanhava as
necessidades do setor.

Talvez por isso os militares, mais adiante, não tiveram a clareza ao propor a "compra" de
praticamente toda a tecnologia embutida em um reator pronto e uma fábrica de
enriquecimento. Até o processo de tratamento de rejeitos veio com o pacote na construção
dos reatores de Angra quando tínhamos excelentes químicos no país^^'.

"o criminoso que atirar em outra pessoa, voltar para casa, lavar as mãos, esconder ou se desfazer (...) e achar que vai
ficar impune, está cientificamente errado. Uma pesquisa desenvolvida por peritos do IC(Instituto de Criminalística) de
São Paulo e por cientistas do IPEN (...) pode determinar de forma mais sensível e prcisa. se um suspeito atirou ou não. e
qual o tipo de arma utilizada. O artigo científico que resume o trabalho (um dos autores sendo o Doutor Jorge Sarkis)
será publicado no final do mês, no Journal of forensic Sciences, publicação norte-americana voltada a laboratórios de
criminalísticas intemacionais". Diário do Grande ABC. Trabalho de peritos é pura Ciência. Página 5. 13/07/2003.
Reproduzimos um trecho da carta de aceitação do trabalho escrito pelo Ph.D Michael" Peat que é o editor do JFS: Dear
Dr. Sarkis, I am pleased to inform you that the above referenced ( a new method for collection and identification of
gunshot residues from the hands of..) manuscript has been accepted for publication in JFS as a papes (...). 08/07/2003.
Foi firmado um convênio entre a secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo e o IPEN. O Instituto
disponibiliza os seus laboratórios de caracterização química aparelhado com equipamentos de última geração e únicos na
América latina para realizar as análises necessárias à identificação de origem de drogas, disparos de armas de fogo e
falsificação de bebidas, além de treinar peritos do IC. Falamos disso que está ocorrendo em 2003 nesse capítulo pois
veremos mais adiante que esse tipo de pesquisa foi iniciado pelo laboratório de radioquímica liderado pelo Dr. Walter
Fausto de Lima. Queremos chamar à atenção da importância do amadurecimento científico é o tempo que isso leva e que
a indústria na nossa sociedade não pode esperar.
que era possível constmía-se no lEA em suas oficinas ou adaptava-se o que existia no mercado, mas quando o
equipamento demandava úma tecnologia mais sofisticada o lEA tinha que irhportar. Afinal a Instituição não é uma
indústria com linhas de montagem. Alguns equipamentos eram mesmo fabricados no Brasil como o fomo tubular, sobre
atmosfera de argônio, dotado de oito zonas de controle independente de temperatura, e construído pela Combustol Ltda.
mediante anteprojeto do pessoal do lEA. Santos, Tharcísio Damy de Souza; Haydt, Heliton M; Freitas, Clauer Trench
(1965). Fabricação dos elementos combustíveis de U O 2 para o conjunto subcrítico "Re-Suco". Publicação lEA -92.
p.218-220
A pesquisadora Laura Sakiko Endo e chefe da Divisão de Tratamento de Rejeitos em 2001 deixa isso bem claro na
entrevista que nos foi concedida e gravada. Atualmente (2003), após a saída da pesquisadora Laura Sakiko Endo da
Instituição, a chefia está a cargo do Doutor Goro Hiromoto.
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Quanto ao desenvolvimento da tecnologia de construção de reatores foi nesse período,
anos sessenta, que a equipe de pesquisadores do lEA construiu um reator subcrítico, que se
encontra até hoje em operação na Universidade de Pernambuco. Interessante é
constatarmos que o mesmo foi doado para uma Universidade do Nordeste brasileiro o que
vem ao encontro da idéia do Presidente da República (Jânio Quadros), em sua primeira
mensagem ao Congresso Nacional, de instalar reatores nucleares no Nordeste brasileiro.

Nesse período também entra no cenário das idéias econômicas, no Brasil, a proposição
de expandir a indústria para outras regiões do país^^^.

No entanto, com exceção da experiência com a construção do Re-suco, não são
observadas grandes movimentações, na Instituição, na área de projetos de construção de
reatores, muito embora, posteriormente isso tenha acontecido com a construção do reator
IPEN/MB-01.

Existe um grupo atuante em física nuclear, e até alguns trabalhos de física de reatores,
mas não na área de engenharia nuclear. Para Maiorino (2000)^'"' somente a partir do fínal
da década de sessenta, início de setenta é que começarão as atividades em física e
engenharia de reatores.

Enquanto isso, várias experiências são realizadas com o reator lEA-Rl ^^'* como, por
exemplo, a publicação lEA - 44^^^ cujo trabalho foi feito para ser apresentado no
"Symposium on the programming and utilization of research reactors" em Viena. Esta é
uma publicação que selecionamos, pois a encontramos com duas contracapas. Em uma
delas não existe a Divisão de Engenharia Nuclear que consta na outra. Provavelmente não
se trata de erro e sim de um momento em que está havendo uma reestruturação no lEA (no
Singer, Paul (1974) discute esse aspecto em detalhes colocando que: "No período 1956/67 ocorre a integração do país
com a interligação sendo efetivada através de Brasília e que economicamente ainda é São Paulo, como pólo industrial do
país que realiza (...). Com a instituição da SUDENE começou o planejamento da industrialização do Nordeste e o sistema
de incentivos fiscais acabou induzindo a sua industrialização a partir de 1960. Pelo capital monopolista do Centro -Sul e
a partir de 1964 pelo capital multinacional" . SINGER, PAUL (1974). Interpretação do Brasil: Uma experiência histórica
de desenvolvimento, p. 227. Observamos, no entanto que essa denominação industrialização não é comparativa com os
países do primeiro mundo e nem com a industrialização ocorrida em São Paulo. Possivelmente o que coube no âmbito de
ciência e tecnologia para o Nordeste, em termos de um reator foi o Re-suco da mesma forma que para são Paulo foi um
reator de pesquisa na segunda metade dos anos 50.
Maiorino. José Rubens (2000), Fisica e engenharia de reatores - situação atual e perspectiva futura, sem pagínação.
"" Segundo documento interno, não datado e sem identificação do autor faremos um breve resumo das atividades do
reator do IPEN desde a sua inauguração em 1957 no anexo III.
Damy de Souza Santos, Marcello; Penteado Filho, Azor C. (I96I). Operational experience and utilization of the
Brazilian 5 MW swimming pool reactor. São Paulo: Publicação IEA-44

235

ano seguinte, em 1962, surgem duas novas Divisões: Engenharia Química e Metalurgia
Nuclear). Tanto é que nas publicações que seguem já se relaciona a Divisão de Engenharia
Nuclear tendo o professor Luiz Cintra do Prado à sua frente. Ele, anteriormente, foi o
representante do lEA no Conselho Nacional de Pesquisas. Temos poucos pesquisadores
para inúmeras funções e eles acabam se revezando nos cargos e nas pesquisas. Isso
acarretou um continuismo na Instituição. No entanto, é na publicação IEA-41 (1961) que
surge a primeira menção a uma preocupação com a engenharia de reatores onde temos pela
primeira vez a denominação de Divisão de Engenharia de Reatores tendo o mesmo Luiz
Cintra do Prado como chefe. Essa Divisão na publicação 44 (do mesmo ano) passa a se
chamar Engenharia Nuclear.

A indefinição do nome não significa, nesse caso, que não se estivesse pensando no
mesmo assunto, só que os frutos se fizeram sentir quase dez anos mais tarde, quando no
início da década de setenta inicia-se a formação de um Centro de Engenharia Nuclear.
Temos, em 1970, a Divisão de Engenharia Nuclear, Operação e Manutenção de Reatores e
Física de Reatores. Lembremos que estamos no período dos govemos militares, quando
estão ocorrendo os acordos para Angra I e posteriormente para Angra II. Portanto, estamos
diante de duas posturas bem diferentes. Uma propõe a compra de um reator pronto e a
outra o desenvolvimento de um reator que, sem sombra de dúvida, demoraria mais que o
tempo previsto (não aquele que realmente ocorreu) para a instalação dos reatores de Angra.
Ainda Maiorino (2000) pontua:

"Com a assinatura
dos reatores
tecnologia,

PWR

do acordo

(...), além da mudança

o programa

seus objetivos
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para adaptá-lo

em 1975, a decisão

da política
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final
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Para Marques^^^, os govemos, no que ele chama de fase diplomática, não entendiam
"dos mecanismos

que disciplinam

substrato

medíocre

defasava-se

técnico

a plena transferência

(...) o substrato

com o tempo (.). Com exceção,

mental,

de tecnologia"
inicialmente

Marques, Paulo (1992), p. 111.

C0M5SÃ0

mmi

DII
236

de boa

é óbvio, dos trabalhos

realizados pelo grupo de tório, pelo lEA e outros ".

wximis^-^^

além de "um

de

qualidade,
excelência,

Analisando as duas citações acima e o cpe viemos discutindo até agora tomamos a
posição de que não desenvolvemos e construímos um reator de potência pela falta de uma
política para o setor. Mesmo a questão da falta de lun parque industrial, que viemos, ao
longo da exposição mencionando, seria também uma questão política. Paramos os estudos
para o desenvolvimento de um reator por questões intemas ao país, mas continuamos por
mais duas décadas com os trabalhos no restante do processo do ciclo do combustível a
despeito das pressões extemas.
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3. Governos Militares e a Instituição até a crise do petróleo

Dormia,
A nossa pátria mãe tão
distraída
Sem perceber que era
subtraída
Em tenebrosas
transações
Francis
Holanda"^

Hime/Francisco

Buarque

de

O primeiro govemo após o golpe (1964-1967) foi comandado pelo general Castelo
Branco^^l
A crescente necessidade de consumo energético induziu o govemo Castelo Branco, no
1? semestre de 1965, a pedir um estudo para a CNEN das perspectivas de energia nuclear
no Brasil^^'. A CNEN realizou um estudo com a participação, entre outros, do I E A ' ' * "
aonde se chegou à conclusão que as centrais nucleares seriam viáveis, economicamente, no
sistema elétrico Centro-Sul a partir de 1970.

O lEA faz um trabalho onde analisa a viabilidade econômica da geração de energia
elétrica nuclear no Estado de São Paulo^*'. O trabalho foi publicado em 1967, mas os
estudos começaram possivelmente antes.

O lEA analisa a relação custo por kWh, o raio de ação (impacto) de tal instalação
eletronuclear e a participação da indústria.

Em 1967, havia uma grande preocupação com a relação custo/Kwh gerado assim como
com o impacto causado por uma eletronuclear^*^. As análises foram feitas, com cenários
pessimistas e otimistas, para os custos específicos do capital e para a participação nacional.

"Vai passar" de Francis Hime e Francisco Buarque de Holanda.
" ' Nesta época foi criado o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) sob a responsabilidade dos ministros do
Planejamento Roberto Campos e da Fazenda Octavio Gouveia de Bulhões. O corte de despesas advindo da politica
adotada reduziu o déficit público de 4.2% do PIB (1963) para 1,6% (1965). A inflação diminuiu acentuadamente e o PIB
voltou a crescer a partir de 1966. Em 1965 o Brasil dispunha de cerca de sete milhões de kW instalados. Fausto. Boris
(1994). p. 471; Cabral. Milton (1983). p. 46.
Cabral, Milton (1983), p. 46-47.
Alguns trabalhos são publicados pelo grupo da Divisão de Engenharia de Reatores, por exemplo: Franzen. H. R.
(1967). Progressive substitution experiments in U O 2 lattices moderated by D 2 O / H 2 O mixtures, pub lEA - 139.
Amaral et Al (1967). Nuclear power station of natural or enriched uranium comparison of the expenditures in foreign
currency under Brazilian conditions. Publicação lEA - 142. Este trabalho deverá mais tarde ser relembrado quando
comentarmos, ainda neste capitulo, sobre a total confiança que a classe empresarial tinha quanto à política desenvolvida
para a área energética no Brasil
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Foram comparados reatores alimentados com urânio natural e urânio enriquecido que
eram representantes daqueles que se encontravam operando nos EUA, França e Canadá
levando-se em conta além do já citado a localização, custos de operação e os
condicionantes para o ciclo do combustível nuclear (custo do transporte, enriquecimento,
reprocessamento).

Os pesquisadores do lEA realizaram um estudo considerando diferentes cenários para a
introdução da geração eletronuclear no Estado de São Paulo. Não definiram o tipo de
reator, mas delimitaram a pesquisa para aqueles tipos em que havia uma experiência
operacional, garantindo os investimentos. Compararam num cenário otimista e pessimista
reatores de urânio natural, gás, grafíta tipo Magnox desenvolvido pela França e Inglaterra;
urânio natural, água pesada tipo Candu desenvolvido pela Canadá; urânio enriquecido,
água leve tipo BWR como representantes da família de centrais nucleares desenvolvidas e
testadas.

Levaram em conta em seus estudos fatores como: custo de capital específico e total,
participação da indústria e mão de obra brasileira, ciclos do combustível nuclear, custos de
operação e manutenção, condições de financiamento, localização da central e dispendios
anuais e cumulativos em moeda estrangeira. Ainda os autores fixaram a potência líquida
em 250.000kW (segundo estudo anterior realizado pelo lEA).

O lEA estava trabalhando segundo a ótica de um Instituto de Pesquisa, mas não
empresarial.

No livro de depoimentos do General Geisel ele não cita o lEA embora indiretamente.
Comenta que um grupo de cientistas brasileiros, na época do governo do Presidente
Castelo Branco, estudava a questão nuclear, mas os pesquisadores estavam mais
preocupados em ir para o exterior^*^. Pode-se dizer, portanto, que havia um conflito de
opiniões quanto à posição do lEA dentro da opção nuclear para o país e que, mesmo não
sendo chamado para opinar sobre a escolha do reator de potência, recebíamos verbas para

Amaral, A.; Bodea, E.; Hehl, Wilma S. C ; da Rocha, R. O. Borges; Toledo, Paulo Saraiva (1967). Publicação lEA142. Nuclear power stations of natural or enriched uranium comparison of the expenditures in foreign currency under
Brazilian conditions.
Geisel, Ernesto (1998), depoimentos organizado por: D'Araujo, Maria Celina; Castro, Celso. Página 305.
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as pesquisas. O Doutor Claudio Rodrigues inquirido, por nós, sobre esta colocação do
General Geisel nos responde que possivelmente ele se referia ao pessoal da CNEN Sede.

Interessa-nos focalizar aqui que pelo conhecimento da história do nosso país, um
superintendente não ficaria por tantos anos ocupando esse cargo, caso não tivesse o apoio
de algum dos grupos de militares que dirigiam o Brasil nesse período.
Porque o lEA não participou mais ativamente nas decisões sobre Angra se até estava
familiarizado com a confecção de elementos combustíveis e tinha uma certa experiência
com as usinas piloto implantadas no lEA? Encontramos uma resposta se considerarmos
que um grupo diferente daquele que apoiou a construção dos reatores da Angra apoiava as
atividades na área do ciclo do combustível realizado pelo lEA^*'*. Ora, dado o período,
(anos sessenta, setenta), possivelmente, também era constituído de militares o grupo que
apoiou o lEA e manteve, por tantos anos, na direção da Instituição um mesmo pesquisador
- Rômulo Ribeiro Pieroni. Embora, tenhamos um depoimento de um pesquisador bem
próximo ao Doutor Pieroni, nos anos sessenta e setenta. Doutor Gian Maria A A Sordi^*''
que em entrevista nos afirma que havia um grupo de militares que apoiava o

professor

Pieroni, não temos a prova definitiva que corrobore essa afirmação.

Os govemos militares^*^, por sua vez, estavam interessados em grandes projetos que
enaltecessem o nome do Brasil como uma grande potência na América do Sul. Neste
período o país passa por grandes modificações. A ponte que ligava o Rio de Janeiro à
Niterói (Rio-Niterói) foi concebida nos primeiros govemos militares e era um projeto que
muitos acreditavam ser quase impossível. Era um projeto há muito sonhado e havia uma
enorme controvérsia sobre a escolha de uma ponte ou um túnel submarino.

Em 23 de agosto, foi publicado o edital de concorrência para a sua construção. O
Consórcio Constmtor Rio-Niterói constituído por firmas conhecidas no país ganhou a
concorrência. A constmção foi iniciada em janeiro de 1969 e tinha um prazo para o seu
término (04/12/1971) que não foi cumprido, pois surgiram vários incidentes. O contrato.

Comentamos, anteriormente, que o General Geisel não apoiava a lentidão com que alguns cientistas conduziam o
processo e isto logicamente por desconhecer completamente a dinâmica das pesquisas em C&T
Entrevista gravada em 2001.
Muitas vezes falamos de uma maneira geral nos govemos militares que começaram em 1964. Existem diferenças de
orientações em cada um deles, mormente o do Geisel e o do Costa e Silva sobretudo em se tratando da Instituição. O
governo do General Figueiredo também teve particularidades interessantes para a vida do IPEN.
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deu

prosseguimento, ficando entregue o projeto em 04/03/1974.

Outro grande projeto desse período que deixou os govemos militares ertretidos foi o da
constmção da rodovia que ligaria o Brasil do norte ao Nordeste^*^ e que foi inaugurado
com uma grande solenidade em 27/08/1972 pelo General Garrastazu Mediei ao que teria a
denominação de Transamazônica. Após mais de trinta anos, o projeto só tem

1/4

constmído e em estado precário.

A comunidade política intemacional não estava preocupada com um Instituto de
Pesquisa, com poucos pesquisadores, com um leque enorme de linhas de pesquisa, com
pouca verba para um projeto do porte de domínio do ciclo do combustível e que caminhava
lentamente. No entanto, caminhava apesar das dificuldades. Quando o projeto logrou
chegar a resultados confiáveis, como veremos no próximo capítulo e já comentado
parcialmente nos que precederam, foi abortado pelas mãos invisíveis do sistema
internacional manipulando mãos não tão invisíveis do sistema político nacional. Isso
ocorreu na tão falada década de noventa em diante.

Deixemos o futuro e voltemos para o período tratado neste capítulo. O lEA cresceu
muito nesta época tanto em infrarestmtura como em número de pesquisadores^**. As
contratações eram praticamente decididas pelo Doutor Pieroni, não havendo concurso.

No período do Pieroni os pesquisadores do lEA recebiam um salário razoável quando
comparado com o da universidade. Até as bolsas de estudos eram excelentes.

No seu traçado original a estrada sairia de Pernambuco e Paraíba passaria pelo Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas
e chegaria até Boqueirão da Esperança na fronteira do Acre com o Peru. A intenção era de construir 8.100 Km de estrada
e garantir a soberania nacional ligando todo o Brasil além de "colonizar" toda a Amazônia. Mais tarde um outro grande
projeto toma conta dos interesses nacionais que foi a construção da Usina Hidroelétrica de Itaipu. A região da Foz do
Iguaçu teve a sua ocupação pelo "homem branco" (antes era habitada pelos índios Caiaganges) em tomo de 1889 com a
fundação de uma Colônia Militar implantada para defesa da fronteira. No início do século XX a Colônia recebeu o nome
de Vila Iguassu. Em 1918 o prefeito Jorge Schimmelpfeng rebatizou a cidade com o nome de Foz do Iguaçu. Em 1965
ocorre a inauguração da Br - 277 ligando a foz do Iguaçu a Curitiba acelerando o desenvolvimento da cidade. Na década
de setenta começou a construção da hidroelétrica. Em 1966 o Brasil e o Paraguai assinaram a Ata das Cataratas, na qual
os dois países definiram um meio de cooperação para o aproveitamento do potencial hidroelétrico da região, (médio
Paraná). Em 1969 foi assinado o tratado da Bacia do Prata com o propósito de superar várias contendas ocorridas na
região entre os govemos interessados pelo projeto. Em 1973 o Brasil e o Paraguai assinam o Tratado de Aproveitamento
Hidroelétrico de Itaipu, uma empresa binacional (Brasil/Paraguai) seria responsável pela administração da hidrelétrica.
Em 1979 ocorreu um acordo tripartite entre Brasil, Argentina e Paraguai. A usina foi inaugurada em 1982.
Ver anexo II
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o que queremos colocar aqui com essas observações é a pergunta que todos aqueles que
tiveram contato com os trabalhos desenvolvidos pelo lEA fazem: porque o lEA não sendo
chamado a participar ao menos na escolha do tipo de reator a ser adquirido na hora da
decisão de Angra, ao menos não se manifestou contra?

Na época em que a comunidade científica se manifestou contra o acordo (o lEA ficou
em silêncio), pouco se sabia sobre a atividade do lEA fora da Instituição. Nesse período o
lEA já tinha começado a se fechar para a comunidade científíca do país. E essa atitude
trouxe alguns problemas entre outros, o descaso com as atividades da Instituição.

O lEA continuava com as suas pesquisas na linha de produção de óxidos de tório
nuclearmente puro e produção de elemento combustível^*' e esses trabalhos, ao que tudo
indica, ficaram ignorados pelo govemo brasileiro, na época.

Algumas medidas foram tomadas, ainda no govemo Castelo Branco. Cabe destacar a lei
4.904 (17/12/65) que dispunha da reorganização do Ministério das Minas e Energias, onde
a CNEN continuou a estar vinculada diretamente à Presidência da República. Mais adiante
(1967), volta novamente a ser subordinada ao Ministério das Minas e Energias pelo decreto
lei n? 200 (25/02/1967)^'°.

Para Cabral (1983) esta foi uma volta de 180 graus. Ele tem razão, pois não podemos
esquecer que, de certa forma, essa medida retirou da CNEN uma maior participação no
processo decisorio da escolha do segundo reator de potência para o Brasil.

Assim como anteriormente a CNEN fora criada e retirou a participação na área nuclear
do CNPq, agora o mesmo acontecia com a CNEN, sempre segundo os interesses e
manobras daqueles que estão no poder de decisão, que por sua vez se deixam ou não
manipular por forças extemas ao país. Temos visto que essa é uma dinâmica muito forte e
freqüente na história da energia nuclear no Brasil.

Nessa época é que foi exatamente criado o grupo de tório no antigo IPR. "Os processos recentes no tratamento de
minérios de tório e nos processos de obtenção de óxido de tório nuclearmente puro, são discutidos com referência
especial à experiência industrial e em escala piloto realizada no Brasil. (...) o processo estudado no Brasil para a obtenção
de óxido de tório de pureza nuclear difere em vários pontos práticos correntes (.)". Brill, k. J.; Krumholtz (1965).
Produção de óxido e tório nuclearmente puro, pub. lEA - 115. Outro exemplo é o já citado Santos. Tharcísio D. de Souza
et all (1966). Estudo experimental da produção de pastilhas de ThOj e de Th02 - U O j . pub. lEA - 132.
Cabral, Milton (1983), p. 46-47.
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Ora, como já comentamos, o lEA/IPEN sempre estando ligado direta ou indiretamente a
CNEN, também sentiria por tabela as pressões e reviravoltas sofridas por essa Instituição.

Isso nos faz compreender parcialmente porque lá pela metade dos anos setenta, como
acentuou Maiorino^" tivemos que reorientar as atividades do Centro de Engenharia
Nuclear.

No entanto, não explica a continuidade do programa voltado para o ciclo do
combustível. Parece-nos que os militares tinham pressa de viabilizar o Brasil potência e
erraram, por faha de um entendimento do processo de aquisição de tecnologia, quando
optaram por um projeto "grandioso" de aquisição de reatores de potência. Ao mesmo
tempo, entendiam que o lEA não causaria obstáculos aos seus projetos se continuasse com
as suas pesquisas na área do ciclo, pois embora o pacote "viesse completo" não implicava,
por exemplo, o enriquecimento e nem o reprocessamento^'^. Mais tarde, já no govemo
Figueiredo, então fícou mais claro, que nunca nos seriam repassadas aquelas tecnologias.

A partir de março de 1967 assume o Govemo o General Costa e Silva. Em seu govemo
o consumo de. eletricidade aumentou consideravelmente e foram lançadas as bases para o
que veria a ser posteriormente o acordo nuclear do Brasil com a República Federal da
Alemanha^'-'.

Em agosto de 1969 o General Costa e Silva teve um derrame, e ao contrário do que
estava previsto na Constituição vigente no país, o Vice Presidente Pedro Aleixo não
assumiu a presidência. Através de um ato institucional assumiu a presidência uma junta
militar composta pelos ministros Lira Tavares do Exército, Augusto Rademaker da
Marinha e Mário de Sousa e Melo da Aeronáutica. A política para energia nuclear neste
período não foi alterada^''*.

De tudo o que comentamos fica claro que no período, que vai da liberação da energia
nuclear para fíns pacíficos até a crise do petróleo em 1973, na Instituição, foram
Maiorino, José Rubens (2000), Física e engenharia de reatores - situação atual e perspectiva futura, sem pagínação.
Quando em 08/07/1965 foi assinado um acordo de cooperação com os EUA objetivando basicamente a construção e
operação de reatores de potência e pesquisa e utilização de radioisótopos não constavam partes sensíveis como àquelas
ligadas ao ciclo do combustível (enriquecimento e reprocessamento). Nesta época já se tinha como viável
economicamente a extração de urânio em Poços de Caldas. Cabral, Milton (1983), p. 47.
Cabral, Milton (1983), p. 48-49.
Fausto, Boris (1994), p. 481.
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desenvolvidos dois grandes projetos, produção de radioisótopos e ciclo do combustível
nuclear.

Em particular na segunda metade dos anos sessenta em diante a Instituição estava mais
madura e experiente e as pesquisas e atividades estavam mais definidas por departamento.

A Instituição tomava corpo próprio e caminhava com mais convicção do seu papel.
Afinal os primeiros dez anos de implantação das linhas mestras de pesquisas tinham
decorrido sem grandes tropeços (fora, é lógico, as dificuldades inerentes a um país pobre) e
com muito trabalho e entusiasmo.

Na segunda década de vida da Instituição o Doutor Rômulo Ribeiro Pieroni imperava
sem contestação "aparente" como dirigente maior de todos os grupos. O comando do
Instituto era centralizado na pessoa desse pesquisador como já comentamos anteriormente.

Foram criadas, entre outras, as Divisões de Metalurgia Nuclear e Engenharia Química.
Começou a ocorrer uma maior especialização nas pesquisas. Em particular, a Divisão de
Radioquímica ficou mais livre para realizar as pesquisas no seu campo. Lima (1965)
ressalta:

"Although
be made
groups,

the Meeting
of the work

uranium

the diversity
developing

centers.
in order

technique

work.

order

well as preliminary
its activities
bound

to develop
Uranium
carry

in a nuclear

Division

of research

had to carry

The object

of presenting

or chemists

may

a summary

have

and the work

had to be supplied

out their projects
on reduction

to the recently

along

a lot of work

uranium

linked

centers,

is a good

created

Nuclear
of cermets

to Radiochemistry.

However,

this situation

of a large staff is not likely to happen

to

other

of impurities

in

example

Metallurgy

of

tracer

Division

of UO2 and

If a large

show
in

starts

that division
staff

which arise by the assembling
in new institutions,

is

of the

in

UjOs as

Division

is being assembled,

to the various

will

especially

(...) If a Radiochemistry

some men can be allocated

developing

in new

in itself

available,

of availability

problems

available

radioisotopes

at the same time that the reactor
not directly

to make

using

the line of production

of UF4 to metallic

center,

was made

a brief mention

of this kind of work is to

to handle

purification

procedures

reactors,

out in order

work

reactor
for

the utilization

most of the exploratory

salts

studies

to be requested

grade.

that radiochemists

Anyway,

that they might

held to study

the Radiochemistry

salts of nuclear

of work

uranium

is specifically

is

already
machine.

especially

in

countries'^^.

" ' Lima, Fausto W de (1965). Development of radiochemistry activities in new research reactor centers. Publicação lEA
- 100. Presented at the Study Group Meeting on the Utilization of Research Reactors. 4-8 novembro de 1963. São Paulo.
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Em outubro de 1964 encontramos o Doutor Fausto W. de Lima como primeiro autor
realizando um trabalho em que se estuda a variação da concentração de elementos
inorgânicos nos fios de cabelos humanos por meio de espectrometria gama^'^. Segundo os
autores o objetivo do trabalho era contribuir com a investigação criminal^'^. Este trabalho
contrasta com outros realizados por Lima anteriormente e já citados.

As publicações que se seguiram, na sua maioria, confirmam a afirmação de que as
orientações estão mudando. Está acontecendo uma maior especialização nas pesquisas.
Anteriormente havia um esforço comum para o desenvolvimento do ciclo do combustível.
Lembremos da declaração de Alcídio Abrão comentando que, no início, ele fazia de tudo
um pouco.

Ainda vamos encontrar a equipe de radioquímica trabalhando com urânio na linha do
ciclo do combustível, mas cada vez menos^'*. Os trabalhos prosseguiram mais na linha de
Lima, Fausto W. de; Sliibata, H. (1964). Activation analysis applied to forensic investigation. Some observation on the
problems individualization of human hair. Publicação lEA - 72. Este é um trabalho de cunho social: " In the study of the
appendages of skin, on the view point of Forensic sciences, hair takes a distinctive place due to the fact it has great
importance in criminal investigation (...)", página 2. Este trabalho foi feito em parceria com o Departamento de Política
do Estado de S.P, pois um dos autores, Shibata H. estava licenciado para realizar o trabalho. A fundação Rockfeller doou
o equipamento para as análises. O Instituto de Salud Ocupacional, Lima, Peru, forneceu as amostras de cabelo de
trabalhadores de plantas de arsênico. Atalla, Laura T.; Silva, Célia M.; Lima, F. W. (1966). Activation analysis of arsenic
in human hair. Some observations on the problem of external contamination Publicação lEA - 126. Separata do volume
37, números 3/4 dos Anais da Academia Brasileira de Ciências.
A radioquímica continua com a determinação de elementos traços em amostras, mas esta linha de contribuição
aplicada ao campo da criminalística irá dar frutos mais tarde em outra área (Divisão de caracterização Química) com o
pesquisador Doutor Jorge Sarkis como comentamos no capítulo anterior.
Citamos alguns dos trabalhos do grupo de radioquímica para que se tenha a dimensão do que estamos falando: Atalla,
Laura T.; Lima, Fausto W. de (1963). Determination of gamma isomer in hexachlorocyclohexane by isotope dilution.
Publicação lEA - 59. Nesta publicação existe um agradecimento às indústrias Reunidas Francisco Matarazzo pela doação
do equipamento de medida usado. Silva, Célia Machado; Lima, Fausto W. de (1963). A method for determination of Sr90/Y-90 by using EDTA and ion-exchange application to the determination of those radiosotopes in milk. Publicação
lEA - 60. apresentado no Pan-American Conference on Radiochemistry promoted by the Inter- American nuclear Energy
Commission. Uruguai, em 23/07/1963. A segunda autora está licenciada do Departamento de produção animal da
Secretaria da Agricultura de São Paulo com bolsa da CNEN. Aínda os autores agradecem a colaboração de dois
pesquisadores da Divisão de Física Nuclear (Silvio Herdade e Olga Maffra) pela calibração do equipamento de contagem.
Laranja, Almir Augusto (1963). Kinetic of uranium (VI) elutíon from cationic exchange resin. Amnium sulphate as
eluent. Publicação lEA - 61. (1964). Radiochemical separation of thalium from thorium by anion Exchange resin - Tl208 reservoir. Publicação lEA -87. Giambastiani, Rômulo; Silva Filho, Joaquim G.; Lima, Fausto W. de (1965).
Determination of clorine and copper in h i ^ purity water by radioactivation analysis. Publicação lEA -97. Silva Filho,
Joaquim G.; Abrão, Alcídio; Lima, Fausto W.de (1965). Activation analysis of gold in ores samples. Publicação lEA 98. Abrão, Alcídio; Nastasi, Maria José; Laranja, Almir A. (1965). Application of ion Exchange resins to the separation
of carrier free fission products. Publicação lEA - 101. Abrão, Alcídio (1965). Themogravimetric behavior of some
uranium compounds - applications to 0:U ratio determination. Publicação lEA -105. Ribas, F. J.; Abrão, Alcídio; Lima,
F.W.de (1965). Concentration and purification of cesium from fission products. Publicação lEA - 109.Pagano da Silva,
Constancia; Ramaniah, V. M. (1965). Preparação de iodo-131 a partir do telurio elementar irradiado. Publicação lEA 110. Nastasi, Maria José; Cáceres, C. (1965). Programação digital para o cálculo das atividades dos produtos de fissão de
meias vidas longas. Publicação lEA - 111. Lima, Fauto W. de (1965). Chemical support and maintenance work in lightwater moderated research reactor. Publicação lEA - 119. Abrão, Alcídio. (1966). An ion exchange EDTA separation of
lead from bismuth - Application to radiochemistry. Publicação.lEA - 131. Lima, Fausto W. de; Silva, C. M. (1968).
Activation analysis of cromium in water matrix. Publicação lEA - 161. Atalla, Laura T. Lima, F. W. de (1968).
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determinação de elementos traços com o Doutor Fausto W. de Lima à frente do grupo e a
produção de radioisótopo sob a liderança de Constância Pagano. Esta última área de
pesquisa ficou na radioquímica até a criação de um Departamento específico para esse fim,
quando a Doutora Constância Pagano assume a sua chefia e o Doutor Fausto W. de Lima
continua na linha de radioquímica^''.
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Para a época, os trabalhos apresentados eram bem considerados, isto é, existia uma
potencialidade para transformar o lEA em um dos grandes institutos das Américas. No
entanto, não podemos esquecer que ele foi criado dentro de um programa que tinha
limitações, como já analisamos anteriormente.

Determinação de impurezas em magnesio metálico por análise por ativação. Publicação lEA -167. Lima, Fausto W. de;
Silva, Célia M. (1968). Study of the influence of various factors on the radiochemical. Gutzeit method of activation
analysis of arsenic. Publicação lEA - 176. Laranja, A. A.; Lima, Fausto W de. (1969). Study of the coprecipitation of the
cadmium with ammnium diuranate. Publicação lEA - 180. Alalia, Laura T.; Lima, Fausto W. de (1970). An actual case of
glass debris identification by MAA in automobile accident. Publicação lEA - 205. Reprinted from Radiochemical and
Radioanalytical Letter vol. 3, número I, página 13-22 (1970). Alalia, Laura T.; Lima, Fausto W. de (1970). Association
of the methods of activation analysis and isotope dilution for determination of copper in chemical reagents. Publicação
lEA - 206. Reprinteded from Radiochemical Letters vol. 3, número 1, página 23-30 (1970). Abrão. Alcídio. (1971).
Estudo do comportamento de extração de vários elementos por aminas de cadeias longas na presença de tiouréia como
agente complexante. Tese de doutoramento. Instituto de química da Universidade de São Paulo. Ishiguro. Yuji; Jorge.
Elisabete. (1974).Two-group milne problem; a numerical study of the eflfect of scattering anisotropy. Publicação lEA
368. Ishiguro, Yuji 919750. Half-range orthogonality theorem for thermal neutron transport. Publicação lEA 370.
'''' Lima, Fausto W. de; Silva, C. M. (1970). Determination of arsenic in germanium by the combination of isotope
dilution and activation analysis. Publicação lEA - 220. Reprinted from journal of radiochemical chemistry, volume 4.
1970. Nastasi, Maria José; Domínguez, G. (1971). Purification del actinio-227 por intercambio calionico. Publicação lEA
-229. Publicado pela Real Sociedad Española de Física y Química, lomo LXVI, número 78, 1970. (Annales de química).
Puchel, R.; Lima, Fausto W. de (1971). Application of the retaining ion thechnique lo separation of ions by
electrophoretíc focussing ions. Publicação lEA - 232. Reprinted from Radiochemical and Radioanalytical Letters, volume
6, número 3, 197I.PuscheI. Sônia M. P.; Lima, Fausto W. de (I97I). Retention of tantalum by hydrated
antimony/V/oxide is strongly and media. Publicação lEA 239. Reprinted from Radiochemical and radioanalytical letters,
volume 6, número 5,1971.Lima, Fausto W. de. Alalia, Laura. (1972). Association of the methods of activation analysis
and radioisotope. Determination and isotopique dilution, delemiination if coopers un high purity gold samples.
Publicação lEA 268. Presented at the American Nuclear Society Tropical Meeting and radiation and isotope. Tecnology
in Latin America Development, San Juan, Porto Rico, may, 1969.
^ Entrevista gravada com a Doutora Constância Pagano da Silva em 16/12/2002.
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Uma das linhas dos trabalhos^"' realizados pelo grupo de radioquímica foi a
determinação de produtos de fissão, sobretudo Sr-90 em São Paulo. Segundo os resultados
qualitativos desse trabalho foram determinados Zr-95; Nb-95; Ru-103; Ru-106; Ce-144
(todos produtos de fissão). A coleta foi realizada entre junho de 1962 até agosto de 1963.
Toma-se dificil argumentar que esse trabalho fosse significativo para o nosso país. Usou-se
um detetor Nal de baixo "background" acoplado a um monocanal da Nuclear Chicago,
modelo Cl lOB. A nosso ver, essa pesquisa seria mais importante para o hemisfério norte e
se encontrava fora do contexto do hemisfério sul apesar dos testes no sul do Oceano
Pacífico. O estudo detecta na ordem de 10"'^ Ci de Sr-90 em coletas mensais realizadas de
junho de 1962 a janeiro de 1965. Esta linha de pesquisa^^^ vinha timidamente crescendo
em anos anteriores. Posteriormente, foi encampada pelo gmpo de radioproteção ambiental
como já discutimos anteriormente, só que os radionuclídeos estudados não são os produtos
de fissão e sim aqueles das séries naturais.

A equipe liderada pelo Doutor Tharcísio Damy de Souza Santos prossegue os trabalhos
de metalurgia nuclear e em 1964 trabalhava ativamente com os estudos de produção de
elementos combustíveis.^'^"'. Reproduzimos abaixo algims trechos dos trabalhos que foram
feitos pela equipe.
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Abrão, Alcídio, Lima, Fausto W de; Determination of Sr-90 in São Paulo city fallout. publicado no relatório Hasl 161 - UC41, Health and Safety Tid - 4500, 41 St Ed. Publicação lEA 118.
Machado da Silva, Célia; Lima, Fausto W. de (1963). A method for determination of Sr-90 - V-90 by using EDTA
and ion-exchange. Application to the determination of those radioisotopes in milk (comentado anteriormente). Publicação
lEA - 60. "'Foram feitas análises de amostras de leite procedentes de vários lugares no Estado de São Paulo, Brasil,
apresentando-se os resultados correspondentes. Os valores encontrados estão muito abaixo da concentração máxima
permissível (em tomo de pCi por cada lOOg de amostra)". Mesma referência à página 0 1 . .
Haydt, Heliton. (1963). Estado atual da tecnologia da produção de tório metálico. Publicação lEA - 63. Separata da
ABM, número 77, volume 19 página 571. Bidwell, Richard M. (1963). Desenvolvimento de ligas de tántalo para cápsulas
para plutonio líquido. Publicação lEA - 64. Separata da ABM, número 77, volume 19. Bidwell, Richard M. (1963).
Considerações metalúrgicas sobre um reator de conversão com liga líquida de tório. Publicação lEA - 65. Separata da
ABM. número 77, volume 19. Freitas, Clauer Trench; Haydt, Heliton; Damy de Souza Santos, Tharcísio (1964). Nota
preliminar sobre a fabricação de pastilhas de berília, de tória e de soluções sólidas tória-urania. Publicação lEA - 79.
Separata da ABM, volume 20, número 84. Damy de Souza Santos, Tharcísio; Bidwell, Richard M.; Freitas, Clauer
Trench de; Haydt, Heliton M.; Silva, Paulo Sérgio Pereira da. (1964). Bidwell, Richard M. (1965). Emprego da
termodinâmica na previsão de reações encontradas no desenvolvimento de reatores nucleares de combustível líquido.
Publicação lEA - 88. Separata de Metalurgia, revista da Associação Brasileira de Metais, número 86, volume 21.
Apresentado no XVIII Congresso Anual da ABM em 1963. Trabalho realizado no Los Alamos Scientific Lab. sob os
auspícios da Atomic Energy Commission dos EUA. O autor estava licenciado do laboratório e era , no Brasil, consultor
daAIEAjuntoaCNEN.
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A cada linha dos trabalhos publicados extraímos a imagem forte de que a ciência e a
tecnologia eram imprescindíveis para o homem. O lEA avançava na direção de conseguir
dominar o processo de purificação do urânio e tório, sinterizaçâo e calcinação de materiais,
confecção de elementos combustíveis^*'Ainda que a indústria nacional fosse incipiente na

^ Bidwell, Richard M.; Haydt, Heliton; Freitas, Clauer Trench; Damy de Souza Santos. Tharcísio. (1964). Nota
preliminar sobre propriedades e estruturas de dispersões UjOg- Al. Publicação lEA - 80. Separata da ABM, volume 20.
número 84.
Silva, Paulo Sérgio Pereira da; Damy de Souza Santos, Tharcísio; Freitas. Clauer Trench de.(l964). Controle
dimensional de pastilhas de urania para o reator Re-suco. Publicação lEA - 81. Separata da ABM. número 85. volume
20.
Damy de Souza Santos, Tharcísio; Bidwell, Richard M.; Freitas. Clauer Trench de; Haydt, Heliton M.; Silva. Paulo
Sérgio C. Pereira (1964). Estudo experimental das principais variáveis para a produção de pastilhas de UOj para o reator
Sub-crítico Re-suco. Publicação lEA - 82.
Brill, k. J.; Krumholz.(1965) Produção de óxido de tório nuclearmente puro. Publicação lEA ll5.Brill.K. J.;
Federgrtln; Lourenço, Alzira S. (1965). Obtenção cfc itrio, europio e terras raras pesadas a partir da monazita I.
composição das terras raras na monazita. Publicação lEA 116. Brill, K. J.; Federgrün, Ludmila. (1965). Purificação de
urânio. Absorção de molibdênio sobre o carvão ativo. Publicação lEA 117. Banzen, H.R.; Foshina, Mioco; Mazzilli.
Elenice. (1966). Cálculo da massa de óxido de urânio para o arranjo subcrítico Re-suco. Publicação lEA -129.Damy de
Souza Santos. Tharcísio; Haydt, Heliton M.; Freitas. Clauer Trench; Capocchi. José Deodoro Trani; Puccini. Ernesto
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área, os pesquisadores tentaram se apoiar nela, muito embora, começassem a desistir. Até o
fomo, que anteriormente tínhamos construído, estávamos importando. Um outro trecho
retirado de um trabalho que foi liderado pelo professor Tharcísio nos sugere o que estamos
afirmando.
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Coutinho. (1966). Estudo experimental da produção de pastilhas de ThOo e de Th02-U02. Publicação lEA - 132.Damy de
Souza Santos. Tharcísio; Haydt, Heliton M.; Freitas, Clauer Trench ; Gentile, Erberto Francisco; Cintra, Sebastião
Hermano Leite. 91966). Características de placas delgadas para elementos combustíveis contendo dispersões de U/Dg Al. Publicação lEA 134.Apresentado no XXI Congresso Anual da ABM em 1966. Haydt, Heliton Motta; Freitas, Clauer
Trench; Capocchi. (1968). Pastilhas de UOj de elevada densidade. Publicação lEA - 1 5 4 . Freitas, Clauer Trench. (1968).
Redução de tetrafluoreto de urânio por magnesio; estudo experimental da influência de algumas variáveis. Publicação
lEA - 155.Haydt, Heliton Motta; Cintra, Sebastião Hermano.( 1968). Nota preliminar sobre a fabricação de elementos
combustíveis planos contendo núcleo de ligas alumínio-urânio. Publicação lEA 156. Separata da Metalurgia, volume 23,
número 121, l967.Freitas, Clauer Trench; Cintra, Sebastião Leite; Gentile, Erberto Francisco; Capocchi, José Deodoro
Trani. (1968). Fusão e lingotagem de urânio sob vácuo em fomo elétrico de laboratório. Publicação lEA 161.Apresentada ao XXII Congresso Anual da ABM em 1967. Damy de Souza Santos, Tharcísio; Capocchi, José
Deodoro Trani; Cintra, Sebastião Hermano Leite. (1968). Estudo experimental de fabricação de elementos combustíveis
planos dotados de múltiplos cermets. Publicação lEA 162. Gentile, Erberto Francisco.(1968). Metalografía de ligas
alumínio-urânio. Publicação lEA -164. Apresentada no XXII Congresso anual da ABM, 1967.Cintra, Sebastião Hermano
Leite; Gentile, Erberto Francisco; Haydt, Heliton Motta; Capocchi, José Deodoro Trani.(1968) desenvolvimento de
placas combustíveis contendo núcleo de ligas Al-U (20%) e Al-U (20%)-Si (0,8%). Publicação lEA - 173. Separata de
Metalurgia, volume 24, número 131, 1968. Hayd, Heliton Motta; Capocchi, José Deodoro Trani; Cintra, Sebastião
Hermano Leite; Gentile, Erberto Francísco.(l969). Nota preliminar sobre propriedades e estruturas de dispersões a base
de tória. Publicação lEA - 1 7 9 . Damy de Souza Santos, Tharcísio; Haydt, Heliton Motta; Freitas, Clauer Trench; Gentile,
Erberto Francisco; Capocchi, José Deodoro Trani; Cintra, Sebastião Hermano Leite. 91969) Fabricación de elementos
combustibles para reactores de investigation. Publicação lEA -190. Capocchi, José Deodoro Trani (1969). Nota
preliminar sobre o emprego de apisoados a base de MgO para revestimentos de bombas de redução de UF4 por Mg.
Publicação lEA - 191, Separata de Metalurgia, volume 25, número 145, 1969. Capocchi, José Deodoro Trani; Gentile,
Erberto Francisco; Tracanella, Roberto Barata. (1969). Obtenção de ligas Al-Th e Al-Th-U por redução de THO2 e de
U30g por alumínio líquido. Publicação lEA - 192. Separata de Metalurgia, volume 25, número 144, 1969.
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Neste capítulo, mais do que nos anteriores, estamos nos alongando com as referências
bibliográficas, pois este foi um período importante na vida do lEA. Se fosse possível
comparar com a vida de um ser humano, diríamos que a Instituição estava na sua
adolescência quando o indivíduo, tendo por base a sua infância, adquire as suas próprias
características e finalmente se prepara para o seu próprio vôo.

Teríamos outros muitos exemplos para fomecer como referendo para a nossa análise,
mas nos restringimos a alguns poucos para não correr o risco de sermos repetitivos e
enfadonhos. A riqueza dos trabalhos está registrada não só nas publicações lEA do
período, como também em publicações de outras revistas específicas da área, nacionais e
intemacionais. Demos algxms exemplos em notas de rodapé. O material é farto e
esperamos que possa ser resgatado quando necessário.

Em especial, gostaríamos de acrescentar algims outros exemlos na área de metalurgia
nuclear que se encontra muito ativa. Essa área é reconhecida intemacionalmente e os
professores, citados, que dedicaram boa parcela de suas vidas na Instituição, deixaram
escola.
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Damy de Souza Santos, Tharcísio; Haydt, Heliton M.; Freitas. Clauer Trench de. (1965). Produção experimental de
urânio e tório metálicos no lEA. Publicação lEA - 89. Separata de Metalurgia uma revista da ABM. número 86. volume
31.
'''^ Capocchi. José Deodoro Trani; Gentile, Erberto Francisco; Tracanella, Roberto Barata. (1969). Obtenção de ligas AlTh e Al-Th-U por redução de ThOj e de U¡Og por alumínio líquido. Publicação lEA - 192. Apresentada no XXIV
Congresso Anual da ABM, 1969.
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Este é um dos inúmeros trabalhos do final da década de sessenta^"', onde são
apresentados os resultados obtidos com as experiências

Balizadas

e calcadas em uma

teoria. Por fim, estes trabalhos foram evoluindo para que finalmente fosse possível se
fabricar os elementos combustíveis dos reatores em atividade no lEA e em outras
instituições do país. Hoje, o IPEN fabrica os seus próprios elementos combustíveis como já
tivemos a oportunidade de comentar e que é um fruto dos trabalhos iniciados, sobretudo
nessa década. Os temas de estudo prosseguem com redução, reprocessamento de ligas de
urânio, análise diferencial térmica, sinterizaçâo, propriedades de superfície, dióxido de
urânio, ligas de alumínio, dispersão de LbOs em alumínio, conformação por laminação, etc
sendo os mesmos autores que publicavam na série publicação lEA nessa década e na
seguinte^". Os estudos com os óxidos de tório também prosseguem, ainda nesta década de
setenta e começam a ser a usar o computador, indicando uma maior otimização dos
cálculos, na procura de parâmetros teóricos mais adequados, seguindo as pesquisas no
exterior^

Não temos a intenção de comparar o que estava sendo pesquisado no Brasil e nos países
avançados. Isto será deixado para um estudo posterior. Não obstante, a guisa de nos
situarmos percorremos algumas publicações nacionais e intemacionais

na área de

metalurgia, entre os anos 1968 e 1971.
Na revista Metalurgia da Associação Brasileira de Metais (revista em que os
pesquisadores

do lEA

publicavam

amplamente)

observamos

que os autores

são

provenientes das universidades e das indústrias como Mercedes Benz do Brasil, da Cosipa,
da Cia Siderúrgica Belgo-Mineira, do IPT, da Poli/USP, da Usiminas, etc. Em uma dessas
Damy de Souza Santos, Tharcísio (1969). Tratamento pirometalúrgico de elementos combustíveis planos \J¡Oi Alumínio. Publicação lEA - 193. Separata de Metalurgia, volume 25, número 142, 1969.
Gentile, Erberto Francisco; Cintra, Sebastião Hermano Leite; Barata, Roberto. (1970). Estudo da reatividade de
Dispersões h. Publicação lEA - 222. Separata da Metalurgia, volume 26, número 149, 1970. Níshioka, Isáo (1970).
Influência da moagem sobre as características dos pós de U O 2 . publicação lEA -223. Separata de Metalurgia, volume 26,
número 156, 1970.
^'^ Haydt, Heliton Motta; Cintra, Sebastião Hermano Leite; Capocchi, José Deodoro Trani; Bueno, Ricardo Pedro de
Antunes. (1970). Estudo sobre propriedades e estruturas de dispersões à base de tória. Publicação lEA - 224.
Apresentada no XXIV Congresso Anual da ABM, 1969. Freitas, Clauer Trench; Ayer, J. E.; Petkus, E. J.
(l970).Compactação a quente de UO2-PUO2 (1970). Publicação lEA -225. Separata de Metalurgia, volume 26, número
148. 1970. Bueno, Ricardo Pedro de Antunes; Níshioka, Isáo; Damy de Souza Santos, Tharcísio. (1970). Utilização de
computador no cálculo de cargas e otimização do custo em fomo de cuba de redução de chumbo. Publicação lEA - 227.
Separata de Metalurgia volume 26, número 149, 1970. lervolino, José Roberto; Cintra, Sebastião Hermano Leite (1971).
Influência de ligas Al-Mg na obtenção de elementos combustíveis com núcleo de liga Al-U-Si. Publicação lEA - 237.
Separata de Metalurgia, volume 27, número 158, I971.Bueno, Ricardo Pedro de Antunes; Pimentel, Cecília Alvarenga;
Nishioka, Isáo. (I97I). Microscopía eletrônica de pós de UO2. publicação lEA - 238. Separata de Metalurgia, volume 27,
número 162, 1971. Ambrosio Filho, Francisco; Gentile, Erberto (1971). Observação metalográfica de urânio. Publicação
I E A - 2 4 0 . Separata de Metalurgia, volume 27, número 163, 1971. Freitas, Clauer Trench. (1971). Compactação a quente
como processo de produção em tecnologia. Publicação lEA - 247. Separata de Metalurgia, volume 27, número 166,
1971.
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publicações vamos encontrar o diretor Superintendente do Grupo Gerdeau-Siderúrgica
Riograndense preocupado com o parque siderúrgico brasileiro que, segundo ele, desde a
sua implantação seguiu um processo de crescimento quase espontâneo, fruto de atitudes
isoladas motivadas pela demanda. Gerdeau discute, ao mesmo tempo, que existe uma
política govemamental atenta que atende plenamente às necessidades de crescimento de
oferta de energia no país.

O autor não previa, em hipótese alguma, a crise energética que estamos passando no
início do século XXI. Lembremos que, nos capítulos precedentes transcrevemos a opinião
do Doutor Marcello Damy de Souza Santos sobre o impacto que surgiria se chegássemos
ao século XXI sem ter desenvolvido a opção nuclear dentro da nossa matriz energética.
Não pesquisamos para saber se a opinião do Superintendente da Gerdeau representava a
média das opiniões dos empresários dos anos setenta. O que podemos afirmar é que a
revista estava aberta para a área nuclear, pois aceitava as publicações de nossos
pesquisadores do lEA e de outras instituições brasileiras que trabalhavam nessa área e que
publicavam intensamente.

Havia debates entre os pesquisadores e os industriais, pois estão publicados. Nesses
debates constatamos queixas do setor empresarial de que não existe uma política para a
área industrial, que o setor agrícola avança, mas o setor industrial é muito pouco
estimulado e em particular o setor siderúrgico apresenta um desenvolvimento tímido.

Tendo em vista o que viemos explanando, desde a introdução até aqui, podemos
concluir que se dava pouca importância para a área nuclear e que o meio empresarial não
via a possibilidade de investir nessa área. Portanto, não era o medo da energia nuclear que
impedia os investimentos nos equipamentos que sustentassem as pesquisas na área, mas a
própria timidez do mercado intemo.

Continuando as nossas leituras na revista Metalúrgica observamos que os trabalhos
publicados na área que definimos como convencional -que não era de interesse imediato
para a área nuclear - seguem o mesmo padrão dos trabalhos publicados pelos
pesquisadores do lEA^'^.
Balanço térmico e material do alto forno, aprimoramento dos processos de fundição, processos de produção de
aluminio, estudo de propriedades mecânicas, determinação de impurezas, produção de pó de ferro metálico, técnica de
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Ainda, percorrendo algumas revistas intemacionais, entre os anos de 1968 e 1970,
vamos encontrar os mesmos tipos de pesquisas^'''. Portanto, temos todos os motivos para
uma vez mais, sob outro ângulo de análise, afirmar que as décadas de sessenta e setenta
foram fundamentais para a formação da comunidade da Instituição.

Nos anos sessenta, a equipe de e l e t r ô n i c a ^ e s t a v a trabalhando e desenvolvendo
pequenos equipamentos que deram suporte às principais pesquisas da Instituição, como
tínhamos comentado. No entanto, está muito defasada em relação ao que é feito nos países
desenvolvidos, basta pesquisar na Nuclear Instraments and Methods dos anos sessenta e
setenta, uma revista da North-Holland Publishing Co. Ou seja, a nossa defasagem, nesse
período, ainda está por conta do desenvolvimento de tecnologias.

Acrescentamos que neste período é sugerida uma estação de tratamento de resíduos
radioativos líquidos. No trabalho^descreve-se a drenagem natural da área e as vazões
anuais. Estudà-se a dispersão dos resíduos líquidos nas correntes próximas. Discute-se que
vários tipos de resíduos são produzidos no presente e faz-se um prognóstico para o futuro.
A instalação operava há quase dez anos. Na década de oitenta esse tipo de trabalho
continua sendo realizado por outros pesquisadores da Radioproteção Ambiental e do
Departamento de Rejeitos Radioativos da Instituição quando essa foi organizada pelos
pesquisadores: Doutor Gian Maria A. A. Sordi, Dr. Alfonso Aquiles Suarez e o Doutor
Laércio Antônio Vinhas em diferentes períodos, conforme já relatado.

Em 1967 o gmpo de fisica nuclear começa a crescer. Os equipamentos e as tecnologias
usadas nos trabalhos são mais sofisticados, os trabalhos são realizados em equipes e
percebe-se uma maior organização institucional. Estes pesquisadores vieram a ocupar
cargos de direção anos mais tarde, seja no próprío Instituto ou na CNEN como os seus
colegas das outras áreas também o fizeram.

aquecimento industrial, efeitos de pequenas variações de umidade na sinterizaçâo de minérios de ferro, estudo de defeitos
em cliapas de aço, etc.
Pesquisamos no Journal of Materials Science; Journal of Nuclear Materials.
A eletrônica, neste período, era um serviço do lEA junto à Divisão de Física Nuclear.
Rodrigues, José Maria Costa (1965). Waste disposal problems at the Instituto de Energia Atômica. Publicação lEA 102.
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o grupo de pesquisadores em física nuclear continua durante todo o período da
Instituição atuando independentemente do maior ou menor apoio que lhe é dado por parte
do govemo.

Quando ocorre a primeira Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Física em 1967 os
pesquisadores da física nuclear, sob a direção de Marcello Damy de Souza Santos, estão
presentes com seus trabalhos sendo apresentados^'^
Zimmerman, R.; Martins. O; Abreu, M. ;Mattos C. (1964). Neutron cross section of praseodymium, yterbium and
lutertium. Publicação lEA - 7 5 . Neste trabalho ocorre a colaboração da Orquima S A que forneceu os óxidos de terras
raras. Os autores agradecem ao pesquisador Achilles Alfonso Suarez pela solução de problemas técnicos e Alcidio Abrão
da Divisão de Radioquímica. Fulfaro, R.; Stasiulevicius. Resolução de espectrómetro de cristal lEA e medida da
ressonância do iridio (EQ = 0,654eV). Wenzel, R.G.: Fulfaro, R.; Stasiulevicius, R. Determinação experimental de
parâmetros característicos de cristais monocromadores de nêutrons. Mattos, Marieta C. Espalhamento paramétrico de
nêutrons por ions de terras raras. Reís, Dagmar C. C ; Moura, Lais Pimenta. Características do contador 4? tipo Pill-box.
Dagmar C. C ; Moura, Lais Pimenta. Sistema de contagem por coincidência 4? beta-gama (este já comentado
anteriormente). . Lais Pimenta, Dagmar C. C ; Medida absoluta da atividade específica das soluções radioativas:
determinação de massa e do fator de diluição. Moura. Lais Pimenta, Dagmar C. C. Comparação internacional de medida
absoluta da atividade específica de duas soluções de Co-60. Dagmar C. C ; Moura, Laís Pimenta. Medidas absolutas de
atividades pelo método de coincidência 4? beta-gama. Resultados da comparação intemacional de medidas de soluções
de Co-60 (este já foi comentado anteriormente). Amaral, Lia Q.; Vinhas, L. A.; Rodrigues Claudio; Herdade, S. B.
Resolução e calibração de um espectrómetro de tempo de vôo que utiliza um obturador para nêutrons lentos. Amaral, Lia
Q.; Rodrigues, Claudio; Herdade, S. B.; Vinhas, L. A. Arranjo experimental para estudos de sólidos e líquidos através do
espalhamento inelástico de nêutrons lentos. Vinhas, 1. A.; Herdade Silvio b.; Rodrigues, Claudio; Amaral, Lia Q. Medida
de secção de choque total do ferro policristalino para nêutrons lentos. Rodrigues, Claudio, Vinhas, Laércio A.; Herdade.
Sílvio b.; Amaral. Lia Q. secção de choque total para U O 2 para nêutrons lentos Herdade, Silvio Bruno. Estudo da rotação
de gmpos CH, em moléculas pela medida da secção de choque total para nêutrons lentos, Leser, Júlio; Zimmerman. R. 1.
Espalhamento de nêutrons lentos no chumbo. Parente, Carlos B. R. Ajuste do cristal monocromador do difratômetro de
nêutrons do Instituto de Energia Atômica. Parente, C.B. R.; Harada, K.; Hoishi, Y. Wenzel, R. G. determinação do
comprimento de onda do feixe monocromático e correção no ângulo de espalhamento da amostra num difratômetro de
nêutrons. Harada, K.; Parente C.B.R.; Koishi. Y. Estudo da resolução e intensidade de um difratômetro de nêutrons.
Maffra, Olga Y.; Bianchini, Fernando G. Câmara de fissão de múltiplas placas paralelas (já comentado anteriormente).
Coutinho, Francisco A. B., Suarez, Achilles. Sobre a forma das linhas de conversão intemas observadas em
espectrometría beta. Blackin. A.; Suarez, Achilles. Estudo dos elétrons de conversão interna do "'^Dy obtidos através da
reação (n.e'). Suarez, A. A. ; Egidy, T. V.; Kaiser W.; Mahiein, H.F.; Jones. A. Elétrons de conversão do '**Re após
captura radioativa de nêutrons. Suarez, A. A.; Coutinho, F. A. B. Representação para o cálculo de aberrações de segunda
ordem em óptica de partículas para campos magnéticos homogêneos (n=l). Antman. S.; Pettersson. H. Estudos do
decaimento do *^Zn. Ainda uma pesquisa do grupo de radiobiologia esteve representada nesse encontro: Abreu. M. A. N . ;
Kieffer, Júlio. Emprego de detectores de estado sólido na determinação quantitativa de misturas de radionuclídeos em
materiais biológicos. Publicação lEA - 152 em 1967. Na Física Nuclear outros trabalhos estão sendo realizados. Citamos:
Bianchini, F. G.; Abreu, M.; Amaral. Lia Q.; Martins, O.W. (1964) lEA neutron velocity selector theory and calibration.
Publicação lEA- - 78. "um seletor de velocidade, construído no Instituto de Energia Atômica (lEA), foi instalado em
frente a um canal de irradiação tangencial, do reator tipo piscina do lEA". Mesma publicação, página 01. Brenner, Raul:
Zimmerman, I ( IAEA visiting scientist, on leave from Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, USA) (1964)
Neutron velocity selector of the Instituto de Energia Atômica . mechanical design and electronic control. Publicação lEA
- 76. "Foi constmído no lEA, um seletor de velocidade para neutrons, tipo Fermi, a fim de eliminar reflexões de ordem
superior num monocromador de cristal e também tendo em vista experiências nas quais é necessário um feixe de nêutrons
lentos de alta intensidade. (...). Apresenta-se o seu projeto mecânico, acrescentando-se algumas considerações quanto ao
projeto dos rolamentos. É descrito o sistema automático de controle de velocidade (...)". Mesma publicação à página 01.
Fulfaro, R. (1971) total neutron cross section and effective absorption coefficient of a Ge(Li) single crystal. Publicação
lEA - 235.Borgonovi. G. M.; Fulfaro, R.; Imakuma, K.; Rodrigues, C ; Vinhas, L. (1972). Thermal diffuse scattering of
X-rays. Publicação lEA 260. Report written by G. M. Borgovoni on leave from Gulf Radiation Technology. California.
Bianchini, F. A. (1972). Nuclear elastic and inelastic scattering of iron capture gamma rays from lead. Publicação lEA 267. Leme, M. P. T.; Renner, C ; Cattani, M. (1972). Determination of the decay constant for spontaneous fission of -'*U.
publicação I E A - 2 6 9 . Separata do Nuclear Instruments and Methods,volume 90,1971. Rodrigues. C ; Amaral. L. Q. do;
Vinhas, L. A.; Herdade, S. B. (1972). Proton motions in methanol by cold neutron scattering. Publicação lEA - 2 7 3 .
Separata de Journal of Chemical Physics, volume 56, número 6, 1972. Nesta época o professor Damy já tinha saído do
lEA e encontrava-se dirigindo Divisão de Física Nuclear o professor José Goldemberg. A Divisão de Engenharia
Química estava sob a chefia do professor Alcídio Abrão., Também tinha sido criada uma Divisão de Operação e
Manutenção de Reatores que estava sob a chefia do Engenheiro Azor Camargo Penteado Filho. A Divisão de Ensino e
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o

Doutor Vinhas descreve com muita clareza o clima que havia na época^'*:

Reproduzimos o depoimento, pois é como se estivéssemos vivenciando o que se passava
na instituição.

"Em 1965, a Divisão
em três grandes
especialistas
(Alfonso

de Física

áreas:

Metrologia

na detecção

Suarez)

para nêutrons

e a parte

pelo Professor

onde trabalhavam

e elétrons

de nêutrons

trabalhar

chefiada

Nuclear,

de gamas

e por medidas

e a Lia, onde fomos

Nuclear,

como

com o Fulfaro

de secção

de choque

(Damy

de Souza

a Laís e a Dagmar,

o Bianchini,
(Roberto

total parta

o Cláudio"(Rodrigues,

¡Marcello,

o Abreu,

a Olga

) (responsável
nêutrons

Física

Santos)
Nuclear

(Mafra)e

atual superintendente

da energia

do IPEN),

os

Achilles,
de

térmica),

o Angel,

com

o

pelo Espectrómetro

na faixa

atuava

Cristal
o

Silvio

o Parente

e

f,i')
eu

Ainda o Doutor Vinhas nos confirmou que no Grupo chefiado pelo Silvio, o Parente e o
Angel ficaram encarregados da construção do difratômetro de nêutrons, o Cláudio e o
próprio Doutor Vinhas formaram um grupo com a Lia, com assessoria de um físico
americano, Robert Lee Zimmerman que trabalhava no ITA, para trabalhar na área de
nêutrons lentos e suas aplicações no estudo da matéria condensada, em particular pela
técnica de espalhamento inelástico de nêutrons.

"Cláudio

e eu ficamos

equipamento
dimensões
líquido,

Filtro

encarregados
de Berilio

ideais do filtro
e ao mesmo

da construção

- Espectrómetro

de berilio

tempo trabalhar

e projetar

de um "chopper"
de tempo

o criostato

na construção

para nêutrons

de vôo. Minha

primeira

para sua refrigeração

do "chopper

lentos e a construção
tarefa foi

à temperatura

calcular
do

do
as

nitrogênio

"^^".

Em 1965 o Doutor Vinhas, fez o curso de especialização em Ciências e Engenharia
Nuclear, um curso de mestrado "lato sensu" ministrado em cooperação com a Escola
Politécnica da USP, com carga horária de mais de 1.400 horas de aula, com disciplinas
cobrindo praticamente toda a área nuclear, como: Física Nuclear, Física de Nêutrons,
Interação da Radiação com a Matéria, Física de Reatores, Análise de Reatores, Cinética de
Reatores, Metalurgia Nucfear, Ciclo do Combustível, Termodinâmica, Eletrônica Nuclear,
Proteção Radiológica e Cálculo de Blindagens. Esse curso viria se transformar quando da

Formação estava sob a chefla do Doutor Rui Ribeiro Franco. A CNEN estava sob a chefia do professor Doutor Hervásio
Guimarães de Carvalho.
Depoimento do Doutor Laércio A. Vinhas por e-mail.
Depoimento do Doutor Laércio A. Vinhas.
Depoimento do Doutor Laércio A. Vinhas.
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criação do sistema de pós-graduação no País, na pós em Ciência e Tecnologia Nuclear
dentro do programa de pós da Poli.

"A partir
medir

de 1966 quando

secções

de choque

ficou
totais

de nêutrons

policristalinos

e líquidos

estudando

sólidos

primeiros

trabalhos.

Os autores

No final de 1966, inscrevi-me
no lEA, estava

não me engano,

1969,

trabalhar

exclusivamente

programa

de doutorado

o "chopper",

na região

pesquisas

atividades

pronto

desses

trabalhos

para o doutorado

envolvido
depois

modo,

do Grupo

eu e vários

também,
(Silvio,

Marcello

da UNICAMP.

o Pieroni,

o Damy

colegas

de vóo

a realizaras

Começamos,

do Profrssor

de Física
com

de tempo

e frios, e começamos

hidrogenados.

do Instituto

Desse

um espectrómetro

eram os integrantes

de um desentendimento

naquela

lentos

sob a orientação

na criação

na UNICAMP.

instalamos

primeiras

a publicar

Lia, Cláudio

os

e eu).

Damy que além

No final
deixou

demos

para

das

dos anos 60, .se
o Instituto

continuidade

para

ao

nosso

universidade''^'".

O Doutor Laércio Vinhas defendeu a tese e obteve o título de Doutor em Ciências - Física
Nuclear em 08 de outubro de 1970, com 27 anos de idade.

"Em

1969, conseguimos

vóo e iniciamos

concluir

as pesquisas

a construção

sobre

dinâmica

de mais um equipamento
molecular

(..)

- espectrómetro

por meio do espalhamento

inelástico

de tempo
de

de

nêutrons

lentoi'^^".

Ainda o Doutor Vinhas nos esclareceu que em 1969, o Professor José Goldemberg assumiu
a chefia da Divisão de Física Nuclear, ao mesmo tempo em que era Diretor do Instituto de
Física da USP. Nesse período, houve uma reorganização

da Divisão, todos

que

trabalhavam com nêutrons foram reunidos num único grupo.

"Desse
final

modo

o Fulfaro,

de 1971, o Cláudio

Processos

Especiais

com espectrómetro
deixou

de cristal

o Grupo para trabalhar

para

nêutrons,

passou

com espectrometria

a fazer parte

de massa

do Grupo.

e dar início à Area

No
de

do IEA''^^".

Quando pesquisamos na revista Nuclear Physics, outra publicação da North-Holland
Publishing Co, nos anos sessenta verificamos que os países mais avançados estão
pesquisando nos mesmos temas que os nossos pesquisadores do lEA (seção de choque,
reações nucleares, interação da radiação com a matéria etc).

Depoimento do doutor Laércio A. Vinhas.
Depoimento do Doutor Laércio A. Vinhas.
623
Depoimento do Doutor Laércio A. Vinhas.
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Um dos pesquisadores desse período é o Doutor Carlos Benedicto R. Parente um dos
importantes pesquisadores do IPEN na área de física nuclear que não exerce cargos de
chefía e dedica-se até hoje à pesquisa.

O Doutor Parente^^"* se tomou físico por opção pessoal, pois desde menino era
interessado na área de ciências físicas e químicas segundo seu relato em 15/04/2004. Ele
nos relatou que enquanto estudante constmiu um pequeno laboratório onde constmiu
alguns aparelhos. Comprava a vidraria e realizava algumas experiências. Produzia reações
químicas, fabricava vários sais, etc. Mandava fazer nas ofícinas do seu pai que trabalhava
com luminosos a vidraria para evaporação e condensação. Retratamos essa experiência de
um adolescente para mais uma vez focalizar o atrativo pelo nome ciências em muito dos
nossos pesquisadores. Teríamos muitos outros para relatar, mas como já observamos não
teríamos como reproduzir aqui todos os depoimentos por absoluta falta de tempo. A nossa
intenção é ao reproduzir alguns depoimentos retratar o clima da Instituição.

Essa experiência de adolescente se revelou importante quando o Doutor Parente
constmiu o primeiro difratrômetro de neutrón do lEA. Atualmente, está sendo novamente
responsável pelo novo difratrômetro do IPEN.

"Entrei

no lEA em 1965 (...), sofríamos

lEA. É uma queixa
Física

Nuclear.

pesquisador

pois perdi

No entanto,

instrumentação

e o professor.

e a vinda desse expert.
O expert

e o meu colega

profissão

importante

desenhar.

O expert foi embora

usar a capacidade

O professor

na AIEA que se chamava

nada do assunto.

difratrômetro

uns seis meses

rigidez

na época

que adquiri

nuclear
Marcello

Neutrón

ele aos três meses
e fiquei sozinho.

criança.

época

Damy de Souza
Então

como fazia

de lEA resolve

e não desvalorizando

Naquela

coisas.

na antiga

Divisão

estava

por aqui

um

Santos

fazer

(...). o chefe da Divisão

contava

era o Silvio

Não

como deveria

de sistema,

que era

e comecei

muito pouco.
Bruno

que

com

o difratrômetro.

uma prancheta

ele me passou

de

tinha um projeto

um colimador,

é que peguei

do

Entrei

que vai ser analista

suas informações

Era empregado

esse projeto

e nós deveríamos

me passou

Interessante

eoutras

no IEA"'^.

difractometer.

Tinha um outro colega

de Los Alamos

quando

de horário

de contratação

não entrei para fazer física

de los Alamos

tinha sido aprovado

entendia

pessoal,

todos aquela

ser o
uma

a
Tive

que

Herdade'"'^"..

A imaginação humana é benefíciada pela educação e formação do indivíduo. O Doutor
Parente com algumas informações básicas e, logicamente, esforço pessoal conseguiu
desenhar o aparelho básico. Ficou inicialmente conhecido como um desenhista no lugar de
"•^ o Doutor Parente entrou no Instituto em 1965.
^-'^ Entrou em abril de 1965 e foi registrado como novembro de 1965.
Entrevista gravada com o Doutor Carlos Benedicto R. Parente, em 15/04/2003.
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um físico. Isso retrata a persistência e continuidade de propósitos tão debatida por nós e
que vai gerar seus frutos anos mais tarde e, portanto, não pode ser considerada como perda
de tempo. Lembremos que na época ainda não se contava com a maravilha dos programas
de desenho que temos hoje em dia. O Doutor Parente relata que estando pronto o projeto
contaram com a ajuda de várias firmas brasileiras e entre elas cita a Mecânica Jaguaré que
fez o cilindro da blindagem principal, mas muitas coisas foram feitas no próprio lEA como
os colimadores, por exemplo, e outras foram enviadas pela AIEA como os módulos
eletrônicos e os cristais.

O grupo de Radiobiologia também está muito ativo em cooperação com a Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto e com o Hospital das Clínicas de São Paulo. Todas essas
pesquisas reforçam

as análises anteriores

realizadas nos capítulos

precedentes^^^.

Pieroni, R. R.; Kieffer, J.; Coelho, A.; Wajchenberg. B. L.; Nicolau, W.; Luthod, W. W.; Bloise, J.; Gnecco, O:
Machado, M. M.; Toledo, A.; Roda, J. C. da; Cintra, A. B.; Barbério, J. C. (1963). Uso Del 1-131 em propedêutica
tireóidea. Publicação lEA - 73.Nicolau W.(Hospital das Clínicas); Coelho Neto, A. S.; (Hospital das Clínicas); Toledo.
A. C.(Hospital das Clínicas); Pieroni, Rômulo Ribeiro; Cintra, A. B. Ulhoa. (1964). Estudo cromatográfíco dos
compostos iodados no sangue da veia tireoideana, colhido intraoperatoriamente em 4 casos de bócio simples esporádico.
Publicação lEA - 90. Medeiros Neto, Geraldo A. (Hospital das Clínicas); Assis, José Lamartine de (Hospital das
Clínicas); Pieroni, Rômulo Ribeiro; Nicolau, Willian (Hospital das Clínicas). Publicação lEA - 91. Publicado na Revista
da Associação Médica, volume 10, número 10 em 1964.Medeiros Neto, Geraldo A.; Assis, L. M.; Nicolau, Willian;
Coelho Neto, A. S.; Luthold, W.; Monte Negor, J. L.; Pieroni. R. R. (1965). Congenital and Juvenile hypothyroidism due
to thiroid dysgenesis. (1965). Publicação lEA - 113. Strufaldi, Bruno; Engelstein, Emílio; Mitta. E. A..; Barbério. José
Carlos. (1965). Determinação de impurezas radioativas em compostos marcados com iodo-131 pelo emprego da
cromatografía em camadas delgadas. Publicação lEA - I20.Lébron, J. C. (1966). Centeleografo automático para
diagnóstico médicos por meio de isótopos radioativos. Riblícação lEA - 127. O autor estava estagiando no Brasil e
relata que os primeiros trabalhos com radioisótopos realizados no seu país (Paraguay) ocorreram depois de um curso
ministrado por Rômulo Ribeiro Pieroni. Kieffer, Julio; Laudanna. Atílio; Rueda, Roberto; Zancaner, Wilson; Pieroni,
Rômulo Ribeiro; Almeida, Ary Lopes. (1966). Radioisótopos em propedêutica hepática. Publicação lEA - 135. Kieffer.
Júlio; Thom. Aneliese F.; Coelho Neto, Antonio; Zancaner, Wilson; Pieroni, R. R.. (1967). Diagnostic value of achilles
tendon reflex in thyroid diseases. Publicação lEA - 137.Liberman, Bemado; Wajchenberg, Bernado Léo; Pieroni. R. R.
(1967). Water and electrolyte metabolism in adrenal and pituitary insufficiency II. Effect of gluco and mineralocorticoid
adrenal steroids on sodium metabolism, with special reference to exchangeable sodium. Publicação lEA -140. lomonaco.
D. A.. (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto); Oliveira, H. L. (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto); Kieffer. J.;
Pieroni, R. R.; (1967). Abnormal Regulation of Thiroid Function in patiens with chronic Chaga's disease. Publicação
lEA - 153. Maspes Victorio (Hospital das Clínicas); Gnecco Oswaido (lEA); Nogueira, Durval; Mazzei (Faculdade de
Bioquímica da USP); Jamra. Michel (Hospital das Clínicas); Leal, Aurora(Hospital das Clínicas) (1967). . Estudo
comparativo das formas de vitamina B 12 em relação aos níveis plasmáticos e ao ritmo de excreção. Publicação lEA 168. Os autores agradecem a Merck, Sharp & Dohme pelo auxilio prestado. Medeiros Neto, G. A. (Fellow in radiological
research of the James P. Foudation); Nicolau W.; Kieffer, J.; Pieroni, R. R. (1967). Insoluble iodoprotein in thyroid
nodules. Publicação lEA - 169. Apresentado ; 5* intemational Thiroid Conference; Roma. Medeiros Neto. Geraldo A.:
Nicolau, Willian; Kieffer, Júlio; Cintra, A. B. Ulhôa (1968). Thyroidal iodoproteins in pendred's syndrome. Publicação
lEA - 177. Reprinted from the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, volume 28, número 8, 1968.
Wajchenberg, B. L. (Hospital das Clínicas); Leme, C. E.; Kieffer, Júlio; Pereira, V. G. (1969). Effect of dexamethasone
on citrate metabolism. Publicação lEA - 181. Separata da: Cinical Science volume 36.1969. este trabalho foi financiado
pela: Merck Sharp & Dohme laboratories.. Wajchenberg, Bemado Léo; Pereira, Virgílio Gonçalves; Kieffer, Júlio; Ursic
Silvio (1969). Effect of dexamethasone on calcium metabolism and "'Ca kinetics in normal subjects. Publicação lEA 182. Separata da; Acta Endocrinológica, volume 61. Ncolau, Willian (Hospital das Clínicas); Muramoto, Assis Licio
Marques (Hospital das Clínicas); Cintra, Antonio B. Ulhôa (Faculdade de Medicina da USP); Pieroni, R. R. (1969).
Método de dosagem do ácido 3-metoxi-4- hidroximandélico na urina por técnica cromatográfica monodimensional.
Publicação lEA - 187. Separata da Revista: Associação Médica Brasileira, volume 15, número 5, 1969. Nicolau. Willian:
Muramoto, Emiko; Assis, Licio Marques; Rômulo, R.; Cintra. Antonio B. Ulhôa. (1969). Determinação dos valores de
excreção urinaria em VMA em individuos normais e em portadores de doença hipertensiva arterial essencial. Estudos
comparativos com níveis obtidos em pacientes com neoplasias do tecido cromafínico. Lomba. Maurício Gomes; Brazil.
Oswaido Vital; Kieffer, Júlio; Barbieri, José Caríos. (1969). A biosynthetic method for labelling snake venoms.
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Infelizmente essa linha de pesquisa foi uma das que não prosseguiu na instituição e já
tivemos ocasião anteriormente de comentar, mesmo assim ela persiste ainda na década de
setenta.

"Testes

de infusão

Cushing

e 4 indivíduos

glicocorticóide,
controles

retém

normais,

na excreção
paratiróide

de cálcio foram
normais

realizados

recebendo

significantemente

no dia da infusão,

de fósforo
ou também

após

dexametasona.

mais

cálcio

por aumento

a indução

de liberação

em 8 indivíduos

de

normais,

Os pacientes,

ou tem

menor

da reabsorção

da hipercalcemia

indica

4 pacientes
sob a ação

excreção

tubular

deste

com a síndrome

de

de um excesso

de

elemento

renal do cation.

a persistência

da ação

do que

A queda
supressora

os

normal
da

tireocalcitonina^^^".

Publicação lEA -189.. Publicação lEA - 188. Nicolau, Willian; Muramoto, Emiko; Assis, Licio Marques; Pieroni., R. R.;
Cintra, Antonio B. Ulhôa. (1969). Estudo da excreção urinaria em VMA em indivíduos normais e em pacientes
portadores da doença hipertensiva arterial essencial, submetidos a um estímulo hipoglicímiante. Publicação lEA - 195.
Separata da Revista da Associação Médica Brasileira, volume 15, número 7, 1969. Wajchenberg, B.; Nakasone, K.;
Pasternak, K. (1970). effect of short-term tolbutamide treatment on insulin dynamics in newly diagnosed obese and nonobese adult diabetics. Publicação lEA -197. Reprinted from Hormone and Metabolic Research, volume 2, número 1,1969.
Medeiros Neto, Geraldo A. de; Nicolau, Willian; Cintra, A. B. Ulhõa.(1969). Síndrome de Pendred: estudo clínico e
bioquímico do quadro de desormogênese tireoidiana associado à surdo-mudez congênita. Publicação lEA - 198. trabalho
laureado pela Associação de Medicina com o prêmio ' Diogo de Parias" de 1968. Nicolau, Willian; Assis, Licio Marques;
Kieffer, Júlio; Pieroni, R. R.; Gnecco, O; Coelho Neto, A. S.; Bloíse, W.; Luthold, W.; Ravaglía, C ; Montenegro, J. L.
B.; Cintra, A. B. Ulhôa. (1969). Trabalho laureado com o Prêmio " Diogo de Farias" de 1969 pela Associação Paulista de
Medicina. Kieffer, J.; Medeiros Neto, G.. A.; Rueda, R.; Pieroni, R. R.; Coelho Neto, A.; Camposino, 1. L.; Cintra, A. B.
U. (1965). Percholorate test in hyperthyroid patiens treated with radioactive iodine. New engl. J. Med. 273: 1326-1327,
1965. Assis, Licio Marques de; Nicolau, Willian; Salomon, João Bosco; Cintra,Antonio Barros de Ulhôa; Pieroni, R. R
(1969). Immunobiological studies in cases of insulin-resistant diabets uccessful corticoid therapy in one case with
progressive acidosis without detectable circulating antibodies. Antidiuretic effect of chloronopamide in another case with
associated diabetes insipedus. Publicação lEA - 200. Revista da Associação Médica Brasileira, volume 16, número 1,
Nicolau, Willian; Assis, Licio Marques de (1969). Catecolaminas; síntese, metabolismo e ações. Publicação lEA - 201.
Separata da Revista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Melo, S. C ; Podelch, P. S.; Barbério, J. C. (1969). Controle
radioquímico de radiofármacos - cromatografía em camada delgada. Publicação lEA - 204. Medeiros Nato, Geraldo A.;
Lobo, Luiz Carios Galvão; Nicolau, Willian. (1970). Endemic Goiter in Brazil. Publicação lEA - 2 1 5 . Medeiros Neto,
Geraldo A.; Nicolau, W.; Cintra, A. B. Ulhôa. (1970). Studies on the concentration of particulate iodoprotein RNA and
DNA in normal and endemic goiter glands. Publicação lEA -216.
Wajchenberg, Bemado Léo (1970). Urinaiy calcium and phosphorus homeostasis in hypercortisolism. Evaluation by
means of calcium infusion test. Publicação lEA - 228. Reprinted from the Journal of Clinical Endocrinology and
Metabolism, volume 31, número 3,1970. Ferraz, Alberto R. (1971). índice diagnóstico numérico para caracterização
funcional de pacientes portadores de nodulos tireoideanos autónomos. Publicação lEA - 234. Separata da Revista da
Associação Médica Brasileira, volume 17, número 12, 1971.b.; Wajchenberg, B. L.; Moher, e. F. (1971). Exchangeable
potassium in states of adrenocortical c^sfunction and in induced hypercortisonism. Publicação lEA - 244. Reprinted
from European Journal of Clinical and Biological Research, volume XVI, I97I. Maksoud, João Gilberto; Thom,
Anneliese Fischer; Kieffer, Júlio; Pinto, Virgílio A. Carvalho. (1972). ftcal excretion of rose bengal 131 1 in the
diagnosis of obstructive jaundice in infancy with special reference to biliary atresia. Publicação lEA - 266. Separata de
Pediatrics, volume 48, número 6, I97I. Nicolau, Willian; Assis, Licio Marques, Muramoto, Emiko; Ikeda, Etsuko;
Pieroni, R. R.; Cintra, A. B. de Ulhôa.(1972). Análise compartimental do iodo em indivíduos normais e
hipertireoideanos. Publicação lEA - 272. Separata da Revista Acta Endocrinológica Pan-americana, volume 3, número 1,
1972. Thom, Anneliese Fischer; Pieroni, R. R; Kieffer, Júlio. (1972). Adaptação da técnica do perfil radioativo à
semiología das afecções do canal raqueano da medula e de seus envoltórios. Parte I. Descrição, características e
desempenho do sistema de detecção e varredura. Publicação lEA -280. Kieffer, Júlio. (1970). Descrição , características e
desempenho de um protótipo de contador de corpo inteiro para uso clínico. Tese de Doutoramento. Faculdade de
Medicina da USP. 1970. Thom, Anneliese Fischer; Pieroni, R. R; Kieffer, Júlio. (1972). Adaptação da técnica do perfil
radioativo à semiología das afecções do canal raqueano da medula e de seus envoltórios. Parte II. Aplicação à
investigação clínica e básica. Publicação lEA - 281. Ferraz, Alberto R.; Kieffer, Júlio; Medeiros Neto, Geraldo A.;
Toledo, Anísio Costa; Pieroni, R. R.; Bartos, Eurico da Silva 91972). Conceituação patológica e história natural dos
nodulos tireoideanos. Publicação lEA - 282. Separata da Revista da Associação Médica Brasileira, volume 18, número 7,
1972. Muramoto, Emiko; Nicolau, Willian; Ikeda, Etsuko; Assis, Licio Marques de; Pieroni, R. R. (1973) Padronização
do método radiobiológico para estimativa do estimulador tiroídeano de ação prolongada (LATS) no soro humano.
Publicação lEA - 283. Separata da Revista da Associação Médica Brasileira, volume 18, número 10, 1972. Podiech,
Pablo A. Sanchez; Borzani, Walter. (1973). Oil drop size distribution in hydrocarbon-water system. Publicação lEA -
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Observamos que os trabalhos são realizados, na sua maioria, em equipes e que os
autores são sempre os mesmos. Dado o pequeno número de pesquisadores da Instituição,
isto representava um esforço adicional na ânsia de produzir. Ao analisarmos os temas dos
trabalhos, constatamos que eles estavam encadeados com um propósito coerente, não
sendo tímidos, nem dispersos é muito menos fragmentados.

Embora a FAPESP só venha a participar, ativamente, financiando as pesquisas do IPEN
anos mais tarde, sobretudo após a década de oitenta, já existia alguma participação desse
órgão de fomento nas pesquisas do lEA. Quanto à Fundação Rockfeller, mesmo não tendo
participado com financiamentos das pesquisas no lEA, atuou esporadicamente enviando
equipamentos para que as pesquisas pudessem ser feitas.

Outra área de pesquisa que se fortalece nessa década é a da engenharia nuclear, já com o
professor Alcídio Abrão na fi-ente dos trabalhos^^'

Em 1965, o Doutor Alcídio estava na Radioquímica, mas trabalhava com os elementos
de interesse para o ciclo do combustível. Sabendo-se da gestão centralizadora do Doutor
Pieroni, acreditamos que esses trabalhos estavam dentro de um plano mais amplo ao menos
para os pesquisadores da casa; muito embora não tivessem apoio explícito daquela corrente
de militares que detinha o poder político do país. Abrão em 1965 está publicando:
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284. Separata de Biotecnology and Bioengineering, volume XIV, página 43-59 (1972). John Wiley & Sons. Almeida.
Maria Aparecida T. Marcílio de; Moraes, Sérgio de; Barbério, José Carlos. (1973). Determinação indireta de iodo em
compostos orgânicos por espectrometría de absorção atômica. Publicação lEA - 285. O instrumento usado para a técnica
de medida foi um modelo Jarrel-Ash série 82.360. A microbomba de níquel foi construída nas oficinas do lEA.. Os
autores agradecem a colaboração do Doutor Alcídio Abrão. Souza, Iracélia Torres Toledo EW Higa. Olga Zazuco;
Wajchenberg Bemado Léo; Pinto, Heidi, Pieroni. R. R. (1973). Aplicação do método do radioimunoensaio na dosagem
da insulina no plasma humano. Higa, Olga Zazuco; Souza, Iracélia Torres de Toledo e; Wajchenberg. Bernado Léo;
Pinto, Heidi; Pieroni, R. R. (1973). Avaliação do método de radioimunoensaio na dosagem do hormônio de crescimento
no plasma humano. Publicação lEA - 2 9 0 .
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"° Abrão, Alcídio (1965). Thermogravimetric behavior of some uranium compounds - application to 0:U ratio
determination. Publicação I E A - 1 0 5 .
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Em 1966, o prédio e os laboratórios da Engenharia Química (ver iconografia) ficam
prontos e instalados, portanto os trabalhos recomeçam. Em 1968 conclui-se a usina piloto
de purificação de urânio que entra em operação rotineira em 1969. Estamos no govemo de
Arthur da Costa e Silva que é substituído pela junta militar quando adoece - em pleno
regime militar que viria, posteriormente, como todos sabemos, a apoiar os projetos da
construção das usinas de Angra (09/06/1969 foi assinado um Acordo de cooperação
Científica e Tecnológica entre o Brasil e a Alemanha).

Em 1968, Abrão encontra-se na Engenharia Química já como seu chefe, mas contínua
trabalhando na pesquisa e publicando.
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Pesquisas e trabalhos^^^ estão sendo realizados e estão coerentes com a linha adotada
pela Instituição. A Engenharia Química e a Metalurgia Nuclear respondem, uma à outra,
como o primeiro violino e os seus parceiros numa orquestra bem entrosada^^"'. Outros
pesquisadores estão surgindo com o enorme crescimento ocorrido na década de setenta^^"*
Federgrün. Ludmila; Abrao, Alcídio.(l968). Determinação espectrofotométrica de boro em urânio, alumínio e
magnesio; extração de tetrafluoretro de monometiltionina. Publicação l E A - 1 6 5 . Apresentado na XIX Reunião Anual da
SBPC, 1967.
Abrão, Alcídio; Tamura, Harko. Routine radiometric determination of uranium by gamma-ray spectrometry.
Publicação lEA - 170. Apresentado na XIX Reunião Anual da SBPC, em 1967. Corrêa, Heleno S.; Costa, Eduardo C.
(1969). Dry-way preparation of thorium tetrafluoride. Publicação lEA - 185. Ribas, Antonio G.S.; Abrão, Alcídio.
(1970). Estudos de sorpção de urânio contido em soluções de nitrato de uranilo por resina catiônica forte e sua eluição
com sulfato de amonio. Parte I. Fixação seletiva do tório. Publicação lEA - 209. Ribas, Antonio G.S.; Abrão, Alcídio.
(1970). Estudos de sorpção de urânio contido em soluções de nitrato de uranilo por resina catiônica forte e sua eluição
com sulfato de amonio. Parte II. Efeito do EDTA na descontaminação do tório. Publicação lEA -210. Tomida, Elisa
Kiyoka; Abrão, Alcídio.(1970). Determinação Radiométrica de tório em monazita. Publicação lEA - 213. Abrão,
Alcídio. (1970). Chromatografic separation of protactinium from thorium: a protactinium - 234m and protactinium - 234
generator. Publicação lEA -214. Abrão, Alcídio. (1970) Chromatografic separation and concentration of thorium and
rare earths from uranium using alumina- hydrofluoridic acid. Preparation of carrier - free radiothorium and tribution to
the fission rare earths. Publicação lEA - 217.
"Os autores agradecem ao Laboratório Analítico da Divisão de Engenharia Química, do Instituto de Energia Atômica,
pela execução de todo o trabalho analítico. Agradecimentos são também devidos à Divisão de Metalurgia Nuclear pela
análise granulométrica do diuranato de amonio utilizado" . Corrêa, Heleno S.; Costa, Eduardo C. (1970) Redução do
diuranato de amonio com NH3 anidro. Publicação lEA 207.
"'^ Deppe. Alzira Lourenço; Lordello, Antonio Roberto. (1970). Detenninação espectrográfica de háfnio em zircônio.
Publicação lEA - 208. Deppe, Alzira Lourenço; Lordello, Antonio Roberto. (1971). Análise espectrográfica
semiquantitativa de impurezas correntes em compostos de urânio. Publicação lEA - 246. França Jr. J. Monteiro .(1971)
Estudo comparativo entre os rendimentos dos processos de purificação de urânio por troca iónica e por extração com
solvente em colunas pulsadas na preparação de urânio nuclearmente puro. Publicação lEA - 249. Ikuta, A; Costa, E. C.
(1972). An experimental approach to the optimization of solvent extraction processes. Publicação lEA - 270. Publicado
em: Materials Technology, Mexico City, 24-27, 1970. Brown, A. E. P.; Costa, Calmon. (1972) Processing of a
uraniferous zirconium ore. Publicação lEA - 2 7 4 . Apresentado em: Symposium on the recovery of uranium from its ores
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Observamos que os trabalhos são realizados, na sua maioria, em equipes e que os
autores são sempre os mesmos. Dado o pequeno número de pesquisadores da Instituição,
isto representava um esforço adicional na ânsia de produzir. Ao analisarmos os temas dos
trabalhos, constatamos que eles estavam encadeados com um propósito coerente, não
sendo tímidos, nem dispersos e muito menos fragmentados.

Embora a FAPESP só venha a participar, ativamente, financiando as pesquisas do IPEN
anos mais tarde, sobretudo após a década de oitenta, já existia alguma participação desse
órgão de fomento nas pesquisas do lEA. Quanto à Fundação Rockfeller, mesmo não tendo
participado com financiamentos das pesquisas no lEA, atuou esporadicamente enviando
equipamentos para que as pesquisas pudessem ser feitas.

Outra área de pesquisa que se fortalece nessa década é a da engenharia nuclear, já com o
professor Alcídio Abrão na frente dos trabalhos^^'

Em 1965, o Doutor Alcídio estava na Radioquímica, mas trabalhava com os elementos
de interesse para o ciclo do combustível. Sabendo-se da gestão centralizadora do Doutor
Pieroni, acreditamos que esses trabalhos estavam dentro de um plano mais amplo ao menos
para os pesquisadores da casa; muito embora não tivessem apoio explícito daquela corrente
de militares que detinha o poder político do país. Abrão em 1965 está publicando:
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284. Separata de Biotecnology and Bioengineering. volume XIV, página 43-59 (1972). John Wiley & Sons. Almeida,
Maria Aparecida T. Marcílio de; Moraes, Sérgio de; Barbério, José Carlos. (1973). Determinação indireta de iodo em
compostos orgânicos por espectrometría de absorção atômica. Publicação lEA - 285. O instrumento usado para a técnica
de medida foi um modelo Jarrel-Ash série 82.360. A microbomba de níquel foi construída nas oficinas do lEA.. Os
autores agradecem a colaboração do Doutor Alcídio Abrão. Souza, Iracélia Torres Toledo EW Higa. Olga Zazuco;
Wajchenberg Bemado Léo; Pinto, Heidi. Pieroni. R. R. (1973). Aplicação do método do radioimunoensaio na dosagem
da insulina no plasma humano. Higa, Olga Zazuco; Souza, Iracélia Torres de Toledo e; Wajchenberg. Bemado Léo;
Pinto, Heidi; Pieroni, R. R. (1973). Avaliação do método de radioimunoensaio na dosagem do hormônio de crescimento
no plasma humano. Publicação lEA - 2 9 0 .
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Abrão, Alcídio (1965). Thermogravimetric behavior of some uranium compounds
determination. Publicação I E A - 1 0 5 .
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- application to 0:U ratio
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and other sources, organized by the International Atomic Energy Agency,1970. Chierice, Gilberto Orivaldo. (1972).
Determinação do coeficiente de difusão do ácido oxálico em meio sulfúrico. Publicação lEA - 275. Apresentado na
Primeira Reunião Latino -Americana de Eletroquímica em 1972.
Abrão, Alcídio; França Jr, José Monteiro. (1970). Usina piloto de purificação de urânio por troca iónica em
funcionamento no Instituto de Energia atômica. Publicação lEA - 219. Nesta publicação podemos constatar o que viemos
falando até agora, a indústria nacional quando chamada a participar e tendo competência para fazê-lo torna-se uma
excelente parceira da Instituição assim como vários setores colaboram para o projeto. "Os autores desejam externar seus
agradecimentos (...), Metalurgia Conger Ltda, de Piracicaba que construiu o equipamento em aço inoxidável e que tem
prestado assistência (...);a Promontial que executou os serviços de montagem; a Honeywell Controles Ltda pela
instalação do iistrumental de controle, a Administração da Produção da Monazita pela solicitude (...) oferecendo seus
serviços inclusive de laboratório, ao Departamento de Fiscalização de Material Radioativo da CNEN pelo fornecimento
do concentrado de urânio; ao setor de Química Analítica da DEQ (lEA) queremos agradecer a Dra. Ludmila Federgrün
(...) pelo enorme número de determinações realizadas; a Dra. Berta Floh pelas numerosas determinações fluorimétricas de
urânio; a Sra. Harko Tamura e Srta. Elisa K. Tomida pelas numerosas determinações radiométricas de urânio, tório e
relação Th/U. ao Laboratório de Espectrografía ; a Sra. Alzira Lourenço Deppe e ao Sr. Roberto Lordello, pelas análises
espectrográficas das impurezas dos diuranatos de amonio, ao Laboratório Técnico, a Sra. Jurany Barranqueiro pela
colaboração (...). Na planta piloto (...) Engenheiro Adelino Cussíol Filho, Engenheiro Israel Gochnarg e ao engenheiro
José Adroaldo de Araújo e a dedicação dos auxiliares Amado Tobias de Andrade. Fuad Souza Cury. João Galvanese e
Oswaido Martins. (...) reconhecimentos ao professor Dr. Fausto d W. de Lima sob cuja orientação foi construía e operada
a primeira planta piloto para purificação no lEA. Ao professor Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni, Diretor do Instituto de
Energia Atômica, (...) constantes estímulos e condições de trabalho (...)". Usina piloto de purificação de urânio por troca
iónica em funcionamento no Instituto de Energia Atômica. Publicação lEA - 219. Federgrün. Ludmila; Abrão. Alcídio
(I97I). Determinação espectrométrica direta de urânio na fase orgânica fosfato de n-tributílo-nitrato de uranilo.
Publicação lEA - 242. Abrão, Alcídio; França Jr. J. M. (I97I). Preparation of clear uranyl nitrate solution by fractional
dissolufion of sodium diuranate. Publicação lEA - 2 5 0 . Ribas, Antonio G. S.; Abrão, Alcídio. (1972) Estudos de sorpção
de urânio contido em soluções de nitrato de uranilo por resina catiônica forte e sua eluição com sulfato de amonio .Parte
III. Descontaminação de fosfatos. Publicação lEA - 264. Federgrün. Ludmila; Abrão, Alcídio. (19720. Determinação
volumétrica da relação O/U em pastilhas de óxidos cerâmicos UO2+X e U02+.x.h02. Publicação lEA - 276. Trabalho
apresentado na XXIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência, 1972. França Jr.. J. Monteiro
(1972). Usina piloto de purificação de urânio pelo processo de colunas pulsadas em operação no Instituto de Energia
Atômica. Publicação lEA - 277.
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A maior parte das referências citadas neste artigo são de autores que trabalham na
Instituição e cujos trabalhos citados foram publicados pelo lEA e apresentados em
Congressos fora do país ou no país. Isto significa que a Instituição tinha uma linha de
pesquisa e que tinha ampio apoio da CNEN e, logicamente, um certo tipo de aceitação de
setores govemamentais, sem, contudo estar inserida nas consultas para a opção dos
reatores de Angra conforme já descrito

Nessa publicação são mostradas as fotos do pessoal trabalhando na cámara de segurança
com as capelas já instaladas para pesagem de sais de urânio; a operação de transferência do
diuranato de sódio (DUS), os recipientes para a carga do DUS e o reator de dissolução com
o pormenor da válvula de diafi-agma; o ciclo-filtro para exaustão das câmaras de segurança,
com uma vista panorâmica da usina piloto, vendo-se os tanques de ácido nítrico e
hidróxido de sódio; o reator de dissolução sendo carregado com DUS; o filtro a vácuo e
filtração do nitrato de uranilo, as colunas resinas trocadoras; com visão geral e pormenores;
o reator químico de precipitação de DUA; a retirada do DUA da estufa após secagem e o
painel de controle da planta piloto por troca iónica (ver iconografia).

Descreve-se a operação com as vantagens e desvantagens do método. Hoje (2003), o
sistema aínda está montado, mas não opera mais após o desmantelamento das pesquisas na
área do ciclo do combustível, já comentado e ocorrido nos anos noventa (Gestão política
do país dos govemos de Femando Collor de Mello e Femando Henrique Cardoso) e ao que
tudo indica não teremos nem interesse e nem condição de prosseguir no século XXI no
govemo do atual presidente do país Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Voltaremos ainda no
próximo capítulo ao tema por ainda não tê-lo esgotado completamente.

A Divisão de Física de Reatores, chefiada pelo engenheiro Pedro Bento de Camargo,
que tinha sido criada também participa dessa orquestra só que ainda timidamente.
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"•^^ "Dando cumprimento ao programa nacional de energia nuclear orientado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN), o Instituto de Energia Atômica (lEA) não poupou esforços para a instalação de duas plantas pilotos para a
purificação (...)". Abrão, Alcídio; França Jr, José Monteiro. (1970). ). Usina piloto de purificação de urânio por troca
iónica em funcionamento no Instituto de Energia atômica. Publicação lEA -219.
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Na década de setenta (1970) surge a Divisão de Física do Estado Sólido, já comentada
anteriormente, sob a chefia do professor Doutor Shigueo Watanabe do grupo da Física da
USP. Alguns trabalhos estão sendo realizados ^^'. Com a entrada do Doutor Watanabe,
surge uma linha nova de pesquisa na Instituição. A física do estado sólido (matéria
condensada) estava bastante avançada nos países desenvolvidos. A Divisão liderada por
Watanabe desenvolvia pesquisas no campo específico de dosimetria, crescimento de
cristais, e ciências dos materiais. Lembremos que parte desse grupo veio, anos mais tarde
(final dos anos setenta), reforçar a Metalurgia, chefiada pelo professor Tharcísio Damy e,
outra parcela deu origem ao grupo de Laser do IPEN, tendo o Doutor Spero Penha Morato
à sua fi-ente e, posteriormente, o Dr. Nilson D. Vieira Jr.^'"'
Este período é marcado pela definição e consolidação das áreas de pesquisa, dentro das
possibilidades de um instituto de pesquisa com as características do lEA até aqui

Hehl, Wilma Sônia Caiaffa. (1969). Evolução do combustível. Um programa para cálculo de um reticulado de urânio
natural e água pesada e para o cálculo da produção de plutonio. Publicação lEA - 186.
Pricioti. Guido; Cunha Filho. Joaquim de Sylos; Nigro. Francisco Emílio Baccaro; Gannan. Waldir D. Aba. (1969).
Estudo térmico de uma blindagem gama. Publicação lEA - 196.
Watanabe, Shigueo. (1971) Pre-and post - annealing properties of low temperature glow peaks 2 and 3 in LiF:lVIg.
Publicação I EA - 233. Este trabalho deu origem a uma série de Dissertações de mestrado entre os anos de 1975 a 1980.
Szmuk, Peter; Watanabe, Shigueo. (1971). Dating of Brazilian índían pottery by themoluminescent dosimetry. Publicação
lEA 231. Watanabe, Shigueo; Okuno, Emiko. (1971). Thermoluminescent response of natural Brazilian Fluorite to '"Cs
gamma rays. Publicação lEA - 252. Watanabe, Shigueo; Okuno, Emiko. (1971). UV induced thermoluminescent h
natural calcium fluoride. Publicação lEA - 253. Watanabe. Shigueo; Morato, Spero Penha. Continuous model for TL
traps. Publicação lEA - 256 Mayhugh, M. R.; Watanabe, Shigueo; Muccillo, R. (1971) Thermal neutron dosimetry by
phosphor activation. Publicação lEA - 258. Christ.R. W.; Mayhuhh. Michael.(1973). Thermoluminescency mechanism in
dosimetry LiF. Publicação lEA 286
"A minha história no IPEN, começou em 1979, fiz o mestrado em física nuclear e aí fui convidado pelo Doutor Spero
para começar a desenvolver um projeto de desenvolvimento de um LASER, em parceria com o Centro de tecnologia da
aeronáutica (CTA) ligado ao Programa de Separação Isotópica Brasileira. Desde 1978 tinham várias lideranças
nacionais, o professor Sérgio Porto que era o mentor cientifíco desse projeto, tinha o Doutor Claudio Rodrigues, o
Coronel Amarantes do CTA e o Doutor Othon Pinheiro da Marinha. Estavam todos por trás dessa iniciativa de procurar o
domínio do ciclo nuclear envolvendo a separação isotópica que é o seu aspecto mais sensível no Programa Paralelo
Brasileiro. Mudei de área (...) o Doutor Claudio liderava o Centro, o Doutor Spero era o coordenador na área (Área de
processos Especiais). Vários pesquisadores foram contratados para iniciar o processo de separação isotópica a LASER
(Sepisia). Fui o responsável pelo desenvolvimento de LASER do estado sólido. O projeto começou na CCTM (aquela
iniciada com o professor Shigueo Watanabe) com espectroscopia ótica do LiF (cristaL) submetido à irradiação cuja
responsável foi a hoje Doutora Izilda Márcia Ranieri. Trabalhamos juntos nesse projeto que começou em 1979 e terminou
com sucesso em 1981 - conseguimos fazer o primeiro LASER do estado sólido totalmente feito no país". Entrevista
gravada em 2003 com o Doutor Nilson D. Vieira Jr
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abordadas. Isso pôde, em parte, acontecer paradoxalmente graças ao empenho da
superintendência centralizadora e ao momento político pelo qual passava o país. Em
contrapartida as especializações que foram surgindo abriram um leque muito grande de
possibilidades e em parte enfraqueceram a Instituição anos mais tarde. Algumas linhas de
pesquisa foram abandonadas. Alguns outros grupos e linhas de pesquisas que surgiram,
nesse período, se consolidaram e estão atuantes até os dias de hoje, com algumas
variações.

Até o início dos anos oitenta, passamos pelos govemos Castelo, Costa e Silva, Mediei e
Geisel (termina em 1979). Várias análises de diferentes autores já foram realizadas sobre o
período e em muitas delas se pontua que foi uma época em que os investimentos para C&T
foram incrementados. Schwartzman^"" (1995) fomece uma lista de atividades em que se
percebe o que ele denomina de "Grande Salto à Frente/1968-1980".

Não resta dúvida que

um dos itens apontados foi realmente muito importante nesse período que foi a criação da
pós-graduação.

Hoje, temos bem mais clara a importância da educação em todos os níveis para a
sustentação de um "substrato mental" que seja o suporte para o desenvolvimento do país e
geração de riqueza via C&T. É lógico que ainda podemos acrescentar que até uma melhor
distribuição de renda se faz quando o país apresenta o seu povo com um nível educacional,
ao menos até o término do segundo ciclo. Aquele encontra maior condição inclusive de
fundamentar as suas reivindicações. Nesta linha de pensamento deve-se fazer justiça à pósgraduação específica na área nuclear implantada no IPEN em um convênio com a USP
conforme já falamos e que se iniciou com muita seriedade em 1976.

Falamos várias vezes na importância da educação e formação de cientistas e tecnólogos
para o país. Teríamos inúmeros exemplos na instituição de profissionais que começaram a
sua formação logicamente desde crianças, foram privilegiados dentro da estrutura
Para esse autor esse foi um período muito rico para C&T, pois estas foram contempladas, pela entrada do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, sob as asas paternas das autoridades econômicas (999e nós acrescentamos
políticas). Isso nâo afetou diretamente a Instituição, pois não fomos buscar apoio junto ao BNDE, mas o clima da
sociedade pró C&T sendo positivo acabava por impulsionar os institutos de pesquisas e universidades na busca de
cooperações que viabilizassem os seus projetos. O IPEN entre 1964 e 1980 realizou grandes proezas como analisaremos
no próximo capítulo, tanto na área do ciclo do combustível como na área da produção de radioisótopos. No site da
Instituição aparecem alguns convênios e eventos técnicos que foram realizados no período citado. Entre eles temos a
fabricação de elementos combustíveis para o reator nuclear de pesquisa Argonauta, Resuco e Sublime (1964-1968). Foi
concluída a usina piloto de purificação de urânio (1968) amplamente discutida nesse trabalho. Em 1974 temos a
instalação de um acelerador de elétrons de 1,5 MeV - hoje desativado - para aplicações industriais.
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educacional do Brasil em sua maioria. Não obstante, essa formação teve a sua continuidade
no lEA mesmo antes de terminarem a faculdade. Ilustraremos alguns exemplos que são
fruto do esforço individual, mas também institucional.

A Doutora Martha Marques Ferreira Vieira^"*^ pesquisadora atualmente aposentada,
começou a sua carreira na Instituição no grupo do professor Shigueo Watanabe ^'^^ como
bolsista de graduação, trabalhando em caracterização de materiais dosimétricos^'*'*. Hoje,
ela trabalha na Diretoria de Ensino e Informação Científica e Tecnológica e ressalta a
importância do IPEN para a formação de quadros na área nuclear.

No início da sua carreira no IPEN foi o próprio professor Shigueo que a orientava.
Posteriormente, passou a trabalhar com a Doutora Emiko Okuno, professora do IFUSP,
que se encontrava no lEA.

Quando acabou a iniciação científica, após se formar, iniciou o trabalho de mestrado na
área dosimétrica com crescimento e caracterização do sulfato de cálcio crescido em
laboratório, onde seria possível o controle das impurezas^"*^.

No final do trabalho de mestrado, a Doutora Emiko Okuno, assim como outras
professoras, como a Doutora Marília Teixeira Cruz e o próprio professor Watanabe
retomaram para o IFUSP. Assumiu a orientação da atual Doutora Vieira o Doutor Spero
Penha Morato ^''^.

Em 1978, ocorreu a defesa da de Martha Marques Ferreira Vieira,

juntamente com uma leva grande de outros mestrandos que tinham iniciado o seu mestrado
na Instituição entre os anos 1975 e 1976.

A Doutora Vieira é mais uma entre muitos dos pesquisadores do IPEN que se interessou pela carreira desde cedo.
tendo sido atraída pela carreira de flsica quando no colégio teve contacto com um professor que motivava os alunos para
a flsica.
Segundo depoimento da pesquisadora, ela teve a sorte de ser colega de turma do filho do professor Shigueo Watanabe.
Ela relata que o professor Shigueo acompanhou a turma do primeiro ao quarto ano. sendo sua aluna todos os anos da
graduação acabou vindo fazer iniciação científica trazida pelo professor Watanabe. no IPEN.
Topázio incolor e depois com fluorita natural. Também ainda na iniciação científíca trabalhou com um pesquisador
indiano que estava no departamento na área de metalurgia.
Em laboratório os cristais eram crescidos com controle de quantidade e homogeneidade das impurezas que davam as
caracteristicas necessárias para que respondessem a um estímulo e pudessem servir de dosímetros através de ums técnica,
no caso termoluminescente.
Nesse período o IPEN começou a sua pós-graduação e a Doutora Emiko não estava credenciada pela Instituição.
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Após a defesa do mestrado a Doutora Martha continuou os seus trabalhos com o Doutor
Spero, voltada para outra linha de trabalho que foi espectroscopia fetoacústica^"*^ que era
uma linha nova de pesquisa^"**.

Posteriormente, a Doutora Vieira foi estagiar em um no "Lab Bell" (setembro de 1981 março de 1984) para realizar a parte experimental do seu trabalho de doutoramento.em
espectroscopia fotoacústica.
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O trabalho teria prosseguido se os alunos orientados pela Doutora Vieira tivessem
ficado na Instituição^'*'. Um assunto que alertamos que acabaria ocorrendo na instituição.
No entanto, muitos dos orientados da Doutora Vieira foram trabalhar na área em outras
instituições.

A Doutora Vieira atua no mestrado profissionalizante como comentamos anteriormente,
mas não relatamos os detalhes para fazê-lo nesse momento.
O mestrado profissionalizante por sua vez também é fruto de uma tradição que nasceu
na interação individual da Doutora Denise Sezel com a Faculdade de Odontologia da USP,
tendo, posteriormente a participação do Doutor Nilson Vieira Jr. Nesse período os
pesquisadores envolvidos perceberam que havia uma necessidade dos dentistas terem um
maior conhecimento teórico do que significava o laser que estava sendo utilizado nos
consultórios de odontologia. Em função disso foi apresentado ao CAPES o projeto de
A espectroscopia ótica convencional você excita o material com luz e o que vai detectar no fim da linha é luz
(transmissão, absorção, etc), a fotoacústica você excita com luz, mas o que você detecta é a parte que foi absorvida e
transformada em calor (vibração). É versátil porque não depende de preparar a amostra com muitos procedimentos bem
delicados como polimento, espessura.
Falamos anteriormente que o Doutor Spero foi transferido com o seu grupo para a área de Processos Especiais que era
chefiada pelo Doutor Claudio Rodrigues. O grupo era contituido pela Doutora Lúcia Prado e o Doutor Laércio Gomes e a
própria Doutora Vieira, na época todos com o título de mestres. Além deles foram também alguns alunos de mestrado sob
a orientação do Doutor Spero.Este pesquisador na nova área ficou chefiando dois grupos: aquele remanescente do grupo
de dosimetria e um novo na área de laser. O grupo cresceu e hoje é o CLA
A espectroscopia fotoacústica é complementas a espectroscopia ótica. Na realidade ela sempre poderá ser utilizada se
tiver pessoas formadas e treinadas na área.
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Mestrado profissionalizante de Laser em Odontologia onde o IPEN fiinciona como a
Instituição de Ensino Superior^^°, ou seja, é um mestrado implantado pelo IPEN. O
mestrado foi criado em agosto de 1999 com a sua primeira turma. Em abril de 2003 teve
início à quinta turma, formando em média 25 alunos por turma.

Novas tecnologias, no caso de laser, acabam sendo introduzidas em outras áreas e a
interdisciplinaridade aumenta cada vez mais tomando necessário que os profissionais das
diferentes áreas atuem em cooperação. Isso trás um ganho social, pois nessa diversidade o
desenvolvimento do indivíduo ganha maiores contomos. No futuro, o indivíduo e a
sociedade assimilaram cada vez mais aspectos comuns nos tomando cada vez mais sociais,
sem, contudo perdemos a nossa individualidade. Não podemos nos adentrar nessa hipótese
que deixaremos para desenvolver em outro trabalho, mas deixamos a sugestão para esse
enfoque.

Acentuamos, portanto, a importância da instituição ampliando o seu campo de trabalho
e formação de profissionais. A instituição pode contribuir em vários gmpos da sociedade, e
mostra uma tendência benéfica da interdisciplinaridade. Outrossim, devemos ter em mente
as outras colocações que fizemos referentes ao alerta de não nos tomarmos tão somente
prestadores de serviço.

Outro pesquisador que nos revela a faceta do IPEN como formador de quadros no Brasil
que acaba se transformando em uma tradição é o Doutor Afonso Rodrigues de Aquino. O
Doutor Aquino se formou em química na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1976.
Na época, existia um curso chamado de especialização em Química Nuclear e
Radioquímica que era ofertado dentro do Instituto de química da UFRJ. Os alunos
recebiam uma bolsa de estudo dentro do pacote Prónuclear que, segundo declaração do
Doutor Aquino, tinha um valor bem alto para um recém formado. O curso transcorreu
durante todo o ano de 1977

Foi uma iniciativa do doutor Jose Roberto Rogero quando trabalhava na Assessoria de Relações Interinstitucionais.na
época foram feitas chamadas para mais três cursos, mas o único que vingou foi o de laser porque aliou uma competência
da Instituição e um público alvo que estava ávido por este tipo de ensino, e formação. Atentamos que como ocurso é pago
também o público alvo deveria ter condição de pagá-lo o que não acontece com todos os grupos de profissionais. No Ipen
são ministradas aulas para que os alunos entendam como funciona um laser, composto por quatro disciplinas: interação
da luz com a matéria, laser, interação do laser com os tecidos biológicos e normas. A doutora Vieira já orientou no
mestrado profissionalizante dois mestrados como orientadora e cinco como co-orientadora.
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Um ano depois, em 1977, Doutor Aquino veio trabalhar no IPEN a convite de algims
dos professores do curso e que eram pesquisadores da Instituição^^'.
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Instituições de pesquisa, como o IPEN, custam caro à Nação, pois somente os salários e
bolsas despendem uma enorme quantidade da receita da Federação. No entanto,, o retomo
é muito maior. Todos esses jovens, eram recém formados e vieram a se constituir no
patrimônio cultural do país que não tem preço.

Na época que o atual Doutor Aquino veio completar a sua formação na instituição
estava nascendo a idéia do projeto PROCON que, como vimos, foi um projeto originado
por meio de um acordo que envolvia alguns ministérios brasileiros e que pretendia
construir uma "fábrica'*"" de produção de hexafluoreto de urânio. Todo o ambiente era
ideal, acadêmico e profissional, para a formação de um jovem que tinha acabado de sair da
universidade e qieria se especializar na área nuclear.
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Doutora Bertha Floh de Araujo, Doutor José Adroaldo de Araujo, etc.
Entrevista gravada com o Doutor Afonso Rodrigues de Aquino, em 11/10/2001.
653
Na realidade seria uma planta piloto, bem dimensionada e que foi construída e operou como também já escrevemos. A
planta atendia as principais necessidades brasileiras de recarga de Angra I que exigia a troca de 1/3 dos elementos
combustíveis a cada ano. Portanto era um projeto ousado.
''''' Entrevista gravada com o doutor Afonso Rodrigues de Aquino, em 11/10/2001.
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Essa competência é que foi aproveitada para dar início ao Projeto Conversão e acabou
sendo um grande trabalho no IPEN.

Ainda falaremos de outros pesquisadores de períodos e área diferentes desses dois
últimos.

A pesquisadora Laura S. Endo, atualmente aposentada iniciou a sua carreira no lEA no
fínal do ano de 1975, recém formada em química na USP, trabalhando com o Doutor Gian
Maria A. A. Sordi e o Doutor Elias Palácio. A Doutora Endo iniciou como bolsista com
um trabalho em radioproteção na unidade de reprocessamento^^-^ e em especial na análise
de plutónio em amostras biológicas. Pensava-se na dosimetria devido às atividades com o
plutónio

No início de 1976, fez o curso introdutório que era obrigatório para todos que

entrassem na pós-graduação do lEA e passou a ser bolsista do Prónuclear. Era um curso de
três meses onde se estudava o dia inteiro. As matérias oferecidas abrangiam tudo o que se
fazia na Instituição.

No entanto, dada a sensibilidade do tema de mestrado teve que mudá-lo e passou para
migração de rejeitos em solo. A Doutora Endo acabou o mestrado e foi para a Alemanha
onde se especializou no tema de rejeitos radioativos.

Essa competência acabou colocando-a na direção do Departamento de Rejeitos
radioativos anos mais tartde e que no momento é ocupada pelo Doutor Goro Hiromoto
outro pesquisador que foi formado na Instituição começando em 1970 como bolsista de
nível técnico. Ainda como técnico foi enviado para os EUA em Rockville para aprender a
usar uma câmara de ionização. Nesse período havia um curso de excelente nível para a
formação de técnicos e o Doutor Hiromoto escolheu a Proteção Radiológica onde mais
tarde, após se formar em física pela USP, realizou o seu mestrado.

Entre 1980 e 1983, o Doutor Hiromoto foi para o EUA para fazer o doutorado em Oak
Ridge, na área de modelos de transporte de contaminantes radioativos, com uma bolsa da
CNEN.. Retomando começou a trabalhar em colaboração com a Marinha, na área

''^^ Seria a reciclagem do urânio irradiado.
Proposta pelo Doutor Sordi.
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ambiental, ajudando a montar, com toda a equipe liderada pela Doutora Bárbara Mazzilli, o
laboratorio de radioecologia de Aramar, assim como executar o Programa de Monitoração
Pré-Operacional de Aramar. Esses trabalhos acabaram impedindo a continuação imediata
do doutoramento que só foi realmente defendido em 1989.

Toda essa gama de experiência, na área de radioproteção, acabou culminando com a
chefia da área de Rejeitos substituindo a doutora Endo em 2002.

Ainda outro pesquisador que se formou na radioproteção foi o engenheiro Matias Puga
Sánchez que também começou, em 1974, ainda como estagiário no lEA na área técnica no
reator de pesquisa^^^, antes de se firmar em engenharia eletrônica. Após vários anos de
experiência o engenheiro Sánchez se tomou o supervisor de Proteção Radiológica no
Centro de Produção de Radiofármacos.

Uma outra área em que a Instituição investiu na formação de seus pesquisadores foi a de
reatores nucleares.

O Doutor José Antônio Diegues que entrou na Instituição em 1968 cursando ainda o
último ano da Escola Politécnica na área de engenharia mecânica. Hoje, após se aposentar
atua na DPD da CNEN e é um outro pesquisador que nós entrevistamos e nos relatou a sua
experiência adquirida durante os seus anos de trabalho no lEA.

Após se formar foi atuar na área de engenharia nuclear. Nesse período, 1969, a
engenharia nuclear era composta por três ou quatro pesquisadores juntamente com o
Doutor Pedro Bento de Camargo. A Física de Reatores tinha uns quatro a cinco
pesquisadores com o Doutor Paulo de Saraiva. O Doutor Rui Ribeiro Franco estava
chegando naquela época e assumiria a pós-graduação em tomo de 1969. O Doutor Diegues
sempre trabalhou em tomo do tema de tecnologia nuclear, de reatores nucleares de
potências, e mais especificamente na área de termohidráulica. Toda a sua bagagem foi
adquirida no dia a dia na instituição. Assim como ele, só que um pouco mais recente o
Doutor Adalberto José Soares, embora trabalhasse desde 1967 como Office-boy foi só em

^" Nessa época se produziam os precursores da medicina nuclear que era o iodo 131, o fósforo 32 e o ouro 198, ainda de
uma maneira artezanal pelos pesquisadores como o Doutor Haroldo Taurian Gasiglia, a Doutora Constância Pagano da
Silva entre outros. Atualmente, como descrevemos existe uma unidade mais fabril e com uma grande preocupação para
as normas de proteção radiológica.
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1974 que começou a sua atuação na Instituição como bolsista de pós-graduação.
Concluindo o mestrado em 1977 e indo para os EUA num programa patrocinado pela
CNEN para fazer doutorado em Knoxville (UTK). Voltou ao Brasil em 1983, e, começou
a trabalhar no antigo Centro de Engenharia Nuclear que já estava trabalhando em parceria
com a Marinha. Trabalhou no programa junto com a Marinha até 1995 e. hoje, aposentado
desde 1997, continua trabalhando no IPEN, sendo responsável pela Área de Serviços e
Aplicações do Centro de Reator de Pesquisa (CRPq). Dessa maneira vemos que muitos dos
pesquisadores que se formaram na Instituição continuam sendo necessários, mesmo após a
sua aposentadoria, devido a sua competência e experiência adquirida durante os anos de
atuação na ativa. No entanto, se a Instituição estivesse renovando o seu quadro de
profissionais tanto quanto aqueles que se aposentaram talvez essa situação fosse um pouco
diferente e os aposentados continuariam na instituição, mas em outras condições.

O Instituto não se preocupou somente em formar tecnólogos. Comentamos da grande
importância que representa uma biblioteca para qualquer instituição. A bibliotecária Mery
P. Zamudio Igami nos relata a importância que teve para a sua formação a experiência
adquirida na Instituição. Hoje a manutenção da qualidade da nossa biblioteca usufrui dessa
experiência e oportunidades que a Instituição forneceu à Sra. Igami enviando-a para
estagiar em outros países.

"Entrei

em 1975,

contacto

com

biblioteca.

ela fiquei

recém formada.

muito

biblioteca

daí tomei

já nasceu

conhecimento

com uma missão

o usuário.

Também

duas fases.

Primeira

Ela tinha

uma visão

aplicava,

naquela

existe

foi a fase

com

pela

com o trabalho.

muito clara.

uma cobrança

a mais porque

e na época

e com a maneira

em um instituto
muito porque

dela

a frente.

Conceitos,

de pesquisa.

demandam

teve uma doença
politicas,

que

tomei

conduzir

a

contratadas.

uma biblioteca

os pesquisadores

(...), que infelizmente

dez anos para

Teresine

Foi uma leva de dez bibliotecárias

Isso favorece

Teresine,

e, que hoje, ainda se

Dona

a sua capacidade

do que era uma biblioteca

com a Dona

de bibliotecária

época,

Fui contratada

impressionada

Eu não tinha muita familiaridade

(...). a partir

conhece

(...) ainda

(...).

Essa

especializada
muito.

Temos

e veio a

falecer

orientações

que ela

já

aplicam^^^".

Estamos vendo a importância da formação de profissionais em todas as áreas do IPEN.
Nada deixou de ser pensado.

' Entrevista gravada com a Sra. Mery Igamy.
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Também entrevistamos um profissional da área administrativa que também deixou
registrado a importância da casa na sua formação. O Sr. Ronaldo Veronesi, matemático,
que entrou na instituição em 1977, que atualmente exerce a fimção de chefe da Divisão
Comercial da Instituição. Aproveitamos a entrevista com o Sr. Veronesi para alguns
esclarecimentos antes de finalizarmos o capítulo. Este nos explicou que todos os setores do
Instituto estavam divididos dentro de uma estrutura organizacional que continha o
Superintendente, três Diretores Executivos, os Centros e as Divisões. Com a evolução do
IPEN foram criadas as figuras dos Departamentos e Divisões. Isso primeiro ocorreu porque
se passou de uma estrutura organizacional Estadual para Federal e apareceu a figura dos
serviços.

Atualmente, voltamos aos Centros pelas razões explicadas, ou seja, permitir uma maior
flexibilidade na tomada de decisões. Antigamente, no início, a verba era gerida pelo
Superintendente, depois pelos diretores, e hoje, isso fica a critério dos Centros que estão
mais próximos das linhas de pesquisa e dos pesquisadores, aumentando muito a
possibilidade de atender as diversas expectativas dos clientes segundo o Sr. Veronesi.

"A criação

dos Centros

IPEN que basicamente
produtos
cursos

e serviços

estrutura
procuramos

e alguns

é muito piramidal

adotar

maior

agilidade

em três universos:

que é o que alcança

das nossas funções

ainda

buscar

são divididos

de pós-graduação

denominação

é para

quase

de graduação.

é outra.

clientes

100% do faturamento
Esta estrutura

com o que está escrito
mais

das necessidades

de pesquisa

dos clientes

do

clientes

de

e desenvolvimento,

da casa, e os clientes
é uma estrutura

Não sou o chefe de Divisão,

de acordo

na casa é uma estrutura

no atendimento

do IPEN.

sou o chefe de Serviço
no Diário

oficial.

de ensino
Na CNEN
Comercial.

A estrutura

que

nos
a
A
nós

matricial''^''

Finalmente, fomos buscar o depoimento de um pesquisador da antiga COPESP para que
ele nos desse um depoimento das suas experiências com o IPEN. O Engenheiro Luiz
Antônio Abdala de Moura que começou a trabalhar na Marinha, fazendo a Escola
politécnica da USP. Ele começou na COPESP ainda no periodo que essa era gerida pelo
atual Almirante Othon Pinheiro da Silva. Nessa época, interagiu com o IPEN, trabalhando
no projeto do submarino. O Engenheiro Moura declarou que o IPEN foi importantíssimo
para que o projeto pudesse ter uma das suas fases, enriquecimento do urânio, vencida.

Entrevista gravada em 2002 com o Sr. Ronaldo Veronesi.

273

Não podemos criticar de maneira simples os trabalhos da Instituição face primeiro ao
que foi realizado e segundo ao que se fazia lá fora, muito embora seja importante a
comparação. Acreditamos na importância da pesquisa e desenvolvimento para um país, nas
áreas científicas e tecnológicas. Muitas vezes a pesquisa é essencial, no entanto se o país
não dispõe de meios para concorrer com os países avançados não deve parar e "apagar as
estrelas" como nos ensina Austen. A genialidade e suas vitórias são ações de muitas mãos
que sabem desejar. O brilhante poeta em Funeral Blues satiriza àqueles que dispensam o
sonho que levam a realizações.

As estrelas não são mais necessárias, apague-as
uma por uma.
Guarde a lua e desmonte o sol.
Despeje o mar e livre-se da floresta
W. H. Auden em Funeral Blues^^°

Poeta inglês (1907-1973). In: Sobel. Dava (1997). Longitude. A verdadeira história de um gênio solitário que resolveu
o maior problema científico do século XVIII. Página 120.
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4. Energia nuclear pós-crise do petróleo

a. Panorama internacional

No ano de 1973, com repercussão intemacional, ocorre a primeira grande crise do
petróleo quando o custo por barril do óleo girava em tomo de US$ 2,80 e passou
rapidamente para cerca de US$ 11,13^^'.

A demanda elétrica nos países do primeiro mundo, nos anos anteriores, tinha alcançado
um crescimento anual entre 5% e 7%. Para sustentar este crescimento, uma das soluções
economicamente viável passava pela constmção de reatores nucleares de potência.

Os EUA, na década de setenta, constmíram 57 reatores de potência num total de
aproximadamente 44.000 MWe^^"^. No mundo, pensava-se que a demanda de potência
termonuclear cresceria de maneira acentuada e, portanto, dever-se-ia tomar muito cuidado
com as conseqüências de possíveis acidentes. Para sermos mais restritivos na segurança é
que, nesta época, como fmto desse pensamento, foi alterada toda a filosofia de proteção
radiológica^".

Medidas de proteção mais rigorosas foram adotadas, implicando em mais gastos. A
CNEN, que segue as Normas Intemacionais, também adotou tais medidas com um maior
dispêndio no seu orçamento. Os Institutos da CNEN procuraram seguir as novas
orientações, mas sempre com grandes problemas econômicos.

Por outro lado, não se esperava que a referida crise tivesse uma repercussão econômica
violenta e que, nos anos seguintes, não houvesse um aimiento significativo de demanda,
mas pelo contrário houvesse um excesso de oferta de energia.
''''' Marques, Paulo (1992). Sofismas nucleares. O jogo das trapaças na política nuclear no Brasil, p. 67.
'"•Informação
obtida
na página
Internet
da
woridatom
power
reactors
informations
system
(http//:www.iaea.org/programme/a2/index.html) na tabela intitulada: Nuclear power reactors alphabetic.
"'^Comentamos, no entanto que, o Doutor Gian Maria A. A.Sordi, especialista em radioproteção afirma que a críse do
petróleo provocou uma recessão económica tão grave que repercutiu, também, no campo nuclear e obrigou a introdução
de um novo paradigma, a saber: "A proteção Radiológica deve ser econômica e eficaz". O primeiro paradigma segundo
Sordi era expresso pelos "Limites de Doses Máximos Permissíveis" que foram definidos para a população como um todo,
para o trabalhador e para os indivíduos do público. Como os indivíduos, no fundo, são os mesmos e os limites são
diferentes, percebe-se aqui que as considerações econômicas também já eram feitas, só que o caráter era outro. Nesse
caso, as mutações genéticas e a possibilidade do encurtamento de vida são usadas como a base teórica para estabelecer os
limites. Ora, isso, no fundo, tem implicações econômicas como, por exemplo, o gasto com hospitais e tratamentos para a
sociedade. No segundo caso, as análises de custo benefício são consideradas.
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Chegando 2000, os países que optaram por começar a operar ou a construir usinas
nucleares, com exceção do Japão, foram os países em desenvolvimento^^'*. Anteriormente,
o Brasil teve sérios problemas por optar por uma via de "compra" de tecnologia.

"Prejudicada

pela falta

perseverança

e criatividade

contribuir

de recursos,

para a capacitação

a construção

para manter
tecnológica

pessoal

de Angra

qualificado,

da indústria

2 durou

preservar

e engenharia

cerca

de duas

equipamentos

décadas,

exigindo

caros e sofisticados

e

nacionais"

Este é o resumo da opinião de Evaldo Césari de Oliveira em 2000, diretor técnico da
E l e t r o n u c l e a r L e m b r e m o s que a opção do Brasil de construir Angra II é do período do
Govemo do General Geisel. No entanto, apesar do atraso na constmção, não houve
desistência, a despeito dos custos e gastos adicionais envolvidos por caisa de obstáculos de
toda ordem; problemas técnicos, controvérsias políticas; discussões no exterior sobre os
efeitos potencialmente nocivos da opção termonuclear e, ainda, o descrédito de incluir na
matriz energética brasileira essa tecnologia de produção de energia. Tudo isso sem falar no
medo de entregar, na mão dos brasileiros, os reatores com suas tecnologias paralelas.

É muito comum que as pessoas que não são da área nuclear interpelem os pesquisadores
de instituições, como o IPEN, pelas dificuldades encontradas com as usinas termoelétricas
instaladas no Brasil, demonstrando um total desconhecimento das diferenças entre aquela
empreitada e as realizadas pelos institutos de pesquisa, mormente o IPEN. Existe, mesmo
nos dias de hoje, uma grande falta de conhecimento das peculiariedades da área nuclear
dada à falta de imia imprensa especializada em divulgações científicas em português. Há
pouco tempo o Doutor Ulisses Capozzoli, em uma iniciativa digna de nota, começou a
editar, em português a revista Scientific American. Temos algumas outras como a revista
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Jomal Órbita do IPEN.

Desde a década de noventa os rumos da pesquisa na área nuclear foram sendo mudados
e a pesquisa foi sendo íreada, sobretudo no IPEN. Uma das alegações é o descenso
mundial das pesquisas na área nuclear.
""•informação
obtida
na
página
Internet
da
woridatom
power
reactors
informations
system
(http//:www.iaea.org/programme/a2/index.html) na tabela intitulada: "Status of nuclear power plants worldwide in 2000".
""'A obra foi iniciada em 1977 e estava prevista para terminar emI983. No entanto, a construção durou 17 anos. Não
começou a operar logo em seguida. Em 2000 operava em fase pré-operacional fomecendo 300 MW de energia elétrica.
Dantas. Vera (2000). Desafios e vitórias de uma obra incomum. Brasil Nuclear. Ano 7. Número 21. abril/junho de 2000.
Página 12.
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(2000) alertam que é mais competitivo investir-se em

No entanto, Barroso e Imakuma
aumento

da

vida

útil

descomissionamento^^^,

das
com

centrais
a

eletronucleares

substituição

das

do

centrais

que

partir

nucleares

para

por

o

outras

termoelétricas.

O Diretor Assistente de Desenvolvimento e Inovação Nuclear do Commissariat à
l'Énergie Atomique, França, Doutor Jean-Claude Gauthier declara:

"As

usinas

competitivo

"De

acordo

nucleares,
ambiente

com

resultarão

eletricidade

como

durante

de geração

a World

econômico

duplicado

em

recurso

Energy

Além

30 anos estará

Barroso e Imakuma

provaram

ser

bem

tanto nos EUA como na

Council,

o crescimento

de uso
do mais,

concentrado

comentam

flnal,

nas áreas

dentro

do novo

e

mais

Europa^^^".

de energia

vantajoso

possivelmente,

sucedidas

da população

de 150% a 300% do consumo

energético

período.

operação,

elétrica,

num aumento

no mesmo
os próximos

atualmente

e

flexível,

todo

mundial

e o

primária

no mundo

terá

o crescimento

seu

desenvolvimento

consumo,
populacional

em 2050.
no

A

mínimo,
esperado

urbanas"''''".

que a opção

de novas usinas no lugar

de

descomissionamento já é um consenso nos EUA. Ainda alertam que, embora em relação ao
custo do capital investido as plantas nucleares sejam mais caras do que as usinas a gás,
mesmo assim, quando temos o custo total (geração + capital) por kWh o nuclear é mais
competitivo. Ou seja, novamente iremos mudar a nossa posição e correr atrás do tempo
perdido na década de noventa? De qualquer maneira o estudo citado faz a análise do ponto
de vista econômico, ou seja, US$/kWh, muito embora cite que os indicadores de segurança
nuclear aumentaram. E no IPEN, o que aconteceu nos últimos trinta anos?

Barroso, Antonio Carlos de Oliveira; Imakuma, Kengo (2000), Exercício de prospecção na área nuclear, p. 16-27. O
primeiro autor chefiou a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) da CNEN durantes muitos anos e assumiu por
um período curto, entre o final de 2002 e início de 2003, a CNEN. O segundo autor foi pesquisador do lEA/IPEN. No
momento após se aposentar trabalha na DPD da CNEN.
Na área nuclear, parar de operar uma instalação requer muitos passos que são onerosos, sobretudo por causa dos
rejeitos radioativos.
Gauthier, Jean-Claude (2002). O renascimento da opção nuclear. Brasil nuclear, número 25. Junho/agosto de 2002,
página 38.
'"'Gauthier, Jean-Claude (2002). O renascimento da opção nuclear. Brasil nuclear, número 25. Junho/agosto de 2002,
página 38.
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No momento, a moda de pesquisa para a produção de energia são as células a
combustível^^''. Amanhã isso poderá mudar? Países como o Brasil têm que realizar análises
criteriosas, antes de começarem a gastar dinheiro em uma área que poderá, amanhã ou
depois, ser abandonada por múltiplas razões. Precisamos ter firmeza de propósitos com
estratégias bem definidas. A questão é da continuidade, assunto que comentamos nas
primeiras páginas do nosso trabalho. Vejamos como o Brasil e o IPEN se comportaram nas
décadas seguintes.

*™'"Um novo conceito tecnológico de geração de energia surgiu nos últimos anos. As palavras "Células a Combustível"
(no Brasil também chamadas de Células de energia), começam a ser pronunciadas com uma maior freqüência, embora
esta tecnologia ainda não esteja bem estabelecida e tampouco já tenha um mercado garantido. Para o leigo, estas células
estão relacionadas com eletroquímica e servem para produzir eletricidade de uma maneira mais ecológica e eficiente,
praticamente sem emissão de qualquer substância tóxica. (...). Células a combustível são, em princípio, baterias de
funcionamento contínuo, que produzem corrente contínua pela combustão eletroquímica a frio de um combustível
gasoso, geralmente o hidrogênio". Götz. Michael; Hartmut Wendt; Linardi. Marcelo(2000). Química nova. 23(4).
Tecnologia de célula a combustível. Página 538.
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b. Perspectiva brasileira

'Em minha opinião, é preciso insistir com as pessoas que não
freqüentam
institutos
de pesquisa para que apreciem
adequadamente
o trabalho
de
todos os pesquisadores
que jamais obterão notoriedade
pública, mas que
foram
indispensáveis
ao progresso
científico.
(...). a meu ver o remédio
para isso está numa integração
tão completa quanto possível de todas as
atividades do espírito humano, e nesse "todas " incluo com prazer o gosto e
a sensibilidade
humana."
Pierre Auger*
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No final do período anterior por nós comentado (1969-1973), inicia-se o que ficou
conhecido na história do Brasil como o do "milagre econômico", com uma recuperação
industrial

nas

áreas

de

material

elétrico,

produtos

químicos

e

na

indústria

automobilística^^^. Ainda constatamos que o PIB cresceu em média anual 11,2%. A
inflação ficou com uma média anual que não ultrapassou 18%.

A Instituição estava pronta para exercer as suas atividades, fiuto dos trabalhos
realizados nos anos anteriores. Já tinha uma identidade, alcançou a maioridade. Nos
primeiros capítulos, fomos levantando hipóteses e, finalmente, neste último, elas serão
aceitas ou rejeitadas. Usaremos amplamente os depoimentos^^"' para cruzar, como era o
nosso intento, desde o início, com as reflexões realizadas até o presente momento.

Não é do escopo deste trabalho a realização de uma análise do período que ficou
conhecido como do milagre brasileiro. No entanto, cabe destacar que o PIB é somente um
dos indicadores do estado geral da economia. Nesta época, embora o Brasil tenha se
destacado pelo aumento do seu potencial industrial, o mesmo não ocorreu quanto aos
investimentos no campo de saúde, educação e habitação. Estes últimos são indicadores
sociais que denotam a qualidade de vida de um povo^^"*. Afinal, não teria sentido toda uma
estrutura de instituições científicas e tecnológicas se não fosse para a melhoria da
qualidade de vida humana.
Ciência e mitos, capítulo 06, página 135. Livros de bolso "O Correio da UNESCO". Editora Getúlio Vargas.1975
Fausto. Boris (1999), História do Brasil, p. 485.
Os depoimentos, como já alertamos no início do trabalho, visam recuperar a história, e, foram tomados
independentemente das nossas preferências por temas ou opiniões. Agradecemos imensamente a todos os depoentes, sem
os quais não poderíamos terminar, no prazo estabelecido, a tese.
Fausto, Boris (1999), História do Brasil, p. 485.
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É importante salientar que essa opinião é sutilmente diferente daquela preocupação
levantada anteriormente de que, no momento atual, o discurso de objetivos voltados para a
área social pode trazer embutido a transformação de um instituto de pesquisa em uma
prestadora de serviços. Não obstante, ressaltamos que existem certas particularidades
culturais, administrativas e históricas do IPEN tanto quanto de cada Centro ou
Departamento, além daquelas da política brasileira que pretendemos ressaltar. Passamos a
retratar o que ocorreu a partir dos anos setenta, mesclado com as influências advindas dos
anos anteriores, na vida da Instituição.

No início dos anos setenta, no Brasil, o aumento do consumo de energia estava
compatível com a capacidade geradora disponível. Uma opção de energia termonuclear era
justificável no âmbito da preparação do país para a demanda futura. Segundo depoimento
de Marcello Damy^^^:

"Dos estudos
do século

em curso, parece

XXI, de um grande

não haver dúvida

número

quanto

de termelétricas,

à necessidade

na maior parte

de construção
nucleares

a partir

da

¡"década

".

Mais adiante, Damy comenta:

"Esse desafio
reatores

se, nessa

e de todos os seus acessórios,

de urânio
suporte

só será vencido

a partir

de minérios,

para o funcionamento

época,

o Brasil

da instrumentação

com todas

as usinas

dispor

de uma infra-estrutura

eletrônica,

intermediárias,

dessa usina que tem que começar

do dominio
enfim

para a produção

de tecnologias

de uma infra-estrutura

de

de

produção
inteira

de

muito antes ".

Damy falava numa perspectiva de dominarmos uma tecnologia que poderia nos auxiliar
na composição da matriz energética brasileira. Nos últimos dez anos, o país aumentou
pouco sua capacidade produtiva e conseqüentemente a demanda energética não cresceu
como se previa, mas mesmo assim, no início do século XXI, passamos por dificuldades
recentes de racionamento de energia e as previsões para os próximos anos são diferentes,
uns falando que teremos mais racionamento e outros afirmando que a oferta e a demanda
encontran>se equilibradas. As análises, são contraditórias, pois estão fincadas em cenários
futurísticos também diferentes.

' Damy Souza Santos, Marcello, Série depoimentos sobre energia nuclear, p. 4.
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Tendo em vista o que viemos discutindo, a questão do domínio da tecnologia de
produção de energia nuclear envolve mais uma opção para a matriz energética do que o
debate: devemos estar atentos para, preferencialmente, produzir energia através da opção
nuclear? Além do mais, discutimos amplamente que o domínio da tecnologia nuclear não
implica em termos como opção somente a produção de energia. Outros benefícios advêm
do processo. Emprestamos as idéias de Lessa (2002) sobre a questão quando nos
identificamos com elas.

"Toda

vez que você constrói

de sua estrutura
da indústria

produtiva.

instalações

com alta tecnologia

Nos anos 50, por exemplo,

de bens de capital.

semelhante

(...) Eu não conheço

o seu papel

de alavancador

importantes

na medicina,

Eu imagino
detalhes

tecnológico.
na irradiação

você aperfeiçoa

a Petrobrás

que a construção

sobre a parte
Além disso,
de alimentos,

econômica
a energia

e eleva o nível de

foi fundamental
de usinas

termonucleares

da geração
nuclear

para

nuclear,

desenvolvimento
tenha

mas é

tem uma variedade

etc. O país não pode prescindir

o

desempenho

um

inquestionável

imensa

da energia

efeito

de

usos

nucleai^^''"

O período estudado, neste capítulo, é muito delicado, pois, a partir do Govemo do
General Médici^^^, temos que considerar que as pesquisas na área do ciclo do combustível,
a despeito do acordo, primeiro com os EUA e alguns anos mais tarde com a Alemanha, no
Govemo do General Geisel, são intensificadas na Instituição.^^*.

Vamos ressaltar um dos trabalhos que chamou nossa atenção durante as nossas análises
por razões que exporemos mais à frente.

Lessa, Carlos (2002). Energia elétrica não é "globalizável". Brasil nuclear, página 6.
"'^ No qüinqüênio 1970-1974 o país foi govemado pelo General Garrastazu Mediei.
678 Na década de setenta a Instituição está muito ativa e vários trabalhos são publicados. Referenciamos alguns de 1973:
Floh, B.;Abrão. Alcídio; Costa, E. Calmon (1973). Amine extraction of uranium, molybdenum and vanadium from acid
leach liquors. Publicação lEA 292. Presented at the AIEA Symposium "The recovery of uranium", 1970.1keda, Etsuko;
Nicolau, Willian; Muramoto, Emiko; Assis, Licio Marques de; Pieroni, Rômulo Ribeiro. (1973). Separação de compostos
iodados biliares e fecais por filtração em shephadex G 25 M. Estudos do Metabolismo entero-hepático da '^'l-tiroxina.
Publicação lEA 293. Separata da Revista da Associação Médica Brasileira, volume 19, número 4, 1973. Cazotti, Raul I.;
Abrão, Alcídio. (1973). Direct spectrofiuorimetric determination of cerium and other rare earths elements in thorium
solution. Publicação lEA 294. Trabalho apresentado : Tenth Rare earth research conference, Arizona, 1973. CONF730402-P-2 volume II, página 1124a. Cazotti, Raul I.; Abrão, Alcídio. (1973). Spectrofluorimetric determination of rare
earths in uranium after separation and concentration of total lanthanides on an alumina column. Publicação lEA 295.
Trabalho apresentado : Tenth Rare earth research conference, Arizona, 1973. CONF-730402-P-2 volume II, página 10801090. Coutinho, F. A. Bezerra (1973). Consequences for nuclear physics of a NN? and a N*N?time reversal violating
vertex. Publicação lEA 296. Mafra, O. Y.; Cesar; M. F.; Kuniyoshi, S.; Goldemberg, J. (1973). Cross-section of the
(?,n) ^"U reaction near threshold. Kieffer, Júlio; Medeiros Neto, G. A.; Pieroni, R. R.; Coelho Neto, Antonio;
Campusano, Luiz Lopes; Cintra, Antonio B. IJhôa. (1973). Perchlorate test in hyperthhyroid patients treated with
radioactive iodine. Publicação lEA 298. Reprinted from the New England Joumal of Medicine, 273, 1965. Agudo, E.
Garcia (1973). Processing of ?-spectra in activation analysis with a programmable calculator. Publicação lEA 299.
Citamos alguns que foram publicados em 1973. No entanto, durante toda a década os trabalhos prosseguiram, mas não os
referenciamos aqui por se encontrarem disponíveis na biblioteca do IPEN. Além do mais, se continuássemos a referenciar
os restantes não teríamos espaço para as reflexões. Alertamos que analisamos todos do ponto de vista de recuperar a
história da Instituição e temos essas análises guardadas no nosso banco de dados manuscrito.
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Interessante que neste trabalho o malefício é proveniente de outra atividade que não a
nuclear. Esta, pelo contrário, é que irá prevenir o malefício.

Esse é um trabalho de cunho social, e se caracteriza pela prestação de serviços
provenientes das pesquisas realizadas no Instituto que, até hoje, permeiam o Departamento
originário da Divisão de Aplicação de Radioisótopos na Engenharia e na Indústria como
era denominado, na época, o atual Centro de Tecnologias das Radiações (CTR), chefiado
pelo Doutor Wilson Aparecido P. Calvo

que relata a sua origem na Instituição

semelhante a tantas outras de outros pesquisadores.

Occhipint. Antonio Garcia (Faculdade de São Carlos): Sánchez, Wladimir: Gaglianone, Sebastião (CETESB). (1973).
Estudos para o sistema de disposição oceânica de Santos e São Vicente. Relatório Parcial número 1. Publicação IEA-300.
Este trabalho teve continuação. Sánchez, Wladimir; Agudo, Garcia; Santos, J. Leomax dos; Szulak, C ; Occipinti. A. G.
(1973). Estudos para o sistema de disposição oceânica de Santos e São Vicente. Relatório Parcial número 2. Publicação
IEA-301. Bedmar. A. Plata; Sánchez, W.; Szulak. C. (1973). Técnicas radioisotópicas aplicadas aos estudos de
características dos aqüíferos dos Vales dos Rios Gurguéia e Fidalgo. Piauí. Publicação lEA - 313. Este foi um estudo em
parceria com alguns consórcios por solicitação do Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Agudo, e. Garcia;
Duarte. U.; Seignemartin (1973). Determinação de Tántalo, Niobio, Titânio e Estanho em minerais pegmatíticos por meio
de técnicas nucleares de análise. Publicação lEA - 314. Plata, A.; Sánchez, W.; Szulak. C. (1973). Estudos dos aqüíferos
das Bacias dos rios Gurguéia e Fidalgo, Estado do Piauí, utilizando isótopos ambientais. Agudo, E. Garcia; Seignemartin.
C. L.; Duarte. U. (1973). Aplicação da análise por ativação neutrônica na determinação de ouro em minerais. Publicação
lEA - 316. Agudo. e. Garcia; Duarte, U.; Ohara,T.; Sánchez W. (1973). Estudos para o sistema de disposição de Santos São Vicente. Relatório parcial número 3. Medição de vazão do esgoto. Publicação lEA - 319!
680 Q Qjj^ iniciou as suas atividades em 1972, com a criação do Departamento de Aplicações de Radioisótopos na
Engenharia e Indústria. Posteriormente passou a ser denominado de Coordenadoria de Aplicações de Radioisótopos e das
Radiações na Engenharia e Indústria (CARREI). Mais tarde ainda surge a denominação Departamento de Aplicações na
Engenharia e Indústria (TE) e finalmente CTR. Na Instituição os nomes das unidades foram mudando e logicamente por
razões outras que não só critérios estéticos. Não nos detivemos no caráter dessas mudanças e pretendemos fazê-lo em um
trabalho posterior. Deixamos registrado que na maioria das vezes essas mudanças de nome estão em consonância com
orientações políticas, mas o quadro de pesquisadores permanece o mesmo ocorrendo com a maioria das linhas de
pesquisas. São mudanças mais de caráter gerencial. Na última ocorrida, pretende-se transformar a estrutura gerencial do
IPEN em uma matriz, no lugar de uma pirâmide. Por isso. a mudança, mais uma vez para Centro no lugar de
Departamentos ou Diretorias sendo que esses não estão colocados em ima linha direta com a superintendência como
antigamente. As Diretorias antigas deram origem aos Centros atuais, já especificados por nós. Subsistem algumas
Diretorias (Ensino e Formação C&T; Administração; Técnica; Segurança Radiológica e Projetos especiais). Ainda temos
a Prefeitura do Campus do IPEN. Os Centros são as unidades de pesquisa. O Conselho Administrativo é formado pela
Superintendência e pelas Diretorias. Temos, também, as Coordenações e Assessorias Corporativas (Comunicação Social:
Qualidade, Meio ambiente e Segurança; Relações Institucionais e a Comissão de Pós-Graduação). Acima dessa estrutura
está o Conselho Superior. No site do IPEN é possível visualizar o organograma da Instituição em 2003.
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Pela própria característica cultural desde a criação, esta unidade se recuperou
prontamente após o término da cooperação dos trabalhos com a Marinha. Aliás,
acreditamos que saiu reforçada dentro daquela análise anterior que fizemos de que a
Instituição mudou após a passagem da COPESP por nossas dependências.
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Logo que terminou a cooperação com a COPESP esse Departamento, quase como um
todo, se viu envolvido em vários projetos de grande porte, sendo muitos deles
subvencionados pela AIEA. Isso acarretou outras parcerias com a transferência de
tecnologia^*'*. O Departamento, também, foi responsável pela instalação do ciclotrón que,
posteriormente, passou a ser um centro independente - Centro de Aceleradores Ciclotrón
sob a chefia do Sr. Wanderley de Lima, fisico e pesquisador proveniente do IFUSP, que
veio a trabalhar no lEA. Antes de comentarmos sobre as experiências de Lima na

o IPEN entrou com a instalação e o pessoal para realizar a operação e a manutenção. A empresa entrou com a
máquina e periféricos, recursos financeiros para instalar a máquina. Isso ocorreu em 1995. logo quando terminou o
projeto com a COPESP.
Entrevista gravada em 17/12/2002 com o Doutor Wilson Aparecido P. Calvo.
683 683 Resposta do Doutor Claudio Rodrigues quando lhe foi perguntado se a parceria com a Marinha mudou a cultura da
instituição. Entrevista gravada em 16/12/2003.
Entre os 150 clientes do CTR destacamos a Cofíbam, Pirelli, Petrobrás, Companhia Siderúrgica Nacional, Hospital
das Clínicas da USP, Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio Libanês, UNICAMP, INPE, SABESP, CETESB, Rhodia,
Carbocloro, etc.
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Instituição, continuamos com o depoimento do Doutor Calvo que nos esclarecerá em
particular a filosofia de trabalho do grupo do CTR.
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Houve problemas, como sempre, de recursos para a construção do irradiador (ver
Iconografia). Foi uma batalha enorme para conseguir a verba na FAPESP que durou quatro
anos. Em janeiro de 2000, o montante aprovado era de R$ 1.7000.000,00.e mais US$
400,000.00 para material importado (fontes radioativas, detectores). Seguindo a linha do
Departamento originário, que desde o início fazia parcerias com diferentes segmentos da
sociedade, a instalação escolhida simula uma escala industrial. Havia um outro sonho,
também típico de pesquisadores e do próprio ser humano, de investir na área de
braquiterapia. A pesquisadora Maria Elisa C. M. Rostelato é a responsável pela
implantação e operação dessa unidade. Depois, vieram os fios de iridio, que foi um projeto
com a AIEA, e os pesquisadores pensaram^*^ em fazer alguma coisa com sementes de
iodo-125 para tratamento de câncer de próstata".
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Os pesquisadores, como o próprio nome revela, não se contentavam em trabalhar no que já estava bem estabelecido,
desejam sempre inovar, mesmo nos períodos mais difíceis. Isso nâo é uma característica única do IPEN. mas não
podemos nos esquecer da dificuldade que foi aceitar que tínhamos perdido uma parceria que se demonstrara promissora,
não somente porque modernizou os laboratórios, mas que também permitiu ao IPEN colocar em prova a sua capacidade.
Entrevista gravada em 17/12/2002 com o Doutor Wilson Aparecido P. Calvo.
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Hoje no mercado uma semente de iodo-125 custa em tomo de 25.00 dólares e um
paciente consome em tomo de 100 a 125 sementes por cimrgia. Nacionalizando, o valor
sai em tomo da metade do preço. Antes de continuar com mais um trecho do Doutor
Calvo, refletimos que este gmpo sempre teve a perspectiva de transformar conhecimento e
processo em tecnologia, diferentemente dos outros grupos do IPEN, da década de sessenta
e setenta. Essa característica de certa fcrma facilitou, para o gmpo, não só o gerenciamento
como a orientação das pesquisas, quando a Instituição como um todo se viu sem uma pema
do seu tripé que era o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas na área do ciclo (o
Estado por meio das verbas da CNEN). O cliente se desinteressou porque siu-giram novas
diretrizes políticas para C&T, no Brasil.

Para o CTR a atividade de irradiação de cabos elétricos continua ocorrendo e trouxe
uma aquisição de conhecimentos tecnológicos para o IPEN. Resumindo entre o que esses
pesquisadores fizeram temos que em 1995 o IPEN irradiou 2105 km de cabos elétricos
chegando a 11.733km em 2001. Isso representou um aumento considerável nos serviços
prestados por esse Centro (CTR) e um maior relacionamento com a indústria, mas ainda
acreditamos que, embora o IPEN preste serviços num relacionamento de mercado, a
indústria é beneficiada, uma vez que cobramos barato, e ela investe pouco em C&T com
exceção, nesse caso específico, da Cofibam.

Ò Doutor Paulo Rela, outro pesquisador que representa bem o CTR, se formou em 1975
em engenharia mecânica pela Escola politécnica da USP e em 1976 em física no IFUSP.
Iniciou as atividades no IPEN em 1975 atuando como engenheiro responsável pela Divisão
das Ofícinas, antigo lEO até 1986. Neste período, a ofícina, embora prestasse serviços
importantes para a comunidade de pesquisadores da Instituição, ainda ocupava duas a três
salas no andar inferior do prédio do Reator. O Doutor Rela foi o responsável pelas novas
instalações que contavam, na época, com modemos equipamentos para operações
mecânicas de usinagens, de caldeiraria, de serralheria, e diversos tipos de soldagens, etc.
Era uma oficina equipada para servir um grande instituto de pesquisa nas suas
necessidades específícas. Este é um assunto que discutimos com bastante atenção
anteriormente.
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Foi um período, em que foi introduzida uma nova filosofia de montagem de células a
quente. Outra fimção que as oficinas realizavam era a manutenção (eletrônica e mecânica)
dos equipamentos, a alta tensão das instalações, manutenção dos aparelhos de ar
condicionados^** instalados nos laboratórios, etc.

Em 1986, o Doutor Rela foi para a iniciativa privada - Centro de Pesquisa da Pirelli atuando no desenvolvimento de fibras óticas. Como o Doutor Rela saiu da faculdade e veio
direto para a Instituição, sua experiência e formação no IPEN favoreceram sua ida para a
Indústria privada. Na indústria, ele desenvolveu um sistema de formação de cabos com
mais de trinta fibras compostas na mesma unidade, assim como a parte de automatização
de fabricação dos cabos. Ainda, a experiência adquirida no Instituto, na parte de soldagem,
acabou por ajudá-lo a introduzir uma linha de soldagem contínua de tubos de alumínio com
fibra ótica no seu interior.

Posteriormente, retomou para as instalações do IPEN só que, desta vez, como
funcionário da COPESP a convite do Doutor Othon Pinheiro da Silva, assumindo a
gerência de desenvolvimento das ultracentrífiigas de 1986 até 1989 quando, então, foi
consolidada a tecnologia das ultracentríñigas. Neste período, foi produzido o primeiro
quilo de urânio enriquecido no país segundo depoimento do Doutor Rela.
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Em 1989, segundo o relato do Doutor Rela, ele participou na COPESP dos trabalhos de
nacionalização de componentes de válvulas que não se encontravam disponíveis no
mercado intemo e nem era possível a sua aquisição no mercado extemo.

Entrevista gravada com o Doutor Paulo Roberto Rela em 2002.
Atual mente, quando precisamos realizar qualquer manutenção nos aparelhos de ar condicionados contratamos firmas
externas.
Entrevista gravada com o Doutor Paulo Roberto Rela em 2002.

286

"Quem

ganhou

fabricados

com isso?

Foi a indústría

no país e a ser exportado^""

quimica.

Os sensores

de membranas

capacitivas

passaram

a se

".'

A empresa Smart que fez o desenvolvimento passou a exportar essas membranas.
Outros componentes que foram desenvolvidos, na época, foram válvulas de alto vácuo,
sensores de vazão que são utilizados na indústria química. Em 1989, o Doutor Rela nos
relata que retoma ao IPEN a convite do Doutor Fulfaro para chefiar o Departamento de
Aplicações da Radiação na Engenharia e Indústria (atual CTR). A tarefa do Doutor Rela
era realizar uma reformulação no Departamento de forma a interagü- mais com a indústria.
O Departamento tinha uma certa tradição, como comentamos, só que era mais voltada para
a técnica em que se usam traçadores radioativos que é uma característica de um instituto de
pesquisa ligado ao govemo. O objetivo era fazer com que as máquinas disponíveis, os
aceleradores de elétrons e irradiadores pudessem ampliar as aplicações para a iniciativa
privada. A partir daí foi adotada como filosofia principal que cada item, objeto e processo
que fossem desenvolvidos como pesquisa tinham que ter um parceiro, na comunidade
industrial ou um mercado latente.
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Em 1993, o Doutor Rela retomou ao IPEN como Diretor de Desenvolvimento de
Produtos e Serviços, atendendo ao convite do Doutor Spero Penha Morato, que era o
Superintendente do IPEN, assumindo os Departamentos subordinados a essa Diretoria (o
atual CTR). Foi nesse período que se incrementou a produção de radioisótopos tanto de
reatores como de máquinas ciclotrons.

Interessante é que, o atual Diretor Técnico do IPEN é um pesquisador com uma origem
bem diferente dessa relatada acima. O Ebutor Roberto Fulfaro é proveniente da Física
Nuclear e discípulo de Marcello Damy de Souza Santos, como sabemos um físico
experimental. No entanto, aquele pesquisador também aprendeu dentro da Instituição a ser
mais dinâmico e a se adaptar às mudanças, pois no auge de sua carreira como pesquisador

""^ Entrevista gravada com o Doutor Paulo Roberto Rela em 2002.
Entrevista gravada com o Doutor Paulo Roberto Rela em 2002.
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e chefe do Departamento de Física Nuclear, foi transferido, nos anos oitenta, para chefiar
uma Diretoria totalmente à parte no Instituto, denominada Diretoria de Segurança Nuclear.
Esta estava muito mais dirigida para prestar serviços intemos de proteção radiológica
ocupacional e ambiental, monitorando as atividades em todos os laboratórios que
trabalhassem com material radioativo e o meio ambiente em tomo da área de influência do
Instituto. Um universo bem diferente daquele que o Doutor Fulfaro estava acostumado. O
Doutor Roberto Fulfaro iniciou a sua carreira no Laboratório de Física do Estado Sólido da
ano da Faculdade de Física da USP já era contratado como
pesquisador. Já tinha feito algumas disciplinas de pós-graduação na área de Estado Sólido.
Tomou conhecimento de que na Instituição tinha chegado um "expert" americano, enviado
pela AIEA, que pesquisava a estrutura de cristais usando um feixe de nêutrons.

Nesse período, primeira metade dos anos sessenta, tudo era resolvido, como já
descrevemos, pelo Superintendente que era o Professor Pieroni. Este pesquisador tinha
sido professor de ótica do aluno Roberto Fulfaro. Imediatamente o aluno foi aceito e teve
que pedir demissão da USP. Mesmo que no período, a crise de falta de emprego não era
ainda tão grave não existia um grande campo de trabalho para pesquisadores em física. Foi
um grande risco assumido pelo aluno, que reflete a atração que um Instituto na área nuclear
despertava nos jovens daquele período. O contato do Doutor Fulfaro com o professor
Damy ocorreu quando este deixou a Presidência da CNEN e voltou para a Instituição,
assumindo o cargo que lhe pertencia de chefe da Física Nuclear. Foi, nesse período, que
constmíram

os

espectrómetros

dos

quais

comentamos

alguns

dos

trabalhos

anteriormente^'^. Eles trocaram cartas com um jovem pesquisador do Canadá que lhes fez
algumas sugestões para o trabalho. O pesquisador, segundo relato do Doutor Fulfaro
acabou ganhando o Prêmio Nobel. No entanto, fundamentalmente o gmpo era orientado,
no Brasil, pelo professor Damy.

O Doutor Fulfaro nos relatou que não tinha uma visão de tudo o que a Instituição
significava, e que só conhecia a parte de física do lEA. Ainda nos relata que, com a partida
do professor Damy para a UNICAMP, o professor Pieroni acabou nomeando-o para a
chefía da Divisão de Física Nuclear e dois anos depois foi nomeado chefe do Centro que
gerenciava a Física Nuclear, a Radioquímica e o Reator. Foi nesse período que o
Entrevista realizada em 02/10/2002 e gravada com o Doutor Roberto Fulfaro Diretor Técnico no IPEN.
O pesquisador nos relatou que um espectrómetro custava em torno de US$ 400.000.00 . na época, e que o grupo
conseguiu construir um gastando em tomo de US$ 25,000.00.
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pesquisador começou a se inteirar das atividades do lEA e quais eram as suas finalidades.
Não havia, e ainda não há efetivamente, eleições para os cargos de direção. A nomeação
era feita pela escolha do Superintendente como um cargo de confiança. Há pouco tempo,
com as novas diretrizes, foi implantado um sistema de eleição pela comimidade, mas
efetivamente, isso só foi feito na CCTM quando, então, foi eleito Gerente o Doutor
Arnaldo H. P. de Andrade.

O Doutor Fulfaro tem a visão de que o lEA surgiu de uma maneira natural como um
apêndice do Departamento de Física Geral e Experimental da USP. Temos uma visão
diferente como já nos manifestamos, muito embora alguns fisicos tenham vindo desse
Departamento trabalhar no lEA.

"Os físicos
reator

precisavam

de pesquisa

de uma máquina

que gerava

com a USP que se habilitaram

nêutrons.

nova e moderna

e que estava

(....). Para obter essa máquina

no Programa

Átomos

em uso no período,
fizeram

para a Paz. Conseguiram

articulações
o reator

na moda,

era

com o CNPq

um
e

atomic J''^^"

Vimos que no início só tinha o reator, mas havia muitos projetos ousados para um país
como o Brasil. É verdade que em volta do reator começaram as experiências e tudo o que
resultou no atual IPEN. Foi necessário no início, também, um conhecimento de
radioquímica e de proteção radiológica, pois as amostras que eram irradiadas saíam
"ativas". Pelos espectros de decaimento identificavam-se os materiais. Foi necessário obter
o conhecimento de como os nêutrons interagiam com a matéria, transmissão de nêutrons,
absorção, espectro de nêutrons,

fluxos,

etc Portanto, também era necessário um

conhecimento especializado de fisica nuclear. Esse encadeamento conduziu à importância
de se adquirir conhecimento da tecnologia de confecção de elementos combustíveis e,
como se fazia o rodízio dos elementos combustíveis, tomou-se necessário obter
conhecimentos de metalurgia nuclear. Como o material irradiado poderia ser usado para
marcar moléculas foi dado também início à produção de radioisótopos já em 1959 com o
iodo para suprir as necessidades da classe médica, como já discutimos. Isso conduziu à
radiobiologia.

Assim foram criadas as Divisões, as Diretorias Temáticas, os Departamentos. No
entanto, não nos esqueçamos que esse pano de fimdo embora seja real, não é o principal. É
"'^ Entrevista concedida pelo Doutor Roberto Fulfaro em 02/10/2002. Naquele período realmente os físicos da USP
dispunham de feixes de partículas carregadas. Os nêutrons eram a novidade do momento.
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um tipo de raciocínio correto o que fizemos, mas não é o cerne da origem e
desenvolvimento da Instituição. O objetivo central era dominar a tecnologia do ciclo do
combustível. Seria um Instituto muito frágil se tudo fosse acontecendo dessa maneira tão
espontânea. Tudo fiincionava como uma ponte para se atí-avessar um rio caudaloso e
atingir a outra margem, mas o objetivo principal não era a ponte. Depois que percorremos
o Instituto, desde a sua criação, podemos falar isso como uma comprovação das nossas
hipóteses iniciais.

Tínhamos, no início uma visão limitada da Instituição. Após um longo caminho em um
debate conosco mesmo, com as fontes e os depoentes tecendo várias hipóteses diferentes e
muitas vezes antagônicas, conseguimos vislumbrar novas idéias que não anulam aquelas
iniciais, mas que também não são mais as mesmas. Neste processo acabamos por entender
a história da Instituição.

Embora, desde o início falamos em continuidade e empenho, percebemos que esses,
digamos, parâmetros que norteiam as atividades humanas, não são funções lineares do
tempo. Existem avanços e retrocessos. Ainda fica o questionamento quanto à falta de
continuidade só que com outro aspecto. Subjacente às políticas de desenvolvimento, em
uma perspectiva macro, no caso o tempo de vida da hstituição, percebemos que existiu
uma continuidade na tradição implantada pelos primeiros pesquisadores. É assim que o
professor Shigueo Watanabe plantou uma semente que deu muitos frutos e de qualidade, os
professores Marcello e Tharcísio Damy, o professor Fausto W. de Lima, o professor
Pieroni, o professor Rui Ribeiro Franco e outros. A pós-graduação se fortaleceu, a
biblioteca cresceu em quantidade e qualidade, os laboratórios foram modernizados, mesmo
que à custa de compras de equipamentos no exterior, a produção de radioisótopos é uma
realidade, algumas das competências adquiridas na época das pesquisas na área do ciclo do
combustível estão dando frutos, ainda que não no objetivo principal que era o de construir
reatores de potência e dominar todo o ciclo do combustível. Muito também ficou para trás
e a desejar uma continuidade e um repasse para o setor produtívo. Assim também
aconteceu com algumas pesquisas que, em alguns momentos, paradas definitiva ou
temporariamente, acabaram dando frutos indiretos. Essa é a conclusão que chegamos
depois de páginas de estudos e análises. Continuemos, no entanto, ainda um pouco mais
antes de chegarmos a uma conclusão final. Queremos ir mais adiante analisando os
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documentos para estarmos bem seguros sobre o que descartaremos e o que aceitaremos das
nossas hipóteses.

Mais adiante comentaremos sobre os trabalhos que começaram na década de setenta e
mesmo antes sobre corrosão de materiais voltados para os elementos combustíveis. A
corrosão é uma deterioração do material por ação química ou eletroquímica do meio. Ela
provoca perdas enormes em qualquer país. Imaginemos em países em desenvolvimento,
que não podem perder dinheiro, pois não têm como repô-lo.

Um grupo do Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais (CCTM) se dedica a estudar
esse assunto e comparar as diferentes ligas e materiais (ver Iconografia). Com esses
estudos de processos de corrosão, poderemos reduzir enormemente perdas como a
degradação de estruturas pela ação do meio ambiente. A experiência do grupo é o resultado
dos estudos que começaram no antigo Centro de Metalurgia Nuclear para a área de
elementos combustíveis.

"Na construção
estudos.
aplicação

Para proteger
e de baixo

(...). O produto
revestimentos
catódica
outro (o

civil, barras

o sistema
custo,

já é utilizado
à base de zinco

sacrificial,

de aço empregadas
contra

empregando

a corrosão,
tanino,

para converter
utilizados

em que um material

em estruturas
um estudo

um produto

ferrugem.

pela indústria
se corrói

de concreto

armado

de doutorado

nacional

propõe

retirado

de mestrado

automobilística.

Trata-se

são objetos

um processo

da casca

Em outro projeto

mais facilmente

também

da Acássia

de

de

fácil
negra

estão sendo

estudados

de uma proteção

chamada

(no caso o zinco)

e acaba protegendo

o

aço)'*''^.

Na Instituição temos muitos outros exemplos como esse. Além dessa tradição não nos
esqueçamos da reprodução do comentário feito, logo acima, por Lessa que se encaixa bem
no que estamos comentando^'^.

A tradição e a experiência em C &T sempre deixam as suas marcas positivas, mesmo
que os resultados não tenham sido aqueles inicialmente previstos. O CTR, na década de
setenta, trabalhava com traçadores radioativos. Uma tradição que perdura, mas renovada.

'''' órbitaipen (2002). Ano II, número 11. Julho / agosto. Área de Materiais desenvolve estudos contra a corrosão, página
5.
.
6% " j o j a
que você constrói instalações com alta tecnologia você aperfeiçoa e eleva o nível de desempenho de sua
estrutura produtiva" Lessa, Carlos (2002). Energia elétrica não é "globalizável". Brasil nuclear, página 6.

291

"Indústrias

que produzem

hidróxido

de sódio

e cloro

detergentes

e desinfetantes

- utilizam

mercúrio

no processo.

são empregados

traçadores

mercúrio,
na

célula

determinação
massa

eletrolítica,

é possível

da concentração

de mercúrio

sem precisar

radioativos,

determinar
do traçador.
parar

a

pelo processo

de eletrólise

Para saber se há variação,

no caso merctirio-203.

a massa
A grande

total

- como fabricantes

do elemento

vantagem

da técnica

dessa quantidade

Após a diluição
presente

do

em cada

é permitir

de
de

radioisótopo
célula,

a quantificação

pela
da

produção"^".

Este é um trabalho de aplicações de traçadores que remonta o início do Departamento
(atual CTR) nos anos setenta e está inserido em pesquisas realizadas para a determinação
de tempo de residência, tempo de trânsito e vazão em processos industriais de plantas de
tratamento de esgotos. O estudo teve o seu início marcado por um grande projeto, de 1972
a 1973, de estudo para o sistema de disposição oceânica de esgotos de Santos e São
Vicente, para um emissário submarino^'*.

Esses pesquisadores já começaram as suas atividades, ainda que timidamente, com
parcerias, sobretudo com a empresa pública na década de setenta. O perfil das suas
atividades facilitava esse intercâmbio e ajudou no momento em que precisando de verbas
para as suas pesquisas, fossem mais ousados na busca de parcerias que viabilizassem os
seus projetos e sonhos, como bem atestam as palavras do Doutor Calvo. Outra interessante
característica do grupo (CTR) que ficou destacada logo que começamos a pesquisar as
atividades realizadas pelo Centro, é a formação de uma cultura de equipe e objetivos bem
definidos facilitando com sucesso em dominar a tecnologia, difundi-la e transformá-la em
inovação. Podemos dizer que essa é uma das conquistas desse grupo dentro do IPEN que
definimos como um arquipélago composto de inúmeras ilhas que são os seus Centros,
mesmo que a estrutura esteja mudando.

órbitaipen (2001). Traçadores radioativos permitem estudar processos industriais. Ano II. número 7.
Novembro/dezembro de 2001. Página 3.
O Departamento se envolveu em grandes projetos desde a sua criação. Destacamos : entre 1976 e 1978 a instalação do
acelerador industrial de elétrons JOB 188 (0,3 mA a 25mA;0.5MeV a I.SMeV): em 1980 foi o dominio e implantação da
tecnologia de indução de cor, por irradiação em cristais de topázio, em I98I, inaugurou o laboratório de produção de
fontes seladas para gamagrafia industrial e controle de processos industriais; em 1993 ocorre a fundação da Associação
Técnica Brasileira de Cura por Radiação (ATBCR) com sede no CTR e que abriga em tomo de 40 empresas associadas.;
Entre 1993 e 1997 trabalho dentro do projeto AIEA intitulado "electron beam treatment of wastewater" no valor de
550,000.00 dólares.; entre 1994 e 1998 trabalho em cooperação com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE.
na área de detectores e sensores de radiação com a construção de 12 módulos de plásticos cintiladores de grande volume
para mapeamento cósmico; entre 1995 e 1996 projeto financiado pela AIEA no valor de 400.000.00 dólares intitulado
'"National Program on Radiation Sources Development and use in Brachytherapy of cancer.; entre 1995 e 1996 instalação
do acelerador industrial de elétrons JOB 307 (1.5mA a 65mA e 0,75MeV a I,5MeV em parceria com a empresa Cofibam
Condutores elétricos Ltda.; em 1999 é dominado a tecnologia de irradiadores de grande porte de cobalto-60 com a
constmção e instalação de um irradiador.; Em 2000 domina-se a tecnologia de produção de sementes de iodo-125 para
tratamento de câncer de próstata e que consta com um projeto FAPESP aprovado para a produção em escala piloto das
sementes de iodo-125.Ainda em 2000 ocorre a inauguração do Banco de Tecidos Biológicos no Hospital das Clínicas em
parceria com o CTR que faz a radioesterilização (ver capítulo de iconografia).
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Possivelmente, no futuro, a Instituição sofrerá mudanças e as parcerias entre Centros
serão mais bem aceitas e o convívio mais suave. Alguns pesquisadores nos relataram as
dificuldades de usar um equipamento dentro do Instituto que não fosse do seu próprio
grupo. Muitas vezes tinham que ir usá-lo em outra Instituição.

O Gerente do Centro de Aceleradores Ciclotrón, Wanderiei de Lima^'', nos relatou a
sua longa caminhada na sua carreira profissional. Este pesquisador passou várias vezes
pelo IFUSP, trabalhando com o professor Oscar Sala no antigo Van Der Graaf, passando
pela indústria, retomando ao IFUSP e, finalmente, veio com a sua bagagem cultural
enriquecer a Instituição e ao mesmo tempo continuar a sua formação.

"Recebi

um projeto

trabalho

de física,

projeto

construindo

americano.

hidráulicas.
física.

individual

Sala de fazer

um sistema

ótico magnético.

(...). Após dois anos de problemas

(...). Fiquei cinco anos na indústria

Devia quatro

cadeiras.

em um ano conclui
especialista

do professor

O professor

o curso

em hidráulica.

Por ser físico

de ions para

(...), estávamos

financeiros

Hambúrguer

pelo

IFUSP,

fui trabalhar

tive essa facilidade

enquanto

foi

uma reprodução

em uma fábrica

para voltar e concluir

me conseguiu

(...). Acabei

o Van Der Graaf

fazendo

e houve uma oportunidade

Ernesto

e fui contratado

uma fonte

de um

de

bombas

o curso

uma bolsa na FAPESP.

também

estava

me transformando

na

um

de
(...).

em

um

empresa^'"'".

Toda essa experiência do pesquisador foi importante para a montagem do ciclotrón do
IPEN. Na realidade, como ele mesmo se denomina, temos um físico-engenheiro. Esse é um
caso em que a formação foi realizada fora do Instituto, mas mesmo assim, continuou
posteriormente, a se realizar no IPEN.

"Quando
no sistema
muita

o Peletron
hidráulico

flutuação

informado,
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do IFUSP
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de pressão
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projetado
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resolver

o problema

da pressão.
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o sistema,

o problema.
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(...) acabei
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O professor

as possibilidades
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problemas

(...). Na descida

(...).

todas
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da física

tinha
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foi
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experimental

e

pressão'"''''

Exemplos como esse nos demonstram a importância da sinergia entre a teoria e a prática
para que sejam resolvidas questões tecnológicas e se desenvolvam C&T. As experiências e

Entrevista gravada em abri! de 2003 durante vários dias, extremamente esclarecedora, mas que nâo reproduziremos
integralmente nesse trabalho por motivos de opção metodológica.
""^ Entrevista gravada com Wanderiei de Lima em 2003.
™' Entrevista gravada em abril de 2003 com Wanderiei de Lima.
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os estudos sedimentam o substrato mental. No caso particular desse pesquisador houve
ainda um acréscimo na sua formação propiciado pela sua passagem pela Secretaria de
Ciência e Tecnologia no Ministério Federal em tomo de 1984, quando era o primeiro
Secretário Baltista Vidal, físico da Bahia. Nessa secretaria ele teve a oportunidade de
trabalhar com um levantamento das condições das indústrias eletro e eletrônica no Brasil
onde se pesquisou a situação da época, as perspectivas futuras, pontos de estrangulamento,
etc. Essa é uma outra bagagem que o capacitou para trabalhar de maneira diferenciada na
instituição. Um dos resultados dos trabalhos foi a introdução na Zona Franca de Manaus de
um critério tecnológico no cálculo de imposto. Foi a primeira vez, segundo o depoente, que
se iniciava dentro de uma equação de cálculo de imposto um conceito tecnológico

Outros pesquisadores que trabalham atualmente no Centro de Aceleradores Ciclotrón
tiveram uma passagem dentro da Instituição bastante rica. O Doutor Valdir Sciani,
responsável pela produção de radioisótopos no ciclotrón, é um dos muitos exemplos, que
começou a sua carreira como aluno de pós-graduação, no final da década de setenta, sob a
orientação do Doutor Georgi Lucki, no antigo Centro liderado pelo professor Shigueo
Watanabe.

"Fico

muito

satisfeito

IPEN, há muito

de poder

participar

da história

do IPEN, pois

nos dedicamos

de corpo

e alma

ao

tempo^°^"

O Doutor Valdir Sciani ingressou no IPEN como bolsista, em 1975, no gmpo do Doutor
Georgi Lucki que se ocupava de danos de radiações em materiais. No início de 1976
iniciou os estudos de pós-graduação. Fez parte da primeira turma de pós-graduação do
IPEN. Defendeu o mestrado em 1978. No meio tempo, o gmpo que estava na antiga
Coordenadoria de Ciência e Tecnologia de Materiais (CCTM), foi transferido para a antiga
CARREI. Após a defesa do mestrado em 1978, o pesquisador iniciou o programa de
doutorado tendo ainda o Doutor Lucki como orientador.e na mesma linha de pesquisa de
danos de radiações em materiais, ligas metálicas. Nesse período, houve a oportunidade de
realizar toda a parte experimental do seu trabalho no Centro de Pesquisas Nucleares na

™^ Dependendo do grau de nacionalização o imposto caia. O grau de nacionalização envolvia conceito tecnológico. Se ao
invés de importar uma placa montada com os componentes estrangeiros, esta fosse montada com componentes nacionais
o critério era completamente outro. Foi implantado um sistema com uma simplificação, uma vez que a equação original
era bastante complexa. Logicamente, esse detalhe não está diretamente ligado com o IPEN, mas certamente nos faz
refletir sobre os incentivos para desenvolvimento de C&T no país.
™' Entrevista gravada com o Doutor Valdir Sciani em 2003.
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Alemanha^'''' onde estava instalado um ciclotrón CV28. o mesmo modelo do primeiro que
foi instalado no lEA. Após dois anos, o pesquisador retomou ao Brasil. Retomando ao
IPEN escreveu a tese e defendeu em 1985. Ressalta-se que, durante o desenvolvimento da
parte experimental foi possível desenvolver dispositivos para irradiação em ciclotrón.

O estudo de danos de radiação na Instituição visava a um maior conhecimento dos
materiais estmturais e testes realizados durante a irradiação, pois simulava uma situação
real de difusão acelerada com o intuito de prever a durabilidade de peças submetidas à
irradiação, ou seja, estudar a vida útil dos materiais que fossem usados em um reator de
potência. Esta experiência profissional e as características específícas da Instituição
acabaram abrindo um novo horizonte, que é a beleza típica de quem trabalha em qualquer
ramo de atividade, assim como em C&T. A carreira do Doutor Valdir se dirigiu para a
produção de radioisótopos e ele se especializou no desenvolvimento de dispositivos alvos
para a produção de radioisótopos. Isso foi intensificado na década de noventa'"^.

O ciclotrón passou a ser um importante equipamento para a produção de radioisótopos.
O primeiro radioisótopo a ser colocado em produção rotineira foi o gálio 67, depois o iodo
123. Mais recentemente (1997), o flúor 18. Além desses, entre 1985 e 1998 algims outros
radioisótopos foram desenvolvidos pelo Centro de Radiofármacos (dissertações de
mestrado e teses de Doutoramento), não entraram em produção rotineira, mas serviram
como acúmulo de experiência para outros desenvolvimentos. Alguns outros estudos foram
realizados em parceria com o IFUSP, a Física Nuclear do IPEN e um intercâmbio com a
Universidade Fluminense do Rio de Janeiro.
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™'' O Doutor Valdir trabalhou em danos de radiação só que utilizando o ciclotrón em um programa para materiais para
reatores de fusão e participou de estudos de difusão de He em metais e que foi o tema da tese de doutoramento.
™' A linha de pesquisa amplamente por nós comentada que foi traçada pela direção do Instituto que foi a produção de
radioisótopos.
Os radioisótopos produzidos em ciclotrón são o gálio 6 7 , o iodo 123, o tálio 201, o índio 111 e o flúor 18 que são os
mais importantes.
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um novo acelerador

com uma nova concepção.

produção

de

comercial

Foi adquirido

um ciclotrón

de lons negativos,

próprio

para

a

radioisótopo/"^"

Em outras passagens, já comentamos sobre a produção de radioisótopos e o seu
significado para a sociedade e a inserção desse campo de pesquisa e produção dentro das
novas orientações de pesquisas na área nuclear para países como o Brasil. Só
acrescentaremos que, mesmo com precariedade de verbas, a Instituição investiu em um
novo ciclotrón e dentro dos seus projetos foi uma decisão acertada. O novo ciclotrón foi
adquirido da Bélgica, um ciclone 30. A produção de flúor que era realizada no CV28 foi
transferida para o novo acelerador com a construção de novas células para desmontagem
dos alvos irradiados, novo sistema de monitoração ambiental. Após a implantação da
produção de flúor, houve um grande esforço de três centros do IPEN (CAC, CR e o CTR)
para o desenvolvimento de um dispositivo de irradiação, inteiramente nacional, de gás
xenônio^*'* para a produção de iodo 123. Isto possibilitou uma economia de divisas e o
desenvolvimento de uma tecnologia que beneficia o país. O sistema tinha para a época uma
tecnologia sofisticada de automações. Ele se mostrou de confiabilidade e, como já
comentíimos em outro trecho, a própria empresa que vendeu o novo ciclotrón se mostrou
interessada em divulgar o irradiador como parte da lista de produtos oferecidos pela Ion
Beam Applications.

Outro exemplo a mais, que podemos citar, localiza-se no Centro de Lasers e Aplicações
(CLA). O Doutor Nilson Vieira Jr. que começou a sua carreira no IPEN, em 1979^^^, após
ter realizado a sua dissertação de mestrado no IFUSP (mestrado em física nuclear), quando
foi convidado pelo Doutor Spero Penha Morato (coordenava a Área de Processos
Especiais) para desenvolver um projeto junto com o CTA (Sepisia), ligado ao programa de
separação isotópica brasileiro via Laser. Trabalhavam no projeto, desde aproximadamente
1978 o Doutor Sérgio Porto da UNICAMP e mentor cientifíco do projeto, o Doutor
Claudio Rodrigues^'° pelo IPEN (chefíava o Centro), o Coronel José Alberto Amarantes do
CTA e o Doutor Othon Luiz Pinheiro da Silva pela Marinha. O objetivo como já sabemos
era de procurar o domínio da tecnologia do ciclo do combustível nuclear, nesse caso que
envolvia a separação isotópica que é uma das áreas mais sensíveis do domínio. Mais uma
™' Entrevista gravada com o Doutor Valdir Sciani em 2003.
™« US$ 920.000.00/0,5kg
Realizou o seu doutoramento, na área de Laser, nos EUA no Bell Laboratory entre 1981 e 1984.
Ver Iconografia onde consta a fotocópia da carta do Doutor claudio Rodrigues para o professor Pieroni que prenuncia
o projeto.

296

vez, só que agora já quase na década de oitenta, a energia nuclear era um campo que
envolvia os pesquisadores com o seu caráter de "big science".

O Doutor Nilson D. Vieira Jr. ficou responsável pelo desenvolvimento de imi Laser de
estado sólido, imi projeto que começou realmente na antiga CCTM do professor Watanabe,
nos trabalhos de espectroscopia ótica de cristais (LiF). A Doutora Izilda Márcia Ranieri fez
mestrado sob a orientação do Doutor Spero nessa área. Em 1979, o Doutor Nilson e a
Doutora Izilda trabalharam juntos, até 1981, nesse projeto, quando conseguiram fazer o
primeiro laser de estado sólido, totalmente fabricado no país. Paralelamente, o projeto de
separação isotópica estava caminhando. Encontrava-se no grupo o Doutor Umberto Riella
que era responsável por conseguir a evaporação do urânio atômico. Outros pesquisadores
trabalhavam na parte ótica sendo que do IPEN trabalhavam a Doutora Maria Sylvia Gorski
e o Doutor Armando Mirage. Esta primeira citada, em outra passagem, por causa do
desenvolvimento dos contadores Geiger. Outros pesquisadores trabalhavam com lâmpada
de catodo oco.

Este projeto, separação isotópica, que inicialmente estava inserido no projeto maior de
domínio do ciclo do combustível, formou pesquisadores até 1984 quando retomou para o
CTA. Essa é uma discussão que não nos embrenharemos nesse trabalho, pois merece uma
atenção especial e pesquisas adicionais que poderão ser realizadas no fiituro.

O importante é que esse gmpo, parcialmente vindo da antiga CCTM coordenada pelo
professor Shigueo Watanabe foi o embrião do atual CLA. Uma parte da competência
adquirida

ficou

no IPEN e permitiu

que se desenvolvesse

uma capacidade

de

desenvolvimento de lâmpadas de catodo oco ou fiio, e em particular a lâmpada de
urânio'"'. Esta competência que foi desenvolvida pelo Doutor Armando Mirage até hoje é
importante e o IPEN fomece as lâmpadas para o CTA. Apesar da separação entre os
gmpos envolvidos, os pesquisadores do IPEN conseguiram, graças à experiência adquirida,
continuar a alçar o vôo só que dessa vez um vôo solo.

"Co/w o descolamento
vertente
materiais

nuclear
ópticos

do projeto

que era o guarda
eletrônicos

de separação
chuva

isotópica

do nosso

(...), desenvolvimento

trabalho.
de lasers

do IPEN

(...), nós perdemos

Tínhamos
que estavam

entre

aspas

essa

uma área de desenvolvimento
de certa forma

voltados

de
para

a

O átomo presente na lâmpada está livre e as transições atômicas servem de referência para a sintonia dos lasers para o
processo de separação.
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área de separação
não teríamos
área

isotópica

condições

nuclear,

que

ou de fusão

financeiras

seria

que era um sonho para um país de terceiro

de acompanhar

o processo

o que existia

de fusão,

de produção

de mais
de

mundo

moderno,

energía

limpa

como o nosso,

e,

mais investigativo

na

que

da

é um

sonho

humanidade''^".

Quando o projeto do CTA se separou do IPEN, o grupo fícou a principio sem desafios,
uma vez que a vertente do momento era nacionalista e compreendia, entre outros
desenvolvimentos na área nuclear, a separação dos isótopos de urânio visando ao
enriquecimento isotópico. Acrescentamos que, inicialmente, o Doutor Othon Pinheiro da
Silva e a sua equipe estavam físicamente, também, alojados no prédio do atual CLA. O
clima era de muito nacionalismo, pois eles trabalhavam no projeto das ultracentrífiígas.
Ainda não falamos em detalhes do projeto. Ele começou com uma reengenharia. As
bombas do tipo turbo-moleculares, que giravam em alta velocidade, serviam para orientar
o processo de separação isotópica por ultracentrifugação. As ultracentrifugas que tinham
sido compradas pelo Almirante Álvaro Alberto, isso já é bem c o n h e c i d o ^ t a m b é m foram
trazidas para estudos pelo grupo liderado pelo Almirante Othon Pinheiro da Silva (ver
Iconografia).

" O s americanos
trazidas
visitas

nos obrigaram

de delegações

americanas

tudo o que fazíamos.

O início

do projeto

processos

especiais.

com a sua parte
conseguiu

geração

(as ultracentrifugas)

para o IPEN, tinha uma sala onde elas ficavam

mostrar

industrial

a emparedá-las

e acredito
de

de separação
Depois

eram

Corríamos

via

um mercado

uma realidade

enorme

para

da Marinha
nacional.

esse produto,

retiradas

(...). Às vezes nós
Instituição

ocorreu

apesar

e

foram
tínhamos

e tínhamos

um programa

também

e levou o projeto,

com o projeto

virou

pela

que existia

ultracentrifugação,

fez os seus prédios

e hoje

para estudo.
aceitas

o risco deles perceberem

em cooperação

do processo
que existe

compulsoriamente

isotópica

a Marinha

de engenharia,

o domínio

que

escondidas,

(...). Elas foram

em
aqui

andamento.
na área

do IPEN ter

para

urânio

em

(enriquecido)

de

continuado

até o seu êxito. Em 1986 o
A INB vai entrar

que

Brasil

separação
para

a

energia'''".

Voltemos ao Centro de Lasers e Aplicações (CLA). Quando o grupo estava trabalhando
com o professor Sérgio Porto, sua diretriz foi que se dominasse a produção de lasers do
estado sólido de alta potência. Segundo o Doutor Nilson Vieira Jr. O Doutor Porto

Entrevista com o Doutor Nilson Vieira Jr, Gerente do CLA em 2003.
Quando o Brasil quis entrar no ciclo nuclear na década de cinqüenta, que coincidiu com o mesmo período de fundação
do CNPq, as ultracentrifugas foram importadas alpuns anos depois. Toda a série de acontecimentos é bem documentado e
citamos o livro O Almirante e o novo prometeu. Alvaro Alberto e a C&T. Motoyama. Shozo; Garcia, João Carlos (1996).
Organizadores. São Paulo. UNESP/CHC - U S P .
Entrevista com o Doutor Nilson Vieira Jr. Gerente do CLA em 2003.
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acreditava que esse domínio era importante não somente para a área nuclear, mas também
para a independência do Brasil nessa área tecnológica. O IPEN tinha a tradição na área de
materiais que começou com o desenvolvimento de materiais dosimétricos e, depois, foi
desenvolvida a parte de crescimento de cristais com o Doutor Spero Penha Morato e a
Doutora Aríete Cassanho^'^. Estes dois pesquisadores consolidaram o laboratório de
crescimento de cristais que hoje consegue crescer cristais de altíssima qualidade ótica para
produção dos lasers.

"£ uma competência
cristais

única.

com a qualidade

(...) que começou
(...) do

Acho

que na América

latina

não tem nenhum

para produzir

laser.

Baseado

necessária

a fazer

o desenvolvimento

das fontes

nessa

para alimentação

grupo

que consiga

competência

produzir

ampliou-se

e o desenvolvimento

os

o

grupo.

da parte

ótica

laser

Quando o grupo começou a ganhar prestígio junto à comunidade científíca isso facilitou
a aprovação de um projeto FINEP. Foi o primeiro projeto em que se tentava recurso de um
órgão de fomento Federal.

"Foi à primeira

solicitação

conta essa história.
Rex Nazareth,
ganhamos
de laser

desenvolvida,
Brasil

O primeiro

não queria

o projeto.
com

que

de recursos

uma
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naquela

época,
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Segurou

recursos

potência.
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responsabilidade,

projeto,
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o do CTA
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Federal,
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de laser
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do sistema

Federal.

(..)
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Outro
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de Ótica Aplicada,
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sempre
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Doutor
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de laser
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(...) e
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protótipo
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sob a

no
nossa

desenvolvimento''

Foi desenvolvido o primeiro laser e depois foi feito um segundo. O grupo conseguiu
mais apoio do PADCT e veio a desenvolver um conjunto de lasers. Em 1986, existia um
problema de difícil solução com as ultracentrifugas^'*. Além do mais, a sua estrutura é
muito complexa com um problema adicional, é construída com um aço especial (maraging)
cuja tecnologia de fabricação foi desenvolvida no Brasil, na época das pesquisas para

A doutoraa Aríete Cassanho trabalhou no Laboratório Bell e veio a se tomar uma competência na área de crescimento
de cristais. Atualmente ela se encontra nos EUA. Ver iconografia.
Entrevista com o Doutor Nilson Vieira Jr, Gerente do CLA em 2003.
Entrevista com o Doutor Nilson Vieira Jr, Gerente do CLA em 2003.
' " A s ultracentrifugas têm uma rotação com alta freqüência que normalmente não é revelada por ser um parâmetro
sensível porque é muito difícil de ser obtido e é importantíssimo para o seu funcionamento.
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enriquecimento isotópico, como nos tinha sido relatado pelo Doutor Othon Pinheiro da
Silva.

" O aço

de que

fabricação.

são

feitas

as ultracentrifugas

O Brasil desenvolveu

não

essa tecnologia

são

vendidos

e não a

e nem

repassadas

as tecnologias

de

repassa'"'".

As ultracentrifugas também são constituídas de mancáis magnéticos que também são
considerados uma alta tecnologia. Em alta velocidade, começavam a ocorrer problemas de
ressonância e precisava parar para rever o balanceamento de massa. Isso implicava em
atraso no projeto tomando-o inviável. O enriquecimento é realizado em cascata de uma
ultracentrifuga para outra.

"Precisava

parar

a ultracentrifuga,

(...) e inviabilizava
para

leparar

Pensamos

o problema

em fazer

uma experiência
rotineira.
Spero,

o projeto

porque

para produzir
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ficando

um balanceamento

muito

A COPESP

boa, ainda
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(...) e eu saímos,

laser buscando-os

(...), para se fazer
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não tínhamos
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laser.
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(.). Isso demorava
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fazer

no mundo
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alternativa.
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a solução.
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solução
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trinta

e
(...).
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ir buscar
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de pesquisadores

uma viagem
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impossível.
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um grupo

a correção

de
O

forma
Doutor

empresas

de

1986™".

O grupo de pesquisadores, enviados pelo mundo para solucionar o problema acima
descrito, acabou por descobrir uma empresa nos EUA que era especialista

em

balanceamento dinâmico. Segundo depoimento do Doutor Nilson D. Vieira Jr., foram
mostrados vários exemplos de balanceamento dinâmico. Um deles era um pedaço de aço
que eles identificaram como sendo parte do programa nuclear americano.

"Então

eu e o engenheiro

sigilosos.
caderno
informação

Enquanto
e traçou

que nos acompanhava

conversávamos
as medidas

(...).

o engenheiro

olhamos
Eduardo

Isso era um dado

foi vital para os desenvolvimentos

e vimos que lá tinha alguns

posteriores

deu um jeito

estratégico
da

de colocar

dados

(...), que

o cilindro

que não era conhecido

em cima

no Brasil.

eram
do
Essa

Marinha'^'".

Ainda o Doutor Nilson nos relatou que indicaram para a Marinha a empresa que poderia
lhe fomecer o laser necessário. Foram comprados dois, mas foram impedidos de vir para o

Entrevista com o Doutor Nilson Vieira Jr, Gerente do CLA em 2003.
™ Entrevista com o Doutor Nilson Vieira Jr, Gerente do CLA em 2003.
Entrevista com o Doutor Nilson Vieira Jr, Gerente do CLA em 2003.
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Brasil. Lembremos da entrevista do Doutor Claudio Rodrigues

sobre as dificuldades de

toda ordem que enfi-entamos, comentada anteriormente.

"Oi EUA

retiveram

estratégia,

e resolvemos

viagem.

Foram

componentes

o militar
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os lasers
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nesse processo
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uma
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do
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o

alternativa

isotópica."^^^.

Este processo capacitou a antiga Divisão de Ótica, e, atual CLA a desenvolver laser de
alta potência. O protótipo que foi desenvolvido para a Marinha tinha uma energia por pulso
já significativa^^"*.

"Então, fizemos
Imm
Brasil.

de diâmetro,

um laser de 37J/pulso

(ver Iconografia),

em um só tiro. (...). Acredito

Nós nos capacitamos

já no final da década

e desenvolvemos

de oitenta

e começo

que tenha

vários

da década

Segundo documentos da Instituição

que fura

lasers.

uma chapa de aço de Imm de espessura

sido o laser de potência
A partir

de noventa

daí começamos

mais elevada
a buscar as

feito

e
no

aplicações,

".

os pesquisadores do CLA estão desenvolvendo

um projeto modular de um laser compacto de altíssima potência da ordem de TeraWatt. No
momento este equipamento, único no hemisfério Sul (ver Iconografia), é conhecido como
Tcubo (Table Top TeraWatt Laser). No estágio atual dessa tecnologia toda a potência
elétrica gerada no mundo é de 1,5 TeraWatt. A principal caracterfetica tecnológica desse
tipo de laser é o tempo de duração de seus pulsos limiinosos e a precisão da área em que
são focados. Com essa característica é possível atingir altíssimas potências com o
equipamento instalado sobre uma mesa com cinco metros quadrados. O estágio da
tecnologia atual permite que se realizem aplicações como ablação não térmica, ou seja,
corte sem aquecimento, que preserva a estrutura e as propriedades de materiais inorgânicos

Atual Superintendente do IPEN.
Entrevista com o Doutor Nilson Vieira Jr, Gerente do CLA em 2003.
'••^ Faixa de 5J/pulso.
'^"^ Entrevista com o Doutor Nilson Vieira Jr, Gerente do CLA em 2003.
'-^ Órbitaipen. Ano III, número 14. Janeiro/fevereiro 2003. Laser de altíssima potência
conhecimento. Página 8.
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abre novas fronteiras do

e biológicos. É possível realizar cortes extremamente precisos em metais e em tecidos
neurológicos evitando danos nos tecidos adjacentes. Uma outra aplicação importante que
começa a ser bem requisitada são as aplicações odontológicas, na remoção de cáries, e
oftalmológicas, em transplantes de córnea.

Optamos por lelatar alguns detalhes das tecnologias desenvolvidas ou em início de
desenvolvimento que se realizam na Instituição no final do século XX e início do XXI.
Necessitaremos destas descrições para fundamentar as nossas hipóteses mais adiante. É um
recurso para aqueles que não estão familiarizados com a área ou mesmo com a vida da
Instituição e que não conseguiriam, prontamente, sentir o clima cultural que impera nos
dias de hoje no Instituto (ver Iconografia).

O tema do trabalho é muito amplo e nos obriga, a cada vez que nos desviamos por uma
vereda, a voltar para a linha principal dos nossos objetivos. Voltando à década de setenta,
os trabalham continuam na área de produção de radioisótopos, física do estado sólido,
engenharia nuclear, metalurgia nuclear, detecção e dosimetria da radiação, purifícação de
urânio, física nuclear, termoluminescência, preparação de óxidos de urânio para obtenção
de tetrafluoreto de urânio além dos estudos das características estruturais de material
prensado para a confecção de combustíveis nucleares.

Com bastante ânimo e coragem os pesquisadores passam toda a década de setenta. No
entanto, dentro da instituição o universo é realmente fechado. Não temos um estudo da
vida dos pesquisadores fora do Instituto. Só comentamos o que está ocorrendo nas suas
vidas de pesquisadores, em seus laboratórios. No entanto, face aos seus comportamentos
inteiramente

dedicados

a questões epistemológicas, enquanto

estudiosos

de

uma

tecnologia, supomos que isso deveria refletir nas suas vidas enquanto cidadãos, pois não há
como nos compartimentar. As suas vidas eram dedicadas à ciência.

Conforme vamos analisando as referências bibliográficas e acompanhando o número de
servidores da Instituição (anexo II), observamos que continua um espectro enorme de
linhas de pesquisa na mão dos mesmos pesquisadores que vão crescendo, é bem verdade,
ano após ano, mas nada comparável com a quantidade dos pesquisadores que atuam nos
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países avançados. A direção dos Departamentos, Centros, Divisões, gira sempre em tomo
dos mesmos nomes^^^.

Na década de setenta, a física nuclear está bem sedimentada na Instituição com uma
linha de pesquisa voltada mais para física experimental do que teórica, mas com o seu
quadro de mestres e alunos sentindo muito orgulho de serem pesquisadores antes de
prestadores de serviço. Um dos pesquisadores da nova geração que entra em 1976 no lEA
é o atual Doutor Reynaldo Pugliesi que, como o Doutor Parente, desde criança, já viu
manifestada a sua atração pela carreira de física. A sua vocação para a área científica
acabou por conduzi-lo a cursar a faculdade de física. Começou na Instituição como bolsista
de mestrado sendo entrevistado pela Doutora Cleide Renner, falecida prematuramente. O
Doutor Pugliesi foi orientado pelo Doutor Roberto Fulfaro - metrologia nuclear - que tinha
sido orientado pelo professor Damy. Assim estamos na terceira geração da Instituição. A
tradição de pesquisa está realmente bem amadurecida.

Em 1978, o Doutor Pugliesi terminou sua redação de mestrado e foi contratado em
seguida, ainda na gestão do professor Pieroni, quando não havia os concursos para ingresso
na Instituição. Terminado o Mestrado foi trabalhar com o Doutor Laércio Vinhas que ainda
estava na Física Nuclear, e acabou sendo o orientador de Doutoramento do pesquisador.
No entanto, o Doutor Pugliesi, como quase todos os pesquisadores desse período, foi para
o exterior, no caso para a Alemanha no KFA, com uma bolsa provenierite do acordo do
Brasil com aquele país.Defendeu a sua tese em 1983. Em 1984, assumiu, no lugar d)
Doutor Vinhas, a cadeira de pós-graduação de Nêutrons Lentos a qual continua a lecionar
até os dias atuais. Podemos perceber que existe uma tradição que é seguida de geração para
geração. No entanto, o perfil da Instituição mudou como já comentamos e hoje vemos o
Doutor Pugliesi, apesar de continuar com sua linha de pesquisa acadêmica, realiza
trabalhos de prestação de serviços para a sociedade. Mesmo o gmpo da física nuclear que
era o mais acadêmico do lEA, acabou absorvendo a nova cultura da Instituição.

" D a neutrongrafia
Aeroespacial

já se valeram

e a Embraer

instituições

como

(...). Em pás de turbina

o Instituto

do Coração

de aviões, foguetes

(INCOR),

e até satélites

o Centro

é possível

Técnico
determinar

™ Isso foi verificado fazendo-se a análise das publicações lEA/IPEN da década de setenta, oitenta e posteriormente
noventa. Não as reproduziremos aqui, pois se encontram disponíveis na biblioteca do IPEN, além do mais
acrescentaríamos páginas e páginas um pouco áridas para a leitura. No entanto, algumas foram referenciadas ao longo do
trabalho para se dar uma idéia das linhas de pesquisas realizadas todos estes anos. Alguns trechos foram reproduzidos
quando essenciais à explicação assim como outros trechos das entrevistas.
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falhas
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como
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No govemo do General Figueiredo surge uma complicação a mais para a análise, ou
seja, o acordo do Instituto com a Marinha ^^'. Achamos importante comentar que, sem
desmerecer a Instituição, as teses, dissertações e trabalhos que foram realizados na área do
ciclo do combustível acabaram, em sua maioria, fechando a década de setenta sem
viabilizar o repasse do conhecimento adquirido para a indústria. Realmente, é estranho que
os pesquisadores, já experientes, não pudessem testar a viabilidade dos seus processos. Um
trabalho em escala de laboratório é extremamente difícil, pois é realizado em escala
diminuta em comparação com a escala industrial. Não necessariamente, aliás, muito pelo
contrário, quando passamos um processo da escala de laboratório para piloto significa
duplicar as dimensões de todo o sistema realizado em escala de laboratório. Em escala
industrial é muito mais complicado, pois o processo envolve resistência dos materiais,
produção em série, durabilidade, corrosão, etc. Um pesquisador por mais alienado que seja,
tem, nem que seja para alimentar o seu ego a necessidade de ver o seu trabalho sendo
divulgado para a comunidade científica e para a sociedade. Se além do ego, existe a
consciência social então essa necessidade é muito mais imperativa.

Com esse clima chegamos na década de oitenta. Nessa década vamos encontrar a
Instituição ávida para trabalhar em parceria com a Marinha. O Almirante Othon nos relata
que em 1979 quando no primeiro contato com o lEA, ainda para consulta e observação,
sobre a viabilidade da parceria, o professor Pieroni levanta-se da cadeira e exclama:

"Estava

esperando

por essa proposta

há

anosf^"''

Em algumas conversas informais dentro da Instituição o Doutor Claudio Rodrigues nos
relatou que, na época em que fazia os seus estudos nos EUA, teve a oportunidade de
conhecer o Doutor Sérgio Porto e o Doutor José Alberto Amarante e que ambos já
concebiam o projeto teoricamente em conversas particulares e que pensavam na
órbitaipen (2001). Centro realiza atividades diversificadas e agiliza setor de serviços. Ano 1. Número 3. Março/abril
de 2001. Páginas.
™ Em 1979, ainda na gestão do Doutor Pieroni ocorrem conversas, não oficiais, entre a Marinha e o lEA. Estas acabaram
resultando na gestão de Hernani Amorim no convênio oficial (506/001/81) que regulamenta a participação do IPEN no
Programa de Desenvolvimento da Tecnologia de Propulsão Nuclear, e define a área do lEA a ser cedida para a COPESP.
Entrevista com o Almirante Othon Pinheiro da Silva.
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importância para o país desenvolver tecnología na área do ciclo do combustível^^'. Estes
são conhecidos pelas suas posições nacionalistas assim como o então Presidente da CNEN
Doutor Rex Nazareth. Relatou-no o Doutor Claudio que nesse período enviou uma carta
para o professor Pieroni descrevendo as suas ambições (ver Iconografía). O projeto não foi
casual e foi instado com cuidado. O Doutor Othon também nos relatou que conversou com
os seus superiores sobre a possibilidade da Marinha se envolver em um projeto daquela
amplitude e ousadia e teve a anuência deles para sair pesquisando os parceiros mais
adequados.

Nessa década, também, as pesquisas e atividades de produção de radioisótopos estavam
ocorrendo, não como nos anos noventa. O Doutor Fulfaro analisa que essas atividades
foram crescendo até que chegou num ponto em que a classe médica solicitou que o IPEN
tomasse providências para que ocorresse um fomecimento regular de alguns radioisótopos
para diagnóstico e radioterapia. Uma das necessidades era o gerador de molibdêniotecnécio. O tecnécio marca certas células e com isso podem ser feitos diagnósticos quase
que no corpo inteiro.

Sendo assim, no período tínhamos dois tipos de parceria. A Marinha e a classe médica.
Isso aumentou em muito as expectativas de apoio político e econômico para as pesquisas,
que são dois parâmetros essenciais em um projeto quando o substrato mental está à altura.

A procura pelos geradores de tecnécio-molibdênio era muito grande, aproximadamente
90% dos diagnósticos eram realizados utilizando-se esse radioisótopo. Em uma economia
de mercado o que acontece é que o preço sobe. Portanto, os fomecedores intemacionais
vendiam por um preço exorbitante esse radioisótopo. A Sociedade de Medicina Nuclear
procurou o IPEN perguntando se o Instituto seria capaz de fabricar, a preços menores.
Comentamos, em outro capítulo, a passagem desse desafio que foi feito ao IPEN. O IPEN
foi procurar um Órgão Financiador, uma empresa do Estado de São Paulo chamada
Promoset que financiou o projeto, mas com retomo do capital. O empréstimo permitiu que
as células de processamento fossem montadas, e a partir daí o molibdênio foi importado
em grandes quantidades, separado e o projeto do gerador desenvolvido. O fomecimento
passou a ser feito regularmente pelo IPEN.

Foi confirmada em entrevista gravada em 17/12/2003
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Após esta experiência bem sucedida a Instituição ganhou um pouco mais de confiança
em fazer outras propostas, e, com desafios maiores, até culminar, há uns cinco anos atrás,
com reforma do reator atômico para poder aumentar e nacionalizar a produção de
radioisótopos, e mesmo para fazer o molibdênio no país. Nos habilitamos a um projeto
PRONEX do Ministério de Ciência e Tecnologia competindo com outros Projetos
Nacionais. Ganhamos o pleito. Pegamos o recurso que está quase no fim. Compramos um
ciclotrón de quase dez milhões de dólares. Somos totalmente suficientes em Gálio 67que
antes era importado. Fazemos o Tálio-201 e fazemos o Flúor-18.

O resultado obtido com o exame do coração usando o flúor é tão minucioso, que se
consegue ver que existem pedaços do coração ainda vascularizado e recupera-se o paciente
sem necessidade de transplante. Isso graças àquela iniciativa de 1980 de nos colocarmos na
postura de uma empresa. Existe a faceta positiva de associar uma instituição de pesquisa a
uma empresa. Não obstante, advertimos que isso é extremamente perigoso para um órgão
público de pesquisas, sobretudo porque não temos uma tradição para tal e nem uma
infi-aestrutura. Cabe aos dirigentes vigiar para que uma não supere a outra ou mesmo as
duas acabem falhando em seus objetivos.

O Doutor Haroldo Taurian Gasiglia que trabalha desde 1971 na produção de
radioisótopos nos relata que, desde que entrou no antigo Serviço de Processamento de
Material Radioativo e hoje no Centro de Radiofarmácia, a Instituição mudou bastante. Para
ele existem diferenças fundamentais em dois pontos. A primeira delas é com relação ao
conhecimento entre as pessoas que trabalhavam na Instituição. Atualmente, o contacto
entre os diferentes setores é bem menor. Para ele a Instituição de 1971 era ágil nas suas
decisões, com pouca burocracia. O IPEN hoje está envolvido em uma gigantesca
burocracia que o Doutor Gasiglia não interpreta como benéfico. Para ele a característica do
setor em que ele trabalha foi desenvolver produção tanto com as teses como com as
Entrevista concedida pelo Doutor Roberto Fulfaro em 02/10/2002.
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pesquisas realizadas em prazos curtos e orientadas para colocar os produtos na praça.
Destaca que muita coisa cresceu e uma simples consulta (ver anexo II) nos gráficos de
produção de radiofármacos atestam a veracidade dessa afirmação.

O Doutor Gasiglia participou desde o início do processo de desenvolvimento dos
geradores de tecnécio, desde o projeto até a colocação do produto em rotina. Em maio de
1981 se produziam em tomo de sete geradores semanais. Hoje em dia, são duzentos e
trinta. O mesmo aconteceu com os outros radiofármacos, sempre em curva ascendente.
Neste processo, não somente ocorreu a melhoria quantitativa como também qualitativa.
Destaca-se que esse é um aspecto que caracteriza o gmpo que trabalha em ritmo acelerado,
como mencionamos anteriormente, e com a estmtura menos acadêmica de todo o Instituto
desde o início. Isso fez com que houvesse uma participação bem definida de cada
pesquisador da área e uma parceria em que todos trabalham igualmente, não só de dia
como de noite. Isso acaba envolvendo outros setores do IPEN que interagem com o grupo.
Destacamos o pessoal de manutenção, que é praticamente o que restou das nossas oficinas,
o pessoal burocrático que atende aos pedidos dos clientes, o pessoal que importa matéria
prima, o pessoal da proteção radiológica que precisa estar obrigatoriamente presente em
cada produção e lote que é enviado para os clientes. No entanto, como bem aponta o
Doutor Gasiglia estes contactos estão girando em cima de interesses comerciais.

Essas características produtivas da área acabaram conduzindo à melhoria das condições
de trabalho, tanto na produção como na segurança radiológica. Toma-se impossível um
Instituto do porte do IPEN, com tantas diversidades de temas, de pesquisas e trabalhos
rotineiros, sobreviver sem verba. Nos relatou o Doutor José Roberto Rogero que, em
alguns momentos, pensou-se em parar a produção de radioisótopos por questões
financeiras. O Doutor Michelangelo Durazzo do Centro de Combustíveis Nucleares nos
aponta um problema semelhante. É muito difícil para o pesquisador trabalhar sem a verba
necessária para comprar equipamentos, matéria prima e outros insumos necessários, além
do enorme gasto com a manutenção, sobretudo nos dias atuais em que os serviços foram
quase todos terceirizados. Neste trecho estão colocadas as questões subjacentes à política
ou mesmo à falta de política para a área nuclear. Permeando também os problemas
advindos dessa falta de política surgem, sobretudo quando não existe uma consciência
política bem sedimentada, ou talvez mal informada sobre os verdadeiros problemas do

307

país, como uma conseqüência da vontade de trabalhar, algumas distorções delicadas na
forma de encaminhar as pesquisas e os trabalhos de uma instituição.

O Doutor Fulfaro relembra que quando a maioria dos países do mundo assinou o tratado
de não proliferação de material nuclear (TNP), alguns outros, como por exemplo, o
Paquistão, a índia, o Brasil não o fizeram inicialmente. A AIEA que congrega a grande
maioria dos países tinha um setor de salvaguardas e inspeção para satisfazer os países que,
segundo ele, são poderosos e queriam saber tudo o que era feito no mundo na área nuclear,
sobretudo aqueles países que não tinham assinado o TNP. Quando o govemo decidiu que
precisava de um submarino para guardar a plataforma continental a opção foi de um
submarino nuclear. Segundo o Doutor Fulfaro coube ao IPEN o domínio do ciclo do
combustível. Sabemos que o processo de acordo entre a Marinha e o IPEN não assumiu
imediatamente um caráter de transparência e tentou ser secreto.
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Os Órgãos de controle ou de fomento intemacional, mesmo aqueles voltados para o
campo da pesquisa não conseguem dentro da estmtura social mundial ser isentos dos
interesses dos países dominantes. A AIEA tem subvencionado várias das nossas pesquisas.
Isso tem sido extremamente importante para os países em desenvolvimento. No entanto, e
acabamos de vivenciar uma situação extremamente delicada em termos de soberania

Entrevista concedida pelo Doutor Roberto Fulfaro em 02/10/2002
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nacional, que foi a intervenção militar no Iraque, somos testemunhas oculares de que a
distribuição de verbas para a pesquisa não é isenta de interesses ideológicos, mesmo que os
homens que ocupem cargos de mando nessa Instituição sejam antigos pesquisadores dos
nossos países em desenvolvimento. Quando a AIEA investe na produção de radioisótopos
isso é benéfico para o país, mas não nos deixemos enganar que isso não ocorreria para a
área de reprocessamento nos dias de hoje, por exemplo. É aquela situação que observamos
no início dos nossos trabalhos. Inventar o que já foi desenvolvido e sem o apoio
intemacional.

Finalmente, temos o período atual (anos noventa em diante) que, como já esboçamos
anteriormente, representa o desmantelamento das pesquisas, na área nuclear, na Instituição.

Não podemos deixar de reconhecer, agora no final da pesquisa, que realmente o IPEN
dominou a tecnologia de produção de radioisótopos e do ciclo do combustível que era um
dos objetivos da sua criação. Quanto ao primeiro, não dá para fugir às evidências que são
os fomecimentos dos radioisótopos para a área médica com o certificado de controle de
qualidade. No entanto, na área do ciclo do combustível, embora saibamos pelas evidências
dos trabalhos publicados, entrevistas com os pesquisadores de variadas procedências e
idades, que a tecnologia foi dominada, não temos uma evidência tão concreta como a
produção de radioisótopos. O produto, os processos não foram postos no mercado, o Brasil
não está enriquecendo urânio, as instalações estão desativadas e não se pesquisa mais
praticamente na área. Não obstante, o gmpo liderado inicialmente pelo professor Tharcísio
Damy de Souza Santos, depois acrescido de pesquisadores formados pelo Doutor Shigueo
Watanabe foi parcialmente dividido. Alguns pesquisadores, hoje liderados pelo Doutor
Michelangelo Durazzo, trabalhando no atual Centro do Combustível Nuclear (CCN) e
representam a tradição da Instituição adquirida nas pesquisas iniciadas no início do
Instituto na área de metalurgia nuclear. A história do Instituto deu seus fmtos por caminhos
diferentes do que esperávamos.

Entrevistamos vários pesquisadores que trabalharam na área do ciclo mais diretamente
ou que exerceram e ainda exercem cargos de direção na Instituição suas opiniões sobre a
questão posta acima Anteriormente, já reproduzimos e comentamos algvms desses
depoimentos, que por sinal, na sua maioria, se aproximavam das nossas hipóteses.

309

Reproduzimos, abaixo um desses depoimentos que se afasta um pouco das nossas
convicções e ao mesmo tempo referenda algumas outras das nossas hipóteses.
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Na realidade, os nossos govemos, nem todos e nem durante toda a sua gestão,
investiram bastante no setor de tecnologia agrícola. Poucos investiram em tecnologia
industrial de maquinarias, eletrônica, equipamentos com suas peças, etc, e fícaram, muitas
vezes, dependendo não só do capital extemo como da implantação de uma tecnologia
embutida na compra de equipamentos e processos desenvolvidos no exterior. Se a
tecnologia é aquela referenciada como de ponta então a situação é mais drástica. Isso é um
fato conhecido. Acrescente-se a isso que quando as forças intemacionais pressionam, o
país se vê em condições pouco favoráveis de investir em tecnologia, sobretuto aquela com
possíveis aplicações militares, pois a verba para tal não vem dos nossos impostos e da
nossa indústria.
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W".
Na realidade só foi possível fazer a primeira etapa de protótipo porque os interesses
políticos assim o permitiram. Continuando outro trecho do Depoimento do Doutor Fulfaro,
as análises que vínhamos fazendo, ficaram mais evidentes. Na realidade, não tínhamos de
antemão a confírmação dos pesquisadores, pois as entrevistas ocorreram na última etapa da
pesquisa, mas vieram consolidar os resultados dentro da metodologia adotada.

Entrevista concedida pelo Doutor Roberto Fulfaro em 02/10/2002.
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Ou seja, trata-se realmente de uma questão de política científica e tecnológica do
govemo.
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Voltando à questão do domínio do ciclo e as evidências concretas hoje no CCN. O
Doutor Durazzo formado em engenharia e discípulo do Doutor Tharcísio Damy de Souza
Santos na pós-graduação, completou em depoimento os dados finais que precisávamos
para recuperar essa parte da história da Instituição no que diz respeito aos elementos
combustíveis.

Durazzo sabendo do IPEN e do curso introdutório de dois meses, que oferecia uma
bolsa de estudos para os alunos acabou optando pela área de pesquisa desenvolvida na
Instituição (1979). Foi contratado em 1980 iniciando o mestrado, na área de corrosão em
placas combustíveis sob a orientação do Doutor Lalgudi V. Ramanathan, no Centro de

Entrevista concedida pelo Doutor Roberto Fulfaro em 02/10/2002.
™ Entrevista concedida pelo Doutor Roberto Fulfaro em 02/10/2002.
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Metalurgia Nuclear, sendo o responsável pelo Centro o Doutor Clauer Trench de Freitas,
também discípulo do professor Tharcísio Damy de Souza Santos. Estudando o tema o
Doutor Durazzo acabou se envolvendo com a tecnologia de fabricação de combustíveis
que já era usado no reator lEA-Rl. O combustível tipo placa começou a ser pesquisado no
Instituto na década de sessenta como fícou claro pelos nossos relatos anteriores. Naquela
época, alguns pesquisadores que foram citados estavam envolvidos na produção desse tipo
de combustível para o reator Argonauta do Rio de Janeiro, e o Re-Suco da Universidade
Federal de Pernambuco. Esta tradição de pesquisa deu origem ao CCN. e à desenvoltura
com que hoje a Instituição fabrica os seus próprios combustíveis.
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e que resgatam

sobre

os combustíveis
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fabricados
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e
do

Re-Suco,
elemento

combustívef^""

Os trabalhos desenvolvidos criaram um grupo especializado em combustíveis nucleares
ainda na Metalurgia Nuclear na área de Combustíveis (ACN) sob a chefía do Doutor
Ramanathan. Desde a década de sessenta até o inicio da década de oitenta os trabalhos
foram desenvolvidos e destacamos, já no fínal, dois pesquisadores que são o Doutor Clauer
T. de Freitas e o Doutor Nilton de Menezes. Eles continuaram trabalhando com o
combustível procurando seguir os avanços tecnológicos da época como, mudanças de
procedimentos de fabricação de pó de UOg na tentativa de aumentar a densidade para
melhorar a qualidade da dispersão, assunto comentado anteriormente.

Ainda na primeira metade da década de oitenta, ocorreu um grande avanço nessa área,
pois não era fácil importar o combustível. Existia uma série de restrições intemacionais.
Foi fínalizada a primeira fase acadêmica. Tomou-se a decisão de nacionalizar a tecnologia
e começou a segunda fase - produção rotineira. No início dessa segunda fase, ainda foram
importados quatro elementos combustíveis da Alemanha. O Doutor Francisco Ambrosio
foi comprá-los e fazer as inspeções. Quando voltou da Alemanha começou a "nuclear" um
gmpo maior e direcionado para desenvolver e implantar a tecnologia de fabricação de
elementos combustíveis. Foram contratados outros pesquisadores para completar o quadro
que vieram a trabalhar, na segunda fase. Criou-se um gmpo liderado agora pelo Doutor
Ambrosio e pelo João Roxo, este último que tinha uma enorme experiência na área de

™ Entrevista com o Doutor Michelangelo Durazzo Gerente do CCN. em 2002.
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engenharia mecânica e desenvolveu uma série de equipamentos necessários para a
estrutura do trabalho.

Neste momento, iniciou-se a montagem de uma unidade de fabricação das placas
propriamente ditas, de elementos combustíveis. Até então se estudava a laminação e
compactação da placa. Passou-se a um estudo mais amplo de todo o processo. Desde o pó
de U3O8, passando pela compactação e laminação e finalizando com a montagem do
elemento combustível. No entanto, não fosse a primeira fase não teríamos o conhecimento
necessário para a segunda.

Em 1985, o Doutor Durazzo veio a integrar o grupo em tempo integral, pois tinha uma
grande experiência de fabricação de elementos combustíveis provenientes do trabalho
experimental de dissertação de mestrado. Esse fato confirma, entre outros, a importância
do curso de pós-graduação do IPEN e a formação de tecnólogos na área nuclear. Logo em
seguida, em tomo de 1986, foi montado um elemento parcial com duas placas
combustíveis extemas. Posteriormente, foi constmído outro elemento parcial com dez
placas - placa combustível e placas de alumínio intercaladas. Em 1988, foi confeccionado
um elemento completo, real - foi realmente o primeiro elemento combustível fabricado
pelo gmpo e que foi colocado no "caroço" do reator lEA - RI. Este elemento foi usado e
qualificado, ficando em uso até 2000 com uma taxa de queima de nível intemacional. No
entanto, o gmpo usou urânio enriquecido (20%) que foi comprado para o Reator
Argonauta, fomecido pelas Nações Unidas. Nessa época, o Brasil ainda não tinha
dominado a tecnologia de enriquecimento, embora já existisse a parceria entre o IPEN e a
Marinha.

""Nessa época
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Não
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envolvendo

bastante''^''"

Em uma mesma instituição, como já tínhamos comentado, um gmpo não participava do
que o gmpo quase que vizinho fazia, neste caso específico, pelo sigilo militar e também
pelas próprias características cuhurais da Instituição. Isso acarretou algims problemas de
' Entrevista com o Doutor Miclielangelo Durazzo Gerente do CCN, em 2002.
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fracionamento

de resultados com dificuldades para conseguir o domínio de todo o

processo.

Outro pesquisador que, retomando da Alemanha, acaba se envolvendo nos trabalhos é o
Doutor Umberto Riella que passa a assumir a liderança do gmpo. A unidade foi montada e,
ainda hoje, fabrica os elementos combustíveis para o reator do IPEN com uma capacidade
nominal de fabricação de seis elementos combustíveis por ano. Não é uma fábrica, mas é
uma unidade laboratorial que opera rotineiramente desde 1990. Quando terminou o urânio
enriquecido enviado pelas Nações Unidas houve um lote de urânio de hexafluoreto
enriquecido proveniente da China e siliceto de urânio da França, este último chegando ao
Brasil em 1997. Depois, teve outra partida que veio da Rússia que foi o último urânio
enriquecido que entrou no CCN. Ainda uma vez mais abordamos que dominamos a
tecnologia de enriquecimento, mas compramos de outros países.

O IPEN desenvolveu um outro projeto, em parceria com a Marinha, sob a liderança do
Doutor Riella, de combustíveis para reatores PWR. Estes são do tipo vareta que usam
como combustível as pastilhas de U O 2 eru-iquecido a 3,8%. Em 1988 a prioridade deixou
de ser o MTR, tipo placa, e o IPEN passou a se preocupar com combustível tipo PWR. O
Doutor Durazzo foi deslocado para esse gmpo cujo objetivo era o de desenvolver a
tecnologia de fabricação e fabricar.as pastilhas de U O 2 para o IPEN/MB-01, o que foi
alcançado com êxito.
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Marinha.

últimos

elementos

Não tenho certeza
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Em um curto espaço de tempo, o Instituto colocou dois tipos diferentes de combustíveis
para serem queimados em reatores nucleares. Foi encontrada a solução para o problema da
importação que é diferente, nesse caso, da política de substituição de importação.

Entrevista com o Doutor Michelangelo Durazzo Gerente do CCN. em 2002.
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o Doutor Humberto Gracher Riella saiu do IPEN e foi trabalhar na Marinha com o
objetivo de implantar o laboratorio de materiais nucleares^'*'. Esse laboratorio seria o
alicerce para se melhorar a tecnologia de fabricação e o reflexo das pesquisas que
começaram na segunda década de cinqüenta, no lEA. Não temos informações detalhadas
do que aconteceu, sabemos que o laboratorio foi montado. O projeto conceituai foi feito,
anteriormente, no IPEN.

"O combustível,
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do submarino

Os requisitos
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"

Após a ida do Doutor Riella para a Marinha, o Doutor Durazzo assumiu a gerência no
lugar daquele, que na época chamava-se projeto combustível nuclear, em tomo de 1992.

"O fato

de que no site da INB só conste

o trabalho

que você está fazendo

de ter sido a semente

a Marinha

seja Importante

de tudo o que vemos
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a tecnología
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e talvez

O IPEN não participa,

apesar

desenvolvida)

Aínda fica patente, no caso do desenvolvimento da tecnología de fabricação dos
elementos combustíveis o que discorremos no capítulo sobre a cultura do Instituto que é o
envolvimento pessoal dos pesquisadores pelas suas pesquisas. Não temos informações
sobre os outros institutos de pesquisa brasileiros, quiçá seja semelhante, pois enriquece o
trabalho, sobretudo nos momentos de dificuldades. Por outro lado, a timidez'''*"* de abrir as
portas e mostrar o que é feito na Instituição, foi uma das dificuldades que persistiu até a
metade dos anos noventa e que começa a mudar agora com a preocupação que ficou nítida
no depoimento do Doutor Fulfaro de comercializar todos os produtos e processos
desenvolvidos no IPEN.
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O Doutor Riella hoje é o responsável pelo laboratório de corrosão da UFSC.
Entrevista com o Doutor Michelangelo Durazzo Gerente do CCN, em 2002.
'"^ Entrevista com o Doutor Michelangelo Durazzo Gerente do CCN, em 2002.
Essa timidez é o resultado de vários fatores em que se podem enumerar alguns principais. O primeiro deles é a direção
autoritária da casa onde o medo de errar fica impregnado na pele dos pesquisadores, inclusive acarretando em alguns
casos a falta de ousadia de inovar. Outro fator é o sigilo em que se ficaram envolvido ostrabalhos realizados na época da
Marinha. Ainda por ser uma tecnologia sensível acarretava maior isolamento dos pesquisadores, até entre eles mesmos.
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Existe um processo entre dominar a tecnologia e inovação que foi como iniciamos as
perguntas no trabalho. Nos falta a ponte que é difundir o que é feito. Falta uma
concatenação entre política govemamental para C&T, apesar da maneira como hoje são
elaborados os planos diretores, com a política govemamental para industrialização do país.
A Instituição, mesmo que parcialmente, cumpriu os seus objetivos iniciais como já
afirmamos, mas o que faltou é mais profundo e continuaremos a refletir.
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O IPEN de fato cumpriu o papel, foi demonstrado que nós podemos extrair o urânio do
solo e chegar no hexafluoreto de urânio natural. A usina do PROCON demonstrou isso.
Dados foram gerados para dar suporte para um projeto conceituai e um projeto de
engenharia de uma fábrica. Isso foi transferido para a Marinha. O IPEN também fez a parte
dele nesse campo. A primeira parte do ciclo saiu do IPEN. A segunda, que é o
enriquecimento, também foi iniciada no IPEN, com muito mais apoio da Marinha, nesse
caso, se conseguiu enriquecer. A reconversão que é o hexafluoreto de urânio enriquecido
até o combustível também a semente saiu do IPEN A tecnologia foi dominada e
demonstrada. Então o IPEN como Centro de Pesquisa está desenvolvendo tecnologia,
demonstrando a tecnologia e repassando a experiência para um projeto pelo menos semiindustrial e, é o papel da Marinha implantar. Outrossim, nos indagamos mais uma vez a
razão pela qual estamos importando urânio enriquecido. Não seria uma questão, uma vez
mais, de planejamento. Só desativar as usinas semi-industriais após o comissionamento
daquela que viria a ser uma planta industrial.
'"•^ Entrevista com o Doutor IVlichelangelo Durazzo Gerente do CCN, em 2002.
Entrevista com o Doutor Michelangelo Durazzo Gerente do CCN. em 2002.
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Talvez pudéssemos, no lugar dos pássaros que habitam atualmente a usina de
conversão, utilizá-la para outras pesquisas como apontou o Almirante Othon e por nós
relatado anteriormente. O Doutor Durazzo nos relata as suas impressões..
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Temos que fazer o descomissionamento para não deixar a imidade como está. Ela (usina
de conversão) teve um papel significativo na história nuclear desse país e não se tem
recurso para fazer o trabalho como deve ser feito. Essa é a história. O Doutor Claudio
Rodrigues também em depoimento^'" nos relatou que o problema é de recursos para
descomissionar e que o atual Presidente da CNEN está alertado para a questão.

No início dos trabalhos falamos da tradição do imediatismo e retórica na cultura
brasileira e aventamos a hipótese de que a Instituição, embora esteja inserida nessa cultura,
também tem a sua própria cultura, a sua micro característica no sentido de que existe ao
menos uma singularidade na curva das tradições brasileiras. Muitos dos pesquisadores têm
uma influência multicultural reforçada pelas suas experiências. Foi por isso que fizemos
Entrevista com o Doutor Michelangelo Durazzo Gerente do CCN, em 2002.
Entrevista com o Doutor Michelangelo Durazzo Gerente do CCN, em 2002. "Isso sentimos na área de combustível.
Imagine que consigamos fabricar dez elementos combustíveis por ano. O reator vai precisar de dezoito por ano. Cada
elemento combustível no mercado internacional custa cinqüenta mil dólares. Vamos precisar de quinhentos mil dólares.
Com isso ou a gente pega esse valor em espécie compra fora ou fabrica aqui. Se fabricarmos aqui iremos economizar. Se
o reator tem que opera,r esse dinheiro tem que vir, se estiverem interessados que o reator produza radioisótopos. O
dinheiro não aparece e temos que comprar matéria prima para fabricar o elemento combustível (...) e sai
aproximadamente a metade. (...). temos muitos problemas para conseguir os recursos que necessitamos para produzir".
Depoimento gravado em 16/12/2003.
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questão de várias vezes relatar a saída dos pesquisadores para que realizassem seus estudos
fora do Brasil. Isso faz uma diferença muito grande, ficamos mais flexíveis, mais despidos
de preconceitos.

As publicações lEA e IPEN que também usamos como fonte primária de pesquisa não
foram casuais. Elas nos revelaram essas influências na história de C&T do nosso país.
Percebemos que foi quando uma grande leva de pesquisadores estava voltando do exterior,
no final dos anos setenta e anos oitenta, que a parceria com a Marinha veio responder aos
anseios de não ficarmos somente na retórica. Tomava-se urgente que toda a experiência
adquirida saísse do papel, das planchetas.

Outras características dessa parceria ainda fícaram para ser discutidas, e não o fizemos no
capítulo em que tratamos a cultura do IPEN. Achamos que ainda era imatura essa idéia e
que teríamos que respeitar o desenrolar do raciocínio para que não caíssemos no outro lado
de análise em que somente o que vem dos outros países é valioso.

Também agora podemos, depois de percorrer os passos juntos, com os pesquisadores,
década após década observar o seu amadurecimento científico rejeitar ou adotar nossas
hipóteses. Em uma palestra do professor Doutor Gil da Costa Marques fomos alertados
para uma possibilidade quando ele. Diretor atual do IFUSP, comentava sobre os trabalhos
dos físicos brasileiros. Esse pesquisador conclui que, nos primeiros anos da física no
Brasil, foram realizados trabalhos de grande importância para o desenvolvimento da física
e que, após isso, fícamos acumulando forças para, provavelmente agora, voltarmos a
realizar trabalhos de grande vulto. Esse raciocínio do professor Marques não é idêntico ao
que estamos fazendo, pois o IPEN se viu na condição de pesquisar o já pesquisado pela
própria condição de ser um Instituto de Pesquisa Nuclear. No entanto, isso não tira o
mérito dos seus pesquisadores. A linha de pensamento e reflexão que emprestamos do
professor Marques é subjacente ao seu raciocínio e somente incorporamos a reflexão sobre
o amadurecimento, fmto de uma tradição que já podemos dizer que existe graças aos
trabalhos dos institutos que pesquisaram na área nuclear no Brasil, e, entre eles, destaca-se
o IPEN.

Em 2003, o Doutor Michelangelo Durazzo e a Doutora Elita F. Urano de Carvalho em
parceria com o Doutor Humberto G. Riella que havia trabalhado no IPEN, com o apoio da
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FAPESP desenvolvem um projeto de reaproveitamento em tomo de 90% da areia
contaminada com resina fenólica, por meio de processamento térmico controlado. Será
possivelmente instalada uma unidade piloto na empresa Metalúrgica Bom Jesus Piacentino
& Cia Ltda, na região de Piracicaba. O resíduo, após tratamento, toma-se matéria prima a
um custo competitivo para outros projetos. Esse trabalho é novamente um fruto das
experiências adquiridas dos pesquisadores, no tratamento de resíduos de urânio gerados no
processo de fabricação de elementos combustíveis.

Poderíamos citar em dezenas de páginas outros exemplos que ocorrem na Instituição
onde o conhecimento, felizmente não foi totalmente perdido, graças ao fato de que a
ciência e a tecnologia estarem relacionadas também com a dinâmica da sociedade e a
capacidade de raciocínio humano, mesmo em condições que não sejam de todos
favoráveis. Essa é uma característica, como já comentamos, da cultura da instituição e do
brasileiro^^*'. Ainda ficamos com o problema da instituição estar envelhecendo, que precisa
urgentemente ser pensado, fazendo-se concurso para que os jovens universitários e
profissionais possam vir a somar junto, com aqueles que estão ainda trabalhando no IPEN.

Na gestão do General Medici e depois do General Geisel, mais uma vez se anuncia a
importância da energia nuclear. Isso realmente foi colocado em prática, só que com uma
visão diferente daquela da Instituição. Agora estamos em condição de afirmar isso não
mais como uma hipótese ou uma afirmação com fimdo ideológico. Nos perguntamos,
várias vezes no trabalho, qual tinha sido a razão pela qual o govemo Geisel não nos
convocou para atuar no acordo. As pesquisas realizadas na Instituição nos indicavam um
caminho, se estávamos desenvolvendo a tecnologia do ciclo do combustível, não
queríamos "contaminar" o projeto da Instituição com o acordo, pois sairíamos perdendo.
Eis o relato de um pesquisador que participou ativamente desses trabalhos, até com um
bom trânsito com o superintendente da época, antes mesmo que ele viesse a ocupar esse
cargo.

Para o Doutor Claudio Rodrigues, não poderíamos participar de um acordo formal com
a Alemanha.

Mesmo na nossa música isso é bem marcante, o recomeçar mesmo que tenham ocorrido problemas pessoais.
Destacamos uma letra de uma composição popular que nos relata: "Começar de novo e contar comigo, vai valer a pena
ter amanhecido". Ivan Lins e Vitor Martins.
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de sermos
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Relatamos o que ocorria na Instituição no período descrito neste capítulo, e, o dividimos
em duas fases que, ficariam meio que imperceptíveis, não fosse o que refletimos nos
capítulos anteriores. Realmente, destacamos dois momentos nesse período: energia nuclear
pós-crise do petróleo até o fim dos govemos militares e a energia nuclear no Brasil após os
govemos militares até o início do século XXI. No entanto, o pano de fundo nesses trechos
acima descritos e analisados foi momentaneamente abandonado e a ele retomamos. Iremos
discutir de mais detalhadamente algumas posições para política de C&T e os tema
correlatos que preenchiam o cenário Nacional e Intemacional enquanto o IPEN pôde se
recusar a parar de pesquisar uma tecnologia desenvolvida no Brasil para a área do ciclo do
combustível

Acreditamos que, uma vez que um dos índices de crescimento de um país é dado pelo
consumo energético, o presidente em exercício traçava planos de abordagens (Mediei). No
entanto, no decorrer de seu govemo, nem sempre o objetivo era colocado em prática seja
por questões extemas ou intemas ao país^^^.

Na década de 70, o Brasil tentou obter tecnologia comprovada industrialmente para o
enriquecimento de urânio, mas não foi possível, dadas as dificuldades impostas pelos
países que dominavam esta tecnologia, mesmo com o oferecimento càs salvaguardas
praticadas intemacionalmente. Em 1972, é firmado o acordo com os EUA para a
constmção da primeira usina nucleoelétrica no Brasil, acordo este que já vinha sendo
pensado desde 1968. A opção para o reator em questão previa como combustível o urânio
enriquecido. Paulo Marques
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manter

um

sobre a opção tomada para o tipo de reator afirma:
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natural

da maioria

e água pesada,

desenvolvimento,

dos cientistas

ou a do tório como

relativamente

independente.

brasileiros
as opções
E

isso

do setor nuclear,
mais
era

indicadas

que
caso

absolutamente

Depoimento gravado em 16/12/2003 com o Doutor Claudio Rogrigues.
"No 1 PND, do presidente Mediei, destaca-se a política energética da construção da primeira central nuclear, dada a
importância crescente da geração de eletricidade de origem nuclear na década de 1980, em face da necessidade de
adicionar três milhões de kW por ano e do alto grau de utilização do potencial hidráulico". Cabral, Milton (1983). A
questão nuclear, p. 51.
Marques, Paulo (1992). Sofismas nucleares (...) página 59.
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compreensível,

e até mesmo

como verdadeiramente

esperado,

atestam,

em face

por exemplo,

dos bons trabalhos
as atividades

desenvolvidos

por instituições

nacionais,

do grupo de tório ".

Ainda em 1972 ocorre a criação da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear
(CBTN). Esta estava encarregada da lavra de minérios radioativos, tratamento e
enriquecimento de urânio. Esta companhia visava à preparação de pessoal especializado no
domínio

das técnicas

de

desenvolvimento,

produção

e

atualização

de

reatores,

combustíveis e materiais nucleares. Nesta época, foi feita a proposta de imia articulação da
CBTN com os outros institutos de tecnobgia nuclear do país. É inegável que esta
orientação representou um salto de qualidade na política nuclear em relação aos govemos
militares anteriores^^"*. No entanto, continuava desarticulado o discurso da prática e o que
acontecia fora e dentro da Instituição.

Ainda ficava mais difícil a afínação da orquestra nuclear quando a política extema dos
"grandes" - países desenvolvidos industrialmente -, tanto como daqueles mais ricos do
planeta era de dificultar ao máximo a vida intema dos outros países restantes - a maioria
do planeta. Estranha ironia que só tem sentido se pensarmos que realmente nos "deixamos
ser levados".

Como resposta à tentativa de aquisição de tecnologia nuclear por países em
desenvolvimento, foi criado o Clube de Londres (formado pelos países com capacidade de
oferta de tecnologia nuclear) que veio a acrescentar mecanismos adicionais de controle ao
sistema de Salvaguardas da AIEA. Não seria admitida nenhuma exportação de tecnologia
sensível para países em desenvolvimento

Desse clube participam todos os países

''^ "Para realizar esta política, o I PND considera necessário o ingresso no país do ciclo do combustível atômico, com a
implantação de complexo industrial para produção e reprocessamento. Para a lavra de minérios radioativos, tratamento e
enriquecimento do urânio seria constituída a CBTN - Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, em articulação com a
indústria nacional incorporando nos mesmos objetivos os institutos (...) e propiciando a preparação de equipes nacionais
no domínio das técnicas de desenvolvimento, produção e atualização de reatores, combustíveis e materiais nucleares. O I
PND recomenda a incorporação nesses objetivos dos institutos vinculados com a CNEN ou sejam o lEA, o lEN e o IPR".
Cabral. Milton (1983). A questão nuclear, página. 52. Na conclusão do autor encontramos um apoio a mais, para o que
viemos discutindo.
""^ Já em 1972 ocorriam certas pressões: "(...) em 1972, o governo tomou duas importantes decisões: a concretização do
acordo de cooperação com os estados Unidos, referente aos usos Civis da Energia atômica, celebrado em Washington a
17 de julho (revisão do acordo anterior firmado na administração Castelo Branco, em 1965), como também o acerto da
emenda ao acordo entre a AIEA, governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, para aplicação das salvaguardas,
assinado em Viena a 27 de julho." Cabral. Milton (1983), a questão nuclear (...) página 52-53. As pressões não têm fim,
e, devemos, ou não, nos sujeitarmos a elas: "O Brasil por ter se recusado a assinar este TNP continua sofrendo severas
restrições das nações nuclearizadas a todo o seu trabalho de conquistar autonomia tecnológica no setor. O que favoreceu
foram os acordos bilaterais com as nações possuidoras de tecnologia, como a Alemanha (...), que aceitam negociar a
transferência e colaborar na execução de programa nuclear para fins pacíficos, apenas exigindo a aplicação de
salvaguardas da AIEA. Aliás, este tipo de negociação foi implantado pelas nações nuclearizadas e outras avançadas na
tecnologia nuclear, com a criação informal do chamado Clube de Londres, quando em 1975, os setes maiores supridores
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considerados industrializados. O Brasil sofreu conseqüências da euforia inicial, no cenário
intemacional, do aumento da demanda de energia elétrica e o posterior recesso.
Poderíamos ter esperado um pouco mais e investido em pesquisa e desenvolvimento.

Na prática, quando investimos na compra dos reatores foi pensando no futuro e este
chegou e estamos com falta de oferta de energia e não inovamos no campo nuclear embora
a nosso ver dominamos a maior parte do ciclo, exceto a tecnologia de construção de
reatores e o reprocessamento - poderíamos também ter dominado essas se tivéssemos
continuado a investir nessas áreas^^^.
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Na época o nosso objetivo era tratar o combustível do IPEN. Não existia produção. O
Brasil não tinha assinado o Tratado de não Proliferação (TNP) e a nossa missão era
processarmos, em princípio, os combustíveis do reator lEA - R I que havia tido uma série
de problemas. Tinha um certo nível de irradiação que poderia servir de treinamento para
conhecer-se melhor toda a tecnologia.

"O Doutor
começaram
um "croqui",
feito

Adroaldo
juntos

(novamente)

a discutir
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com a autorização

dinheiro

foi

para comprar

para

a França,

como nós iríamos

adaptações

que precisavam

do professor
alguma

transformar

coisa

Pieroni

contar

e no

um depósito

18 de Fontenay-Aux-Roses
em laboratório

com a autorização

e tudo acontecia

o professor

"batiment"

me entregava

muito

rápido.

estanque.

do professor
(...). Quando

na mão e ia comprar.

Pieroni.

eles
Foi

feito

Tudo

era

eu precisava

Na volta entregava

de
a

de materiais e equipamentos nucleares (Canadá, França, Alemanha Ocidental, Japão. Grã-Bretanha, Estados Unidos e
União Soviética), reuniram-se em Londres para estabelecer uma linha de ação comum na exportação de produtos (...)"
Cabral, Milton (1983), A questão nuclear, p. 64.
Lembremos das observações anteriores onde colocamos que continuamos com as pesquisas, na Instituição, na área do
ciclo, exceto com a de construção de reatores a despeito do IPEN juntamente com a Marinha ter construído oreator
IPEN/MB -01 de potência zero. Também iniciamos as pesquisas para dominarmos o reprocessamento, mas não
continuamos os trabalhos, a despeito de termos investido um enorme potencial humano, tempo e dinheiro. Quatro
grandes pesquisadores da Instituição (Berta Floh de Araújo, Hato Matsuda, Adelino C. Filho e Adroaldo de Araújo)
foram enviados para o exterior na gestão do professor Pieroni, para estudos e observações do que se fazia na Alemanha,
na Espanha, na Itália e na França.
Entrevista gravada com a Doutora Bertha Floh de Araújo em 11/03/2003.
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Contrariamente ao pensamento da comunidade científica brasileira, que julgava ter
conhecimento necessário para desenvolver uma indústria nuclear de caráter nacional, o
Govemo achava por bem tentar convênios com países mais desenvolvidos, com a
finalidade de tomar-se independente na tecnologia nuclear em um espaço de tempo que
julgava muito mais curto. A escolha apresentada, para a geração de energia para o país,
sugere a opção pela energia nuclear como a solução adequada. Neste estudo foi levado em
conta o elevado preço do petróleo no mercado intemacional, ocasionando nesta época
problemas econômicos para o Brasil.

Segundo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal sobre o
acordo

a produção de petróleo no país atingia em 1974, 10,3 milhões de ní O Brasil

importava 40,9 milhões de rrf, no valor global de US$ 3,22 bilhões, ao preço médio de
US$ 12,50 o barril.

Em 1973 ainda no Govemo Mediei o Brasil importava 80% do total de consumo
Como conseqüência do exposto acima, e da dificuldade de negociações com os EUA, em
1974, é assinado o protocolo de Brasília em que técnicos do ministério de Minas e Energia
e membros de uma missão da Alemanha discutem o programa de cooperação, que viria a
ser mais tarde (27/06/1975) o acordo nuclear entre o Brasil e a República Federal da
Alemanha, já no Govemo do General Geisel (1974-1979)^^'.

O lEA, à margem do que está ocorrendo no govemo Federal, continua tomando as suas
providências para que se domine todo o processo do ciclo do combustível. Está ocorrendo
o que falamos no início do trabalho. Dois movimentos com a mesma finalidade, mas com
concepções políticas e ideológicas diferentes.

Entrevista gravada com a Doutora Bertha Floh de Araújo em 11/03/2003.
Cabral, Milton (1983), A questão nuclear, p. 55.
Fausto, Boris (1999), História do Brasil, p. 495-496.
Em 1974 assumiu a Presidência da República o General Geisel. Neste govemo o setor energético foi uma das grandes
preocupações.
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O laboratório acima descrito foi montado, bem equipado, com planejamento. Foram
contratadas outras pessoas porque seria impossível trabalhar nesses laboratórios somente
três pesquisadores. Comparando com os laboratórios intemacionais de reprocessamento
esses do lEA eram pequenos, mas para o início das pesquisas na Instituição eram enormes,
muito diferente de tudo que havia no país.

Nesse meio tempo o professor Pieroni chamou a Hamco, o Adroaldo e a Berta e lhes
disse: ''Agora vocês vão parar um pouco de só fazer montagem, e vão trabalhar
desenvolvimento

de similares nacionais"

para

conforme as palavras proferidas pela Doutora

Berta Floh. Era um período em que era proibido importar material se houvesse similar
nacional. O preço também era exorbitante. O gmpo desenvolveu muitos equipamentos,
conjuntos de vidraria inclusive caixa de luva que 6ram doadas pela iniciativa privada.
Contamos com a colaboração dos engenheiros Paulo Rela e Lourenço que eram os
responsáveis pela infra-estrutura do lEA. Posteriormente, o professor Pieroni, conhecedor
da importância

do processo de formação

dos pesquisadores ordenou

que

esses

pesquisadores, por ele designado, para desenvolver a tecnologia do reprocessamento,
fizessem o doutoramento em 1 ano.

"Já

tínhamos

orientador

os créditos.

foi o Doutor

Trabalhamos

Alcídio

Abrão.

sem

parar.

Em 365

(...). Em 1977 nós

dias

as teses

defendemos'^*"

''^ Manuseio de traços de material radioativo e não radioativo.
Entrevista gravada com a Doutora Bertha Floh de Araújo em 11/03/2003.
''^ Entrevista gravada com a Doutora Bertha Floh de Araújo em 11/03/2003.
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estavam

prontas.

O

nosso

A historia nos revela que o nosso desenvolvimento não é linear e sem rupturas. Isso
reflete em todos os setores da vida e até a embeleza. Não significa, no entanto, que os
propósitos e objetivos sejam individuais ou institucionais ou govemamentais devam ser
descartados sem uma grande reflexão embasada em estudos. Segundo a Doutora Bertha
Floh de Araújo, quando os combustíveis do reator lEA-Rl foram salvaguardados, os
pesquisadores começaram a irradiar algumas varetas no reator para poderem treinar.
Segundo depoimento dessa pesquisadora em 1978 o laboratório de reprocessamento já
estava em condição de começar a operar.
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Serão estes profissionais que ao retomarem ao país na década de oitenta, irão ser o
principal fator pelo sucesso do programa autônomo.
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No govemo do General Geisel (1974-1979) foi lançado o II Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND). O I PND foi lançado no govemo anterior (Mediei) e previa a

Maiorino, José Rubens (2000). Física e engenharia de reatores. Situação atual e perspectiva futura. XII ENFIR. Não
publicado.
'"^ Maiorino, José Rubens (2000). Física e engenharia de reatores. Situação atual e perspectiva futura. XII ENFIR. Não
publicado.
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implantação da primeira central nuclear, de 600 MW com o objetivo de fomecer energia
elétrica para a região centro-sul do país. O II PND teve o mérito de atuar no sentido de
alcançar autonomia no campo das importações de petróleo, aço, alumínio, fertilizantes, e
mesmo da indústria de bens de capital, como no caso de ferramentas. Isso significa maior
demanda de energia.

Neste período houve uma preocupação com o setor energético, haja vista a substituição
parcial da gasolina pelo álcool e a expansão do seu potencial hidráulico com a construção
de hidrelétricas como Itaipu (acrescentou ao sistema energético 12.600 MW)^^^.

Na área nuclear o II PND objetivava capacitar o Brasil no desenvolvimento da
tecnologia de reatores e combustíveis nucleares incluindo o enriquecimento de urânio. No
entanto, neste mesmo período ocorreram gastos com projetos que demandavam uma soma
enorme de investimentos, com pouco retomo devido ao caráter de nos deixar dependentes
dos países detentores da tecnologia adquirida.

Vários acontecimentos importantes ocorrem em 1974. Faremos um resumo desses
acontecimentos para "sentirmos" o clima que envolvia as decisões tomadas no âmbito da
política nuclear. O Brasil tenta negociar a compra de uma usina de enriquecimento com a
França. Esta, entretanto, só admite a transferência da usina desde que não seja permitido
que o Brasil tivesse acesso à tecnologia envolvida no processo. A CBTN (lei 6.189) é
transformada em Empresas Nucleares Brasileiras (Nuclebrás) com o objetivo de montar
uma indústria do ciclo do combustível. Esta viria a participar ativamente no acordo BrasilAlemanha e viria a ser extinta em 1988^^*.

Marques

afirma que, as tensões intemas entre, a CNEN e a Nuclebrás, no afa de

controlar a política nuclear, deixavam a última em posição de inferioridade. Analisamos
que na prática essa acaba competindo com o lEA, pois ficara encarregada de uma série de
atividades que já eram realizadas na Instituição.

Ainda é digno de nota que o Conselho Nacional de Pesquisa passa a se chamar
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) mostrando uma
Cabral. Milton (1983), A questão nuclear, página 55.
Cabral, Milton (1983), A questão nuclear, p. 54-55.
Marques, Paulo (1992). Sofismas nucleares (...). p. 80.
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maior preocupação com o desenvolvimento tecnológico. O Brasil também tenta negociar
com os EUA a compra de quatro centrais nucleares e de instalação do ciclo do
combustível. O Govemo americano impede o prosseguimento das negociações por
envolver enriquecimento de urânio. No início de 1974 a Comissão de Energia Atômica dos
EUA recusa-se

a assinar contrato para o fomecimento de urânio enriquecido para Angra

I o que vem a acelerar a busca com outros parceiros^^' como já pontuamos anteriormente.

Para se ter uma idéia da luta entre as diferentes posições vejamos uma das manipulações
ocorridas nesse período. Em 1974 a Eletrobrás submete ao govemo um documento que
subestima nosso potencial hídrico de 150.10 ^ MW em contrapartida a 213 lO^MW,
levantados pela própria Eletrobrás em 1980. Ainda apresenta, nesse documento um
diagnóstico favorável à opção nuclear^^^. Pode-se imaginar a importância de tais
conclusões para a corrida do Govemo para tentar, à maneira dos militares é bem verdade,
suprir as nossas necessidades energéticas.

As pressões continuam^^^

com uma complexidade

cada vez maior.

Podemos

exemplificar voltando a alguns detalhes da assinatura do acordo com a Alemanha sobre o
suprimento do urânio enriquecido. Na realidade, as pressões têm muitas faces com um só
corpo. Na questão da compra de urânio enriquecido para suprir os reatores que seriam
instalados em Angra (acordo com a Alemanha) o Brasil precisaria do aval da URENCO
que, como já discutimos anteriormente (no capítulo intitulado "Reator nuclear (...)"), é um
consórcio entre três países (Holanda, Inglaterra e Alemanha Ocidental).

™ "Já dissemos que o acordo Brasil-EUA, de 1972, estipulava que o reator Westinghouse de Angra I seria abastecido durante toda sua vida útil - pelo urânio enriquecido nas usinas norte-americana.". Girotti. Carlos Alberto (1983), Brasil:
estado Nuclear e democracia, página 91.
"Um episódio ocorrido no inicio de 1974, (...) fomece o último ingrediente que o govemo brasileiro necessitava para
desvencilhar-se do jugo monopolista nuclear (...) . Tratou-se da negativa da AEC (Atomic Energy Commission), dos
EUA, em assinar contrato de fomecimento de urânio enriquecido para Angra 1 (.;.)". Marques, Paulo (1992), Sofismas
nucleares (...) página 68.
Marques. Paulo (1992), página 69. Também em Cabral, Milton (1983), nota na página 54. Ainda em Girotti, Carlos
Alberto (1983), Brasil: estado Nuclear e democracia, página 14.
Muitas vezes sofremos várias pressões, dos países detentores das tecnologias avançadas, quando tentávamos
individualmente desenvolvê-las, sobretudo devido ao medo de adquirirmos condições de dominar toda a tecnologia para
produzir a bomba atômica. No período do acordo nuclear o Brasil sofre pressões intemacionais visando impedir a
consolidação do plano com a Alemanha. Segundo Marques, Paulo (1992), Sofismas nucleares (...) página 70, no acordo
constavam os itens: prospeção, extração e processamento de minérios de urânio bem como compostos de urânio,
produção de reatores nucleares, instalações e componentes, enriquecimento de urânio e produção de elementos
combustíveis e reprocessamento de combustíveis irradiados.
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Girotti^^"* aponta que além das pressões na hora de se fechar o Acordo com a Alemanha
ocorreram outras pressões, a princípio, por parte do Parlamento Holandês, mas que tinham
indiretamente a ver com os EUA. Neste meio tempo entram também no cenário as pressões
que eram feitas pelo movimento intitulado "antinuclear", misturado com questões políticas
também já discutidas (capítulo intitulado Reator nuclear...), que sem perceber estão
favorecendo outros interesses também estranhos a nossa vida nacional.

Ainda Girotti''^^ aponta que a confusão

está instalada. Mas, nos perguntamos

novamente, o que a CNEN fez nesse processo? Nesta ahura já tínhamos condição de sobra
de propor uma saída que não dependesse de decisões políticas tomadas por outros países e
nem um pouco interessados em uma ajuda efetiva'^^.

O programa nuclear é um dos exemplos clássicos do período em que se tentou a
transferência de tecnologia através de acordo e pouco se lucrou. O programa nuclear que
foi concebido desde os anos 70, previa a instalação de oito usinas de grande porte, além de
Angra I até 1990. Realmente um projeto estratosférico que não pode ser implementado e
ainda, o pouco que foi feito nos endividou e não conseguimos auferir benefícios com a
aquisição de tecnologia
A participação nacional no projeto, fabricação e construção de Angra I não foi
significativa. Perdemos a oportunidade de aproveitar este período para o desenvolvimento
de uma indústria voltada para o setor nuclear''^*. Após a inserção resumida do que
™ Girotti. Carios Alberto (1983). Brasil; estado (...) página .87-93.
Girotti, Carlos Alberto (1983). Brasil: estado (...,) página 87-93.
No campo de cooperações intemacionais cabe destacar que os acordos com os EUA, França e Alemanha não
contribuíram no desenvolvimento nuclear brasileiro. Ainda o pior é que, nós ficamos "proibidos" de adquirir os
conhecimentos, das tecnologias avançadas e industrialmente comprovadas. O que nos foi fomecido - produtos acabadosnão nos dava a chance de verificarmos a sua constmção.
"(...). Este ressalta que é importante existir uma estrutura de conhecimento na sociedade, evidenciada por aptidões
intelectuais que se revelam na competência para resolução de problemas a partir de conhecimentos adquiridos. Muito,
imprecisa e vagamente, denominam isto de know-how (e para nós, o verdadeiro conhecimento tecnológico precisa incluir
o know-why)." Magalhães, Gildo (1997), Evolução tecnológica e modernização (...) página 83.
™ Consta do plano 2015 da Eletrobrás (Eletrobrás, 1993) que a participação nacional ocorreu nas pontes rolantes dos
edifícios da turbina e do combustível, compressores de ar alternativos, estação de tratamento de água, fabricação do vaso
de aço da contenção utilizando chapas importadas, diversos tanques de armazenamento et óleo e água destilada,
tubulações do sistema do abastecimento de água, ancoragem da tubulação de água e vapor, parte dos cabos elétricos,
alguns painéis, assim como os transformadores auxiliares e de serviço. O relatório ainda cita que partes específicas do
projeto da usina ficaram a cargo da Promon Engenharia S.A. A montagem eletromecâníca foi realizada pela Empresa
Brasileira de Engenharia-EBE. sob a supervisão direta da Westinghouse e a execução das obras civis, representando
menos de 20 % dos custos totais do empreendimento coube a construtora Noberto Oderbrecht-CNO. Na construção de
Angra 1 ocorreram falhas, sobretudo de projeto original. Equipamentos foram posteriormente substituídos. Segundo
Malheiros, Tânia (1993), "Brasil a bomba oculta: o programa nuclear brasileiro", os gastos com as montagens e o
transporte de peças correspondiam em outubro de 1992 à cerca de US$ cinco milhões. Neste periodo o país se endividou
mais ainda e a inflação subiu em média 37,95% (Fausto, Bóris, A história do Brasil, p. 497). Segundo Bóris Fausto
(Fausto, Boris (1999). A história do Brasil, p.497), no final do governo Geisel o PIB cresceu na média anual em 6.7% e
em 4,2% no cálculo per capita entre 1974 e 1978. A inflação subiu em média 37.9% no mesmo período. Ocorreu a oferta
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acontecia no cenário Nacional e intemacional podemos avaliar que a instituição tomou a
sua decisão e que tinha um apoio para fazê-lo.

No cenário real descrito, a Instituição continua a sua busca para alcançar o
desenvolvimento tecnológico pretendido, já em parceria com a Marinha. Os trabalhos de
cunho acadêmico continuam sendo publicados em áreas como reatores, metalurgia nuclear,
engenharia química

Outras áreas estão publicando intensamente como os pesquisadores

da física nuclear, física do estado sólido, radiobiologia, radioquímica. Neste período
também o gmpo responsável pela Proteção Radiológica do lEA está sendo fortalecido. E
conta com a visita técnica durante vários anos de um importante especialista americano do
Oak Ridge National Laboratory, Doutor Walter S. Snyder, que mesmo vindo como
colaborador, publica trabalhos no país

A Coordenadoria de Aplicação de Radioisótopos na Engenharia e na Indústria continua
atuando intensamente e os fmtos se farão sentir anos mais tarde quando é hstalado o
segundo ciclotrón no IPEN, conforme descrito anteriormente e que começa a participar na
produção de radioisótopos para a área médica.

O lEA está se voltando para adquirir conhecimentos tecnológicos no começo dos anos
setenta. Está ocorrendo uma mudança sutil na instituição que será instrumentalizada na
pelas empresas estatais dos bens produzidos a preço abaixo do custo o que tomava estas empresas deficitárias. A dívida
externa cresceu e a dívida intema começava a pesar pelo mecanismo de correção monetária e pelo pagamento de juros
elevados comprometendo o orçamento da União. Era o início do aprofundamento da crise econômica no país e que viria
se refletir nos investimentos futuros em ciência e tecnologia. Mais uma vez os pesquisadores ficavam a mercê dos altos e
baixos da situação econômica no país.
'"Haydt, Heliton Motta; Damy de Souza Santos, Tharcísio (1974). Redução de óxido de zircônio por magnesio como
redutor metálico, tendo zinco como solvente. Publicação lEA 333. apresentada ao XXVIII Congresso Anual da ABM,
Brasil.1973. Anjos de Jesus, Gabriel; Abrão, Alcidio (1974). Uso da cromatografia de extração na separação,
concentração e determinação de metais em urânio. Estudos do sistema AfeOj - trí-n-Octilamina HCI-UOj Clj. Publicação
lEA 338. Araújo, José Adroaldo (1974). Estudo de precipitação contínua de DUA para a implantação na instalação piloto
CEQ-IEA. Publicação lEA -339. Federgrün, Ludmila; Abrão, Alcídio (1974). Determinação dos conteúdos de UOjFj, de
U O 2 e de UF4 em tetrafluoreto de urânio. Publicação lEA - 341.França Jr., J. Monteiro; Messano J.(I974)
dimensionamento de colunas pulsadas industriais na purificação de urânio para fins nucleares, pelo método do H.T.U.
indireto. Publicação lEA 343. Faya, A. J.; Faya, S. C. Shu; Oosterkamp. (1974). Publicação lEA 352. Faya, A. G.;
Nakata, H.; Rodrigues, V. G.; Oosterkamp, W. J. (1974) Definição de parâmetros para cálculos de fisica do reator PWR
de obrigheim KWO utilizando - s e programas GELS e EREBUS. Publicação lEA 353. Oosterkamp, W. j . (1974)
evaluation of fast reactor blankets. Apresentado na Conferência sobre advanced reactors, 1974, EUA. Chierice, Gilberto
Orivaldo. (1974). Determinação dos coeficientes de difusão do nitrato de uranilo em meio aquoso e em meio orgânico
pelo método do diafragma poroso. Publicação lEA -361. Moraes, Sérgio de; Cipriani, Moacir; Abrão, Alcídio. (1974).
Separação de traços de zinco e de paládio em urânio por extração com tri-n-octiliamina. Determinação direta na fase
orgânica por absorção atômica. Publicação lEA- 367. Ishiguro, Yuji; Jorge, Elisabete. (1974). Two group milne problem:
a numerical study of the effect of scattering anisotropy. Publicação lEA -368. Ishiguro, Yuji (1975). Half-range
orthogonality theorem for thermal neutron transport. Publicação lEA -370. Abrão, Alcídio. (1975). A rapid radiochemical
ion exchange separation of iodine from tellurium a novel radioiodine-132 generator. Publicação lEA -371.Apresentado
no III rd. Interamerican Radiochemistry Meeting, Brasil. 1974.
Snyder, Walter S. (19740.Monte Carlo estimation of dose from internal 33urces of photons in a anthropomorphic
model of the human body. Publicação lEA 346.
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década de noventa em diante. A instituição está caminhando na direção de se transformar
em um instituto de desenvolvimento de tecnologias, está procurando um nicho próprio,
ainda na gestão do professor Pieroni. No entanto, ainda não se encontra amadurecida para a
guinada dos anos oitenta. Neste período o que fica claro é que está ocorrendo uma
transformação. Naquela época, se fôssemos analisar, não teríamos a percepção de que seria
realizada uma parceria duradoura com a Marinha que traria benefícios, apesar dos aspectos
controversos por nós já analisados. Também, se tivéssemos tido um outro tipo de parceiro,
em vez da Marinha a indústria nacional^*', teríamos percorrido outro caminho. Toma-se
necessário uma conjuntura para que as mudanças ocorram, nada é por acaso^*^. No entanto,
já se poderia perceber a importância que se dava para o ensino, o que já analisamos
anteriormente.Voltemos à temática de aquisição e desenvolvimento de conhecimentos
tecnológicos.
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Esta é uma linha de pesquisa que ainda nessa altura é forte na instituição. Nesse
período, uma das cadeiras obrigatórias para se realizar a pós-graduação junto à Escola
Politécnica chamava-se Análise de Reatores I. Isso dá uma dimensão para a importância da
engenharia nuclear na Instituição no período, o que está condizente com o período anterior
à opção política de adoção e transferência de tecnologia adotada pelos govemos militares.
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Essa possibilidade foi amplamente discutida e analisada por nós. anteriormente.
"O que se chama de acaso na história é apenas um equivoco terminológico. Na verdade se trata da interferência, numa
seqüência histórica, de outra seqüência histórica". Mello. Evaldo Cabral (2003). Uma pedra no sapato do Brasil. Nossa
história. Ano I/número 1. 2003.
Ferreira, Antonio Carlos de Almeida; Hukai, Roberto Y.(l975).Defmição das características estruturais do conjunto
crítico moderado por grafita do reator de potência zero do lEA. Rodrigues, Antonio Fernando (1975). Aplicações do SCR
em controle de potência. Publicação lEA 376. Diegues, José Antonio Dias; Bobadílha. Maria Use Vilianueva. Código
nuclídeos. Publicação lEA 377.Mello, Ronaldo E. F. de; Behar, Marcos Roberto; Martines, Eduardo Wagner. (1975).
Estudo da fração de vazio media em um escoamento bifásico ar-água em um tubo vertical. Publicação lEA - 378.
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"O grande
engenharia
nuclear

impulsionador
nuclear

do CEN foi

no BrasilpeloMIT

o Doutor
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Hukai,

possivelmente

(...). Por volta de 1972 começou

a montar

o segundo
um grupo

em

Ph. D.

em

engenharia

(...'"')".

O Doutor Hukai trouxe os alunos que tinham acabado de se formar nas melhores
faculdades de engenharia e física do Brasil (USP, UNICAMP). Teve o apoio do professor
Pieroni que lhe concedeu várias bolsas de estudo.

O Doutor Maiorino entrou em janeiro de 1974, quando chegaram a entrar quase
cinqüenta bolsistas^*^ na Instituição. A partir daí foi construído um circuito experimental
termohidráulico de hélio e um laboratório de mecânica estrutural. Outro grupo estudava
física e engenharia de reatores na parte de instrumentação e controle. O Doutor Hukai para
formar esse grupo trouxe três Doutores. ODoutor Lao Holland, um inglês que dava o curso
de análise de reatores; o Doutor Yuji Ishiguro, um Japonês, e o Doutor William
Oosterkamp um Holandês que tinha uma familiaridade grande com os programas de
computadores e treinou muitos pesquisadores como calculistas de reator. Havia uma
dinâmica muito forte, o pessoal estava muito entusiasmado. Em 1975, foi firmado o acordo
Brasil com a Alemanha. Posteriormente, conforme já descrevemos o programa do HTGR
perdeu o sentido. Mesmo assim a Instituição ainda fícou pesquisando por um certo período
o tema.

Maiorino, José Rubens (2000) fisica e engenharia de reatores. Situação atuai e perspectiva fijtura. XII ENFIR. Não
publicado.
Entrevista gravada com o Doutor José Rubens Maiorino em 03/10/2001.
Existia um grupo em fisica de reatores, outro em termo-hidráulica e outro em estruturas.
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Em 1976 o atuai Doutor Maiorino viajou para fazer o doutoramento no exterior. O
Doutor Hukai se desiludiu com a área nuclear e já no fim da década de setenta foi trabalhar
na Secretaria de Ciência e Tecnologia com a qual o lEA mantinha estreitas relações no
período.

"Acredito
(..).

que ele (Doutor

Volteiem

Hukai)

tenha sido um dos responsáveis

da mudança

do nome de /EA para

IPEN.

WSO™'".

Comentamos rapidamente a questão da mudança do nome de lEA para IPEN ocorrido
em uma tentativa de pesquisarmos em outras áreas energéticas que não somente a nuclear.
Segundo o Doutor Maiorino e estamos de acordo, em vista da forte cultura dos
pesquisadores, em tecnologia nuclear, essa iniciativa não foi atingida é aí acrescentamos,
na época, os seus objetivos. Assim é que, até bem pouco tempo atrás, o nuclear continuava
sendo o principal alvo de pesquisa da Instituição. No entanto, veremos mais adiante que
isso está mudando rapidamente na Instituição. Não só outras linhas de pesquisas que não
estão diretamente ligadas aos interesses do campo nuclear e, tampouco, aos interesses de
buscar altemativas para a matriz energética do país, estão se fortalecendo na Instituição.
Também estão ocorrendo outras tentativas de pesquisas ligadas à busca de opções de
fontes de energia para sustentar o desenvolvimento, que não têm seus fundamentos
teóricos em reações termonucleares. É o caso típico, em moda no momento, das células a
combustível liderada pelo Doutor Marcelo Linardi, pesquisador do IPEN. Essa é uma linha
de pesquisa mais recente na Instituição e que surge após o desmantelamento das pesquisas
na área do ciclo do combustível. É uma tentativa de seguir o que o mundo está pesquisando
(ver Iconografia). Deixamos claro que não se trata de uma crítica e nem de juízo de valor.
Aliás, é o ser humano na sua mais pura tentativa de virtuosismo tão característico do fato
de sermos seres pensantes - isso é para um outro debate. Aqui fica só o alerta do que está
surgindo como novo na Instituição. O que o homem quer ser, julga que será e o que faz ou
fez são questões fora do nosso trabalho histórico quando se trata de analisá-lo na dimensão
psicanalítica. Estamos lidando com os fatos dentro do contexto social, político e
econômico.

Vamos nos adiantar um pouco e vejamos o que pesquisa a equipe do Doutor Linardi
como uma tentativa atrasada de honrar o nome "Energéticas" do Instituto. Inicialmente,
Entrevista gravada com o Doutor José Rubens Maiorino em 03/10/2001.
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não tínhamos a cultura para ousarmos outras linhas de pesquisa que não aquelas ligadas ao
nuclear. Isso ficou claro no capítulo sobre a cultura do IPEN. No entanto, o ser humano é
dinâmico. Quando da passagem da Marinha pelo IPEN já comentamos que foram anos que
nos marcaram e que não fomos mais os mesmos após sua partida. Não só a convivência
nos marcou, como a proximidade que continuou - ainda ocupam o mesmo lugar que tinha
sido destinado para a COPESP I e II, sendo nossos vizinhos muito próximos e usando até
mesmo as nossas dependências como biblioteca e, eventualmente, restaurante, banco e
conhecimentos. Muitos dos pesquisadores do IPEN ainda continuam numa posição
estranha de pertencerem administrativamente ao IPEN, mas geograficamente no atual
CTM/SP, colaborando com aquela Instituição. A separação não foi total.

Na escala micro é muito importante a passagem da Marinha pelo IPEN. Acrescente-se o
fato de que o mundo, com as suas políticas e forte guinada para a sociedade denominada de
mercado, assunto que não trataremos, pois é algo mais do que sabido, influenciou os
pesquisadores do IPEN, pois estão inseridos nesse mundo. Aqui, também não estamos
somente descrevendo, pois já discorremos bastante sobre o tema para podermos,
finalmente, fundamentar o nosso relato e análise para chegar ao final do trabalho com as
suas conclusões que, de antemão, diremos que não são definitivas dentro de uma série de
pesquisas que pretendemos continuar a fazer. No entanto, não estamos ainda nas
conclusões e voltemos ao tema das células a combustível.

O Doutor Linardi, inicialmente formado em engenharia química pela UNICAMP e
posteriormente

doutorado

na

Alemanha,

tem

se

interessado

ultimamente

pelo

desenvolvimento de sistemas associados à tecnologia de células a combustível do tipo
membrana polimérica trocadoras de prótons PEMFC (Próton Exchange Membrane Fuel
Celis) conforme depoimento, objetivando a aplicação estacionária desse tipo de célula, de
baixa potência, com a finalidade de produção distribuída de energia elétrica. É muito
importante o amparo de uma instituição para qualquer profissional. Dentro da carreira
acadêmica não é possível prosseguir os estudos se eles não tiverem esse vínculo.Vimos
inúmeros exemplos de que o IPEN não somente empresta o seu nome para o alimo como se
preocupa com a sua formação.

"Sempre
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O Doutor Linardi acabou a faculdade em 1984 (...). Durante o último ano da engenharia
química se interessou por pesquisa devido aos estágios Balizados e se sentiu mais à
vontade no ambiente universitário, assim sendo optou por fazer uma carreira científica.
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O Doutor Linardi agendou um programa de pesquisa com a Doutora Bertha Floh de
7ÍIQ

Araújo

, no Departamento de Engenharia Química, na época. Escolheu o trabalho da

dissertação de mestrado na área de reprocessamento do combustível nuclear. (...). A
Doutora Bertha passou a orientá-lo.
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Fizemos questão de colocar a origem do pesquisador Doutor Linardi na área do ciclo do
combustível por duas razões. A primeira delas é evidente que queremos chamar a atenção
que os jovens recém formados viam a importância do ciclo do combustível, destacando-se
o papel do IPEN. A segunda, que não está desligada da primeira, é a capacitação, façamos
jus, ao pessoal treinado no IPEN, para enveredarem para outras áreas, uma vez que se
tomou imperativo que tal acontecesse em virtude de falta de estímulo gritante que ocorreu

'^'Entrevista gravada com o Doutor Marcelo Linardi em 16/04/2003.
''^ Foi a co-orientadora na dissertação de mestrado. O trabalho foi desenvolvido em processos de separação de tório
(processo torex). que pela primeira vez no Brasil foi realizado em todas as três etapas simultâneas (uma escala de
descontaminação dos produtos de fissão,, separação tório-urânio e reversão).
Entrevista gravada com o Doutor Marcelo Linardi em 16/04/2003.
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com as pesquisas na área nuclear do ciclo do combustível e mais uma vez o papel do IPEN
de formar pessoas capacitadas.
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O IPEN acabou solicitando junto ao Ministério da Aeronáutica, hoje Ministério da Defesa,
a transferência do Doutor Linardi. Desde 1998, portanto, ele passou a integrar o quadro de
funcionários do IPEN nucleando o grupo de Célula a Combustível.
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' " O mesmo PWR considerando o combustível metálico - tem uma dissolução metalúrgica do combustível gasto e
através de etapas eletro-químicas extrai-se os actinídeos dos produtos de fissão e produz um novo elemento combustível.
'"^ Eletrodeposição do urânio.
''^ Entrevista gravada com o Doutor Marcelo Linardi em 16/04/2003.
Entrevista gravada em 16/04/2003 com o Doutor Marcelo Linardi. Franco, E. G.; Linardi, Marcelo; Aricó, E. (2001).
Formulação de novos eletrocatalisadores pelo método de Bõnnemamm para oxidação da mistura H 2/CO e metanol em
células a combustível a membrana trocadora de prótons. XI simpósio Brasileiro de Eletroquímica e eletroanalítica XII
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Enquanto alguns dos pesquisadores estão saindo em uma segunda grande leva do IPEN
(anos oitenta) para irem estudar no exterior, no Brasil, prossegue o programa nuclear
oficial (Angra) e o autônomo. Retomemos, portanto aos anos oitenta, pois muito ainda
temos para falar do período. No govemo Figueiredo ocorre um segundo choque do
petróleo. Agrava-se a crise econômica e o problema da balança da folha de pagamento. Os
investimentos das empresas estatais são cortados. No período 81-83 o PIB teve um declínio
de 1,6%. A inflação chega a 110,2% em 1980 e em 1984 alcança a cifra de 223%. A dívida
extema sobe de 43,5 bilhões de dólares para 91,0 bilhões. Os recursos destinados à ciência
e à tecnologia são reduzidos. Este quadro se mantém ao longo do Governo Samey.
Finalmente constatamos que a transferência de tecnologia não ocorreu, muito embora
esta fizesse parte do acordo nuclear Brasil-Alemanha. Não podemos esquecer como analisa
Luiz Alfredo Paulin^^^ que:
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SIBEE. 2001, Rio Grande do Sul.. Franco. E. G.: Aricó. E.; Linardi. Marcelo: Roth. C ; Martz. N.; Fuess. H. (2001).
Syntesis and characterization of eletrocatalyst powders for application in PEM Fuel Cells. 3rd Intemational LatinAmerican Conference on Powder technology. 2001. Florianópolis. Brasil. Neto, A. O.; franco, E. G.; Aricó. E. M.;
Raimundo, C. de P.; Linardi, M. estudo voltamétrico da eletro-oxidaçâo do metanol sobre Pt-Dy/C preparado pelo
método de Bönemamm. 25' Reunião anual da Sociedade Brasileira de química, 2002, Poços de Caldas. Brasil.. Neto.
A.O.; Franco, E. G.; Aricó, E. M.; Linardi, M.; Gonzales, E. R. (2002). Eletro-oxidation of methanol and ethanol on PtRu-Mo/C electrocatalysts prepared by Bönnemann's method, //international /workshop on Ceramic & Metal Interfaces.
2002. Oviedo. Espanha. Linardi, M.(2002). Topics on PEM Fuel Cell for micropower experience. 2002. Buenos Aires.
Argentina. Patente INPI número: 0202334-2, 2002. Célula eletrolítica vertical com diafragma para o eletrorefino de ligas
de aluminio em banho de cloretos fundidos para produção de aluminio de qualidade primária. Wendt. h.; Götz:
Linardí.M. (2000). Tecnología de células a combustíveis. Química Nova, QN 23,número 4. página 538-546. Linardi.
M.;H. Wendt, H.; Aricó.E. (2002). Células a combustível de baixa potência para aplicações residenciais. Química Nova
in 25, número 3.Págína 470-521. Franco. E. g.; Neto, Neto, A.Olíveira; Linardi. M.(2002). Syntesis of electrocatalyst by
the Bóonnemann method for the oxidation of methanol and the mixture H 2/CO in a proton exchange membrane fuel cell.
J. Braz. Chem. Soc. Volume 13, número 4. Página 516-521.
""^ Paulin. Alfredo (1994). Tecnologia e sua importância, p. 624.
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Não adotamos integralmente o ponto de vista de Paulin se pensarmos em planejamento
em um longo prazo. No entanto, colocamos o seu comentário para explicitar que
investimento em ciência e tecnologia é uma atividade de custo elevado. Ora, o capital só
vai querer investir se tiver condições de arriscar e isso só pode se dar no país de origem.
Aqui, fica claro porque refutamos a posição de Arrighi sobre a transnacionalidade do
capital. Portanto, para países como o Brasil é necessário investimento, por parte do Estado,
em ciência e t e c n o l o g i a R e a l m e n t e ,

estamos diante da difícil situação em que

precisamos investir em ciência e tecnologia. O setor privado não vai querer fazê-lo sem
retomo imediato. O retomo do investimento feito em uma pesquisa requer tempo, gastos,
treinamento de pessoas. Vimos todo o caminho percorrido para alcançarmos a vitória e um
amadurecimento em várias áreas, ainda que algumas não tenham praticamente deixado
rastros por questões políticas.

Algumas vezes, o fracasso temporário faz parte do jogo na busca de soluções. O setor
público, não tendo recursos suficientes, terá de fazer empréstimos e com isso aumentar a
dívida extema do país. Com este impasse e mentalidade corremos o risco de nos
transformarmos, em um fiituro próximo (como já estamos vendo alguns sinais, aos quais já
alertamos no caso da Instituição), em um país de comércio e serviços com indústrias de
pouca expressão e sem retomo substancial para a sociedade.

O Govemo, como sabemos, nas gestões dos militares, optou para a produção de energia
para a utilização de reatores nucleares cujo combustível seria o urânio enriquecido.
Segundo o Govemo, esta opção apresentava maior rendimento do que reatores com urânio
natural, maior segurança, menos custos. Sendo assim, um dos problemas a serem
resolvidos consistia em dominarmos a tecnologia de enriquecimento isotópico do urânio.

'"^ Provavelmente para os países industrializados seja válido o raciocínio de Paulin. Em um artigo de Leila Suwwan, nós
encontramos um reforço para o nosso raciocínio. Neste artigo encontramos um quadro: distribuição de investimentos
entre setores público e privado. Para ciência e tecnologia (1999) no Brasil o setor privado investe R$ 4,7 milhões (3,6%)
e o público 8,3 milhões (63,5%). Em P&D (1999) o setor privado investe R$ 3,2 milhões (37,6%) e o público R$ 5,2
milhões (62,4%). A média de aplicação para os países da Organização para o Desenvolvimento e Cooperação econômica
(Austrália, Canadá, Japão. Coréia do Sul, México, Nova Zelândia, Turquia, EUA e países europeus) tica para o setor
privado em 63,1 % contra 36,9% para o setor público. No entanto, é nesta região (EUA, Europa Ocidental e Japão), que se
encontram as matrizes das grandes indústrias mundiais e onde sobra o capital para ser investido em atividades de risco.
Embora a autora não cite as fontes dos dados colocados no quadro em questão, estes podem ser usados como um
termômetro indicativo da nossa posição. Leila Suwwan (2001). In: Folha de São Paulo, cademo ciência, p. A-8 de
21/09/2001.
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A tecnologia para enriquecimento de urânio pelo método da ultracentrifugação^^^
(amplamente difundida e utilizada por sua viabilidade técnica e econômica) não nos foi
repassada, pois a Holanda, também como sabemos, juntamente com a Alemanha e a
Inglaterra que constituíam o consórcio (URENCO), impediu a negociação

dessa

tecnologia.

Desta maneira, o processo acordado foi o de jatos centrífugos, caro em termos de
consumo de energia e que demonstrou, na prática, a sua inviabilidade, dando força na
década de 1980, ao desenvolvimento do já citado Programa Nuclear Autônomo.

O domínio das fases do ciclo do combustível, de modo a garantir a nossa independência
não foi obtido pela via de acesso à tecnologia e sim pelo desenvolvimento, como atestam
os resultados, ainda que parciais, do projeto de enriquecimento de urânio desenvolvido nos
laboratórios do IPEN e pela Marinha em Aramar.

Segundo os trabalhos publicados, discursos, relatórios e depoimentos dos pesquisadores
do IPEN (além das provas físicas como a usina em funcionamento)^^*, essa Instituição
dominou a tecnologia de purificação de urânio e iniciou trabalhos de obtenção do dióxido
de urânio a partir do DUA^^^. Realizoitse uma intensa programação experimental. O
programa compreendeu a instalação de duas unidades piloto de purificação de urânio por
troca iónica, uma para a obtenção de tetrafluoreto de urânio, por via seca em leito móvel, e
outra para preparação de tetrafluoreto de urânio, por via aquosa, uma unidade piloto para a
produção de trióxido de urânio, por decomposição térmica de DUA e por desnitração do
nitrato de uranilo, unidades de demonstração de produção de flúor elementar e obtenção de
hexafluoreto de urânio, demonstração de produção de tricarbonato de amonio e uranilo
(TCAU) e fabricação de elementos combustíveis. Após o acúmulo de experiência na
geração de flúor e sua purificação e preparação de hexafluoreto, em escala piloto, passouse a uma unidade crítica maior visando experimentos de enriquecimento isotópico.
Atualmente os serviços de enriquecimento são oferecidos pela USEC (United States Enrichment Corporation) dos
EUA, COGEMA/EURODIF (França e associados), TENEX/MINATOM (Ministério Russo de Energia Atômica) e pela
URENCO (Reino Unido, Holanda e Alemanha). Existem outros fomecedores de menor porte como a CNEIC (Chinese
Nuclear energy Industry Co) da China e a JNFL (Japan Nuclear Fuels Ltda ) do Japão. A ultracentrifugação é empregada
pela URENCO, MINATOM, JNFL e CNEIC. A USEC, EURODIF e CNEIC empregam a difusão gasosa. O processo
realizado com laser se encontra no estágio de desenvolvimento de pesquisa.
" ' Abrão, Alcídio (1994). O ciclo do urânio no IPEN, pub. IPEN-398.
™ "O dióxido de urânio de pureza nuclear, demarca, na linha de processamento de urânio, o fim das etapas de
purificação e o início do processamento visando a sua transformação em elementos combustíveis. Em geral consideramse dois tipos de óxidos, ou sejam, os de características fluoretáveis e os de características cerâmicas". In Corrêa, Heleno
S; Costa, Eduardo C. (1970). Redução de diuranato de amonio com NHj anidro, pub. lEA - 207.
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Também voltemos a falar um pouco mais detalhadamente do Projeto Conversão. Este
surge, dentro de um contexto de independência tecnológica, nos anos 80. O Projeto
Conversão (PROCON) pode ser realizado devido a um convênio entre o IPEN, a Secretaria
da Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e o CNPq. O projeto logrou o
fomecimento de hexafluoreto para as primeiras ultracentrifugas em operação no país.
Parece simples quando comentamos que a Instituição conseguiu dominar essa tecnologia
de produção de UFÔ., afinal a mesma já tinha sido desenvolvida alhures.

Todos os trabalhos iniciados no final dos anos cinqüenta, pelos pesquisadores do lEA,
proporcionaram à Instituição uma competência na área. Foram trabalhos que mudaram os
mmos das pesquisas na área nuclear mundial? Não, realmente não foram, mas isso não
significa que não deveríamos fazê-lo. Não podemos somente pensar em dois caminhos
estreitos - pesquisa pioneira e boa e má pesquisa - segundo os critérios dos países mais
avançados. São dois problemas que se colocam aqui. O primeiro diz respeito à insegurança
de não estarmos fazendo pesquisa de ponta se quisermos trilhar o próprio caminho e
sermos criativos, e o segundo refere-se a estarmos copiando o que é feito lá fora.
Essa discussão não tem sentido se ficarmos à espera que decidam por nós. Devemos
tentar ser criativos e interagir com o mundo na medida do possível. Também devemos
parar de correr atrás do que é feito nos países mais desenvolvidos, largando para trás o que
estamos fazendo por estarem "obsoletos" simplesmente porque não servem mais para os
outros. Fazendo assim deixamos de treinar e pensar. Até os anos setenta o lEA/IPEN, a
despeito de uma série de dificuldades, estava pesquisando com disciplina, tendo um projeto
- isso é nítido nos trabalhos publicados.
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Os trabalhos para a produção do UFÓ trouxeram embutidos uma gama muito grande de
tecnologias. O flúor elementar não era produzido no Brasil*"'^ e nem havia oferta no
comércio intemo *°'. Para a produção de UFe toma-se necessário antes produzir flúor
elementar que é altamente perigoso dada a sua alta reatividade - reage com todos os
elementos e se combina com reações que despendem energia com todos os elementos exceção feita ao oxigênio e gases nobres.

O IPEN com a equipe liderada por Alcídio Abrão e outros pesquisadores amplamente
citados até o presente, na fase de purificação do concentrado de urânio e da sua fluoração,
teve que constmir uma série de instalações**^^ e desenvolver a tecnologia para a geração do
flúor (por eletrólise de sais fundidos) e a fluoração (reação de F2 com UF4).

Todas essas pesquisas significaram um grande desafio tecnológico com um ganho em
experiência para o país que além da geração do flúor, a produção do UFÓ e a produção do
elemento combustível com o seu enriquecimento tem-se outras tecnologias que nem
sempre aparecem como a construção de células eletrolíticas, colunas de absorção,
compressores para flúor, transporte e armazenamento do HF, de F2 e do próprio UFe*^^
Deve-se também pensar na importância para a indústria nacional do domínio dessa
tecnologia - era mais um monopólio das indústrias dos países industrializados. Não
somente a indústria nuclear faz uso desse elemento.
Também, encontra aplicação na indústria química e elétrica. Sendo assim, ao
desenvolvermos e dominarmos a tecnologia de produção de flúor elementar com a
implantação de uma unidade piloto, estávamos contribuindo para que o país não
necessitasse mais de importar esse elemento. Teríamos uma economia de divisas e a
perspectiva de incentivar outras indústrias que fizessem uso de compostos fluorados com a
possibilidade de, no ñituro, exportarmos esse elemento. Uma vez tendo consolidado a
tecnologia de produção de flúor elementar estava terminada a função da Instituição. O

Na época a indústria de compostos de flúor no Brasil e na América Latina compreendia um número pequeno de
compostos. No Brasil a produção de HF anidro era para a produção de hidrocarbonetos fluorados do tipo freon para a
indústria de nebulizadores. In Abrão, Alcídio et al (1981). Produção de flúor elementar no IPEN, situação atual no Brasil
e perspectivas futuras. Informação lEA - 6.
Abrão, Alcídio et al (1981). Produção de flúor elementar no IPEN, situação atual no Brasil e perspectivas futuras.
Informação lEA - 6
'"^ Abrão, Alcídio et al (I98I). Produção de flúor elementar no IPEN. situação atual no Brasil e perspectivas futuras.
Informação lEA - 6.
Essas informações estão documentadas e podemos citar entre outras: Abrão, Alcídio et al (1981). Produção de flúor
elementar no IPEN, situação atual no Brasil e perspectivas futuras. Informação lEA - 6.
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perfil do Instituto é mais adequado para desenvolver a pesquisa e não para produzir
industrialmente.
As evidências de tudo o que constatamos e refletimos até aqui são muitas. Até poderíamos
parar de comentar os outros depoimentos que nos deram. Por outro lado, dada as sutilezas
recolhidas em cada depoimento, cada um sendo singular e universal no cenário estudado
optamos por prosseguir com os comentários que irão enriquecer e confirmar as hipóteses
levantadas. Seremos, um pouco mais breves nos comentários porque os depoimentos são
tão ricos que falam por si só.

O engenheiro Felisberto que veio para o IPEN em 1979 quando a Instituição estava
iniciando a pesquisa, em bancada, da geração de flúor. Existia um grupo onde o
coordenador era o Doutor Alcídio Abrão. Era um grupo composto de umas cinco a sete
pessoas de nível superior. Ele foi integrado a esse grupo por ter um conhecimento sobre
processos eletrolíticos que tinha adquirido na indústria. (...). Recebeu a incumbência de
colocar em operação duas pequenas células de bancada (60 a cada imia delas). O pessoal
tinha inicialmente muita dificuldade porque não tinham conhecimento da geração do flúor
e em especial ao manuseio de fluoreto de hidrogênio.(...). A tecnologia da geração de flúor
até os dias de hoje é estratégica e quem a domina não repassa, principalmente no Brasil pós
IPEN, após a parada do PROCON ninguém mais está nesse ramo. Hoje em dia o
engenheiro Felisberto está trabalhando em outra instituição onde será implantada, em um
breve futuro, uma unidade de produção superior (em capacidade de produção) àquela do
IPEN.
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Entrevista (2002) com o engenheiro Felisberto Pedro da Silva que trabalhou na produção de flúor, no IPEN, nos anos
oitenta. Hoje se encontra aposentado pelo IPEN e trabalha na Marinha do Brasil (CTM/SP).
Não existe uma linha de separação precisa entre a produção de laboratório e a industrial. Normalmente uma bancada
vai até no máximo 200 A. Passou daí toma-se necessário estudar-se as condições de instalação. Pode-se projetar células
com capacidade intermediária. O padrão industrial na década de oitenta era que todo mundo utilizava 6000 A. Existem
estratégias de consumo de energia, problema de térmico, etc.
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O flúor é um dos elementos químicos que apresenta um problema significativo para ser
estocado; hoje existem normas que aconselham a estocar pequenas quantidades para que
não ocorram acidentes. Também apresenta um problema delicado de transporte. Existem
normas americanas que para transportá-los é necessário misturar com um gás inerte para
inibir a reatividade do flúor. Portanto todo o flúor produzido no IPEN foi consumido no
próprio IPEN, foi transformado em tetrafluoreto de urânio. Posteriormente foi convertido
em hexafluoreto de urânio (parte do UFe foi enviado para a antiga COPESP, atual
CTM/SP). O UFô enviado para a COPESP foi utilizado para análises, para o projeto da
ultracentrinigação. Posteriormente, em um convênio realizado pelo PROCON, o U F Ó
deveria ser enviado para a antiga NUCLEI que hoje é a INB. Isso não ocorreu porque eles
(NUCLEI) compraram o projeto de enriquecimento isotópico*
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resultados

mas, como

o professor
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' * Hoje existem padrões com até II000 A / h.
Foi contratada uma empresa (lioje já não existe mais) que seguiu o projeto feito pelo IPEN. A empresa gerou algumas
modificações mecânicas que se fizeram necessárias, não de processo, viabilizando uma melhoria.
Para garantir o segredo tecnológico segundo o engenheiro Felisberto Pedro da Silva..
Entrevista (2002) com o engenheiro Felisberto Pedro da Silva que trabalhou na produção de flúor, no IPEN, nos anos
oitenta. O PROCON teve várias chefias (alguns nomes: engenheiro José Américo Andreata, Wagner Oliveira. Carlos
Otávio de Freitas, e por final o Paulo Miranda) mas quem finalizou como chefe foi o Doutor Paulo Miranda).
"° Segundo o engenheiro Felisberto o UFÔ produzido foi para a COPESP, para o CTA e em quantidades pequenas para
experiências. Ainda segundo o mesmo depoente durante aproximadamente seis anos foram vários cilindros para a
COPESP.
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Porque foi implantada
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o Doutor

do IPEff'^.

entrou

visitas

(...).

Rex Nazareth

em três
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"Explicar

porque

pudesse

parou:

Collor as atividades
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eu não seria a pessoa

no PROCON

mais indicada
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O flúor embora tenha uma gama enorme de apUcações o país não parece interessado em
produzi-lo, pelo menos é o que se sente até a data em que finalizamos o trabalho.
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uma empresa

interessados
deixar
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em implantar

uma fábrica
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também
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Outra questão que nos deixa perplexos é quando nos foi relatado que existia um grupo
trabalhando junto com uma firma, segimdo o engenheiro Felisberto, modema e capaz (um
projeto do Centro Experimental do Exército, no Rio de Janeiro), para se produzir ânodo de
carbono amorfo*'^, sem o qual não se poderia gerar o flúor. A fábrica foi montada para
fazer estudo de desenvolvimento de grafite para reator. Após os anos noventa foi
fechada*'^.
"' Nesta época foi estimado a quantia de US$ 200,000.00
Foi estabelecido um prazo de quatro anos, mas que v&o foi suficiente. Ele começou no início dos anos oitenta e se
estendeu até os anos noventa.
Entrevista com o engenheiro Felisberto Pedro da Silva explicando porque começou o Projeto Conversão.
Entrevista com o engenheiro Felisberto.Pedro da Silva.
Entrevista com o engenheiro Felisberto Pedro da Silva
Eram importados e custam muito caro da Union Carbide e em um determinado momento deixou de vender para o
Brasil. O flúor entre uma gama imensa de aplicações pode ser utilizado para produzir armas químicas.
O engenheiro Felisberto Pedro da Silva nos relatou que tomou a decisão de desenvolver o projeto, em bancada por ser
muito caro e acabou escrevendo uma dissertação de mestrado com o trabalho desenvolvido. No entanto só conseguiu
caracterizar e fabricar. Não foi possível obter os corpos de prova uma vez que a fábrica apontada por ele tinha desativado
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Esperamos que a tecnologia desenvolvida no IPEN e transferida para a Marinha tenha
um processo de continuidade de desenvolvimento. O engenheiro Felisberto, que atuou
junto ao IPEN, hoje se encontra prestando serviços para a Marinha que precisa produzir o
flúor para consumo próprio. Segundo depoimento dele a INB não tem interesse no
processo conversão. A filosofia da INB está inserida na política financeira globalizada.
Gastando-se entre 3 % a 4% do valor total da confecção do elemento combustível para
adquirir o hexafluoreto de urânio no exterior, é mais viável do que investir numa fábrica de
produção de flúor. A empresa privada também não tem um consumo que justifique a
implantação de uma fábrica de flúor. Portanto, para o engenheiro Felisberto tanto quanto
para nós o lucro para o país em se implantar uma fábrica de geração de flúor seria,
principalmente, no aspecto de conservar a tecnologia desenvolvida.

Em contrapartida, não ficamos mais surpresos com a performance da Instituição, pois
estamos desde a sua criação atestando o seu avanço em um plano muito bem estruturado.
Refletindo, chegamos à conclusão que cabia aos dirigentes do país alocar investimentos
para que a tecnologia, uma vez repassada para a indústria, pudesse ser fixada e ser
oferecida para o mercado intemo, mesmo que incipiente.

"Acho que o trabalho

desenvolvido

pelo IPEN foi muito bom, pena que não teve continuidade"'"

"

A sociedade brasileira merecia essa oportunidade mesmo que a produção fosse
sustentada, inicialmente; talvez fossem necessários incentivos que seriam recompensados
no futuro com o pagamento de impostos quando a demanda aumentasse.

Fala-se muito em integração dos Institutos de Pesquisas com a indústria. No entanto,
confunde-se, na prática, que isso não significa que esses devam apresentar uma cultura de
produção para o comércio e vimos, no capítulo sobre a cultura do IPEN, que isso realmente
não fazia parte, no passado, do imaginário da Instituição. A indústria de compostos
fluorados não existe possivelmente porque não existe a fabricação do flúor elementar. Isso
estimularia a indústria, entre outras, de embalagens, defensivos agrícolas, de produção de
SF6 para serem usados nos disjuntores, de produção de fluoretos para a fluoração de
todos os fomos, não existia mais matéria prima. Foi feito uma análise com alguns blocos que tinham sido fornecidos para
teste e fez os t estes para a dissertação.
*'* Entrevista com o engenheiro Felisberto.Pedro da Silva
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moléculas orgânicas e para a produção de plásticos*'^, de produção de polímeros fluorados
e de impermeabilização de tecidos etc.

Estamos propensos a adotar a posição de que a Instituição cumpriu o seu papel, embora,
a tecnologia desenvolvida não tenha sido incorporada pelo setor produtivo, no país. Não
obstante, a pequena quantidade de pesquisadores, em relação aos centros de pesquisa dos
países avançados, a Instituição ia amadiirecendo como já falamos. Assim como o período
anterior por nós definido (1956-1973) foi importante para definir os rumos da Instituição, a
primeira fase desse período representou um acúmulo de conhecimentos (1973-1990), uma
conscientização de que somos capazes e agora chegava o momento de colocarmos em
prática tudo o que desenvolvemos. Isso significa que a chegada da Marinha (1979 -1990)
ocorreu em um momento peculiar para o lEA. Os pesquisadores e a direção da casa, todos
estavam "sedentos" para transformar em tecnologia todos os anos de trabalho desde os
anos cinqüenta. Relembremos a exclamação do professor Pieroni

.

Falemos um pouco de um dos campos de trabalho que ainda não abordamos termoluminescência -, muito embora tenhamos citado que eram desenvolvidos trabalhos
após a chegada do professor Shigueo Watanabe no lEA. Também

reproduzimos

anteriormente um trecho do depoimento do Doutor Spero Penha Morato sobre o
desenvolvimento de cristais termoluminescentes e a confecção de dosímetros para a
radiação ionizante utilizando essa técnica.

"Em

1967 era Superintendente

do IPEN

sabendo

que eu não estava

muito

convidou

para ver se podia

aprender

contente

(lEA)

o professor
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um fenômeno
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Doutor
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na fisica nuclear
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Pieroni"

que

ficou

(...). Em vista disso ele me

termoluminescência^'".

O Doutor Pieroni ficou sabendo que em outros países já se fazia dosimetria da radiação
usando o fenômeno da termoluminescência (TL). Aqui no Brasil não era usado*"^^.
Comprou-se um aparelho leitor de TL da Toshiba, mas ninguém conseguiu colocar em
Ilustrando: o plástico é uma cadeia carbônica com vários átomos de hidrogênio. Com o flüor faz-se uma reação de
substituição. O átomo de hidrogênio é em relação a outros elementos pequeno, e o átomo de flúor é maior. Os plásticos
podem ser usados para estocagem de solvente. Fazendo a fluoração o produto tem dificuldade de ultrapassar a parede do
plástico (os poros ficam mais fechados e não ocorre o que chamamos de suor no plástico, pequeno vazamento). Também
pode ser usado para "fluorar" mercapertanas para produzir defensivos agrícolas (tecnologia modema que exige dois tipos
de consumo de flúor: por eletrólise e por reação direta, utilizando o fluoreto de hidrogênio). No país existem em tomo de
dois fabricantes por reação direta, no Estado do Paraná.
'-° "Estava esperando por essa proposta há anos!"
Entrevista com o Doutor Shigueo Watanabe.
Usava-se dosímetros fotográficos.
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funcionamento e muito menos entender o fenômeno. A técnica era desconhecida para os
pesquisadores brasileiros. Eles não a tinham desenvolvido e, portanto não bastava comprar
o aparelho.
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Durante esse período mais de quinze mestrados e doutoramentos foram defendidos. Foi
um período bastante importante porque daí estas pessoas formadas difundiram para vários
pontos do país e hoje existe vários grupos que trabalham com termoluminescência (São
Paulo, Rio de Janeiro, Recife etc).
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Outra área que foi desenvolvida foi a de propriedade de materiais como o niobio. Na
época o niobio era muito importante. Posteriormente, o trabalho foi estendido para outros
materiais. Em 1969, foi criada a Associação Brasileira de Físicos em Medicina - aos
poucos estavam sendo desenvolvidos trabalhos de físicos que davam assessoria aos
médicos, na área de radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear. O Doutor Pieroni
que era médico e entendia muito bem do assunto, inclusive ele trabalhou em medicina
nuclear, achou importante e deu um enorme apoio. O primeiro simpósio Latino-Americano
de Física em Medicina e em Proteção Radiológica foi realizado no IPEN (lEA). Vieram
físicos da Argentina, do Peru, Venezuela, etc. Hoje em dia ainda continua grande a
atividade nessa área e nem podia deixar de acontecer porque radioterapia é uma área muito
importante principalmente no mundo moderno de hoje em dia em que a sobrevivência de
vida média do homem é bastante longa, portanto a incidência de câncer é maior. Isso

Uma semana antes da entrevista o professor Sli igueo Watanabe tinha promovido um encontro com o pessoal que tinha
trabalhado na antiga CCTM e quase todos compareceram.
Entrevista gravada com o Doutor Shigueo Watanabe em 2002.
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provocou nos EUA, Europa e no Brasil a grande ênfase que o govemo começou a dar para
essa área. Hoje temos mais de 400 físicos trabalhando em medicina nuclear, radioterapia e
radiodiagnóstico. Posteriormente, realizamos o segundo simpósio Latino Americano de
Física Médica e Radioproteção.
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O professor Watanabe tem uma análise muito particular da contribuição do professor
Pieroni para a Instituição e relatamos o trecho principal abaixo,
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Continuando mais adiante ele expõe a sua análise sobre o gerenciamento do doutor
Pieroni.
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Entrevista gravada com o Doutor Shigueo Watanabe em 2002.
Entrevista gravada com o Doutor Shigueo Watanabe em 2002.
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as

até certo ponto,

(ciclo do combustível)
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recebeu
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Na segunda metade dos anos setenta, são desenvolvidos intensamente os trabalhos de
dosimetria TL, mas, ainda eram importados os elementos fluoreto de lítio dopado com Mg
e Ti (TLD-100 da Harshaw Chemical Company) sensíveis principalmente à radiação gama
para serem usados na dosimetria pessoal e ambiental. No fínal da década de oitenta, a
dosimetria pessoal está sendo realizada com dosímetros de sulfato de cálcio dopado com
disprósio cujos cristais e dosímetros são crescidos e prensados no IPEN para serem usados
como elementos dosimétricos.
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teóricos,
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Este foi um resultado dos trabalhos que começaram com a criação do então
Departamento chefiado pelo professor Shigueo Watanabe *^^. Na década de noventa o
Entrevista gravada com o Doutor Shigueo Watanabe em 2002.
Campos, Leticia Lucente (91998). Thermoiuminescência de materiais e sua aplicação em dosimetria da
radiação.Cerâmica, Ano XLIV, volume 44 (1998). página 249. Em 2002 foram vendidos 30.000 dosímetros(Relatório de
Gestão IPEN, 2002, página 85. Em 2000 foram vendidos 20.000 dosímetros (Informe IPEN, página 32).
Guenin, Michelle; Campaña, Marcelo Miguel P. (1974). Preparação de sulfato de cálcio termoluminescente ativado
com disprósio ou túlio. Publicação lEA - 322. Este trabalho foi realizado com a subvenção da Organização de Estados
Americanos e a CNEN. Programa Ações de Reforço. Projeto Produção de Dosímetros Termoluminescentes. Blak. Ana
Regina; Watanabe (1974). Physical parameters of glow peaks 4.5 and 6 in TLD - 1 0 0 (LiF:Mg). Publicação lEA - 329.
Este trabalho foi parcialmente subvencionado pelo então Conselho Nacional de Pesquisas e fazia parte da dissertação de
mestrado da primeira autora. Guenin, Michelle.(I974). Methods in growing microcrystals of calcium sulfate. Publicação
lEA - 336. Cruz, M. T. da; Mayhugh, M. R.; Watanabe, S. (1974). Thermoluminescence in fluorite: sensitization
mechanism. Publicação lEA -363. Presented at the IV Int. Conf On Luminiscence Dosimetry. Polonia. Sunta, C. M.;
Watanabe.(I974). Photo transferred thermoluminescence (PTTL) in LiF TLD-100. O primeiro autor. Doutor Sunta faz
parte de uma série de colaboradores que a Instituição recebeu nos anos setenta e oitenta provenientes da índia (Bhabha
Atomic Research Center.). Nakajima, Toshiyuki; Totti, V.; Watanabe, S.; Fujimoto. K.; Maung. S.; Nishimura. A.
(1975). Back-scatter and building-up effects on the thermoluminescence sensitivity of a thermal neutron monitor.
Publicação lEA - 372. o primeiro e o último autor são do Japão. Nakajima, Toshiyuki; Watanabe, S. (1975). New method
for estimating gamma-ray exposure sustained in radiation accidents. Possibilities of using organic substances as monitor.
Publicação lEA - 390. Publicado no: Joumal of Nuclear Science and Technology, volume II (12). 1974. Nambi. K. S.:
Watanabe. Shigueo.; Leite, Ana Maria Pinho. Thermal and epithermal neutron dosimetry by induced activation in cold
pressed of TL phosphor mixtures. Fifth Intemational Conference Dosimetry. 1977. Brasil.Gordon. Ana Maria Pinho
Leite; Muccillo, R. (1979). Thermal neutron detection by activation of CaSO 4 :Dy + KBr thermoluminescent phosphors.
Intemational Journal of Applied radiation & Isotopes, volume 30,I979.Kathuria, Satya Pal; Campos, Leticia Lucente;
Gordon. Ana Maria P. L. (1980). Thermoluminescent behaviour of CaS04:NaCl pellets. #2 a Reunião Brasileira para o
Progresso da Ciência. Rio de Janeiro. 1980. Gordon, Ana María Pinho Leite, Campos,Letícía Lucente; Kathuria, Satya
Pal. Monitoração ambiental e pessoal da radiação gama com dosímetros termoluminescentes de CaS04:Dy. 32 a Reunião
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Kathuria. S. P.; Campos, L. L. (1981). Dosimetric
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grupo passa a ser liderado pela então Doutora Leticia Lucente Campos*"'°. O trabalho
científico e tecnológico requer um tempo de estudos, testes, e criação de uma massa crítica
de pesquisadores na área. Tudo isso requer paciência e perseverança.

Esse grupo não está sozinho. Acompanhando as pesquisas em materiais dosimétricos o
Doutor Shigueo Watanabe liderava o grupo que trabalhava com defeitos em metais. Esse
segundo grupo, já tivemos a oportunidade de comentar, foi parcialmente complementar o
grupo iniciado por Tharcísio Damy de Souza Santos enquanto outra fração, liderada pelo
Doutor G. Lucki*^' foi transferida para o atual Centro de Tecnologia das Irradiações (exCoordenadoria de Aplicação de Radioisótopos na Engenharia e na Indústria).

"Eu

tive

muita

capacidade

sorte

porque

que rapidamente

continuou

produzindo

formadas

(...) O pessoal

que se formou

IPEN, (...). Caso não fosse

curta.

O mais

importante

e que continuou

estão terminando,
L. Campos

que mesmo

Rodrigues),

um grupo

se dividiu,

daquele

núcleo,

na realidade

é que

dentro

os trabalhos.

freqüentemente,
Martinelle

não prejudicou

Estou fazendo

(...). Aquele

com os pesquisadores
chamo

(Doutor

a Linda

onde essas pessoas

o instituto

que

um grupo,

trabalhos
período

Linda

grande
área,
foram
produz

porque

eles
pessoas

com a ajuda

foi muito bom

do IPEN. (...). Aqui,

(Doutora

José Roberto

ciclotrón

nós criamos
muitos

com

cada um na sua

do acelerador

da CCTM

muito grande

o contado

de estudantes

quando

vidro (...), tem o pessoal

isso, teria uma dificuldade

que saí ainda mantenho

CCTM,

Essa a importância

A subdivisão

competentes,

Leticia

produzindo.

vida

produzindo.

(Doutora

independência

continua,

continuaram

os meus estudantes

na antiga

de cerâmica

de meia

depois

reunidos,

adquiriu

e continua

radioisótopos

mim, e mesmo

foram

V. Caldas),

do
para

quando
a

Leticia

Martinellef^^

characteristic and radiation monitoring with CaS04 (Dy):NaCl pellets.Publicação IPEN 32. Gordon, Ana Maria P. L.;
Las, Wanda C. *1983). Estudo das linhas RPE em CaS04:Dy submetido a altas exposições. 35' Reunião Anual para o
Progresso da Ciência. 1983. Gordon, Ana Maria pinho Leite. Dosimetria termoluminescente: aplicações na medida de
níveis de radiação ambiental. 37 a Reunião Anual para o Progresso da Ciência.
''"Rodrigues, Leticia Lucente Campos (1998). Measurement of the exposure rate due to low energy x-Ray emitted from
video display terminals. Appl. Radiation Isto., volume 39, número 2, 1998. Rodrigues, Leticia Lucente Campos; Daltro,
T. F. L. ; Perez, H. E. B. (1998). Thermoluminescent dosimeter for equivalent dose assessment in mixed beta gamma
field. 12 Th Intemational conference on Solid State Dosimetry. Radiation Protection Dosimetry. UK:NTP, 1998. Volume
1, página 145-148. Rodrigues, Leticia Lucente Campos; Carvalho, R. N. (2000). Development of a extremity
thermoluminescent dosimeter for photon dose equivalent assessment. 10 Th Intemational Congress of the Radiation
protection Association, 2000. Hiroshima. Galante, A. M.; Rzyski, B. M.; Rodrigues, Leticia Lucente Campos (2000).
Caracterização do nitrato de potássio como material dosimétrico para processos industriais por radiação. V Encontro
Nacional de Aplicações Nucleares - ENAN, 2000. Rio de Janeiro. Grossi, F. H.; Rodrigues, Leticia Lucente Campos.
Studies on UV induced phototransferred thermoluminescence in CaS04:Dy pellets. 13 Th Intemational conference on
solid State dosimetry, 2001. Atenas.Rodrigues JR, 0 . ; Simão, K. C ; Galante, O. L.; Rodrigues, Leticia Lucente Campos.
Estudos preliminares das propriedades dosimétricas de CaS04: Mn pela técnica espectroscopia de RPE. VI Encontro
Nacional de Aplicações Nucleares. 2002. Rio de Janeiro. Grossi, F. H.; Rodrigues, Leticia Lucente Campos. Aplicação da
termoluminescência fotoestimulada na área oftalmológica usando-se CaS04:Dy. VI ENAN Encontro Nacional de
Aplicações Nucleares, 2002. Rio de Janeiro.
" Forsch, K.; Hemmerich. J.; KnOII, H.; Lucki, G. (1974)Observation of magnetically anisotropic defects during stage 1
recovery in nickel after low-temperature electron irradiation. Publicação lEA - 364. Jung, P.; Lucki, G. (1975). Damage
production by fast electrons in dilute alloys of vanadium, niobium and molybdenum. Publicação lEA - 3 9 1 . O primeiro
autor é dolaboratorio.de Jüllich na Alemanha. Isoré, Alain;.Miyada, L. (1975). Evolução das propriedades anelásticas de
um aço liga nos estados martensiticos e perlifico encmado submetido a aquecimento até 600?C. Publicação lEA - 392.
' " Entrevista com o professor Doutor Shigueo Watanabe em 2002.
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Procuramos alguns dos estudantes que trabalharam com o professor Watanabe e que
hoje estão trabalhando na metalurgia ou já aposentados. O Doutor Felipe Pedroso de Lima
foi imi deles. Na realidade, como neste capítulo estamos enfocando as conquistas do IPEN
e a j á consolidada massa crítica para desenvolver ciência e tecnologia, sobretudo esta
última, iremos nos deter preferencialmente nos depoimentos dos pesquisadores para, como
já explicamos no capítulo sobre a metodologia usada, cruzar o depoimento dos
pesquisadores, com a nossa própria pesquisa e reflexões. Assim fazemos uma composição
entre os depoimentos e as pesquisas de forma que uma complemente a outra. Cada um dos
pesquisadores acaba se lembrando de partes da vida da Instituição, os trabalhos nos contam
outra parte, os documentos como relatórios, despachos de chefía mais uma parte.

"Um pouco

antes de 1970 o professor

para vir trabal har (...). O Pieroni
para os EUA e na volta colocou
O primeiro
Marília
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Ana Regina
professores
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"Pendido

foi sobre

Gresil,

irradiação
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entre o lEA e a

A minha
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a
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de Grenoble
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Shigueo
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uma cooperação

por pesquisadores

com os franceses.

do professor

foi

no lEA.

em 1972). Quem me comunicou

liderado

(...), Já existia

chamou

Shigueo

leva e eu com o Sadamu
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o
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do Estado

Pieroni
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Muccillo

vieram

de Física

diretamente

de fluoreto
(...).

Depois

O professor

dosímetros

teve uma segunda
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a trabalhar
de Atrito

o Reginaldo

em 1971 e fomos

do grupo.

da física nuclear.
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Depois

No início era chamado

e eu começamos

o chamado

depois

(Olatno).

parte

parte

em desenvolver

na flsica

leva (bolsistas

Blak que Já fazia

fazia

interessado

um cartaz

Cruz) e a Emiko

em uma terceira

mestrado

estava

que veio foi o João Zanetic,

(Teixeira

Sadamu

Shigueo

França,

do lEA. O
de

construir

dissertação
de

de

introdução

"^'"

Continuava-se com um objetivo principal que era a fabricação de um dosímetro. Neste
período, j á era obrigatório realizar-se a monitoração individual do pessoal que trabalhava
no Instituto. As normas de proteção Radiológica assim exigiam. O professor Pieroni
almejava que fabricássemos os dosímetros de sulfato de cálcio dopado com disprósio
usando-se a técnica de termoluminescência. Os cristais iónicos eram usados para a
fabricação de dosímetros.
Aparelho para observar relaxação de defeitos de uma maneira geral em materiais. O interesse seria de construir junto
com os franceses que já tinham uma experiência no campo.
'''' Contribuir no estudo de defeitos em cristais iónicos para eventualmente substituir o fluoreto de litio usado como
dosímetro que era importado. Produziam-se defeitos ou com irradiação ou deformando o cristal.
'"Entrevista gravada com o Doutor Luís Filipe Carvalho Pedroso de Lima em 2001
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"Depois já tinha os indianos
Ligia

Myada

fomos

para

no grupo
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do mestrado

a
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Myada)

de defeitos
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estruturais

em

geral.

em materiais

voltados

1983"^^".

No final da década de setenta e início de oitenta houve várias reestruturações dos
grupos, no nosso entender para atender às novas necessidades da Instituição que estavam
surgindo, no período. Perguntamos ao Doutor Filipe qual era a visão dele sobre a questão
no caso do grupo dele ter ido para a Metalurgia.
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ainda
com
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voltando
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de UjOs com alumínio.

que hoje é fortíssimo
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(IFUSP)

deve ter se questionado
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lá só iria somar.

complementar

para a Flsica

a

porque
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hoje

O

prédio

laboratórios

que

(só depois
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Em fevereiro de 1977 foi o atual Doutor Luís Filipe C. P. de Lima e em 1978 o atual Doutor Sadamu Koshimiso.
' " O grupo foi transferido para a Divisão de Metalurgia logo quando o Doutor Filipe de Lima foi para a Suiça (1977).
"'Tinha me especializado na parte de metais, metalurgia física. O elemento combustível estava mais relacionado com a
parte de cerâmicas. Uma saída foi entrarmos com um curso de pós-graduação relacionado com a área nuclear e foi aí que
começamos (o Doutor Amado H. P. de Andrade e o Doutor Filipe de Lima) a preparar uma apostila para dar um curso
que se tomou obrigatório. (...). Você não poderia passar pelo IPEN sem ter a noção da área nuclear. (...). Não foi simples.
(...). o curso era dividido em quatro módulos". Entrevista gravada com o Doutor Filipe de Lima.
' " Entrevista gravada com o Doutor Luís Filipe Carvalho Pedroso de Lima em 2001.
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instalaram
CIETEC.

a eletrônica
Depois

a gráfica

desativaram

e a ambiental.

a eletrônica

O andar superior

e o CIETEC

ocupou

foi o fato que fez com que um prédio

que estava quase construido

O importante

adquirido
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grupo era muito forte.

O professor

Shigueo
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ficou

também
(ficasse

vago e inacabado

até a vinda

essa área) . Eu me pergunto,
abandonado

O pessoal foi formar

muito bem e trazia bons

do
qual

por tanto tempo)

(...).

outros grupos. (..).

Esse

pesquisadores

O IPEN foi mudando, em certo período deu-se mais ênfase para a área nuclear. Os
grupos (Metalurgia no período do Doutor Clauer Trench de Freitas) estavam preocupados
com a fabricação de elementos combustíveis porque tínhamos que desenvolvê-los para
serem utilizados na unidade do reator IPEN/Marinha, o reator IPEN/MB-01 e o reator IEARI.

Inicialmente o grupo desenvolvia os elementos combustíveis de placa (envoltório de
alumínio) e de pastilhas (dispersão de l^Og misturada com pó de alumínio). Hoje em dia,
os elementos combustíveis são de U3S2 - Al por uma série de razões que não nos interessa
descrever em detalhes. As pesquisas, nesse campo, estavam alocadas no Departamento de
Metalurgia, mas agora há um grupo, como comentamos, que se preocupa em desenvolver e
fabricar somente os elementos combustíveis, sobre a direção de Doutor Michelangelo
Durazzo no Centro do Combustível Nuclear..

Os elementos combustíveis tipo MTR, utilizados na operação do reator IEA-RIm (IPEN)
são fabricados com tecnologia nacional desenvolvida ao longo dos anos no lEA/IPEN.
Existem dois tipos que são os de controle e o padrão. Ambos utilizam dispersões de L^Og Al e

U3S2

- Al. Os trabalhos para a fabricação desses elementos e o início de uma linha de

montagem ocorreram nos meados dos anos oitenta. Nesse período, os trabalhos com a
Marinha estavam bem adiantados e recebiam muito apoio da direção da CNEN. O reator
IEA-RI trabalhava a 2MW em tomo de 8 horas por dia, durante cinco dias da semana. Em
1988 a tecnologia de fabricação desses combustíveis estava dominada e foi produzido o
primeiro elemento combustível para a operação do IEA-RI. Lembremos que anteriormente
o lEA tinha produzido os elementos combustíveis para os reatores Sublime e Re-Suco. A
partir dos anos noventa a capacidade da Instituição de produzir esses elementos
combustíveis, como fmto dos trabalhos que começaram na segunda década de cinqüenta,
foi estabelecida. Mais uma vez, frisamos que o trabalho de um instituto de pesquisa requer
perseverança, dinamismo, força de vontade além de exigir que o govemo não bloqueie ou
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mesmo não desacelere os projetos da instituição. Felizmente, esse foi um dos trabalhos
que, além da competência do lEA/IPEN em desenvolver a tecnologia de fabricação dos
elementos combustíveis não foi politicamente abortado. Hoje, temos claro que um trabalho
científico passa por questões econômicas, políticas além da competência e da criação de
uma massa crítica de pesquisadores.

Outro pesquisador que entrevistamos, entre aqueles, que começaram no antigo
Departamento criado e chefiado pelo professor Watanabe, é o Doutor Georgi Lucki*'"' que
desenvolveu vários trabalhos na Instituição. O Doutor Lucki é formado em física pela USP
e fez a pós-graduação também na USP, sob a orientação do professor Shigueo. Em 1964
estava no penúltimo ano

de física. Nunca tinha pensado em ser cientista, mas surgiu a

chance de uma bolsa no laboratório de baixas temperaturas de física do estado sólido
fundada pelo professor Shenberg, que tinha uma visão científica muito ampla segundo
depoimento do pesquisador.
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em geral,

do

do estado sólido

em condições
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alta
e

binarias

(...)"''''."

Após a defesa da tese o Doutor Lucki foi fazer um pós-doutoramento em Grenoble
continuando os trabalhos com ligas. Ficou um ano, e nesse tempo escreveu para Jüllich, na
Alemanha. Tinha um grupo fazendo os mesmos experimentos só que em baixíssimas
temperaturas. Então, foi para a Alemanha. O fato de falar alemão o ajudou bastante e até
publicou três trabalhos nesse período, segundo o seu relato.

^'^ Forsch, K.; Hemmerich, J.; Knõll, H.; Luclci, G. (1974). Observation of magnetically anisotropic defects during stage I
recovery in nickel after low-temperature electron irradiation. Publicação lEA -364.Entrevistado em 18/03/2003.
Bolsista da FAPESP no IFUSP. Em 1965, bolsista do lEA e o professor Shigueo Watanabe ainda não estava no lEA.
'"^ O primeiro grupo Gresil veio para o IFUSP. Motivaram alguns estudantes e entre eles o Doutor Georgi Lucki que
veio a trabalhar no IPEN.
Brosson, Philippe; Lucki, Georgi; Rechenberg, Hercílio; Sordi, Laura; Tiberchien, Raphael.(I970). Descrição do fomo
Gresil I para irradiação de amostras no reator e medida de sua resistência elétrica. Publicação lEA -212.
'""Entrevista gravada com o Doutor Georgi Lucki em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda
trabalhando em pesquisa na Instituição como pesquisador convidado.
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de mestrado

toda

e uma dissertação

no tempo

dissertações

depois fechava

assim

mas não havia meios

do ciclotrón

em um galpão

gel,

muita coisa,

à existência

sair do lugar

O ciclotrón

armazenado

proporcional

Não conseguimos

tinha um ciclotrón

prestações.

Gresil,

e algumas

irradiado.

por semana.

sílica

fazer

no projeto

alemães,

é diretamente

e os
que

verdadeira

melhorada

do

exemplo,"'^."

O Doutor Georgi Lucki nos relatou que a amizade conquistada na Alemanha foi muito
importante, pois o contacto com o pessoal das oficinas ficou muito facilitado porque sabia
alemão. Para esse pesquisador o espírito de cooperação é importantíssimo quando há
concatenação de interesses. Temos mais do que nunca trabalhar em parcerias, cada
pesquisador contribuindo com o seu saber.

"Eles nos deram
relacionada
fechar

com resistividade

precisávamos

que ficou
dureza

um dispositivo

encaixotado,

de medidas

-. é um parâmetro

ter um parâmetro

importante

submetida

que nos faltava.

microscópico

era para ser da antiga

que é um parâmetro

de deformação

a ima

Tínhamos

Nós tínhamos

CCTM, (...). Compramos

tensão

constante

parâmetros

um microscópio
um equipamento

-

elétricos,

eletrônico

facilmente
mas

para

de 200

keV

para medir a

micro-

(..."'"j ".

""Entrevista gravada com o Doutor Georgi Luclci em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda
trabalhando em pesquisa na Instituição como pesquisador convidado.
Depoimento do Doutor Georgi Lucki.
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o ciclotrón é importante porque podemos simular em quarenta minutos, trinta anos de
irradiação em um reator de alta potência. Podemos simular mudanças estruturais drásticas,
quase catastróficas que ocorrem em fluxos integrados de lO'^neutron/cní, isso ocorre em
vaso de pressão após os trinta anos. A palavra simular não é real, é o efeito global do dano
ocorrido no material, é comparável. Nesse sentido o ciclotrón CV28, atualmente
desativado, infelizmente, foi imia máquina de grande valor científico e tecnológico para o
IPEN. Ainda é uma máquina modema.

"Seria muito
ser lógicos.

importante

que o CV28 voltasse

Não podemos
custa

a operar.

nos dar ao luxo,

equipamento

que

hoje

Simplesmente

não é lógico.

dez milhões

(...). Acho que ainda

com as necessidades
de dólares,

isso

é reversível.

que nós temos,

o prédio

instalações

(...).

de deixar
e tudo,

Precisamos
degradar

sem

um

utilização.

(...).

Tentamos comparar a desativação do CV28 com outros acontecimentos similares na
Instituição, e seus efeito, para a pesquisa e nos foi respondido:

"Houve
Floh

quase

trabalhou

desinteresse
existisse
vezes

que uma coincidência

total,

muito,
tanto

nominalmente

conversando

Nucleares,

aquilo

foi

entre a desativação
desativado

é que a Divisão
nos estatutos

com

os colegas

não é um instituto

de Danos

eu lembro

de produção

existe nominalmente

estudados

em condições

na Divisão

de irradiação

Para não ser tão pessimista,

que o IPEN

uma produção

foi riscada,

embora

deixou

Instituto

(...) embora

possa

existir

mas é a realidade.

agora materiais

isso tenha

notei

nucleares
número

me custado

que a
que

um

embora

ela

de tempo.

Às

Energéticas

e

intervalo

métodos

e depois

a produção,
Pesquisa

Bertha

havia

de existir,

de Pesquisas

é criar processos,

(...). Como consta na publicação

eu sou um lutador,

forma

em um mesmo

significa

como uma critica,

de Materiais,

de reprocessamento,

De certa

mais ou menos

(...). Nossa finalidade

isso. Não sei se isso pode ser encarado

nucleares

de caixa.

de Radiação

(...). Isto ocorreu

ser útil para quem quer que seja, não é fazer
contra

a toque

das pesquisas

para

ninguém
em

só tem sentido

é

materiais
de

l (Publicação

lEA -I)

umas úlceras

no

serem
(...).

estômago

(...)"'"•'.

Continuando mais adiante o Doutor Lucki dá uma resposta para a solução de tais
problemas que estamos discutindo.

Entrevista gravada com
trabalhando em pesquisa na
'"^ Entrevista gravada com
trabalhando em pesquisa na

o Doutor Georgi Lucki em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda
Instituição como pesquisador convidado.
o Doutor Georgi Lucki em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda
Instituição como pesquisador convidado.
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"O que falta,

(...). Se eu fosse político

fiz anteriormente,
trabalhos

trinta,

acadêmicos.

tecnologia

cria-se

Brasil

(...), e fazer

consigo

comprar

se conhece
variação

quarenta

um passo

uma seleção

o século

da resistividade

dólares,

custa

de medida

medidos

(...). Hoje fui visitar

nacionais

mecânicos

e um de resistividade

importante

para

a variação

È importantíssimo,

que

dignamente,

custam

elétrica

estrutural

1/10

atual.

Existe

e fazem

e com significado

a mesma

mas não é só isso.

um aço especifico

feito

no
Não

que já é um parâmetro

que

uma série

de trabalhos

de máquinas

coisa.

A

possíveis.

(...).

Com

não digo global,

tecnológico.

Dizer

assim:

(...). A
é

que custam

uma análise,

acadêmicas!''''^

fazendo

(...). Para isso o equipamento

várias firmas

o que

e publicar,

de parámetros

e resistividade

repetir

e tem uma ou duas lá na metalurgia.

daria para fazer

além das considerações

para

máximo

de defeitos.

fazer

acadêmicos,

simular

com o número

à concentração

Se eu quisesse

(...), poderia

em trabalhos

mas ele é extremamente

três mil dólares

coisa falta.

materiais

de tensão /deformação

é proporcional

de máquinas

Alguma

(...). Nós queremos

Tem uma no TE (CTR) repousando,

mercado

aquele.

com outros

diferente.

retrasado,

política.

algo de errado

de materiais

uma máquina

O equipamento

anos atrás,

Não é que tenha

dando

desde

diría vontade

barato.
cem

mil

Analisei

dois

o

parâmetros

mas

extremamente

esse é melhor

do

que

".

O Doutor Lucki quando perguntado sobre as publicações lEA/IPEN ele relata sobre a
sua própria experiência. Se alguém quiser fazer um fomo igual ou aperfeiçoado igual
aquele constmído pelo seu gmpo, se ler a publicação IEA-212 consegue fazê-lo.

"E

uma

análise

extremamente

simples,

construído,

não

ultrapuro"

tivemos

pode

ter

vazamento,

é praticamente

de 1/10 de mmo

naquele

numérico

os materiais

tempo.

deveria

tem

que

ser

transparente

que significa

Naquela

época,

mas há quarenta

humana

é fabulosa.

(...). O torneiro,

por exemplo,

no dispositivo

que

manutenção,

utilizados,

os esquemas.

transparente

ao neutrón.

uma usinagem
o pessoal

era

ser mais fácil, mas não tem pessoal

que refazer,

especialização

que foram

mas quem não fizer uma vez não tem idéia do que seja.

o alumínio

uma parede
oficina

térmica,

tinha

anos

O IPEN

atrás

sido feito

da nossa capacidade

tão ampla

como está sendo feita

um grande

grau de

por

mais

eles

é uma descaracterização

com

Solda, por exemplo,
maçarico

para

(...).

da máquina

está

(...).

de relojoaria.
Agora

Este

o convidasse
desbaratamento

de pesquisa

do Instituto

e estão

isso e pessoas

que desmontasse

na oficina

de manutenção

atirado.

com

tem um potencial

O forno

nêutrons.

com precisão

era feita

verdade

é terrível.

(...) O pessoal

é um

alumínio

Teria que

Foi feito

tornos,
que foram
perfeitas

forno

rigorosamente

Usamos

O aço inox já não é tanto.(...).

adequado.

me pediu para que depois

aos

Na

aqui

com

na

controle

feitas

agora

até hoje.

devidamente

A

motivadas

para dar uma
do nosso
(...). Uma

ter

olhada

setor

de

terceirização

era interessado

e

tinha

especialização^^°".

Ainda nos dá um importante depoimento sobre a sua experiência com o professor
Marcello Damy e com o professor Pieroni.
Entrevista gravada com
trabalhando em pesquisa na
Entrevista gravada com
trabalhando em pesquisa na

o Doutor Georgi Luclci em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda
Instituição como pesquisador convidado.
o Doutor Georgi Lucki em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda
Instituição como pesquisador convidado.
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"Quando

nós viemos,

Ele é uma pessoa
qualidade.

fabulosa.

Quando

superintendente
tanto,

da Física para o lEA, não tínhamos

fazíamos

já

muito.

médico.

(...). As experiências

contato

com o professor

Pieroni.

lá, eu entendia

uma perspectiva

completamente

exatamente
UNICAMP.

Quando

freqüente.
homem
entender
estava

Dante,

troca

discutir

e nao so

naquele

de piano,

explicar

Recitava

Marcello

tímida,

o professor

tudo sobre

que tive com as pessoas
Pieroni

que existiam.

o ar condicionado
ar condicionado

da fisica na
ficou

um

italiano

para

Uma das vezes que
(...). ele sabia

tanto

bastante.

mais

que ele era

tudo.

tem que ter

e eu não entendia

que tive de trabalhar,

o

entendendo

Pieroni

é especial,

sob

completamente

estudando

ao lado de outras.

(...). Isso motivava

Hoje eu vejo

mas descobri

O

experiência

não estava

com o professor

e

pouco

sol ou se chovia.

foi ser diretor

lia os filósofos. Até hoje estou

ele entendia

fisico

de tudo. (...). Ele perguntava

Dante,

os reatores

O
nem

tinha

uma tese

ele não tinha bom humor,

(...), no ciclotrón

Damy e o professor

formal

Ele era

é um fato.

de avião,

primeira

eoutras

tese estava fazendo

eu faria

sala.

Nuclear.

No início,

não sabia se fazia

(...). Depois

todos

Física

ano de física.

são diferentes.

trabalho

da humanidade

da

de

diplomáticas

porque

ele me deu uma aula sobre

surpresa

interações

de uma maneira

o contato

um cientista

o chefe

o amadurecimento

de automóvel,

agradavelmente

agradável

tempo,

aquele

de grupo

era

No final da minha

Se fosse fazer

responder,

sobre o ar condicionado,

uma surpresa

como o professor

a gente.

Damy nos deu uma

por música,

no primeiro

as personalidades

Ele me dava sugestões.

vastíssima.

de ar.. Para minha

sempre

ele entende

chefe

tive várias

meu professor

é uma das obras mais magníficas

de bom humor

fossemos

o qual

Ele

dois a três dias no reator,

diferente.

nomeado

Fui surpreendido

se interessa

interes.sava.

porque

muito pouco

medindo.

fui

de uma cultura

Ficava

e eu tentava

o que estava

ele foi

lá. Ele procurava

(...). É interessante,
medindo

se

com

são diferentes

(...). ele chegou

que eu estava

ele

Pieroni

Primeiro,

Damy estava sempre

diferente.

perfeitamente,

experiência

era o professor

mas o prezava

professor

Fala francês

onde ficar, e, o professor

Procurava

Se
muita

nada.

o professor

ele

Foi

Shigueo,

estudar

mais

física.

Ainda questionamos o Doutor Luclci sobre a interação dos diferentes grupos de pesquisa
na instituição.

"Nunca

consegui

equipamentos

interagir

quem

eu queria

(...). Eles vinham perguntar

se podiam

abertas,

mas nunca

houve

percebi,

era uma cooperação

com

reciprocidade.

Quando

de mão única. Porque

interagir,

a Metalurgia.

Eles

usar os meus equipamentos.
precisava

de um apoio

Sempre

logístico

nunca pude usar o microscópico

tinham

um

monte

mantive

não recebia
eletrônico

de

as

portas

(...)

depois

de lá (...)"^' "

Finalmente quisemos saber qual a relação que o seu grupo teve com a indústria.

' " Entrevista gravada com o Doutor Georgi Luclci em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda
trabalhando em pesquisa na Instituição como pesquisador convidado.
Entrevista gravada com o Doutor Gorgi Luclci em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda
trabalhando em pesquisa na Instituição como pesquisador convidado.
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"Nós fomos

procurados

não me lembro

mais.

íamos conseguir

Poderíamos

falante.

(...).

pediu

medir,

isso facilmente.

(...).

diamagnético.
houve

ciclotron"^^

Pediram

com o mesmo

muito

mais

a fabricar

a curva

em 1981, cabos

externos

Não

ter feito

Trouxeram

de histerese,

A Pirelli

para

iniciativa

medir.

os resultados.

de alto-falantes
de graça.

Hoje existe

Vou começar

e começaram

a exportar

coercitivo,

a temperatura

de Curie

e muito

interessante.
necessário)

de histerese
Não tinham

e motivação

tudo

mais

o mecanismo
a firma

para

se
de se

de

alto-

o Canadá.

com blindagem,
isolante

o termopar

adequado.

para

da capa

pois

O

(...). Eles nem sabiam

O IPT que nos recomendou.

(procurarmos),

nome

do que eles pediram

e o poder

para

cujo

Não sabíamos

com

sucesso,

nós e medimos

a curva

o serviço

de propaganda.

com (hoje não seria

medir

e nem

com

e uma indústria

e fizemos

veio com uma questão

telefónicos
para

problema

em termos

o campo

o composto

Pirelli

(...). Entregamos

aqui,

(...). O IPT não conseguiu
mais procura

Eletrometal,

o que eles queriam.

Começaram

que era isso.
Fazíamos

Eles vieram

resolver

cobrar.

importador

por três indústrias:

Fizemos

o

(...).
Queriam

eliminar

ruídos

de cobre

que

e medimos

estávamos

é

(...).

montando

o

"

Tivemos, durante o tempo, toda uma preocupação de colocar diferentes opiniões*^'*,
mesmo que estivessem em contradição entre si e contra as nossas idéias iniciais - Nossas
opiniões foram mudando à medida que pesquisávamos -, pois aquelas opiniões formavam
novas idéias sobre o que estávamos discutindo, ajudando a criar uma nova base de dados.

No caso do pesquisador Doutor Lucki, nós descrevemos um longo trecho da entrevista
porque ela fala por si só, e mais ainda, ele veio preencher muito das nossas preocupações: é
como se estivéssemos relendo as observações que tecemos até o presente momento, numa
síntese da vida da Instituição. Ainda gostaríamos de comentar que esse grupo do professor
Shigueo Watanabe tinha uma característica especial, uniu o método científico e o
desenvolvimento tecnológico, portanto foi um grupo muito bem pensado, não aconteceu
por acaso. Essa é uma grande característica de Instituição.

' " Entrevista gravada com o Doutor Georgi Lucki em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda
trabalhando em pesquisa na Instituição como pesquisador convidado.
''"Em nossos argumentos anteriores deixamos claro que a história é uma ciência histórica. Em última análise ela é
independente da opinião subjetiva do intérprete, embora a interpretação exista. A ciência histórica não é um debate de
opiniões. Os fatos são objetivos. Nunca poderíamos dizer que o lEA foi criado antes da USP e que esta ocupa o terreno
da Instituição. O historiador interpreta é fato, mas pesquisa, coleta informações e não pode falsear os acontecimentos.
Continuamos fiéis a nossos objetivos originais.Contudo, a história não é os fatos e as datas. Marguerite Yourcenar (2003)
em memórias de Adriano, página 24, nos deixa um alerta: "Mesmo a Plutarco escapará Alexandre". Achamos que é por
isso que os nossos amigos das áreas exatas consideram os historiadores um pouco etéreos porque a história tem que estar
atenta às afirmações categóricas e dogmáticas para não correr o risco de se empobrecer e ao mesmo tempo não deve ser
relativista.
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Por outro lado, não é o primeiro pesquisador que nos relata sobre desativação de
equipamentos, laboratorios, processos. Parece que se vai dormir, tem-se um pesadelo e
acorda-se no dia seguinte com uma única resposta: aconteceu e pronto. Existe uma cultura
da Instituição de não lutar pelo que se quer e se acha correto, em face dos anos de
autoritarismo, que foram sentidos de maneira muito mais forte para os pesquisadores do
lEA/IPEN, do que para aqueles da universidade onde o diálogo era mais comum, ou seja, o
que já tínhamos falado: o medo de que a discussão possa significar desobedecermos às
autoridades constituídas pelo superintendente. Diretores, chefes de Departamento e chefes
de Divisão - uma cultura um pouco passiva. Por outro lado, os Departamentos e Divisões
se comportam como verdadeiros compartimentos estanques obedecendo a um poder central
e piramidal no passado, e hoje, já mais aberto, em uma estrutura matricial, mas mesmo
assim, a cultura antiga ainda é muito forte na Instituição*^^. Em um quadro metafórico, a
Instituição é um arquipélago com os Departamentos, onde o intercâmbio talvez não fosse
desejável, sendo as suas ilhotas.

"Os grupos

que exercem

atividades

afins deveriam

estar mais a par uns do trabalho

dos

outros

Houve as pessoas que participaram da criação da Instituição como o professor Marcello
Damy que, juntamente com outros e aqui inserimos o professor Walter Fausto de Lima,
lutou para que o reator viesse para São Paulo, se desdobrou para que a construção do
prédio do reator ficasse pronta em meses. O professor Pieroni, junto com o professor
Walter Fausto de Lima e o professor Rui Ribeiro Franco, lutou anos para a criação da pósgraduação do lEA, e este foi um dos primeiros institutos que iniciaram a pós-graduação, o
que certamente, é uma das marcas do IPEN. Essas pessoas fazem a diferença e não
poderíamos lhes imputar um caráter passivo de tudo aceitar.

O Doutor Laércio Antonio Vinhas em seu depoimento, e outros pesquisadores, como,
por exemplo, o Doutor José Roberto Rogero, também relataram um mesmo acontecimento
interessante na vida da Instituição. Eles nos proporcionam uma outra dimensão da questão

' " "Contudo, o espaço de uma geração parecia-me pequeno quando se trata de firmar a segurança do mundo; desejava, se
possível, prolongar até mais longe essa prudente linha adotiva, preparando para o Império uma outra muda na estrada do
tempo" Yourcenar, Marguerite (2003). Memórias de Adriano. Biblioteca Folha, página 229. Éditions Gallimard 1971.
Depoimento da Doutora Brigitte Pecequilo, via &mail, pesquisadora do IPËN desde 1968, atualmente sendo
responsável pelos Laboratórios de Radiometria da Divisão de Radiometria Ambiental, quando lhe foi perguntado
sobre a existência de uma série de grupos trabalhando com a área ambiental no IPEN.
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da influência do autoritarismo gerencial da Instituição e, que rião podemos ser categóricos
em afirmar que a cultura do conformismo sempre imperou na Instituição.

"Com

relação

Graduação
Durvaldo

à pós-graduação,

(CPG).

Em 1983, logo depois

Gonçalves,

CPG, para

há um fato

fui

chamado,

junto

com

como

Durvaldo,

que nessa

época

a pós-graduação

precisavam

de uma pós-graduação

aplicações

de energia

nuclear.

as instruções

para

continuaria
graduação.

Entretanto,

ao

mesmo

escondidas
quase

que

como

tempo

as matrículas

parando,

Superintendente
diferença),
extinguiu

até

e

conversando

voltou

iniciar

já

para

tratar

de assuntos

para

o melhor

com a Poli para a criação

com a idéia
as

consultas

novos

a ser o Doutor
estavam

a florescer

Claudio

com

no

IPEN.

outras

comigo

a Poli,

Com

coisas

continuávamos

o decorrer

Muitos

da CAPES

e do

aceitando

tempo,

lento,

depois,

o

muita
não

uma

de ter dado a ordem para

Disse que era verdade,

às

trocou

não apenas

anos

pós-

pós-graduação

da casa, o que fez

do IPEN

que tem até hoje.

de ter dado a contra -ordem.

do

Ela

de

com a Poli em ritmo muito

e a pós

que se lembrava

do IPEN.

programas

bolsas

e

Recebemos

da nova

tínhamos

que é um pesquisador

o alto nível

ele comentou

com

negociávamos

Rodrigues

ocupados

e a manter

com o Rex em Goiânia,

alunos

e como

com

do IPEN

nuclear.

os seus

COPESP

nucleares,

na pós-graduação

encerrassem

da
Eles

a

a pós-graduação

mais alunos

Doutor

da pós-graduação.

e engenharia

encerrar

Pós-

que era vice-presidente

na área de engenharia

matriculados,

de
o

e que o Instituto,

tecnologia

seria

Politécnica

negociações

iniciávamos

admitindo

a pós do IPEN e não se lembrava
sido

Morato

na pós do IPEN. Propositalmente,

o Rex e o Othon
como

Penha

dia não admitíssemos

os alunos,

que

Spero

voltada

não concordávamos

em

íamos

(passou

que

com a Escola

daquele

Por outro lado, devíamos

tecnológica.
CNPq,

que a partir

operacional

mais

da Comissão

e tendo como Superintendente

do IPEN era muito acadêmica

Concluíram

uma outra em colaboração

o Doutor

em que fui presidente

a CNEN

o Rex e o Othon

e a CNEN

iniciarmos

do tempo

do IPEN retornar

uma reunião

consideravam

curioso

só que a ordem

se
vez

fechar
tinha

engavetada"^'".

"Destaco

o Doutor

pós-graduação

Laércio

Antonio

se extinguisse"^"

Vinhas,

cuja dedicação

como presidente

da CPG não permitiu

que a

"

Outro episódio envolvendo mais uma vez a tentativa de extinção de um g-upo muito
importante na Instituição ocorreu no final de 1983 e nos é relatado, ainda, pelo Doutor
Laércio Antonio Vinhas.

' " Depoimento do Doutor Laércio Antonio Viniias através de e-mail.
Depoimento da Doutora Brigitte Pecequilo, via email, pesquisadora do IPEN desde 1968, atualmente sendo
responsável pelos laboratórios de Radiometria da Divisão de Radiometria Ambiental, quando lhe foi perguntado sobre a
importância de alguns pesquisadores que exerceram cargo de direção na Instituição. A Doutora Pecequilo destaca
também o professor Marcello Damy como aquele que formou a base dos fisicos nucleares cientistas do IPEN: professor
Rómulo Ribeiro Pieroni e Professor Rui ribeiro Franco, pela criação da pós-graduação do IPEN e o Doutor Claudio
Rodrigues, que retomou o entusiasmo e o amor do professor Pieroni pelo IPEN.

cowBSÃo mcKmi

^^^MERSIA ÍÍÍLICLEAR/SP-IPENÍ

"No final de 1983. durante

a gestão

eu fomos

convidados

assumir

Segurança

Nuclear

ocasião,

para

(Diretoria

as atividades

radiobiologia,

radioimunoensaio

Radiobiologia,
da Proteção
Bárbara

a área de Proteção

referentes

da

Diretoria

e essa

Durvaldo

N) e eu como

Departamento

acontecesse

doDoutor

N.

área passou

chefe

a integrar

três Divisões.

Radiológica

ocupacional;

Doutora

Proteção

Radiológica

Radiobiología'''^

da

do IPEN,

o Fulfaro

havia

Linda

Radioativo

Fulfaro

e eu

das Divisões

E. Caldas

Ambiental

Doutor

da dosimetria

e

o

Doutor

Diretor

IPEN,

para

Radiológica
eram:

como

a cargo

no

lutamos

de Proteção

Fui/aro)

Radiológica.

ficaram

de extinguir,

Os chefes

Roberto

de Proteção

a idéia

o Departamento

com outras

Mazzilli

radiológica

marcados.

juntamente

P.

(Doutor

de Rejeitos

ocasião

e hormônios

o Fulfaro

do Departamento

ao gerenciamento
na mesma

Gonçalves,

Nessa
á

outro
de

isso

não

Divisão

Gian Maria

e Calibração;

José

Roberto

de

a área

que

como

e

de
Sordi

Doutora
Rogero

da

"

Parece estranho que uma área em que se desenvolveu trabalho de primeiríssima
qualidade sofra, da noite para o dia, uma tentativa de ser apagada da Instituição.
Lembremos ainda que no início a Proteção Radiológica era um grupo no Departamento de
Radiobiologia. É muito difícil analisar uma Instituição tão ampla e com tantas atividades.
No entanto, se o grupo de radiobiologia estivesse sem pessoal para trabalhar, sem temas e
se nunca tivesse produzido trabalhos, poderíamos parcialmente justificar a sua extinção,
mas não era a realidade como demonstramos no decorrer da nossa exposição. Da mesma
forma em que posteriormente foram desmontadas as pesquisas na maioria da área do ciclo
do combustível também se tentou fazer com a radiobiologia. A diferença foi que no caso
da radiobiologia, essa tentativa de desmonte era mais intema e bastou uma reação
inteligente de alguns pesquisadores para que ela não vingasse. No caso do ciclo existiam
interesses alheios à instituição. Ao mesmo tempo o pesquisador estava, como falamos nas
primeiras páginas das nossas reflexões, muito preocupado e ocupado com o seu trabalho.

"Talvez

se fosse

fazendo

os meus trabalhos

estava

acontecendo

interessaria

"Acho
pelo

hoje eu me interessasse
e orientando

por falta

mais
teses.

de informação

(...). Sempre
Nunca

estive

e também

estive

na minha

toca, montando

a par em uma escala

por falta

de interesse

um pouco

devo reconhecer.

o ciclotrón
maior

do

e
que

Hoje eu me

mais"""'"

que se deveria

dar maior

importância

á pesquisa

propriamente

dita, sem tentar Justificá-la

sempre

sociat"'"

Depoimento do Doutor Laércio Antonio Vinhas através de e-mail.
Entrevista gravada com o Doutor Lucki em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda trabalhando
em pesquisa na Instituição como pesquisador convidado
Depoimerito da Doutora Brigitte Pecequilo, via email, pesquisadora do IPEN desde 1968, atualmente sendo
responsável pelos laboratórios de Radiometria da Divisão de Radiometria ambiental, quando lhe foi perguntadosobre o
papel de uma instituição de pesquisa como o IPEN e quais as diferenças dos objetivos iniciais e a atual missão do IPEN. a
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Continuando com a série de depoimentos que cruzamos com as nossas liipóteses
levantadas até o presente momento e fomos buscar junto a um pesquisador atuante, que
pesquisa, desde sua vinda para a Instituição, na área de radiobiologia as suas impressões.

"Estou

enviando,

com bastante

atraso,

minhas

IPEN, aliás no lEA. Cheguei

no Instituto

Pieroni,

de 1975.

em 22 de outubro

emigrantes.

Estava

tinha realizado

chegando

dois anos como colaborador
Aplicações

Lembro

Waichenberg,

com

saudades

Osvaldo

Ghecco,

subiu

lá, porém

a sua presença

pelo professor
1977,

mencionados,
a pesquisa

se não me falha

clinica

e aplicada

pesquisas

do grupo

relembro

somente

por

mim

algumas

hormônios

de crescimento

crescimento

de extração

utilizado

na terapêutica
VIII (AIEA)

pela primeira

2000

no INPI,

humano

para escrevermos

Atualmente

um extenso

trabalho

Nicolau,

Bojarchuk.

O chefe

do setor

vivíssima.

Tivemos

Rosalyn

Yalow,

fizeram

do

muitas.

Longe

1977, foi publicado
Chimica

Acta.

foi pela

de Medicina.

estagiária

Os

a Hormogen

de revisão,

iniciou

humano

do Grupo

convidados

relativo

à síntese

1984

as atividades

de

curricular,

do grupo

produto,

Nacional

Em 1989, o nosso grupo
técnicas

está ligada

de engenharia
à produção

Farmacêutico

revista

União

e purificação
Journal

e purificação

sobre

hormônio

a CEME

a Coordenação

de síntese
pela

de

trabalho

o nosso

com

indicado

exposição

vez fornecido

mediante

cuja atividade

de processo

Em 2002 fomos

1981,

com a tireóide.

faz parte

patente

Em

médicos

muito para o Instituto

uma

o primeiro

primeira

laboratório

Hormogen

fazer

mais

radioimunoensaio,

todo este tempo

de querer

era o

e

no período

Durante

Leo

nunca

o cargo até hoje, (...), com uma interrupção
(..).

médica

Bernado

visitante

ideadora

nucleares,

de

Era área

do CARRM,

uma

ou médicos

trabalhei

de radiobiologia

diretor

Nobel

relacionados

afirma

antigo

o Prêmio

de crescimento

a primeira

recombinante.

Willian

os
onde

(Coordenadoria

de Assis,

com os pesquisadores

Em 1987, o nosso

fundaram

CARRM

ganhar

de cadáveres,

hormônio

que o setor onde

Pieroni fui

Clinica

aos hormônios

vez no Brasil,

depositamos,

crescimento

de hipófises

de lOWA)

Marques

Pieroni,

para

e o professor

etapas fundamentais:

ligado

recombinantes.

deveria

foram

na revista

(Universidade

no

Ribeiro

acontece

(...).

a Radioproteção.

dirigido

clínica.

Em 1994, os pesquisadores
humanos

pertenceu

sempre

CABRR.

americana

(...). Em uma reunião

setor

Depois

sempre

endocrinologista

(1977) do setor (...). Conservo

a 1991 em que o nosso

era

a memória,

via EUA

anos

de Rômulo

virou

Licio

a cientista

como

de 1977, se chamava

O professor

espiritual

aos meus primeiros

Tinha 30 anos! (...). Lembro

Clara

Gonçalves.

Bernado,

todos praticamente

para a chefia

ARCAL

Moura

ser esquecida,

Medicina).

Serson,

relativas

que na época era sinónimo

de Pavia)

até dezembro

nomes:

David

professor

que em

em bioquímica.

muitos

e saudoso

não pode

na

históricas

Atómica,

(Universidade

e Radioisótopos

ilustre

convidada

A data

internacional,

das Radiações

mesmo.

de Energia

da Itália

o meu pós-doutorado

lembranças

de

para
do

de hormônios

ser

Projeto
sintetizou,
genética.
hormônios

Química.

do hormônio

of

de

Em
de

Chromatography,
hipofisários

recombinantes^''^."

doutora Pecequilo é responsável por inúmeras orientações de dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Iniciou a
sua carreira na Divisão de Física Nuclear, mas posteriormente sendo convidada pelo Doutor Laércio Antonio vinhas veio
pesquisar na Divisão de Radioproteção ambiental aceitando , segundo as suas palavras, o desafio de uma nova área
ligada à proteção do ser humano e o meio ambiente.
Depoimento via e-mail dado pelo Doutor Paolo Bartolini.
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Hoje, a antiga CARRM na nova estrutura de Centro do IPEN chama-se Centro de
Biologia Molecular, cujo gerente é o Doutor Paolo Bartolini acima mencionado. O Centro
está dividido em dois grupos de pesquisas, ambos, no programa saúde e subprograma
biotecnologia do Plano Diretor do IPEN: hormônios hipofisários e biofármacos derivados
de toxinas animais. Esta é uma área de pesquisa que remonta às origens do Instituto.

Voltando ao Doutor Lucki perguntamos se fazíamos engenharia reversa e, se isso era
válido. Lembremos que a princípio tínhamos a opinião de que não era só isso que fazíamos
na Instituição, muito embora tivéssemos que acompanhar o que era feito nos países
desenvolvidos.

"Seria possível escapar

da engenharia

foi a minha tese de doutorado?
ferro/níquel

com

necessário
vários

campos

simples:

o mesmo

pode acabar,
complexo

(foi educado
também

aqui)

procurar

Tem que existir

podemos

fazer

Podemos fazer

estudar

qual

idéias e estudei.

(muito

mais atrasados),
criativos

do qual eu também

alguma

coisa

todo é o que eu chamei,

lá de cima

omelete

sem ovos,

mas não precisa

trabalhos

originais,

sem engenharia

reversa,

qual

fazendo

os meios

ovos, não precisa

sem cópias

acabar

de trabalhos

com o

no

de

adequados.

ser aquela

Se

reversa,

Brasil

na biotecnologia

uso de eufemismo,

e, claro

promissor.
o bonde.

de não ter nascido

na bioquímica,

eram
prazer.

engenharia

È necessário

em

motivo

que

o mais

para não perder

apesar

que nos oriente,
ter muitos

usado,

de trabalho.

principalmente

por um

os materiais

o fato de fazermos

imbuído,

senti

Faria isso com o maior

esses estudos

No entanto,

estive

criar coisas fabulosas,
O problema

Fizemos

mais

Tornava-se

fiz a tese. No entanto,

ser testadas.

o material

O que

as ligas de

no Brasil.

eu me sentia frustrado

e temos capacidade
sempre

aqui

qual era o alvo, quais

que deveriam

descobrir

troquei

Nós somos

em particular,

senti esse problema.

pura (...) e depois fizeram

Mandaram

que me dissesse

e quais as condições

nuclear.

política.

e molibdênio.

institucional

(...). Podemos

na tecnologia

a liga ferro/níquel

No meu caso

nós estaríamos

de inferioridade

Eu também

problema.

o assunto,

se quisermos.

fizeram

é essencial.

Até que não é tão ruim. Fiz os estudos,

olhei as bibliografias,
assim,

Escapar

os estudos.

serem estudados

Tive que inventar

não fosse

de niobio

não tinha uma diretriz

necessários

Pesquisei,

Os franceses

impurezas

complementar

reversa.

omelete

e

vontade
Não
farta.

cientificou"^ ".

Gravamos 200 horas de depoimento e não teríamos como reproduzi-los integralmente
no trabalho. No entanto, extraímos trechos que compuseram não só o trabalho como
revelaram o pensamento dos pesquisadores.

' " Entrevista gravada com o Doutor Lucki em 2003, pesquisador do IPEN atualmente aposentado, mas ainda trabalhando
em pesquisa na Instituição como pesquisador convidado.
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Outros pesquisadores da antiga CCTM foram para a Metalurgia como descrevemos.
Entrevistamos o Doutor Arnaldo H. P. de Andrade*^'* . No inicio dos trabalhos fizemos
uma opção metodológica de não realizar testes estatísticos e descrevemos

como

intencionais as entrevistas. Acreditamos que agora, no fínal do trabalho, fícou mais claro
que não queríamos manipular os resultados, mas escolher os entrevistados segundo suas
atividades. Entrevistamos Doutores e pesquisadores sem doutoramento. Entrevistamos o
pessoal administrativo. Entrevistamos pesquisadores com cargos de chefia e outros que
nunca ocuparam este cargo. Muitos outros gostaríamos de ter entrevistado, mas tivemos
que limitar as nossas entrevistas por causa do tempo que dispúnhamos para acabar o
trabalho. Contudo não perdemos os nossos objetivos.

"Estava

no quarto

atualmente
possível
para

ano do IFUSP,

um pesquisador
bolsista

trabalhar

magnéticas

na área da história

no Departamento
junto

com o pessoal

como se irradiava

e lendo

estava

desenvolver

objetivando
Contamos

era o professor
outros

pesquisas

College
professor
área

encaminhado

na Inglaterra
Pierre

de materiais,

mecánico
mecânicas
nucleares.

Plate.

o professor

para

serem

uma pessoa

O Doutor

é de interesse

Hira

muito

Hira chegou
metálicos.

principalmente

Shigueo

todos

Foterdan

conhecida

no

os possíveis
lEA.

(...).

Entrei

que visava

nesse

de mestrado

grupo

de discordância"''^
principalmente
em 197

f""".

Entrevista gravada em 03/05/2003.
'"Defeitos lineares que dão a possibilidade de deformação plástica de materiais.
" ' Entrevista gravada com o Doutor Arnaldo H. P. de Andrade, em 03/05/2003.
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que

que
e

faziam

um grupo

nessa

área,

não metálicos,

tinha,

eletrônica

um grupo
a estudar

Stobe

o

visando

os
deixou

na área

de

também

da

no

Imperial

que era

de pesquisas,

Essa parte de
tivesse

de

que

um pós-doutorado

a implantar

da área

existentes

dessa

de microscopia

Shigueo

de São Paulo

O Doutor

Dentro

de

de Washington

desenvolvimentos

que tinha feito
na área

propriedades

dentro

de materiais

em 1974 com vistas

de Materiais,

(...).fiz a minha defesa de dissertação

na parte

colocou

o professor

Centros

de montar

me

um

as técnicas

no ámbito

mais termoluminescentes.

na área de dinâmica

de um Centro

Shigueo

como

das

aprendendo

que veio da Universidade

muito

germinados

veio o Doutor

que se ocupava

os diversos

Bassalo,

Shigueo

uma área bem delimitada

ao professor

em sistemas

Filardo

Shigueo

(...). No meio tempo

Stobe pesquisou

principalmente

principalmente

dos materiais,

O professor

Vim e o professor

em toda a área metalúrgica

se centravam

física

com

física,

na época,

para

de Washington

o assunto

Maria

ao professor

era um projeto

de um professor

Fez uma proposta

no grupo,

e metalurgia

Universidade

sobre

Stobe que fez ampla pesquisa

iónicos para aplicação

materiais

inicial

no lEA.

José

na área nuclear. Fiquei

uma área de metalurgia

na área de metalurgia.

um relatório

a literatura

como Rio de Janeiro.

no lEA. As pesquisas
cristais

um pouco

aplicações

comum,

me apresentou

liderava

(...). Na época

que tinham

com a orientação

Thomas

Estados

francês

de um amigo

da ciência,

que o professor

de ligas ferro/níquel

materiais.

em 1971, e através

o
na

comportamento
propriedades
aplicações

"Também
dentro

trabalhei

do programa

conjuntos,

o Doutor

mestrado

chamado
Hira,

fazer

um contrato

o doutorado,

de materiais

assinado

Trench

de Freitas.

grande

houve

Estava

do Brasil também

COPESP

(...) e o desenvolvimento

a ser

Departamento

dentro

que achávamos

para fazer

tinha

autoridade

interesse.

desses

Nuclear

Fragata,

Doutor

/van de Aquino,

interesse

também

do Ministério

no exterior.

a estudar

emérito

evolução

da área na época

época

como

alguns

programas

tinha

para

da Marinha.
estava

Estamos

sendo

e nós trabalhamos

entre

gerenciado

por

em diversos

projetos

para o seu desenvolvimento

eles

permaneci
modificado,
Clauer
que

com a

a

antiga

da Marinha.

Entrei

(...) que depois

vieram

Depois

da Marinha

disso

o

nosso

o Capitão

na área de materiais
nuclear

em

para

paralelo

conjuntos

e 1986.

um oficial

e

bem

programa

na época,

1984

de fratura

era o Doutor

usos no programa

importante

final
de

também

um ambiente

o

dentro

do M/T (...).

Encontrei

Nessa

o campo

nuclear

conhecido

No

no /EA. Fui e entrei

e voltei para o /PEN.

o programa

Após

de materiais

para desenvolver

e o gerente

trabalhos

o doutorado
mecânico

técnica

Fizemos

de materiais.

nessa área, hoje éprofessor

aços, era um programa

da Marinha

e o Brasil.

que era de interesse

de aços de alta resistência

do programa

de Metalurgia

importante

em uma cooperação

mecânicas

Eu me propunha

de liga de zircônio

uma grande

no desenvolvimento

utilizados

que estava

entre Grenoble

a pleitear

Pieroni.

em desenvolvimento

Marinha

participando

pelo professor

o meu doutorado

área de materiais,

Guerin,

e eu na área de propriedades

Hira comecei

mecânicas

nos EUA e o meu orientador,

nessa

Guerin

que era um campo

completei

Doutor

nos EUA no M/T, na área de comportamento

de propriedades

até 1982 quando

francês,

que era um intercâmbio

do Doutor

com a CNEN

um programa

Gresil

o Doutor

sob a supervisão

de 1977fui

fadiga

com um pesquisador

de

que eram

de

".

Finalmente, os pesquisadores se sentiam respeitados, uma Instituição lhes dava
acolhida, alimentava os seus sonhos de trabalho, de pesquisas, sustentava os gastos
necessários com a pesquisa desde que não contrariassem a diretrizes dadas. Por dez a
quinze anos floresceram nos jardins da Instituição lindas rosas, acácias, bromélias e outras
lindas árvores fiaitíferas com a esperança de desenvolverem a tecnologia nuclear necessária
para a auto-sufíciência do país. Esperou-se uma boa colheita porque se plantou em terra
fértil e bem arada. Mas, se a colheita esperada não veio o que ocorreu?

É verdade que a vitória veio, mas não como esperada. Se ainda nos lembramos de tudo
o que escrevemos e relatamos até aqui, não poderíamos negar alguma satisfação. Por outro
lado talvez só agora tenhamos compreendido a nossa capacidade de realização e tenhamos
quebrado os grilhões do paternalismo conforme uma criança que se deixa conduzir até bem
depois da maioridade.

"Pós-graduação
conseqüência
seladas,

e falta
do serviço

fornecimento

de diretrizes
público,

de fontes

da casa

o paternalismo.

radioativas

(IPEN).
(..).

calibradas,
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(...). A cultura
Produção
calibração

foi

e continua

de radioisótopos,
de medidores

sendo,
fabricação

de radiação,

talvez

como

de

fontes

avaliação

de

impacto

radiológico

exportação,

ambiental,

determinação

análise

de atividade

radiométrica

de alimentos

alfa e beta total em água

e matérias

primas

para

importação

e

potável"

Eis, nas respostas acima, o que pensa uma das ilustres pesquisadoras do IPEN*^'' quando
lhe perguntamos em ordem de respostas: Quais os pontos positivos e negativos da
Instituição. Qual a cultura da Instituição? Sempre foi assim ou no passado era diferente?
Quais as prestações de serviço que a Instituição foi capaz de levar a bom termo desde a sua
criação, aquelas que você tomou parte ou não?

"Uma

das atividades

Nós propusemos
estudo

que julgamos

para

de fraturas

que é da competência

a pós-graduação

de materiais.

um curso

Foi implantado

IPEN e tem tido uma receptividade

grande

dos pesquisadores

de uma área

nova

o curso de mecânica

por parte

dos alunos.

do Centro

que não tinha

da fratura

é a parte

de

no IPEN

ensino.

que era

que até hoje é ministrada

de
no

(...) ".

Não temos desde o início a intenção de fazer uma estatística da resposta, sobretudo
porque as perguntas variavam segundo a área de atuação muito embora algumas questões
foram comuns para todos os pesquisadores entrevistados. Mas, mesmo assim uma
preocupação de todos da Instituição é com as atividades de ensino e formação dos fiituros
pesquisadores. Esta atividade surgiu com o lEA.

"Em 1977, havia na área nuclear
oito centrais

nucleares

seria realmente
controversa
resolveu

efetiva

em um programa

um programa

de aquisição

o Doutor

grande

estavam

Os desenvolvimentos

participando,

de oitenta,

com a implantação

teve uma participação
no programa)
Engenharia
importante

o pessoal

de Materiais

implantado.

Atomic,

do IPEN. Posso

armadas

trabalhando

na época

empresa)

nucleares,

com a Marinha

foram,
citar

para as barras de contro le (AG/In/Cd)

testes

importante
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ressaltar

análise,

maioria

foi desenvolvida

' Doutora Brigitte R. Pecequilo em depoimento via e-mail.

dos pesquisadores

é importante

muito

do

e em

especial

do programa
o HPGR

já

do IPEN
Voltando

não

década
materiais
utilizados

no Departamento

por uma equipe

um

também
na

testes dos materiais

que foi o desenvolvimento
e fabricada

nuclear

que era

que a área de

deles realizados

pais

O meu

eu voltei esse programa

Não sei o que ocorreu.

(qualificação,

na grande
um fato

e quando

boa parte

tecnologia

um certo desenvolvimento.

uma grande
na época,

de

construir

da elite dirigente

pelas forças

Vinha tendo

de

Essa é uma época

a gás para altas temperaturas,

Os diversos

requeriam

uma parte

liderado

antes estava

da área de reatores
do programa

se a transferência

de tecnologia.

No meio tempo

de tecnologia

com a intenção

de reatores

que houve

muito grande.

que os materiais

o país.

inclusive

de desenvolvimento

não sabíamos

como compradores

já estava

Hira,

com a GGA (Golf General
mais.

atuando

bom para

e com isso o programa

entre o Brasil e a Alemanha

Com esse acordo

do que seria

de Mestrado,

convênio

porte.

ou se estaríamos

também fazer

orientador

existia

de grande

em termos

pela Marinha

o acordo firmado

de uma
liderada

de
liga
pelo

Doutor

Anacleto

professor

Figueiredo

titidar

elementos

que era um pesquisador

da Poli participou

combustíveis

assim

intensamente

como

outras

do IPEN.

O professor

no programa

pessoas.

O IPEN

Padilha

desenvolvendo
teve

também,

atualmente

aço inoxidável

uma participação

de uso

fundamental

em
nesse

868,

processo

Foi muito importante a participação dos pesquisadores do IPEN. Somente eles puderam
complementar e fechar o cerco das idas e vindas das nossas reflexões. A Instituição não
teve um caminho reto, nem mesmo entre os trabalhos no período do professor Pieroni e os
superintendentes posteriores que tinham o mesmo propósito. Houve quebras de orientação
o tempo todo e isso dificultou os trabalhos. Já tínhamos refletido sobre isso quando nos
debruçamos nos trabalhos iniciais do grupo do professor Alcídio Abrão e comparamos com
os objetivos daqueles outros, após a assinatura do Projeto Procon. Nessa segunda fase,
estava presente uma orientação mais próxima de um interesse industrial. Ou seja,
desenvolver a tecnologia para a ftitura produção. Os laboratórios, os projetos alcançam
escalas bem maiores do que o necessário para uma pesquisa acadêmica. É por isso que
afirmamos que a Instituição pós 1990 não é mais a mesma que aquela da década de 1970.
Mesmo após ter perdido a sua direção, mesmo sem a parceria que lhe proporcionou um
grande salto na sua ambição de ser um o maior instituto na área nuclear da América do Sul
o IPEN não poderia mais se contentar em não pesquisar nas áreas fronteriças do saber. O
Doutor Andrade nos expõe uma experiência dessa magnitude.

"Uma outra área também
nucleares

(...) e outros

uma participação
metálicos,

grande

entre

à fratura

Também

materiais

do pessoal

valores

eram extremamente

elevados,
caros'''''

O convênio

proporcionou

materiais

ponte

com

necessidade
alavanca

o pessoal

para

beneficiadas

outros

aqui

com esse desenvolvimento

entre

com

desenvolvidos

térmico

teve,

Voltando

a falar

dos

(...).

A área
de forma

consideradas

inicial - aços de alta resistência""

'"'Entrevista gravada com o Doutor Arnaldo H. P. de Andrade, em 03/05/2003.
'"' Eles têm na sua composição materiais caros como o cobalto.
'™ Entrevista gravada com o Doutor Arnaldo H. P. de Andrade, em 03/05/2003.

têm

(...), em termos

de

elas

ficarem
na época,

sofisticadas
".

os que

nacional(...).

comprados,

de materiais
a

implantada,

entre

também,
materiais

na indústria

para serem

indústrias,

cerâmicas

estruturais

resistentes

disponíveis

facilmente

no Brasil.

(...). A tecnologia
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o isolante

(...) super

diversas

desenvolvidos

de ligas especiais

as

os aços de aplicações

eles não eram

da

no Brasü.

desenvolvimentos

do IPEN.

disponíveis

Marinha

no qual se Inserem

que constitui

e não estavam

(...) foram

cerâmicos

mais favorável,

na época,

fossem

da Eletrometal.

do programa,

da área de materiais

e a tenacidade

internacionalmente.(...).
que esses

A base de alumina

que são considerados

a resistência
têm

(...) é a área de materiais

cerâmicos

(...) os aços especiais

uma relação
resistir

importante,

para

a

Eletrometal,

também

teve

disponíveis
serviu

mesmo

uma

para

a

como

uma

o uso e que

foram

Rex Nazaré, então presidente da CNEN, em seu discurso apresentado em 06/05/87 à
subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias da Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher da Assembléia Nacional
Constituinte sobre o Programa Nuclear Brasileiro, deixa claro que nos anos 1970
aprendemos que devemos nos apoiar em tecnologias e materiais disponíveis no país. Em
seu discurso Rex Nazaré defende o desenvolvimento de um programa nuclear autônomo de
tecnologia própria.

Sabemos que o programa nuclear coordenado pela Marinha já tinha sido iniciado desde
1979 tendo em sua essência imfi caráter sigiloso (govemo do general Figueiredo) o qual
veio posteriormente a ser oficializado e isso nos deixava apreensivos pelo seu caráter
dúbio. É a questão que colocamos anteriormente da dificuldade de tecermos juízos de
valor.

Voltando-se ao discurso de Rex Nazaré temos que o programa nuclear autônomo tinha
como finalidade para o público desenvolver a utilização de energia nuclear em todas as
formas de aplicação pacífica, com autonomia tecnológica. Em que pese o caráter sigiloso, e
os interesses que não foram discutidos publicamente, o programa logrou êxito ao conseguir
o enriquecimento de urânio, primeiro nas usinas piloto do IPEN e depois em ARAMAR. O
caráter sigiloso do programa não propiciou a importante troca de experiência com a
Universidade e nem a publicação de seus resultados apesar das colaborações individuais de
alguns dos seus pesquisadores. Os Institutos de Pesquisa da CNEN deram a sua
contribuição com os conhecimentos adquiridos e acumulados desde o início do
desenvolvimento da energia nuclear pelos seus pesquisadores. Contudo, estes Institutos
não tiveram participação ativa nas decisões e as suas contribuições foram divididas em
pacotes para que não se tivesse uma percepção do processo como um todo. Neste período,
os Institutos de Pesquisa da CNEN puderam modemizar os seus laboratórios por conta da
enorme verba disponível para o projeto, sobrando para aqueles que, direta ou
indiretamente, contribuíram para o projeto. No entanto, o preço que pagamos foi muito
alto, pois fícamos meio atrelados ao projeto, com mãos e pés amarrados e quando houve,
mais uma vez, uma mudança na política intema do país, nós ficamos meio à deriva. No
entanto, não devemos olhar com bitolas. Houve o ganho de perder a timidez e olhar para
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fora. É importante que isso nos conduza a grandes projetos sem nos arrancar do caminho
de sermos um Instituto de Pesquisa.

Vejamos um exemplo de como isso ocorreu na Instituição recorrendo aos depoimentos
dos pesquisadores do IPEN e as discussões que fizemos até o presente momento..

"Em 1987 ou 1988 houve
saiu

o Doutor

vínhamos
fomos

Ivan de Aquino

trabalhando

ligas de zircônio

insumos

empresa,

Paranapanema,

de estratégias

agentes

em termos

"Seria

interessante

durante

propriedades
empresas

tempo,
cada

que

trabalhos

mesmo

a dominar

a fusão

uma mudança
desses

e não chegamos

do porquê
do projeto

do pais.

e visando

desses
zircônio.

Uma coisa
há uma

e

obter

equipamento

algumas

corridas

orientadas

do zircônio

desses

materiais.

Podemos

coisa

tão pleno

nessa
que a

quanto

e obtenção

materiais,

redução

Recentemente,

que pudessem

espera

daquilo

que ele estar pedindo

para ser desenvolvido.

de países

como o Brasil.

Não temos os recursos

que os países

de tecnologia,

em

o
dos

mas houve
como

em

grandes

termos

de

mercados

usar idéias que ainda hoje

é interessante

o cliente

ampla

em

de fabricação

insucessos

dessa

de uma gama

de

do zircônio

de zircônio

a

de implantação

a nos implantarmos

preocupação

principalmente

para materiais

desde

uma

a fazer

a tecnologia

de

de

de mestrado

na obtenção

desenvolvimento

no desenvolvimento

tecnologia

teses

a parte

produtos."".

internacionalmente

esses

duas

que

mecânicas,

zircônio

Isso é feito

(...).Chegamos

mas ela tem todo o processo

reflexão

tecnológico

a esponja

e

nós,

uma participação

com a COPESP

dos insumos

autônoma

o projeto

do zircônio.

de mercado

ela não tem o suprimento

uma

comercializar

-

mudança,

e a desenvolver

tinha

era pegar

de vácuo

em termos

na colocação

vez melhores

irão

de um convênio

de Materiais

de propriedades

na época, foi

Este projeto

para

Nessa

a pesquisar

projeto,

acadêmicos

de dar um exemplo

do desenvolvimento
muito

dentro

a tecnologia

dos insumos,

fazermos

A. Paschoal.

da nova administração,

parte,

de Engenharia

e desenvolvimento

de componentes.

de desenvolvimento

Acabei

de materiais

estar em uma situação

de mercado

desenvolvimentos.
na pauta

parte

O Brasil poderia

termos

em

No entanto,

tem. Ela importa

Octavio

a arco em atmosfera

não chegou

conseguiu.

materiais.

o forno

resultou

O Brasil

Argentina
Brasil

o que

José

(...).A nossa parte no programa

Foi desenvolvida

um deles

no Departamento

Foi um grande

que financiou
no Instituto.

metálico.

tecnologia.

nuclear.

até a fabricação

uma usina de zircônia

sendo

o Doutor

solicitação

de aplicação

dos

experimentais

e entrou

conforme

obtenção

especiais

no gerenciamento

na área de propriedades

re-direcionados,

o zircônio

uma mudança

na área

de materiais

de se desenvolver
de custo
uma

desenvolvidos

mas que tenhamos

importante
utilizados.-

é que se insere

a

de injetar

recursos,

é que
com

era de interesse

para serem

contam

estão

materiais

característica

ser adequados
Nisso

que

e

vamos

das
é

o

o que

problemática
financiamento
chamar

de

' " Obtenção de óxido de zircônio. O projeto foi muito incentivado durante algum tempo no Instituto. Presupunha a
obtenção do óxido até o processamento pirometalúrgico para obter a esponja de zircônio de grau nuclear porque o
zircônio é um elemento muito próximo do minério com háfnio. Que são antagônicos, em termos nucleares. O háfnio tem
uma seção de choque muito elevada para neutrón em uma faixa de energia e isso prejudica a aplicação do zircônio em
combustíveis nucleares se ele estivecomo traços no zircônio que é transparente aos nútrons dentro do núcleo do reator. E
um processo difícil de obtenção da esponja de zircônio nuclearmente puro, mas isso foi atingido no IPEN. Descrevemos
anteriormente outros detalhes do projeto.
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limitados,

e temos que ter uma política

na área de materiais,

que sejam

de desenvolvimento
posterior,

de certas

a demanda

desenvolvimentos
mercado
termos

para

para

se manter

lado,

você pode

Então

poderíamos

que servissem

necessita,

quanto

investimentos

de uma melhoria

acaba fazendo

ter publicações

ótimas

diretamente

na qualidade

dos nossos

recursos

aplicado

para

os países

em

é a missão

o que ocorre

você

Por

outro

advindos
precisa

nos resultados

do

definir

ter um

real da base

do

é que

desenvolvidos.

para um crescimento

no

de todo o país

um dilema,

e procurar

nesses

colocarem

os subprodutos

Isso fica

que são limitados

a

empresas

de vida que, alias,
bem definida

no Brasil.

e vá contribuindo

utilização

as empresas,

mas as conseqüências,
aqui

áreas,

um desenvolvimento

de interesse

internacionais,

não são implantados

para que seja realmente

pesquisa

nacional

interessar

alavancar

para

especificamente

estratégico

nessas

nacionalmente

tanto para

colaborar

e estou falando

Se há um planejamento

o que vemos é que não tendo essa política

áreas para utilização

motivador

tecnologías,

para uso posterior.

que certa.

a população,

em evidência

desenvolvimento,

de desenvolver

isso faz com que havendo

de forma

que o país

Em contraposição

algumas

tecnologías

tecnológicos

de emprego

Instituto.

adequadas

seja quase

os produtos

nacional

efeito

tecnológica

dopaís"'^.".

Essa opção pelo crescimento que conduz à melhoria de vida da população é uma
preocupação de todos os setores da sociedade e muito mais daqueles que trabalham com
C&T. Isso não é uma novidade, pois muitos dos setores da política brasileira realizam esse
discurso e acreditamos que com sinceridade. A questão é como tomá-la efetiva. O que nos
parece é que falta o diálogo entre os pesquisadores e a classe política mesmo que muitas
reuniões entre ambos tenham ocorrido nos últimos anos na sociedade brasileira e aí nesse
caso ficamos no campo da retórica. Não é para menos, cada novo govemo muda toda a
orientação no país refletindo diretamente nos institutos de pesquisa que têm menos
autonomia do que as Universidades.

"Na evolução
mudança
gerente

do desenvolvimento

no gerenciamento

do Departamento:

da área. Nessa época,

um relacionamento
utilizando

maior

os órgãos

Também,

recorremos

empresas

privadai'^.

de

de materiais,

é importante

a financiamentos
Isso

trabalhava

com o nuclear

com outros

órgãos

é bom

do Doutor

é o Centro

de Processamento

como

a FAPESP,

que

em épocas

um monopólio

para desenvolvimento

íris que foi o Doutor

de Pós, que foi

um

financiamento

fato

como

no

(PADCT)

de

IPEN.

necessidades

das

da Instituição

que

um relacionamento

instalar

outra

projetos,

aprovados

algumas

Isso veio mostrarão

''^ Entrevista gravada com o Doutor Arnaldo H. P. de Andrade, em 03/05/2003.
' " Estamos na gestão do Doutor Spero Penha Morato.
''^ Ocorreu na segunda gestão do Doutor Claudio Rodrigues
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impedia

da FINEP

Iris Ferreira

afazerem

projetos

o próprio

que era importante

uma

na área, uma perspectiva

que atendesse

da CNEN

ocorre

o Doutor

os pesquisadores

passadas

de projetos.

Ambrosio"'',

e entra

que tinha poucos
de forma

de noventa,

a se nuclear,

que incentivava

do CNPq e FINEP
lembrar

Paschoal

que começou

privadas

ser nacionalmente

financiadores

do sucessor

sai o Doutor

ressaltar

com as empresas
financiamento,

no IPEN, no início da década

Centro, já na
um projeto

grande

da ordem de

maior
época
que
quatro

milhões

de dólares,

particulados.

O Centro

Tecnologia)
vezes

às

onde foram

grandes

empresas

Ou seja, o que comentamos
privadas

efeito sinérgico

grandes

que

do desenvolvimento

das empresas

não

anteriormente

que tenham

de competência

especiais

a presença

cujo objetivo

tivessem

tecnológico

de atender

atender

Ronaldo

Sadenberg

às pequenas

empresas

o mercado

nessa parceria.
e foi

Nesse

ponto

e estou falando

de alcançar

particulado

de

motriz

(Ciência
e

toda

mais

e permitir

para

a

próximos?
materiais,

que haja
que o

propor

e

algumas

na área de

(...). constatou-se

a força

materiais

reside

esses relacionamentos

as necessidades,
maior

o processamento

especializada.

Como tornar

que ambos ganhem
de material

para

do Ministro

seria

instalação

no país.

uma eficiência

entre os dois parceiros,

na área

equipamento

então teve a sua inauguração

em 1998. São Centros

problemática

era carente

colocados

o

um

mercado
Centro

(...)."'".

Esse Centro mostra um novo direcionamento, já no govemo do Presidente Femando
Henrique, de tentar aproximar as instituições acadêmicas como as universidades e os
institutos de pesquisa, com a iniciativa privada. A importância da implantação do Centro
de Processamento de Pós na área do IPEN é o reconhecimento de todo um
desenvolvimento de competência na área de materiais particulados, que vem desde os
primeiros desenvolvimentos de cerâmicas nucleares e que foram feitos nas décadas de
sessenta e setenta no antigo lEA. Com a evolução tanto na parte de cerâmica como na de
materiais metálicos, se vislumbrou a necessidade de uma instalação nacional que
contemplasse esse tipo de tecnologia. Eis aqui a confirmação de que a vitória veio embora
não como era esperada.

Uma crítica que o Doutor Amaldo Andrade levanta é que seria necessário um maior
levantamento das demandas para os serviços, prestados por esses grandes Centros. Os
investimentos são elevados e deve-se ter uma certa garantia de retomo tanto para as
empresas que usam esse serviço quanto para a sociedade para que pudesse obter os
produtos finais confeccionados com a tecnologia desenvolvida*^^.

No caso do Centro de Tecnologia dos Materiais houve imia eleição junto à comunidade
de pesquisadore para eleger o gerente do Centro. As atividades do Centro estão
consolidadas

em

quatro grandes linhas e que contemplam

todo o histórico

de

desenvolvimento de materiais na área. Uma delas é de materiais metálicos e compósitos

' " Entrevista gravada com o Doutor Arnaldo H. P. de Andrade, em 03/05/2003.
Essa tecnologia do pó é importante porque é um meio de preparar materiais nao convencionais em um formato quase
para o uso. Um exemplo são os componentes automotivos que são em geral peças pequenas , mas que tem uma grande
demanda na indústria automotiva.Como eles já vêm prontos para aplicação o custo -benefício desses componentes muito
favorável.
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subdividida em duas áreas, a saber: área de desenvolvimento de materiais de resistência a
ambientes agressivos e de desenvolvimento de materiais para aplicações funcionais e
estruturais;

uma

outra

de

desenvolvimento

de

materiais

cerâmicos;

outra

de

desenvolvimento de materiais para células a combustível. Essa democratização com
eleições também são necessárias pois tomam o ambiente de trabalho mais agradável sendo
o lugar onde o pesquisador vive mais de 1/3 da sua vida ativa.

Dentro de um direcionamento nacional surge uma discussão sobre a interação maior
entre a Academia e a Empresa que se faz sentir fortemente no IPEN - é a tônica atual da
nova administração. Isso já se fazia sentir no final da década de noventa com as discussões
sobre inovação no desenvolvimento tecnológico e que falamos desde o início do
trabalho

Quando comparamos o Brasil com outras Nações, como a Coréia que há trinta anos
atrás estava em um nível de desenvolvimento tecnológico inferior ao Brasil e atualmente
esta à frente, como já discutimos anteriormente, dando alguns dados dos números de
doutores presentes nas empresas e na academia nos países desenvolvidos e no Brasil. No
Brasil, o maior número de doutores, que já é relativamente pequeno, é muito maior nas
academias. Esse desafio de inverter os dados é enorme. A Instituição assim como abraçou
o desafio da pós-graduação precisa abraçar mais esse desafio. Isto poderá ser feito nessa
interação entre o IPEN e as Empresas para que possa ocorrer o processo de inovação
atendendo às necessidades nacionais*''*.

A iniciativa tomada de receber nas dependências da Instituição o Centro Incubador de
Empresas tecnológicas (CIETEC) foi uma das idéias. Temos que propiciar um ambiente de
colaboração entre interlocutores de ambos os lados que seja realmente produtivo. Isso
logicamente não acontecerá sem a mudança cultural da Instituição e logicamente os
primeiros sinais se fazem sentir. A atual administração do IPEN tem se empenhado para
que esses laços se tomem mais fortes, facilitando o convívio de duas culturas bem
diferentes. Os atuais Centros de Pesquisa e Desenvolvimento dão um suporte adequado
para que isso ocorra. Isso está configurado em uma série de atividades novas que surgiram
' " Houve em 2001 a grande Conferência Nacional de C&T, em Brasilia, sobre Inovação Tecnológica e que debateu as
diferentes visões de como se conseguir essa inovação nos institutos e nas universidades brasileiras.
Façamos jus à Instituição no que diz respeito a formação de técnicos, mestrandos, doutores, pessoal especializado.
Muitas vezes se não ocorre ainda uma parceria produtiva entre a empresa e o Instituto, este último colabora intensamente
com a formação de pessoal. Todos os Centros oferecem e ministram cursos de bom nível.
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na Instituição onde os Centros participam dando suporte para as atividades das
microempresas incubadas no CIETEC.
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Atualmente o Projeto Célula a Combustível**" é institucional. O Centro de Tecnologías
dos Materiais foi aquele que cfeu início à pesquisa, mas alguns Centros do IPEN estão
participando. Isso aconteceu no início da Instituição e deu bons resultados. Esses materiais,
que são utilizados nas células, são materiais cerâmicos que o Centro de Tecnologia de
Materiais domina a tecnologia**' em um trabalho que vem sendo desenvolvido desde a
década de sessenta. Mais uma vez, nós constatamos que, a competência é adquirida com
muitas pesquisas e esforço continuado. Isso começou com o grupo do professor Tharcísio
Damy de Souza Santos que se aliou ao Grupo do professor Shigueo Watanabe que
trabalhava com deformações em metais.
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Dentro do desenvolvimento tecnológico atual de países como o Brasil a área de
inovação é importante. O planejamento do país que, embora tenhamos comentado que não
foi a contento, existiu, mesmo que capengando e com interrupções. Vejamos o atual MCT,
este primeiramente pensava em desenvolvimento científico, depois em C&T e hoje fala em
inovação. Esse foi o caminho seguido pela Instituição que logicamente, em última análise.

Entrevista gravada com o Doutor Amaldo H. P. de Andrade, em 03/05/2003.
Células combustíveis para baixas temperaturas (PEMFC) como aquelas para temperaturas elevadas (SOFC). Existe
uma previsão para daqui a vinte anos de que os automóveis estarão operando tendo como elemento propulsor à célula a
combustível. Lembremos que a indústría automotiva no país é muito forte, portanto acreditamos que os desenvolvimentos
que estão feitos agora repercurtirão na nossa economia.
' " Existe um projeto financiado pela FAPESP, Projeto CEPID (em tomo de 10 grupos no Estado) que são projetos que
reúnem \árias instituições. O CEPID de materiais cerâmicos o grupo do Centro de Tecnologia dos Materiais está
participando do projeto.
^'-Entrevista gravada com o Doutor Amaldo H. P. de Andrade, em 03/05/2003.
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é um reflexo das orientações recebidas dos setores govemamentais. Hoje todos os setores,
institutos de pesquisa, imiversidades e indústria falam em agregar valor aos seus produtos.
Nesse sentido a nova estmtura em Centros que apresentam uma maior autonomia e possam
também realizar trabalhos em parcerias, não só entre os Centros do IPEN como com a
universidade e a indústria, facilita que o desenvolvimento de C&T venha a se transformar
em inovação, pois a dinâmica das interações, além de mais ágil, é mais comunicativa. Um
Centro que desenvolve uma parcela do processo recorre a outro que desenvolve insumos
ou processos necessários para fechar o sistema e a micro ou mesmo grande empresa por
estar envolvida, a par do que está acontecendo se sente mais envolvida e reage melhor
quando chamada a assumir o risco de transformar a tecnologia desenvolvida em inovação,
sobretudo se estiver amparada por uma infra-estmtura como a que existe no CIETEC que
já são muitos no Estado de São Paulo.

No entanto nada é feito sem risco. A Instituição precisa estar atenta para não perder o
seu caráter de instituto de pesquisa e não querer assumir o papel da empresa. Nesse sentido
o Cietec vem facilitar a interação do Instituto com a indústria, mantendo o caráter do
IPEN.

A história do Cietec começa muito antes da sua inauguração em abril de 1998. Quando
as três instituições, IPEN, USP e IPT, sentaram-se à mesa para tentar montar essa
incubadora**"' o projeto estava nascendo. O Doutor Claudio Rodrigues percebendo a
oportimidade com o movimento crescente no Brasil e no mundo das incubadoras de
empresas tecnológicas, dentro do princípio de empreendedor que lhe é peculiar juntou as
três casas, trouxe o Sebrae para discutir, que é a agência que tem mecanismos de apoio
prontos, armmados. Imediatamente a Secretaria de Ciência e Tecnologia**'* se juntou ao
gmpo. Da parte do IPEN destacaram-se os Diretores e alguns que foram fundamentais
nessa estmturação do tema. O Doutor José Roberto Rogero que foi uma pessoa que
apostou na causa, o Edson Roman e o Doutor Spero Penha Morato que veio a ter uma
empresa incubada (Laser Tools). O Doutor Roberto Fulfaro, a Doutora Desirée Moraes
Zouain que embora não fosse uma diretora funcionava como chefe de gabinete do Doutor
Claudio Rodrigues assumiu desde o primeiro momento, segundo depoimento do Gestor do
CIETEC, Sérgio Risola. Ainda segundo Risola, esse foi o time que percebia que tinha um
A USP já tinha tido uma tentativa de montar a sua incubadora e não deu certo. O IPT chegou a montar, colocaram
uma empresa incubada lá dentro, mas foi por poucos meses.
Naquela época através do seu secretário Emerson Capaz e do seu assessor Jorge Funaro.
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prédio aqui dentro do Campus do IPEN que não estava sendo utilizado**^. Ele era
conhecido como esqueleto. Já vimos muitos projetos de incubadoras nascerem no papel,
com um pessoal capaz, mas o projeto tem dificuldade de andar no momento que não
encontra um espaço físico adequado. O CIETEC já nasce com a possibilidade de ter um
prédio com 6400

e utiliza, por enquanto, 3400 n?, podendo utilizar o espaço todo,

ainda segundo depoimento de Sérgio Risola:
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Um dos engenheiros, que tem uma empresa incubada no Cietec, se formou no IPEN nos
relatou a importância que o IPEN assumiu para essas empresas incubadas. É todo um
longo histórico que começa, em muitos casos antes mesmo da idéia da empresa.
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Este prédio foi iniciado na gestão do professor Pieroni para ser os laboratórios do grupo que trabalhava com
oprofessor Shigueo Watanabe com defeitos em metais.
Entrevista gravada com o Gestor do CIETEC Sergio Risola.
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Uma das grandes vantagens do CIETEC é o intercâmbio entre as empresas e esse apoio
que o CIETEC dá, em parceria com a SEBRAE, na parte da ISO 9000, que estas empresas
incubadas estão obtendo, os cursos de administração, elaboração de planos de negócios,
consultorias - existe um consultor na parte de economia -, um excelente trabalho na parte
de busca de financiamento para projetos que é vital para a micro empresa tanto com as
aplicações inovadoras como com a reengenharia. Muitas das empresas já estão faturando e

"Têm empresas que tem inovação, de produtos que não existiam antes. A própria Nord Are desenvolve um produto de
inovação tecnológica que não existia no mundo iriteiro - o tipo de revestimento, (...), o eletrólito que estamos usando
além de não gerararmos poluentes (...) alcançando uma escala de dureza até então não obtida. Existem várias aplicações
técnicas onde são importantes essas escalas de dureza. A tecelagem onde os fios são muito cortantes e acabam cortando o
guia de fio. A parte de camisas de compressores de motores, a parte de cima do pistão que na aeronáutica espacial tem
várias aplicações. Existem oytras empresas encubadas no CIETEC que têm aplicação tecnológica, uma delas é a Ebadil
que trabalha com máquinas de desinfecção (...). A reengenharia pode não ser uma inovação tecnológica , mas é uma
inovação técnica. O conceito já é conhecido , mas a aplicação é inovadora que pode ser até mais interessante que a
inovação tecnológica. Trabalhar com um processo inovador e conseguir a obtenção de credibilidade do mercado é muito
complicado. Tudo que é novo tem uma certa resistência. Uma tecnologia conhecida, com uma aplicação inovadora,
também é complicado, mas é mais fácil. Para uma empresa sobreviver com uma reengenharia é mais fácil. Nós com a
Anod Are tivemos muita resistência até mesmo com os assessores da FAPESP para mostrar, a técnica. No início não
estava tendo muita credibilidade em relação a inovação do projeto. Posteriormente nós conseguimos mostrar a viabilidade
do processo, mas teve problema de viabilidade económica. Precisamos de alguns parceiros. Acabamos depois de ficar
discutindo com os assessores resolvemos partir para outra área e tentar desenvolver a técnica posteriormente.
Infelizmente outros institutos de pesquisa no exterior começaram a desenvolver o processo. Hoje já tem uma empresa
alemã trabalhando com o processo, dois institutos de pesquisa, um em Israel e outro na Alemanha e um grupo no sul do
Brasil (Universidade Federal do rio Grande do Sul). Mostra que realmente é um processo promissor..(...). Por enquanto,
têm vários componentes que utilizamos que são importados como as membranas, o material das placas - a matéria prima
é grafita e são compósitos. No entanto estes materiais já estamos trabalhando para produzi-los, no Brasil. Estamos com
uma outra firma aqui dentro trabalhando para desenvolvermos os componentes necessários. As nossas placas ainda estão
porosas. A membrana polimérica é um processo mais complicado de obtenção da tecnologia. Tem um grupo que está
desenvolvendo que é a Federal de São Carlos. Este é um grupo que tem toda condição de conseguir porque sào
especialistas em polímeros. Este é um ponto que acho que o IPEN deveria estar trabalhando".Entrevista com o Doutor
Gerhard Ett da Eletrocell em 23/04/2003.
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já pagaram além do investimento pagaram vários impostos em cima disso. Apesar de ser a
fundo perdido o capital já voltou para o Estado na forma de incentivo e impostos e
contratação de mão de obra. A micro e a pequena empresa, ambas, são grande geradoras de
emprego."
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Uma série de tecnologias foi dominada como viemos até agora demonstrando

-

purifícação do urânio nuclearmente puro, produção de tetrafluoreto de urânio, hexafluoreto
de urânio, detectores de radiação etc -, mas sempre fícava retida na questão da viabilidade
econômica isso dentro de um instituto de pesquisa. No entanto, quando se trata mesmo de
uma microindústria, acreditamos que tem um caráter, até mesmo filosófico diferente de um
instituto de pesquisa. Isso acaba passando por um problema que é a falta de orientação para
C&T, difusão do produto acabado e finalmente a colocação no mercado da inovação, como
comentamos várias vezes.
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'Entrevista com o Doutor Gerliard Ett da Eletrocell em 23/04/2003.
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A educação é o principal passo para o desenvolvimento de um país. Uma boa formação
abre muitas portas, as oportunidades são maiores. Os desenvolvimentos tecnológico e
econômico de um país dependem de uma boa formação. Muitos erros podem ser evitados,
assim como o desperdício de dinheiro pode ser evitado se tivermos pessoas competentes
em diversas áreas trabalhando juntas. Isso ocorre quando é investido em formação de
profissionais. Numa área de tratamento de superfície, por exemplo, segundo o Doutor
Gerhard, é muito comum que se vejam erros com enormes prejuízos devido à má formação
de profissionais. Assim acreditamos que acontece em outras áreas.
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''^ Entrevista com o Doutor Gerhard Ett da Eletrocell em 23/04/2003.
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O Doutor Gerhard Ett sendo um pesquisador da última geração que se formou no IPEN
já sente uma das grandes conseqüências que poderão advir se não repusermos os nossos
quadros de pesquisadores - uma coisa é publicarmos os trabalhos e outra é a experiência
com o pesquisador em laboratório.
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Um exemplo simples pode ser visualizado quando lidamos com consistência de um óleo
para uma máquina, por exemplo, a temperatura de trabalho com o óleo. A vinte graus tem
uma viscosidade e a vinte e dois graus tem outra, etc. em um processo tem tantos
parâmetros que muitas vezes não são colocados no trabalho escrito até porque a princípio é
muito simples para se documentar, não tem espaço, etc. São tantas as informações que
podem acabar se perdendo. A área de células a combustíveis está contemplando o
"Energéticas" do IPEN. No entanto não podemos esquecer que existe o nuclear. Caso fique
esquecido o segimdo nome isso poderá ser uma perda para o país. Freqüentemente somos
questionados sobre o tema.

Esses questionamentos, que ouvimos várias vezes, não são no sentido de retomarmos a
linha das pesquisas na área nuclear. Ao contrário, na maioria das vezes, somos inquiridos
devido a pouca importância que os nossos interlocutores prestam para o nuclear, sobretudo
em se tratando de jovens que já cresceram ouvindo falar que acrescentar na matriz
energética a opção nuclear seria perda de tempo e dinheiro. Argumentos, nos dias de hoje

''"Entrevista com o Doutor Gerhard Ett da Eletrocell em 23/04/2003.
'•"Entrevista com o Doutor Gerhard Ett da Eletrocell em 23/04/2003
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quando a Alemanha programa para o ano de 2006 a desativação de todas as suas usinas
nucleares nos colocam em uma posição delicada.
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Quando falamos em bem estar de uma população deixamos claro que existe uma série
de fatores que a definem. Também deixamos claro que o desenvolvimento de C&T é
intimamente ligado com o bem estar. Portanto não teria sentido desenvolver a C&T se não
transformarmos em produto e processo para atender a população da Terra. Para que isso
possa ser feito dentro do sistema de vida da sociedade, tem que existir uma política
industrial clara ro país e com longos objetivos que não mudem a cada nova direção dos
ventos vindos seja do Norte ou mesmo do sul. É importante que indaguemos aos jovens
industriais o que eles necessitam para viabilizar o desenvolvimento de C&T realizado no
país.

''^ No entanto, temos que processar o urânio. Nem todo o urânio que se encontra na terra é utilizado, fora o problema
da purificação e do desenvolvimento de outras tecnologias que já descrevemos ao longo do trabalho.
' " por isso que a energia solar ainda é muito cara. Ainda tem o problema da quantidade de área necessária para
instalar o painel fotovoltaico.para a captação da energia solar.
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Os institutos de pesquisa realizando pesquisa acadêmica ou aplicada muitas vezes têm
dificuldades de achar um parceiro para viabilizar economicamente o projeto acaba
engavetando o projeto e partindo para outra pesquisa. Foi o que ocorreu com o IPEN com
várias linhas de pesquisa. O que suspeitávamos desde o início das nossas pesquisas. Faltou
um elo entre a indústria e o os institutos de pesquisa*'*^.
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IPEN passou por mudanças gerenciais no final do século XX e im'cio do século XXI.
Toda uma estrutura administrativa anterior foi mudada para a estrutura matricial que
contempla da ordem de dez unidades de execução dos trabalhos de pesquisa e
desenvolvimento da Instituição que são os Centros do IPEN (Reator de Pesquisa,
Radiofármaco, Lasers e Aplicações, Ciência e Tecnologia dos Materiais, Aceleradores
Ciclotrón,

Engenharia

Nuclear,

Química

e Meio

Ambiente, Biologia

Molecular,

Combustível Nuclear, Tecnologia das Radiações, Metrologia das Radiações). A idéia é que

Na realidade conceitualmente não é assim.
''•^ Entrevista com o Doutor Gerhard Ett da Eletrocell em 23/04/2003.
8%i'Exceção como já falamos inúmeras vezes para a produção de radiofármacos e radioisótopos na medicina onde não
faltou a interação.
'•"Entrevista com o Doutor Gerhard Ett da Eletrocell em 23/04/2003.
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as unidades sejam como van paralelo das unidades de negocio das empresas privadas que
têm uma certa autonomia em termos de execução das atividades de desenvolvimento, mas
dentro da missão geral do IPEN e dentro das diretrizes da CNEN. Isto é colocado em
prática através de um Plano Diretor da hstituição onde as atividades de cada Centro são
encaixadas*^*.

Portanto podemos, se quisermos ainda, consolidar a nossa capacitação.

o que foi feito a m i g o
D e tudo que a g e n t e s o n h o u
O que foi feito da vida (...)
Quisera encontrar, aquele verso menino
Q u e escrevi há tantos anos atrás
Falo assim s e m saudade
Falo assim por saber
Se muito vale o j á feito.
Mas vale o que será
E o que foi feito é preciso conhecer
Para melhor prosseguir,

Milton Nascimento*^'

898CQ
.

[pgi^ sempre atuou na fronteira científica e tecnológica, mas não dava a mesma importância para os aspectos de
gestão. De cinco anos para cá, o grupo que hoje está na direção do Instituto mudou essa visão. O Instituto passou a
incorporar metodologias que o colocassem na fronteira também no aspecto da gestão. A grande diferença para uma
instituição privada é que nesse caso você tem instrumentos ágeis de administração. Há quatro anos começamos a elaborar
o planejamento estratégico da Instituição, o que proporcionou um salto de qualidade. Tudo contou com um amplo
processo de discussão. Na época discutimos muito fortemente que queríamos fazer uma missão diferente. Criamos uma
missão que começa pelo compromisso da Instituição. Um compromisso com a melhoria da qualidade de vida da
população brasileira. Em qualquer ativividade do Instituto, a primeira pergunta é: qual o beneficio que isso traz para a
população brasileira? Antes de definirmos a missão e os objetivos permanebtes o Instituto não possuía um plano diretor
formal. Tínhamos cerca de 200 linhas de pesquisa. Definidos missão e objetivos, verificamos de novo cada linha de
pesquisa respondendo a um conjunto de pesguntas. Também começamos a conversar sobre indicadores de desmpenho. Aí
surgiu o primeiro plano diretor do Instituto". Roman, Edson (2001). A importância de se investir em gestão. Órbitaipen
ano I, número 6. Setembro/outubro de 2001. Página 6
O que foi feito de Vera de Milton Nascimento. In; disco do espetáculo "Trem azul" cantado por Elis Regina.

COMISSÃO m'mi

[!£ B&m
382

fíUafAR/.SP-lPEN

Q U A D R O DE J O S E P H W R I G H (1734-1797): E X P E R I E N C I A C O M U M A B O M B A DE AR.
S E G U N D O R O B E R T G U M M I N G ESTE Q U A D R O É U M A S Í N T E S E DA IDADE DA
RAZÃO E ASSINALA QUE: A LUZ NO CENTRO SUGERE QUE TODOS PODEMOS SER
ESCLARECIDOS PELO PODER DA CIÊNCIA.
FONTE: ROBERT GUMMING. PARA APRENDER A ARTE. EDITORA ÁTICA.
NO FINAL DESSE TRABALHO ESTAMOS CONVENCIDOS QUE O SER HUMANO,
G R A Ç A S À R A Z Ã O D E S E N V O L V E CIENCIA, T E C N O L O G I A E A R T E SE A P O D E R A N D O
DO MUNDO T R A N S F O R M A N D O - O PARA O BEM ESTAR DELE E DAS FUTURAS
GERAÇÕES.
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Conclusão

O desenvolvimento nuclear brasileiro passa por um período em que busca alcançar o
objetivo da independência tecnológica, tentando seguir as linhas intemacionais de
pesquisas do momento, abandonando sucessivamente as que vinha fazendo.
Constata-se que, por vezes com maior ousadia, a política científíca do país tenta trilhar
um caminho independente de desenvolvimento de tecnologia nuclear.

A dita linha nacionalista imperou fortemente na Instituição, com características
próprias, até a década de noventa, desenvolvendo o ciclo do combustível nuclear. Após
1990, a chamada orientação neoliberal atuou na Instituição no sentido de terceirizar vários
setores e de incrementar outros. No entanto, à parte as pesquisas que eram realizadas na
área do ciclo do combustível, o Instituto continuou a tradição dos pioneiros e, fmalmente,
após um momento de indecisão, voltaram a desenvolver tecnologia em outras áreas.

No histórico da energia nucfear no Brasil, antes da criação do lEA, a luta pela
preservação de nossos minérios foi liderada pelo Almirante Álvaro Alberto; fato
amplamente estudado por outros pesquisadores. O empenho profíssional dos pesquisadores
da Instituição nos seus campos de pesquisa; a busca por soluções alternativas quando o
meio é hostil; a luta pela implantação de um curso de pós-graduação; a preocupação com a
formação de profíssionais capacitados enviando-os para estudos em grandes centros
nucleares; a instituição de várias linhas de pesquisas; a constmção de grandes laboratórios,
sendo que alguns alcançaram a escala semi-industrial e o contato dos pesquisadores com
profissionais com grande experiência e cultura, chegando mesmo a interagirem com
pesquisadores que obtiveram o prêmio máximo de ciência, que é o prêmio Nobel, são os
resultados daquela tradição acrescida pelas características dos pesquisadores pioneiros e da
origem do Instituto.

Os estudiosos da figura de Álvaro Alberto, primeiro presidente do CNPq, situam-no
como um árduo defensor de um Brasil que viesse a ser desenvolvido tecnologicamente.
Álvaro Alberto não propunha que se começassem as pesquisas na área nuclear partindo-se
do zero, mas tampouco pretendia ver o Brasil numa dependência total, sobretudo de um
único país. É conhecido o seu empenho para obter da Europa, quando os EUA não
atendiam nossos interesses, uma ajuda no que tange à instalação de reatores de potência.
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Outro acontecimento marcante na sua vida é a luta pelas denominadas "compensações
específicas".

O cientista Álvaro Alberto não é o único que assume uma posição denominada
nacionalista, na verdade, representava uma parcela da comunidade científíca brasileira com
sua cultura e interesses ligados à luta entre os diferentes setores da sociedade. As posições
desse grupo, com relação ao domínio de tecnologia, repercutiram, alguns anos mais tarde,
nos cientistas que vieram para, efetivamente, criar o lEA. No entanto, a semente de criação
do Instituto era conflitante, de forma quase imperceptível, com o domínio de tecnologias
sensíveis. Muitos dos pesquisadores iniciais não se deram conta disso e outros, mais
atentos, tentaram conciliar os interesses. A situação, embora com conflitos, prosseguiu até
o momento em que a capacidade em nos tomarmos auto-suficientes na tecnologia nuclear
se efetivou. A partir daí a pressão aumentou e a Instituição praticamente parou as pesquisas
na área do ciclo do combustível. Foi uma enorme perda para o país, mesmo que uma
indústria (INB) venha a enriquecer o urânio num futuro próximo. Não obstante, ao que
tudo indica, o Brasil importará o hexafluoreto. É uma situação semelhante à política de
substituição de importação. Aliás, é mais complicada, pois desenvolvemos a tecnologia de
produção de hexafluoreto de urânio, entrementes, poderemos chegar a até perder o
conhecimento dessa tecnologia.

Paradoxalmente, toda a postura do Almirante encontrava resistência face às posições
bem menos independentes para o nosso desenvolvimento tecnológico. Houve quem fosse a
favor de que o Brasil concordasse totalmente com a proposta norte-americana, de entregar
para gerenciamento, a um órgão supranacional, toda nossa reserva de minérios
estratégicos, possíveis de serem usados como insumo para os combustíveis nucleares. Era
uma segunda linha poMtica para C&T que encontrava adeptos no país.

Lendo e analisando os trabalhos da Instituição e o que discutimos, chegamos à
conclusão que o lEA e o projeto de constmção de usinas nucleares, este último que já
estava nas proposições do então presidente do CNPq Álvaro Alberto, se não são
antagônicas, eram ao menos fmto de diferentes concepções de desenvolvimento para o
país. Estas diferentes visões serão um dos agentes na direção dada ao Instituto nos seus
primeiros anos de vida, e, perduram enquanto orientação institucional até os dias atuais.
Por um lado, a Instituição quer desenvolver tecnologia, mas tem pouca independência para
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sustentar as próprias linhas de pesquisas. O pesquisador até pode realizar uma investigação
que não esteja inserida no contexto da política científica dos órgãos do govemo, só que não
encontra apoio financeiro. Enquanto o govemo ou um setor dele apoiou as pesquisas na
área do ciclo do combustível, a Instituição recebeu verbas, mas quando definitivamente
esse apoio deixou de existir não foi possível prosseguir. Por alguns anos a Instituição ficou
meio à deriva. Os cientistas se sentiam na obrigação de esquecer o que tinham
desenvolvido, ainda que isso fosse possível.

Devemos ressaltar que, em ambos os projetos principais para o desenvolvimento da
energia nuclear no Brasil, descritos no trabalho, existiam anseios, por parte das camadas
dirigentes do país, bem como de sua intelectualidade, de um direcionamento do país para a
"modemização" - conceito este, em si, que apresenta vários matizes.

O lEA teve sua origem, em grande parte, como reflexo da nova política para a área
nuclear adotada pelos EUA - utilização da energia nuclear para fins pacíficos - em pleno
processo de "abertura" para uma "liberação", por forças circunstanciais, dos avanços
tecnológicos na área nuclear. O "Programa Átomos para a Paz" e o empenho de alguns
jovens pesquisadores brasileiros em desenvolver as pesquisas na área nuclear foi uma das
alavancas para a criação do lEA e a instalação de um reator de pesquisa no campus da
USP. Realmente, a Instituição cresceu em tomo do reator, mas a principal razão de sua
existência, para os pesquisadores precursores, era desenvolver a tecnologia do ciclo do
combustível, objetivo que era frontalmente contra a liberação da verba que lhe deu origem.
A contradição era latente e mais cedo ou mais tarde acabaria por se manifestar com
pressões para que as pesquisas estratégicas para o país fossem interrompidas.

Mesmo assim, era forte a corrente que preconizava um desenvolvimento

que

denominamos "semi-independente", pois seus adeptos não pretendiam no campo da ciência
e tecnologia ficar totalmente à mercê de outros países só adquirindo equipamentos e
teclando em "on" e "ofF'. Mas também, não eram inocentes a ponto de pretenderem
começar as pesquisas do marco zero. Os pesquisadores que deram início ao lEA
representavam essa corrente. Eles tinham um dinamismo muito grande, uma forte
capacidade de trabalho e se empenhavam com seriedade nas pesquisas, mas muitas vezes
com um entusiasmo aquém das condições objetivas que os permitiriam entrar rapidamente
na "era atômica".
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No entanto, o Brasil teve dificuldades para se preparar para que a propalada
modemização ocorresse. Nós brasileiros queremos tudo, somos capazes, e não nos
adequamos para tal. É como se quiséssemos constmir um lindo castelo sem sua fimdação.
A cultura brasileira tem uma forte

tradição retórico-imediatista.

Ao lado

dessa

característica - nos foi passada, por circunstâncias históricas -, e que contempla o nosso
atraso tecnológico perante outros países, temos que arcar com as conseqüências do medo
que uma área tão sensível como a nuclear desperta, não só nos dirigentes dos países como
no ser humano em geral

Não obstante, o Instituto estava tão mergulhado nas suas especificidades que não
incorporou acentuadamente essa característica do brasileiro, sobretudo por estar inserido
num universo especial que é o da tecnologia. Por outro lado, ocupando uma área dentro da
Universidade (USP), a proximidade dos pares foi benéfica, pois não permitiu que o
Instituto

se

isolasse

completamente

do

resto

da

comunidade

científica.

Concomitantemente, desde seu início o aspecto de uma missão social, o abriu para imi
contacto comercial com a classe médica do país, mesmo que timidamente no início.

Quando não restou altemativa, no princípio dos anos noventa, o Instituto se apegou em
demasia a esta missão, quase se esquecendo de seus objetivos iniciais. A característica
cuhural do pesquisador, no entanto, lhe impingiu uma busca que se não foi pela via
nuclear, foi de toda maneira pela via tecnológica e, nesse caso, foram importantes aquelas
experiências adquiridas nos anos em que adentraram no mistério da energia nuclear.

Por outro lado, existe um erro conceituai sobre tecnologia, muitas vezes veiculado
intencionalmente^ ou seja, só os países desenvolvidos podem e devem desenvolver
tecnologia. Outros ainda pensam que devemos desenvolver somente tecnologia de ponta
senão não seremos nada.

O nosso estágio de desenvolvimento tecnológico é também uma repercussão da luta
sub-reptícia dessas concepções, isso ainda facilita que algumas políticas para C&T,
totalmente errôneas, adotadas intemacionalmente, ganhem adeptos em nosso país. Outras
vezes, o uso do medo que a tecnologia nuclear desperta nos seres humanos, acaba por se
manifestar indevidamente e representa uma parcela razoável daqueles que inocentemente
ou não dificultam a vida do pesquisador.
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Existe ainda uma outra discussão interessante sobre a questão da utilidade de
investirmos em tecnologia enquanto países em desenvolvimento que, em absoluto, não está
isenta de uma certa dose de ideologia do dominador face à tentativa de alçar vôo do
dominado. Isso nos levou, sobretudo, fazendo-se sentir no período estudado, a opções
cegas na hora de decidirmos nossa política científica e tecnológica -

comprar o

equipamento que tem a tecnologia embutida, mas não é a tecnologia ou perder um certo
tempo desenvolvendo a tecnologia no país.

Sem o apoio govemamental não conseguimos desenvolver tecnologia. Por isso, parece
estranho que o lEA tenha continuado suas pesquisas, mesmo quando o país optou por
comprar, em imi pacote fechado, os reatores de Angra. Uma parcela da sociedade
brasileira, no caso um setor das forças armadas, pensava de forma diferente e anos mais
tarde investiu no projeto entre o IPEN e a Marinha. No decorrer do trabalho fizemos um
paralelo com outro setor da sociedade e mostramos como esse problema que enfrentamos
na área nuclear faz parte da vida dos brasileiros.

Somos ótimos contadores de estória, basta ver a bonita tradição popular dos
"repentistas", que contam nossa história, mas a história de C&T deve ser feita com análises
e precisa de substantivos concretos.

Não nos faltam exemplos: nos anos 30 do século XX, o govemo Vargas considerava
que o maior problema econômico do Brasil era a falta de uma sidemrgia nacional para que
pudéssemos, além de explorar as riquezas naturais do país, sobretudo o ferro, também
produzir artefatos de ferro. Não discordamos dessa posição, no entanto, só isso não
bastava, pois não se pode conceber a indústria siderúrgica como produção sem pesquisa.
Em 1931, uma série de medidas foi tomada visando a um Estado Modemo, sem que se
contemplasse um dos pilares que sustentam essas medidas que são as C&T. Essa é uma
tradição que precisa ser rompida, não é uma novidade, mas será quando deixarmos de ficar
somente no mundo das boas idéias.

Iniciamos na contramão o processo de modemização no caso da área nuclear. Criavamse comissões para realizar estudos técnicos
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de implantação

e

desenvolvimento.

elaboravam-se leis, estatutos e outros. No caso da criação do lEA, foi diferente. Ele foi
criado em tomo de uma máquina (reator) que ainda hoje é imia das maiores no país.

No início dos anos quarenta, a discussão sobre a área nuclear, no Brasil, embora tocasse
a questão de produção de energia, girava principalmente em tomo dos minérios
considerados radioativos. Não houve suficiente vontade política para viabilizar os projetos
na área nuclear.

Seja na indústria, nas universidades, nos institutos de pesquisas deveríamos nos preparar
com antecedência para que as pesquisas e os desenvolvimentos tecnológicos pudessem ser
realizados sem uma grande dependência de insumos e equipamentos, vindos de fora do
país e que se transformassem em processos, produção industrial, etc. Isso é importante não
só pela economia de divisas como também para não sermos constantemente bombardeados
pelas pressões extemas. Isso ocorreu diversas vezes durante nossa história, inclusive
quando pensamos que iríamos alcançar a industrialização via política de substituição de
importação.

Um caso marcante, na área nuclear, é o fomechnento de urânio enriquecido para os
nossos reatores de pesquisa e potência. As experiências de várias décadas não serviram
para que aprendêssemos que devemos nos preparar anteriormente quando pretendemos
abrir caminhos para a faceta do desenvolvimento via tecnologia, que sabemos não ser a
única, mas sim essencial. Outro desvio, que dificulta muito nossa inserção no mundo
desenvolvido tecnologicamente, é confiindir desenvolvimento com equilíbrio da balança de
pagamento, restringindo as importações, incentivando as exportações, principalmente de
produtos agrícolas e não incentivando a produção do que deveríamos comprar fora do país.

Alguns govemos até que se preocuparam com medidas de cunho social, mas não foram
muito enfáticos em promover de fato o desenvolvimento via ciência e tecnologia pelo
próprio caminho. Outros só promoveram uma política monetária e outros se esqueceram
que apenas C&T não bastam para o verdadeiro bem estar da humanidade.

Vimos, durante nossos estudos, várias medidas na área nuclear que não vingaram
porque acabaram ficando esquecidas no papel por longo tempo. A questão da aquisição de
um reator se arrastou por mais de uma década e é um caso típico do que estamos falando.
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Outro exemplo que foi bem estudado por outros pesquisadores foi o da criação do
CNPq, demonstrando que o IPEN não é uma exceção. Internamente as instituições
mimetizam esse comportamento da política aiotada para C&T no Brasil. O lEA está
inserido nesse contexto.

No meio da década de 70 vimos o esforço despendido, por nossos pesquisadores do
lEA, correr o risco de abandono quando o govemo toma a decisão de comprar uma usina
totalmente pronta, a despeito do posicionamento contrário da opinião pública, sobretudo da
comunidade científica.

Não sabemos efetivamente se o lEA foi consultado e até questionamos no texto a razão
de tal procedimento adotado pelo governo Geisel. Porém, pela posição nacionalista dos
pesquisadores e a orientação das pesquisas, podemos dizer que sem se manifestarem
abertamente, o fizeram na prática. Uma pesquisa própria foi desenvolvida, de forma
acadêmica em primeiro lugar e depois de forma mais voltada para a independência
tecnológica do ciclo do combustível. A tecnologia foi desenvolvida. Os fatos o
comprovam. A Instituição foi fundamental para que isso ocorresse. A implantação, a oferta
no mercado ficou nas mãos do Govemo Brasileiro.

Ficou dessa experiência a confirmação da teoria de que a transferência de tecnologia,
sobretudo em assuntos estratégicos como no chamado ciclo do combustível, não pode ser
encarada de forma simplista, com o risco de nos endividarmos e ficarmos dependente do
país que a desenvolveu. Assim, como uma vez mais confirmou o modelo SMT.

Podemos destacar como positivo o aproveitamento de recursos humanos, graças ao
treinamento de alguns pesquisadores do lEA e de outras instituições brasileiras que foram
enviados para fora do país no acordo Brasil-Alemanha e da pós-graduação implantada no
lEA. Após os anos noventa, esses pesquisadores não puderam, praticamente, exercer as
atividades para as quais foram treinados.

A década de 1980, quando foi iniciada a segunda etapa da busca do domínio do ciclo do
combustível, representou o primeiro apogeu do Instituto. Nessa oportunidade foram usados
muitos dos conhecimentos adquiridos pelos pesquisadores do IPEN. Isso é uma glória para
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o pesquisador, mas para o país precisávamos ir mais longe. Esse foi um projeto que teve,
até o Govemo Collor, um grande apoio pela enorme verba disponível, que logrou alguns
feitos como o domínio da tecnologia de enriquecimento do uranio, com a constmção do
Centro Experimental de ARAMAR pela Marinha do Brasil e que capacitou os
pesquisadores brasileiros que estavam envolvidos no projeto. Um patrimonio científico foi
sedimentado.

Naquela época, inicio de 1980, o programa nuclear brasileiro passou a ter um caráter
mais marcadamente militar, uma vez que o setor nuclear ficou então subordinado
diretamente ao Gabinete Militar da Presidência da República. Essa parceria com as forças
armadas não foi aberta e democraticamente instituída, uma vez que estávamos inseridos
num regime militar.

Na década de 1990 a falta de uma política de longo prazo e de um modelo de
desenvolvimento via C&T ocasionou um total desprestígio da área nuclear, não só para a
área do ciclo do combustível. Este descaso ficou evidenciado pela escassez de recursos
alocados para os centros de pesquisa nucleares.

A estratégia para uma área de pesquisa é importantíssima. Seguidamente ouvimos falar
que não tínhamos um Programa Nuclear Brasileiro e sim áreas de atuação ligadas aos
interesses militares e subordinadas à Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), um
programa de controle e fiscalização subordinado à Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) e um programa de geração de Energia Elétrica subordinado às Centrais Elétricas
Brasileiras-Eletrobrás, todas distanciadas e sem coordenação entre si.

Isso vem contrastar com o fato do lEA/IPEN ter conseguido, por quase quatro décadas,
manter uma linha de pesquisa estável a despeito das divergências e orientações
govemamentais e das pressões externas. Por outro lado, entre 1970 e 1990, a Instituição se
isolou e não conseguiu trocas de experiências de maneira generalizada e aberta com o resto
da comunidade científíca do país. A Instituição marcadamente tem a sua própria cultura, a
sua voluntariedade, mas não pôde enfrentar as pressões ocorridas após 1990 por parte
(visível) da direção do país. Tanto é verdade que, no nosso entender, a mais importante
conclusão desse trabalho é que a Instituição não quis participar do acordo com a
Alemanha,

pois

estava

desenvolvendo
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a

tecnologia

do

ciclo

do

combustível

independentemente. Todas as fontes nos levaram para essa conclusão. Os caminhos são
intrincados, e não são desenhados somente por retas. Existe pelo menos um ponto singular.

Mesmo os Institutos de Pesquisa da CNEN procuraram encontrar caminhos próprios de
atuação quase sem interação entre si. Cabe explicitar, que mais uma vez, graças aos
esforços caracterizados por uma cultura de ir atrás dos seus interesses, os grupos mais
dinâmicos, fizeram projetos em comum, que não só trouxeram recursos financeiros para os
Institutos, como também bens sociais para a comunidade envolvida.

Um dos exemplos foi o estudo do impacto ambiental na região de Araxá, em
conseqüência das atividades de extração de minérios pela Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração (CBMM). Este estudo foi realizado na década de noventa (desde
1992), pelos grupos de Proteção Ambiental do IPEN e do Centro de Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear (CDTN), em parceria com a CBMM, no entanto, este exemplo, assim
como outros já citados durante o trabalho, não estavam inseridos num contexto geral. A
Instituição patinava.

A procura por soluções ahemativas com

flexibilização

adequada dará ganhos à

sociedade, pois estaremos mais livres das forças e outros interesses que não aqueles
realmente importantes para o nosso país. O Brasil se preocupa muito amiúde em
demonstrar que é capaz, mas nesse momento realiza muito pouco porque se perde em
divagações.

O desenvolvimento de tecnologias seria uma das soluções para reduzir a pobreza e a
desigualdade no país, desde que medidas políticas o viabilizasse. Não é um sonho
impossível, principalmente quando analisamos nossa história e observamos nossas
potencialidades. Aliás, não é um sonho para nenhuma sociedade, pois os seres humanos
são sempre potencialmente criativos e estão sempre buscando soluções para seus
problemas.

A condução da política para o setor nuclear poderia ter sido mais enfática, e ainda,
constatamos, com pesar, que o imediatismo por parte do Govemo e a falta de uma visão
que acaba favorecendo o setor econômico, conduziu-nos a una situação cada vez mais
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defasada, em termos de ciência e principalmente em termos de tecnologia, em comparação
com os países do primeiro mundo.

Também delegamos uma maior responsabilidade ao Estado, uma vez que dentro da
estrutura brasileira esse é o maior responsável em promover as pesquisas. Esta última
asserção é fundamentada na observação de que o setor privado, pela sua própria
caracteristica de visar lucro, não tem interesse em investir maciçamente em ciência e
tecnologia sem retomo imediato e algumas vezes duvidoso - não poderia ser diferente
dentro do sistema capitalista e ainda mais para países que não são o centro do capitalismo.

O que realmente constatamos é o desempenho individual dos Institutos de Pesquisa e
das Universidades, muitas vezes em situações precárias com falta de verba, pouco
incentivo e políticas desfavoráveis para desenvolver ciência e tecnologia no Brasil.

Na história do país temos exemplos que podem corroborar a idéia de que somos capazes
e, quando bem orientados, alcançamos o objetivo procurado. O pró-álcool, a despeito do
atual abandono e envolvimento no passado de fortes subsídios do Estado aos usineiros
(forte interesse econômico), foi uma conquista tecnológica e representou uma política
sensata que foi implementada no momento em que enfrentávamos dificuldades com a
importação do petróleo. De repente, foi "esquecido" por uma década, voltando a ganhar
um pouco de incentivo no início do século XXI.

Outro fato recente e importante a ser realçado e que advém da política de contenção,
começada no Govemo Collor de Mello e sustentada ainda no govemo de Femando
Henrique Cardoso, é a perda dos nossos pesquisadores. Os desenvolvimentos das ciências
e tecnologias nucleares se processam quase que exclusivamente na CNEN sede e seus
Institutos. Muitos dos servidores da CNEN estão se aposentando sem uma renovação de
quadros e os mais antigos são aqueles que participaram do desenvolvimento científico e
tecnológico aqui relatado. Aqueles poucos que entraram para o quadro de pesquisadores
nos últimos tempos encontraram a Instituição já mudada e pesquisando em outras áreas
que não a do ciclo do combustível. Uma parcela dos profíssionais do IPEN não está
trabalhando em áreas ligadas diretamente à energia nuclear ou mesmo de tecnologia de
reatores que no passado foi uma das razões da criação do lEA. A idade média dos
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pesquisadores, atuando na área de engenharia nuclear, estava entre 41-45 anos em 2000, e
praticamente não existem pesquisadores com menos de 30 anos.

Ainda, considerando que praticamente a totalidade dos especialistas nos Institutos da
CNEN têm um período de serviço maior do que 20 anos, em poucos anos estes Institutos
serão esvaziados, trazendo, como conseqüência, uma perda de 50 anos de conhecimento
técnico-científico no campo nuclear.

Concluímos, nesse trabalho, que as áreas, como meio ambiente em geral, biotecnologia,
pesquisas com lasers, química convencional, são importantes e a Instituição não deve ficar
à margem dessas pesquisas, elas representam a nossa capacidade, são áreas de excelência,
com pesquisadores altamente capacitados. Outrossim, não devemos mudar drasticamente e
deixar de pesquisar na área mais específica da tecnologia nuclear. Mesmo que
chegássemos à conclusão que não devemos, no momento, produzir energia via reações
termonucleares, precisamos nos preparar para o ñituro, e não deixar que o que já foi feito
se perca.

Após nossos estudos, mais do que nunca percebemos que um Instituto de Pesquisa
como o IPEN deve se preocupar com o social, mas não é somente um prestador de
serviços. Somos a favor de aumentarmos o fornecimento de radioelementos que serão
usados em benefício da população, mas isso não significa que não tenhamos claro que
nessa nova orientação encontra-se uma "reorientação" dos principais objetivos da
Instituição: inicialmente pesquisa e agora prestação de serviço.

Conclui-se também deste relato, que as autoridades encarregadas do campo técnicocientífico deveriam ser mais conscientes dos conhecimentos do quadro de especialistas
disponíveis no país, convocando-os para resolver os problemas tecnológicos. Isto resultaria
em menores custos do que aqueles gastos com os acordos internacionais que são quase
impossíveis de serem cumpridos e sofrem as intempéries intemacionais do momento.

Neste cenário o desafio que temos é integrar uma política de desenvolvimento
tecnológico com uma política social e industrial, visando não só à modemização do país,
mas o bem estar de sua população.
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A maior implicação negativa das nossas conclusões fica por conta de não nos
capacitarmos para posteriores pesquisas em inovações tecnológicas na área nuclear e
acabamos perpetuando a defasagem tecnológica.

Vimos, segundo a metodologia adotada (SMT), que a aquisição de tecnologia como
conhecimento objetivo ao ser transferida para um país só acresce seu potencial tecnológico
se existirem substratos mental e técnico capazes de assimilar o novo conhecimento.

Lembremos do projeto Sonar, que foi um êxito dos nossos pesquisadores, no entanto,
algumas décadas mais tarde, segunda metade dos anos cinqüenta, com a criação de alguns
institutos na área nuclear, até os dias de hoje, passando pela década de setenta, tentou-se
desenvolver a tecnologia do ciclo do combustível no país e não conseguimos dominá-la a
ponto de colocá-la à disposição do mercado - a despeito dos excelentes trabalhos da
Instituição e protótipos de usinas que funcionaram no lEA/IPEN.

O lEA sempre esteve direta ou indiretamente envolvido e atuando nessa área com
excelentes contribuições. Alguns dos pesquisadores que atuaram no "Projeto Sonar"
trabalharam no lEA. Os substratos mental e técnico não foram suficientes para impulsionar
essa nova área até a etapa final? A criatividade científíca ficou a desejar ou ela sozinha é
insuficiente para viabilizar um projeto até a sua execução em escala industrial?

O lEA contou com toda a infra-estrutura para o desenvolvimento, em escala piloto, do
ciclo do combustível nuclear. Conseguiu realizar o empreendimento, mas não foi possível
prosseguir.

Analisamos a história do lEA e esta nos indicou que existem outros parâmetros que
formam hélices múltiplas com os substratos e que, se não estiverem conectados por eixos
firmes não tem motor que os faça funcionar corretamente. Caso não fosse assim como
explicar acontecimentos onde claramente estão presentes os substratos mental e técnico, e
os pesquisadores rodopiando em tomo de uma idéia fixa demoram em se desvencilhar dela.
O caso da descoberta do neutrón no núcleo atômico é um exemplo espetacular, onde a
equipe altamente preparada, bem dirigida por um excelente e lúcido físico que era
Rutherford, respirando ciência todos os minutos de sua vida, em um excelente laboratório e
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com os equipamentos mais modemos levou anos até que Chadwick fizesse a melhor
suposição.

As condições objetivas dentro e fora do país, a cultura dominante na sociedade, a
política científica, as especificidades do Instituto e outros fatores influenciaram os
caminhos percorridos para se desenvolver ciência e tecnologia na Instituição. Todos esses
aspectos sofrem influência também do momento. Ora um ora outro aspecto assume um
papel principal, em uma dada situação, muito embora exista a predominância ao longo da
história do país de um aspecto mais geral. Por conta disso foi importante que a análise de
cada um deles fosse enfocada nos primeiros quatro capítulos.

No caso da área nuclear, no Brasil, compramos, nos anos oitenta, um reator de potência,
mas não teríamos a tecnologia para produzir o combustível que ele necessitava para operar
se não fosse os pesquisadores do IPEN que prosseguiram com as suas pesquisas.

Paralelamente, o grupo de pesquisa da Marinha, juntamente com pesquisadores do
IPEN (antigo lEA), se envolveram seriamente em um projeto visando à produção de urânio
enriquecido. Este projeto pretendia alcançar a escala industrial e na sua prímeira etapa escala de protótipo - alcançou êxito. A Marinha tem condição de constmir as
ultracentrífiígas e enriquecer o urânio.

Anteriormente, no caso do reator IEA-RI, segunda metade dos anos cinqüenta, tivemos
problemas com o fomecimento do combustível para operá-lo. Em um mesmo país, em um
intervalo de tempo de três décadas, duas situações parecidas para o fomecimento do
combustível nuclear de nossos reatores, mas na essência diferentes. Na primeira ainda não
tínhamos desenvolvido a tecnologia.

A política científica e tecnológica da Instituição, embora estivesse inserida em uma
política mais geral da esfera govemamental, conseguiu até os anos noventa, manter uma
certa independência no que tange às áreas das pesquisas do ciclo do combustível, com
exceção, das pesquisas para a área de reprocessamento e a de reatores de potência.

A exceção acima nos parece clara, pois essas pesquisas demandariam muito mais verba
e o lEA/IPEN não tinha infi-a-estmtura para continuar nesse rumo. Ao mesmo tempo,
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como já escrevemos, um dos setores do país tinha interesse e força para permitir que o
restante das pesquisas na área do ciclo prosseguisse até os anos noventa.

Quando a Marinha veio mais tarde a ocupar o sítio da Instituição, assim como a
trabalhar junto aos seus pesquisadores, nos parece que os militares estavam acompanhando
o desenrolar das pesquisas realizadas no lEA/IPEN com relativa antecedência. Algumas
cartas trocadas entre pesquisadores e o superintendente nos confirmam que o tema vinha
sendo gestado com cuidado e interesse.

Quando os militares, de países como o Brasil, começam a perder prestígio não houve
mais como sustentar o prosseguimento "teimoso" dos pesquisadores da Instituição na área
nuclear.

Usa-se, também, uma justificativa de que a área nuclear está em descenso, mas nos
parece que, caso essa fosse a verdadeira razão, já na década de oitenta, a Instituição teria
parado as pesquisas na área do ciclo. Justamente é nesse período que, em parceria com a
Marinha, se "fecham" as pesquisas com o domínio da tecnologia de enriquecimento, no
entanto, de que adiantaram tantos anos de trabalho, investimentos e formação de pessoal se
o mesmo não foi efetivamente repassado para a indústria. Esperamos que nos próximos
anos isso ainda possa vir a acontecer. Ainda assim, plagiando o poeta Vinícius de Moraes,
de tudo fica um pouco.

Hoje, discute-se muito sobre inovação, mas a difusão e a comercialização de tecnologias
desenvolvidas não é o principal papel do IPEN. A instituição deve formar pessoal que até
vá para a indústria, mas não deve exercer a ninção que cabe a essa. Dentro desse quadro
podemos dizer que a Instituição foi vitoriosa ou derrotada? Antes de respondermos vamos
acrescentar alguns comentários que falam por si só. Não podemos ser maniqueístas em
nossas respostas.

Culturalmente, não cansamos de repetir que a Instituição é combativa, e assim sendo
deu uma guinada de 180 graus, aproveitando a competência adquirida para injetar esforços
em outras tecnologias também importantes. Queremos aqui expressar duas facetas de um
mesmo procedimento que terminamos por concluir.
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A segunda e a terceira gerações que seguiram os precursores continuam atuando na
Instituição, seja orientando ou ocupando postos chaves na direção do IPEN, da CNEN e de
outros institutos ou órgãos ligados a C&T.

Isso é excelente, pois não se despreza nenhuma competência adquirida ao longo dos
anos em um país. Estamos começando a perceber porque certos países dão tanta
importância aos mais experientes. A nossa população está, em média, envelhecendo,
segundo dados do IBGE, que são expostos todos os anos e devemos aproveitar suas
experiências.

Desde o início propondo uma hipótese e negando-a, incorporávamos uma nova que não
era mais a mesma, mas também mo era a negação da primeira. No decorrer das reflexões,
os nomes dos pesquisadores citados foram praticamente os mesmos. Teríamos muitos
comentários e trabalhos ainda para discutir, mas a essência seria a mesma, tanto a linha de
pesquisa quanto o nome do pesquisador. Embora tenhamos pesquisadores jovens, a
maioria como bolsistas, e alguns contratados, eles não estão assumindo a direção nem dos
projetos e nem do Instituto. Não estão sendo preparados. Temos também alguns centros de
excelência no Instituto, frabalhando como ilhas, pois a cultura da Instituição sendo de
entusiasmo reflete nos grupos individualmente. Ainda, a enorme quantidade de temas e de
áreas de pesquisas acaba dificultando uma maior interação, sobretudo porque a tradição
autoritária, ainda tem seus efeitos na Instituição e impregnou nosso ambiente nos
impedindo

maior

interação,

no

entanto,

a

tendência

é

de

abertura,

pois

a

interdisciplinaridade é cada vez mais necessária nos obrigando a trabalhar em parceria.
Temos que nos integrar e nos tomar cada vez mais sociais em C&T.

A direção do Instituto tenta agilizar, à parte qualquer orientação da CNEN ou do
ministério no qual estamos inseridos, do ponto de vista administrativo (para facilitar o
contacto com os clientes e ter um nicho próprio de atuação) o uso das verbas para os
trabalhos. Já não se trata de pedir ao superintendente autorização para comprar um
equipamento como nos primeiros tempos.

Resumindo, a Instituição teve três momentos. Começou com os pioneiros que
trabalhavam com física ruclear, e a despeito do Programa Átomos para a Paz, investiram
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tempo, estudo e dedicação ao desenvolvimento do ciclo do combustível com muito
entusiasmo, mas de uma maneira primordialmente acadêmica.

Depois da assinatura do projeto Procon, iniciou-se uma segunda fase que se sedimentou
com a parceria com as Forças Armadas, principalmente a Marinha do Brasil. Essa parceria
deu frutos, capacitou ainda mais os pesquisadores e alimentou os sonhos de tomar o
Instituto um grande Centro de Pesquisa na área nuclear. Os pesquisadores da Instituição,
principalmente aqueles que tiveram suas atividades em comum com a Marinha, sofreram
uma mudança cultural que os deixou mais propensos à organização, ao cumprimento de
prazos, e ao controle de qualidade. O entusiasmo dos pioneiros que foi transmitido de
professor para aluno não deixou que a Instituição se abatesse após o término da parceria.

Veio a terceira fase, a Instituição perdeu seu grande cliente, que era o Estado. Alguma
atitude teria que ser tomada. Houve um direcionamento para múltiplos clientes em áreas
diferenciadas. Isso só pôde ter sucesso porque ocorreu um aprendizado que não se perdeu,
que passou de geração para geração, sendo acrescido a cada nova experiência. O
desenvolvimento do ciclo do combustível foi repassado para a Marinha, mas as pesquisas
deveriam ter continuado na Instituição. Isso foi uma perda irreparável.

Por fim, fícou demonstrado que o substrato mental da Instituição, que foi o nosso ponto
de partida, é transmitido por herança cultural dentro da comunidade e, portanto, diz
respeito a toda a sociedade, é o seu patrimônio que não pode ser perdido.
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Considerações fínais

Infelizmente a Instituição não preservou os seus documentos originais desde a sua
criação, utilizamos as séries de publicações lEA e IPEN que nem sempre revelaram a
interface entre as medidas govemamentais e a atuação da Instituição. Muitas vezes
pudemos, através dos depoimentos dos pesquisadores, apreender o que ocorreu, mas nem
sempre isso foi possível. Algims pesquisadores não dispunham de tempo para dar o seu
depoimento e adiavam a entrevista. Chegou um momento em que não podíamos mais
prosseguir, pois o prazo para a entrega do trabalho estava acabando. Teríamos, ainda, que
percorrer diferentes instituições e varrer os seus arquivos. Pretendemos pesquisar na
CNEN e o CNPq - duas Instituições extremamente importantes para a história do
lEA/IPEN. No entanto, não tivemos tempo, pois como pesquisadores, na ativa do IPEN,
dedicávamos tempo integral para essa atividade. Nesse caso não tivemos condição de
pesquisar em outras instituições, pois já se encontravam fechadas.

A pesquisa foi realizada, na maior parte do tempo, durante a semana, no período
notumo, e nos fíns de semana com exceção do último ano em que nos foi concedido tempo
integral para o trabalho

Outra complicação para a pesquisa foi a dificuldade de

encontrar as informações para o período de trabalho com a Marinha, pois a maioria delas
não são abertas para o público. Tanto na época, como hoje, alguns pesquisadores ficam
com receio de dar o seu depoimento mais aberto.

Percebemos, também, que o tema é complexo e que apresenta muitos caminhos com
desvios importantes. Tivemos que nos limitar àqueles que tiveram maior participação dos
pesquisadores da Instituição e que foram o ciclo do combustível e a produção de
radioisótopos. Infelizmente, alguns temas importantes terão que ser pensados para outro
trabalho. Um exemplo é a história da proteção radiológica na instituição e no mundo.
Outro extremamente importante é o desenvolvimento dos trabalhos e pesquisas do grupo
que trabalha na fisica nuclear e na antiga radiobiologia.Gostaríamos de acrescentar, nessa
conclusão, que as "nossas visitas" às publicações lEA/IPEN - como se fossem as vértebras

Agradeço, mais uma vez, a colaboração dos amigos Afonso Rodrigues de Aquino e Martha Marques F. Vieira que
fizeram a minha parte do trabalho e a compreensão do Doutor José Roberto Rogero para que isso se efetivasse. Isto
reflete novos tempos na Instituição que tanto falamos no texto.

400

de uma coluna espinhal - não foram meros acidentes de percurso^*". Também queremos de
esclarecer que, ao contrário do que se pensa, não é a informática e a "internet" que nos
conecta realmente. O que chamam de globalização é o mercado de capitais^"^ fluindo no
mundo com o facilitador de agentes tecnológicos acelerando o processo e as instituições
correndo como o "Coelho" da "Alice no País das Maravilhas"^"^. Temos que avançar,
sabendo o que realmente queremos e com que finalidade.

A nossa inserção, como uma economia periférica, no sistema de divisão intemacional
do trabalho dá uma característica especial aos nossos institutos de pesquisas tecnológicas.
Seria interessante, no ñituro aprofundar o tema e estudar se houve algum reflexo mais
crítico para as atividades do IPEN. Esta pesquisa seria um outro trabalho, pois exigiria uma
reflexão em tomo dos momentos que o país se preocupou em produzir para consumo
intemo e quando se preocupou em exportar e em quais recursos produtivos. Partiríamos
das análises de Celso Furtado^'''*.

Em árduas negociações entre Estados, instituições, laboratórios, cientistas, a melhor
forma de fortalecer um Estado, instituições, é ousar pensar e agir "suportado" por
princípios de ética, tecnologia, ciência etc. Esta ética, não será aqui discutida em detalhes,
pois não seria do nosso escopo, mas basta salientar que tem que estar voltada para a
felicidade do ser humano a médio e longo prazo.No mínimo, não podemos ser felizes

Tentamos mostrar que todos os problemas do mundo são como uma mãe e o seu bebê uterino. Este último não
sobrevive sem o cordão umbilical. Um problema alimenta o outro e uma vitória alimenta a outra. Está tudo conectado:
ciência, tecnologia, economia, estruturas sociais, arte, até o "ego" humano.
"Somos contra o mercado pura e simplesmente? Não. Questionamos esse tipo de mercado, aquele predominante hoje,
que é o mercado de corte capitalista. O mercado é muito mais que o sistema capitalista, pois ele já existia antes dele. O
mercado é uma realidade humana eminentemente social. Talvez hoje seja a realidade central do mundo. As relações de
mercado são sociais que regem a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Pelo fato de ser constituído por
relações sociais, o social, e não o individual, deveria ocupar a centralidade do mercado. O que deve comandar as
prioridades e orientar a lógica de sua realização histórica não são as demandas do próprio mercado, quase sempre
artificiais, visando unicamente ao lucro, mas as necessidades da vida humana em sua concretização, que é sempre
material, pessoal, social, cultural e espiritual. Talvez a crise mundial gerada pela pobreza de 2/3 da humanidade e pelas
próprias contradições decorrentes da concorrência sistêmica obrigue as nações centrais a reorientarem suas politicas de
produção de tecnologia e a submeterem o mercado a certos controles que impeçam o desmonte de economias operadas
pelos capitais voláteis. Essas medidas devem possibilitar a preservação das culturas dos vários povos, com suas
diferenças também no processo produtivo e nos níveis de consumo (...).Boff, Leonardo (1999). Ética da vida. Letraviva,
página 88-89.
"(...) Assim meditava ponderando (...) quando de súbito um Coelho Branco de olhos róseos (...) Não havia nada de tão
extraordinário nisso; nem Alice achou tão extraordinário ouvir o Coelho murmurar para si mesmo: - Ai, meu Deus!, meu
Deus! Vou chegar atrasado! -(quando pensou nisso bem mais tarde, ocorreu-lhe que devia ter se espantado; na hora
pareceu-lhe muito natural! 1)". Lewis Carroll, Aventuras de Alice no país das maravilhas, Summus editorial, sexta
edição, tradução de Sebastião Uchoa Leite, p. 41. Será que muitas vezes também não deixamos de espantar-nos com os
"coelhos" que nos deparamos na vida.
Celso Furtado (2000) faz uma análise e síntese olhando a dissemetria no processo de transformação no seu livro
Introdução ao desenvolvimento. Enfoque histórico-cultural. Rio de Janeiro. Paz e Terra. Terceira edição.
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enquanto os poetas^°^ "cantarem^°^": "Tem gente com fome no mundo". Isto é inaceitável.
Também gostaríamos de pesquisar mais diretamente o papel do desenvolvimento
tecnológico para o bem estar humano em um país com as características do Brasil.

A questão também não é de provar a superioridade econômica e tecnológica de um
Estado. A proposição é: devemos desenvolver ciência, tecnologia, devemos nos apoiar
naqueles que por condições históricas estão mais à frente, desde que isso não implique na
nossa autonomia.

Não somos, sem hipocrisia, a favor do discurso do "vencedor" ou do "vencido". Não
somos adeptos daqueles que afirmam que não precisamos de "alta tecnologia" pois temos
outras questões para nos preocuparmos. Não temos prurido de realizarmos pesquisas em
setores que não são de "ponta" ou de pesquisar o já pesquisado. Tudo é uma questão de
equilíbrio entre o que deve ser feito e o que podemos, momentaneamente, fazer. Não
podemos é ficar parados. Esta seria uma outra linha de pesquisa. Também, não optamos
por defender que, no conceito amplamente usado no trabalho - país desenvolvido -, esteja
embutido questões de relatividade. Acreditamos que outra análise deve ser feita, ou seja,
devemos analisar as questões que nos fizeram "avançar" ou "estagnar^''^".

Temos que pensar que, se hoje não podemos ainda construir um acelerador linear do
porte daquele instalado em Genebra, na Suíça - que realiza pesquisas de "física avançada" , por questões econômicas e tecnológicas (questões práticas e reais), devemos desenvolver
outros mais modestos e operá-los. Se não foi possível, na década de setenta, construir um
reator de potência e se a opção escolhida não foi a mais acertada, devemos rever o que foi
feito, e prosseguir. O interessante é que não basta ser desenvolvido tecnologicamente para
sermos civilizados. Fosse isso e a Alemanha da década de quarenta não teria participado do
maior holocausto do século XX, os EUA não teriam usado a bomba nuclear em Hiroshima
e Nagasaki, e infelizmente não se teria falado em vingança ao atentado no que acreditamos
ficará conhecido como o evento "World Trade Center" do século XXI. Afirmamos que
esse trabalho de tese foi além do seu escopo inicial quando acabou querendo mostrar que
não podemos fícar desencantados com os nossos desvios (enquanto Estados, instituições.
Francisco Solano Trindade, "Tem gente com fome no mundo". In Folha de São Paulo, p. El do caderno "Ilustrada" em
15/09/2001.
Cantarem: A dura realidade e não apenas por esforço poético.
Essa análise, além de esclarecer o porquê de tal ou tal caminho, nos encaminha para as soluções e mesmo afaga o
nosso "ego", no bom sentido, para que possamos prosseguir com as forças renovadas.
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seres humanos), de uma ética humanista e que é justamente do debate que surgirão os
novos caminhos. No decorrer do trabalho ocorreram muitos acontecimentos desagradáveis
na vida da humanidade que nos abalaram como o atentado de 11 de setembro, a guerra
entre os EUA e o Afeganistão, a guerra declarada contra o Iraque com suas conseqüências
nefastas até os dias de hoje, a morte de homens no submarino russo, a explosão do nosso
foguete na costa nordeste do país, um aumento considerável da violência no campo e nas
áreas urbanas, vinda a público de uma série de ações corruptas no nosso país, etc.

Chegamos a vacilar

sobre a validade

de estarmos tão preocupados

com

o

desenvolvimento de ciência e tecnologia, muito embora não tenhamos efetivamente
desanimado. A divulgação dos malefícios que ocorrem na nossa civilização é enorme e os
benefícios ficam muitas vezes apagados.
O trabalho foi realizado com muita alegria ^°*. Sabemos que, muitos daqueles que não
pertencem à Instituição, eventualmente, poderão nos questionar por que, no entender deles,
fomos suaves nas nossas reflexões. Outrossim, aqueles outros que pertencem à Instituição,
e vivem ou viveram seus dias labutando em seu interior, poderão, nos indagar se não
fomos rígidos na nossa análise. Deixamos registrados, mais uma vez, para reforçar, que
não nos compete fazer um julgamento do que é certo ou errado. O nosso intuito é refletir á
luz da história da ciência, tecnologia e cultura brasileiras, usando uma metodologia.
Procuramos ser fiéis aos nossos objetivos e esperamos tê-los alcançado.

Nesse mesmo intervalo de tempo, tivemos amigos que foram salvos pela ciência e
tecnologia, outros de quem nunca ouvimos falar também foram salvos, o controle da
epidemia na Ásia que se fosse no século passado teria matado milhões de pessoas, milhares
de pessoas estão sentadas, agora, em frente do seu micro, escrevendo cartas, trabalhos
Na nossa experiência do dia a dia alguns mais do que outros exercem influência no nosso modo de perceber o mundo
Queremos deixar, nem que seja em uma nota de rodapé alguns agradecimentos por estarmos tendo a oportunidade de
fazer este trabalho. Ressaltamos a enorme influência que teve para nossa vida profissional e mesmo pessoal as conversas
com o professor Dr. Simão Matias. Foram anos que ajudaram nossa formação humanística. Aproveitávamos das
discussões entre aquele e Hélio Julio Gordon, refletíamos e lançávamos perguntas que iam surgindo no infindável mundo
do conhecimento. Tentávamos fazer um elo entre o aprendizado da semana, já pesquisando no lEA, e os fins de semana.
Fazíamos algumas tímidas perguntas e considerações entrecortadas pelas instigantes provocações do professor Simão
Matias que nos faziam, no dia seguinte, ler e pensar cada vez mais. Também é dessa data, ainda por influência do
professor, o nosso hábito de nos deliciarmos com um cálice de vinho, que tem muito de arte e tecnologia- novamente o
entrelaçamento e inseparabilidade desses dois campos do conhecimento humano. Também nos vem à memória o nosso
primeiro contato com as maravilhas da tecnologia. Nosso pai, advogado e poeta, mas nâo por isso menos admirador dos
produtos e façanhas, benéficos, advindos da tecnologia, discorria, em nossa juventude sobre balística, robótica e mesmo
energia nuclear com a mesma euforia com que falava da civilização francesa ou nos ensinava os segredos do jogo de
xadrez. Em contrapartida, no dia a dia quem trocava a resistência do chuveiro, fazia algumas peças de madeira usando a
técnica de um marceneiro com a mesma delicadeza com que nos preparava a refeição era o elemento feminino da casa nossa mãe. Esta, decidida e cheia de entusiasmo, nos faz lembrar os primeiros anos do lEA apreendidos nas suas
primeiras publicações dos anos sessenta.
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científicos, poesias, letras de música, literatura a mais variada e mesmo se distraindo,
outras tantas estão protegidas contra o fi-io em ambientes próprios construídos pelo
homem, nos hospitais os aparelhos estão trabalhando para precaver doenças que poderiam
ser incixráveis, nas grandes fábricas estão sendo produzidos toda sorte de utensílios, roupas,
equipamentos para o nosso bem estar etc. Estamos certos de que a "vitória" é do equilíbrio
entre a razão e a emoção humana. Essa é a razão porque estamos "duramente" dividindo o
nosso tempo entre os trabalhos na Instituição e a história da ciência tendo como fundo a
razão humana com as suas emoções.
Finalmente, explicamos que usamos como exemplos a linguagem da poesia, da
literatura, do discurso, etc porque nelas estão contidas, segundo códigos agradáveis á
cultura humana, ao menos ocidental, a nossa tese e algumas vezes a antítese.

Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda
desbotada
Ilude a policia, rompe o asfalto
Façam completo silêncio, paralisem
os
negócios.
Garanto que uma flor nasceu. (...)
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o
ódio.
Carlos

Drummond

de A ndrade

909

. (A flor e a

náusea)

Drummond de Andrade, Carlos.(2001). A flor e a náusea. Antología poética. Record, página 36-37. poderiamos
também recorrer a Shalcespeare, William. Soneto LVI. The complete Sonnets, Songs and poems of William Shakespeare.
N. Y: Cardinal edition. Pocket books, Inc., N. Y. Edited, and with introductory Notes, by Henry W. Simon (1952). Or
call it winter, which, being full of care. Makes summer's welcome thrice more wish 'd, more rare.
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Anexos
I. Algumas considerações sobre a radiação natural^'"
O homem sempre esteve submetido à radiação ionizante proveniente das fontes naturais
de radiação. A radiação cósmica como o próprio nome já define é àquela proveniente do
cosmo onde fótons e partículas provenientes das reações que ocorrem no sol, ou outras
estrelas da nossa galáxia, a via-láctea, e fora desta. A radiação terrestre teve origem na
formação da terra e os radionuclídeos naturais que se encontram na nossa crosta são
chamados de primordiais. Esses apresentam uma meia vida (T1/2) da ordem de grandeza da
idade do universo. Ainda temos alguns átomos radioativos que se encontram no nosso
meio ambiente que têm origem na interação da radiação cósmica com a matéria terrestre:
3H,^Be,'^C.

Aproximadamente 2/3 da dose recebida pelo homem decorrente das fontes naturais são
provenientes de substâncias radioativas que se encontram no ar que respiramos, nos
alimentos e água por nós consumidos. Uma pequena fração desta dose é proveniente de
radionuclídeos tais como ''^C e

- radiação cósmica. Esse efeito varia com a altitude,

sendo, portanto, menor ao nível do mar e aumentando à medida que estamos mais altos em
relação ao nível do mar. O restante é decorrente das fontes naturais terrestres.
As fontes de radiação terrestre mais importantes são o potássio ('^^K), o rubídio (*^Rb) e
as duas séries que começam com o urânio (^^*U) e o tório P ^ T h ) . Ainda temos a série de
outro radioisótopo do urânio (^•'^U), mas essa tem pouca influência na exposição à radiação

Alguns pesquisadores do IPEN desenvolveram trabalhos na área. Embora a radiação natural seja responsável pela
maior parte da dose de radiação recebida pelo homem, os órgãos normativos intemacionais e nacionais não elaboraram
normas e padrões específicos, que limitem as doses de radiação, quando essas são provenientes de radiação natural.
Quando ocorre a manipulação do meio ambiente, no caso de exploração de minas uraníferas, nesse caso a prática requer a
obediência a normas específícas. Outros casos, com o consumo de águas minerais, o ato de fumar que podem
eventualmente aumentar a dose média recebida pela população, não estão sujeitas às normas específicas de limitação de
dose. Citamos alguns desses pesquisadores, do IPEN, que desenvolveram trabalhos visando um estudo mais detalhado
sobre práticas que potencialmente podem aumentar a dose recebida pelo indivíduo do público: Perez, Ana Claudia
(1999). Determinação de ^'°Pb e ''"Po em tabaco de cigarros nacionais. ; Campos, Márcia Pires (1999). Torônio no ar:
Avaliação da dose ocupacional. Oliveira, Joselene de (1998). Determinação dos níveis de radioatividade natural em águas
utilizadas para abastecimento público no Estado de São Paulo. Aqui ressaltamos que esses trabalhos apresentam uma
preocupação, tanto da Instituição que apoiou os pesquisadores assim como desses pesquisadores, de cunho social como
pode ser imediatamente constatado pelo tema abordado. Também ressaltamos que essas pesquisas, no fundo, tiveram as
suas raízes já nos anos sessenta com o grupo precursor da Instituição liderada por Fausto Lima. Outra marca forte desses
trabalhos - o trato da interação da radiação com a matéria é proveniente do grupo inicialmente liderado por Marcello
Damy de Souza Santos. Ambos os pesquisadores mencionados já fazem parte da história da Instituição e, portanto, esses
trabalhos têm a marca da mesma como pode ser bem visto nos capítulos onde citamos algumas das publicações
lEA/IPEN. Não é sem importância que os trabalhos citados acima de Oliveira e Campos tiveram, como orientadores,
duas pesquisadoras da Instituição que tiveram a sua prímeira formação nos anos setenta e oitenta nos laboratórios de
radioquímica e fisica nuclear. Estas são respectivamente a Doutora Bárbara Paci Mazzilli e a Doutora Brigitte Roxana
Pecequilo.
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"sofrida" pelo homem.

A maior parte da dose provém dos radionuclídeos das séries

naturais do ^^^u e do ^^Th.

O radônio (Rn) é um elemento químico que se apresenta na natureza na forma física de
um gás. Essa apresenta dois radioisótopos que são o ^^^Rn, produto do decaimento do ^•'*U
e o ^^°Rn produto do decaimento do ^•'^Th. Este gás radioativo e seus descendentes são uma
importante fonte de radiação natural segundo estimativas publicadas pela "United Nations
Scientific Committe on effects of Atomic Radiation" (UNSCEAR)^"". A liberação de
materiais radioativos devido às atividades himianas - produção de energia eletronuclear podem eventualmente contribuir elevando os níveis de radioatividade no meio ambiente e
aumentar significativamente a dose de radiação recebida pelos seres humanos.

Em um mteressante estudo

realizado (tomou o povo norte-americano como base e

levou em conta várias fontes de risco, convertidas em perda de dias de vida) sobre a perda
de expectativa de vida proveniente de diferentes práticas constata-se um risco muito maior
por "ser fimiante de cigarros, do sexo masculino" (2250 dias) do que aquele ocasionado
pela "radiação na indústria nuclear" (considerando que toda a energia produzida nos
Estados Unidos da América fosse de origem nuclear).

UNSCEAR. UNITED SCIENTIFIC COMMITTEE ON THE EFFECTS OF ATOMIC RADIATION (1993).Sources
effects and risk of ionizing radiation.
Cohen, Bernard L.; Lee, I. Sing (1979). Health Physics, 36, 702-707.
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Anexo II
lEA/IPEN, datas, eventos e feitos - Uma cronologia"''.
Antecedentes

1933 - Temos a criação da Diretoria Gerai da Produção Mineral (depois Departamento
Nacional da Produção Mineral) com a incumbência de se ocupar da prospecção minera no
Brasil^"*.
1934 - 15/07/1934 Getúlio Vargas é eleito Presidente da R e p ú b l i c a . É fundada a
Universidade de São Paulo (USP)'' ^
1937 - Início do Estado Novo, autoritário e que representou uma aliança da burocracia
civil e militar e da burguesia industrial, com Getúlio Vargas à sua

frente''^.

1945 - Detonada a primeira bomba nuclear, em caráter militar, no Japão''*.A partir deste
momento, o mundo cientificou-se da força da energia nuclear. Todos os centros de
pesquisa que ainda não estavam pesquisando na área começaram a se preocupar com o
tema, mesmo naqueles países onde as atividades de C&T ainda eram incipientes, face ao
que se desenvolvia no primeiro mundo. As Indústrias Químicas Reunidas - Orquima,
localizadas em São Paulo, operam com monazita visando a produzir cloretos de terras raras
e sulfato de t ó r i o ' ' ' . Ocorrem a deposição de Vargas e as eleições para a Presidência da
República sendo eleito Eurico Gaspar Dutra que governou de 1946 a 1951'^*'.
1948 - A Orquima já produzia, industrialmente, compostos de tório e terras raras'^'.
Nesse anexo tratamos de fazer uma desaição cronológica, sem análise, com fins unicamente didáticos para facilitar a
compreensão do texto principal. Novamente tomamos como base todas as bibliografias já referendadas no texto principal
e, sobretudo, os trabalhos intitulados Publicação lEA/lPEN até os anos noventa e posteriormente os informes e relatórios
IPEN. Apesar de não conter análise crítica, essa cronologia referenda o raciocinio desenvolvido no corpo principal da
tese. Um "olhar" crítico pode constatar a guinada ocorrida na Instituição por meio dos temas dos trabalhos e ações
realizadas. Para facilidade de utilização deixaremos em negrito as datas para que sejam rapidamente localizadas.
Os antecedentes do DNPM datam de antes de 1900. No entanto, foi importante a criação, em 1906, do Ministério dos
Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, na Primeira República. Fícou sob a responsabilidade deste Ministério os
estudos e despachos da mineração e legislação, exploração e serviços geológicos, estabelecimentos metalúrgicos e
escolares de minas. Em 1933 é que se dá a criação da Diretoria Geral de Pesquisas Científicas, vinculada ao ministério e
a criação do Instituto Geológico e Mineralógico do Brasil - substitui o serviço Geológico e Mineralógico - e, a criação da
Diretoria Geral de Produção Mineral vinculada ao Ministério da Agricultura. A criação do DNPM pelo decreto 23979, de
08/03/34 só ocorre em 1934 sendo extinta a Diretoria Geral.
Vargas foi eleito pelo voto indireto da Assembléia Nacional Constituinte. Fausto. Boris (1999), página 352.
"Se o rigor da cronologia faz com que se inicie a história da Universidade de São Paulo a 25 de janeiro de 1934,
quando do decreto número 6283 veio dar-lhe existência efetiva, poderiamos remontar-lhe a origem a 11 de agosto de
1827, quando se criou, juntamente com a de OLINDA, a primeira das Faculdades que a integram (...)". Leme, Ernesto de
Morais (1954). História da Universidade de São Paulo.
"'^Fausto, Boris (1999), páginas 364-367.
Hobsbawm, Eric (1996), página 34.
Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado.
Importante lembrar que Dutra estreitou relações com os EUA. Fausto, Boris. (1999) página 398-404.
Abrão, Alcídio. Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não publicado.
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1951(janeiro) - Getúlio Vargas toma posse na Presidência da República (até 24 de agosto
1954 quando se suicida)'^^. Foi fundado o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas'^^ CNPq'^"*. Tinha entre os seus objetivos a função de promover, investigar e, por incrível que
pareça, atuar no processo de promover a industrialização das tecnologias, na área nuclear.
Ocorre a instalação do bétatron na USP pela equipe do professor Doutor Marcello Damy
de Souza Santos'"^^.
1952 - Fundado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) com o fito de
acelerar a diversificação industrial do país'^^.
1953 - O presidente dos EUA propõe na ONU o Programa Átomos para a Paz, que foi
aprovado pelo Congresso Americano e pela Assembléia Geral da ONU ém 1954'^^.
1954 - Em 29/08/1954, assume a presidência da República o Vice-Presidente Sr. João
Café Filho (até 11/11/1955)'^*. O General Juarez Távora foi convidado para ocupar a
chefia do Gabinete Militar e a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional que
exerceu até 15/04/1955'^'. Ocorre a instalação do gerador eletrostático na USP pela equipe
do professor Oscar Sala'-'". A Orquima inaugura, em São Paulo, a primeira unidade para a
recuperação

de urânio, na forma

de diuranato

de sódio, como

subproduto

da

industriahzação da monazita'^'.

Fausto, Boris (1999), página 417-418.
Em 15/01/1951 foi promulgada a lei 1310 (govemo Getúlio Vargas) que tinha sido aprovada ainda no governo Dutra,
criando o CNPq. O artigo terceiro e quinto que trata da competência do CNPq legisla respectivamente que: O conselho
incentivará, em cooperação com órgãos técnicos oficiais a pesquisa e prospecção dé reservas existentes no país de
materiais apropriados ao aproveitamento da energia atómica e define os órgãos de formulação e controle da política
nuclear que ficarão sob o controle do Estado por intermédio do Conselho de Pesquisa ou quando necessário do Estado
Maior das Forças Armadas ou de outro órgão designado pelo presidente da República do Brasil (...). Cabral. Milton
(1983). Página 13. Para maiores detalhes sobre a criação do CNPq ver Motoyama, Shozo (1985).
'^^ Lembremos do capítulo a "Institucionalização da ciência..." comentamos sobre as aspirações da Academia Brasileira
de Ciências.
'"Carvalho, Vera Maria; Costa. Vera Rita (1998). Cientistas do Brasil (1998), página 5I7."voltei para o instituto de
Fisica da USP onde, entre 1945 e 1951, montei o bétatron, que começou a funcionar no dia I de maio de 1951" Damy de
Souza Santos, Marcelo entrevista publicada em: Carvalho, Vera Maria; Costa, Vera Rita (1998). Cientistas do Brasil
(1998), página 526.
Fausto, Boris (1999), página 409.
Cabral, Milton (1983). Página 22-23.
Fausto, Boris (1999), página 418.
Cabral. Milton (1983), página 25.
Carvalho, Vera Maria; Costa, Vera Rita (1998). Cientistas do Brasil (1998). página 760.
Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Insfituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado.
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1955 - Acordo (05/08/1955) Brasil-EUA para fomecimento do combustível de um reator
(urânio enriquecido a 20%) a ser instalado no Brasil'^^. É aprovado (20/12/1955), em ata
na 298^ sessão do Conselho Deliberativo do CNPq conforme Processo CNPq número
132/56, um convênio entre o CNPq e a USP para a criação de um instituto de energia
atômica de âmbito nacional.

Criação do lEA - liberação da energia nuclear para fins pacíficos

1956 - Realiza-se o convênio, em 11/01/1956, entre o CNPq e a USP para a criação de um
órgão de âmbito nacional para pesquisas de energia atômica para fins pacíficos. Assinam o
convênio o Vice-Presidente do CNPq, professor Heitor Grillo e o Magnífico reitor da USP
professor Alípio Corrêa Neto'"'^. O professor Doutor Marcello Damy de Souza Santos
(25/01/1956) consegue uma prorrogação do seu afastamento

por mais oito dias

(provavelmente da USP) para continuar no estrangeiro como delegado Brasileiro junto ao
Congresso Internacional de Energia Atômica'"''*. Juscelino Kubitschek (31/01/1956)
assume a Presidência da República ficando até 1961'-'^. Foi registrado (27/07/1956), no
livro próprio da reitoria, à fls. 68/71, o termo do Acordo firmado entre o Conselho
Nacional de Pesquisas e a Universidade de São Paulo, relativo à instalação do Reator
Nuclear na Cidade Universitária, em obediência ao despacho do Magnífico Reitor, exarado
à fls. 75 do presente protocolo'^^". O Magnífico Reitor da USP (19/01/1956), professor
Doutor Alípio Corrêa Neto, designa os professores Doutor José de Moura Gonçalves e
Francisco João Humberto Maffei para integrarem o Conselho Técnico Científico do
Instituto de Energia Atômica a ser criado'^^. O Govemador do Estado de São Paulo
designa (22/02/1956) o professor Marcello Damy de Souza Santos'-'* para dirigir o
Instituto de Energia Atômica a ser criado. Este dirigirá o lEA de 31/08/1956 até
19/02/1961.
Abrâo, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado. Cabral, Milton (1983). Página 32.
Folhas 6 9 do processo 1614/57 da Reitoria da Universidade de São Paulo. O convênio é assinado pelo Vice
Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas Heitor Grillo e pelo Reitor da Universidade de São Paulo Alípio Corrêa
Neto.
' " O afastamento é assinado pelo Dr. Alípio (Reitor da USP) e pelo Govemador do Estado de São Paulo (Jânio Quadros).
No documento consta a observação que o doutor Alípio aguarda o projeto e detalhes do edifício para o reator nuclear.
Reitoria da Universidade de São Paulo, folha de informação 28, processo 7201/55. G documento vem da Casa Civil do
Govemador, expediente número GE/7961 - 5 5 .
Fausto. Boris (1999), página 419-437.
Folha de informação rubricada sob número 80 do processo número 7201/56. Reitoria da Universidade de São Paulo.
' " Universidade de São Paulo, portaria número 05 de 1956. Foi publicado em 23/01/1956.
'"Jânio Quadros, Govemador do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições resolve, consoante o convênio
assinado entre a Universidade de São Paulo e o Conselho Nacional de Pesquisas, designar o professor Doutor Marcello
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o

IPEN é criado pelo Decreto Federal número

39.872 de 31 de

agosto de

1956, com

o

nome de Instituto de Energia Atômica (lEA)'-'' e, vem desde então, contribuindo para o
desenvolvimento científico e tecnológico do país. Inicialmente o lEA fícou subordinado

(17/08/1956) o projeto do
edifício do reator a ser instalado no Instituto de Energia Atômica. Em 22/08/1956 é
comunicado ao Magnífico Reitor da USP'''". Hoje, o Instituto ocupa uma área de 500.000
m?, com aproximadamente 120.000 n? de área construida distribuida entre laboratórios,
administrativa, técnica e científicamente ao CNPq. É aprovado

usinas, oficinas,
fimcionários''".

reatores, bibliotecas e área administrativa

e de laser para

Foi fundada a Comissão Nacional de Energía Nuclear

govemo de Juscelino Kubitschek (Decreto

40110 de 10/10/1956, volume

(10/10/1956)
30 do arquivo

os
no
da

CPIAN) que passa a substituir o CNPq na responsabilidade de desenvolvimento da energía
nuclear no Brasil (artigo primeiro do Decreto

40110).

Cabia á Comissão Nacional de

Energia Nuclear, subordinada à Presidência da República, ser o órgão de política atómica
em todos os seus aspectos''*^. Ocorre o inicio da constmção de edifício do reator que virá a
ser denominado Reator lEA-Rl. A fírma Martins Engel Ltda. foi contratada para a
realização das obras (escolhida por concorrência pública aberta pela Secretaria de Viação e
Obras Públicas de São Paulo)''*^. Foi instalada a primeira biblioteca do lEA por iniciativa
do professor Marcello Damy de Souza Santos. Esta biblioteca foi, posteriormente,
ampliada por iniciativa do Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni e contou com a dedicação da
bibliotecária Terezinha Arantes''*'* que hoje dá o nome á biblioteca'"*^. Já temos o regimento
intemo do Instituto de Energía Atômica (15/11/1956)'"*^.
Damy de Souza Santos para dirigir o Instituto de Energia Atômica. Palácio do Governo do Estado de Sâo Paulo. 22 de
fevereiro de 1956. Jânio Quadros. Publicado no Diário Oficial em 23/02/1956 DA 13".
Convenio entre o CNPq e a USP com localização em São Paulo em área para este fim designada pela USP (artigo
segundo do Decreto 39.872/56).
Em 22/08/1956 comunica aprovação de projeto do edifício para o reator do lEA. Fls. 73 do processo 1614/56. Reitoria
da USP.
Rodrigues, Claudio; Zouain, Desirée M. (2000). Gestão estratégica no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN). Apresentado no Congresso da ABIPTI: Gestão de Institutos de Pesquisa Tecnológica. Fortaleza 18-20 de outubro
2000. Em 1979 a área construida em utilização do IPEN era de aproximadamente 65.000m ^. Informação lEA - I, página
03.
Cabral. Milton (1983), página 38. Inicialmente a CNEN foi criada como uma comissão de energia atômica junto ao
CNPq. Damy de Souza Santos. Marcelo. Entrevista publicada em: Carvalho. Vera Maria; Costa. Vera Rita (1998).
dentistas do Brasil (1998), página 526.
Reator de Pesquisas (1958). Publicação lEA - 1. Página 3.
"É descrito o serviço de automação da Divisão de Informação e Documentação Científícas do Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares desde a sua implantação até o presente. Trata-se de um sistema de automação integrado,
abrangendo desde a aquisição da unidade bibliográfica, passando pelos processos técnicos e fínalizando com as rotinas de
empréstimos. Descreve-se a técnica de preenchimento dos formulários de entrada, a indexação, a classifícação utilizada e
as listagens obtidas. Finalmente, é descrita a estrutura do sistema sob o ponto de vista de computação, relacionados os
programas e dada a confíguração do sistema de computação". Ferraz, Terezine Arantes; Guedes. Odete; Souza, Irene
Josefa de (1979). O sistema de processamento de dados utilizado pela Divisão de Informação e Documentação do
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, página I. Informação IPEN - I. Nesta publicação (página 3-6) temos um
pequeno histórico com as mudanças ocorridas desde a sua fundação em 1956. Pode-se constatar a importância dada pela
Instituição para o aprendizado.
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1957 - Em julho de 1957, o professor Alcídio Abrão vem trabalhar no lEA a convite do
professor Doutor Walter Fausto de Lima''*^. No primeiro semestre de 1957 a piscina do
reator fícou cheia pela primeira vez com água desmineralizada'"**. Em 16/09/1957, o reator
atingiu a sua criticalidade, tendo sido o primeiro reator nuclear a fimcionar no hemisfério
Suf"*' e foi inaugurado oficialmente a 25/01/1958'^°. Ainda ocorre o primeiro curso para a
formação de técnicos em energia nuclear ministrado no I E A ' ^ ' . Entre 1957 e 1965,
segundo Alcídio Abrão, ocorrem os primeiros trabalhos com a água da piscina (hoje é feito
rotineiramente pelo Departamento de Proteção Radiológica pelo MSc. Marcelo Francis
Maduar, tendo à frente da chefia a Doutora Bárbara Mazzilli), controle das resinas de
tratamento da água (também realizado rotineiramente pelos supervisores de Proteção
Radiológica sob a chefia do MSc. Demerval Rodrigues), problemas de corrosão dos
elementos combustíveis, tratamento

destes elementos por meio de processos

de

anodização, descontaminação radioativa da água da piscina, recuperação de césio-137,
crômio-51 e iodo-132/131. Tecnologia do urânio. Análises por ativação, trabalhos na linha
de radiobiologia e física médica, metalurgia nuclear'^•^.
1958 - Temos a publicação da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) que
revela a primeira orientação de caráter intemacional, enquanto normas de proteção
radiológica, e, que se tomaram vigentes após a liberação da energia atômica para fíns
pacífícos'^^. Estas foram seguidas por outras publicações de 1959 e mais tarde 1966'^'*. Em
25/01/1958 ocorre a inauguração oficial do lEA com a presença do Presidente da
República Juscelino Kubistchek e do Govemador do Estado de São I^ulo Jânio da Silva
Quadros'^^. Ocorre a disponibilidade do reator IEA-RI para os cursos em Energia Nuclear
da Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais e para o curso de Engenharia
Discurso do professor Doutor Alcídio Abrão pela comemoração do 32- aniversário do IPEN, páginas 3 e 5. Não
publicado.
Reitoria da USP folhas 92 - 99, processo 1614-57. Regimento Interno do Instituto de Energia Atômica.
Abrão, Alcídio. Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não publicado.
Cabral, Milton (1983). Página 32.
Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Nâo
publicado.
Reator de Pesquisas (1958). Publicação lEA - I, página 1.
Publicação l E A - . l (1958).
Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado. Os primeiros cursos teóricos já tinham sido montado pelo CNPq em 1955. Durante 1957 e 1958, esses cursos
foram realizados sob o patrocínio da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Publicação lEA - 1, página 06.
Abrão, Alcidio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não foi
publicado. Ver também a Publicação lEA 1.
Recommendations of the intemational Commission on Radiological Protection, Publicação ICRP I (1958)
Report on decision at the 1959 Meeting of the Intemational Commission on Radiological Protection, Addendum to
ICRP Publication I (1958 Recommendation), Publication 2, 1959. Report on decision at the Intemational Commission on
Radiological Protection (adopted in September 17. 1965). Publication 9, 1966. Ver o texto Evolução dos paradigmas de
proteção radiológica. Gian Maria A. A. Sordi. Apresentado no Congresso Intemacional de Irradiação Ionizantes na
Indústria.
Reator de Pesquisas (1958). Publicação lEA - I, página I.
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Nuclear da Escola Técnica do Exército'^^. Também é oferecido o primeiro curso sobre
aplicação de radioisótopos à propedêutica médica (lEA e a primeira Clínica Médica da
Faculdade de Medicina de São Paulo). Em junho de 1958 começam as construções dos
laboratórios para pesquisas em flsica nuclear e de reatores, radiobiologia e radioquímica'^^.
A primeira publicação da série que estamos usando como fonte primária denomina-se
"Reator de Pesquisas'^*" - Publicação lEA - número 1 (1958)- e, consta na sua capa
principal os nomes, do lEA, do Conselho Nacional de Pesquisas e da Universidade de São
Paulo. Na contra capa da publicação encontram-se os dados referentes á estrutura do lEA.
O Conselho de Pesquisa composto pelo próprio superintendente (chamado diretor na
época) e que também era chefe da Divisão de Física Nuclear (Marcello Damy de Souza
Santos); pelo chefe da Divisão de Física de Reatores (Doutor Pauló Saraiva de Toledo);
pelo chefe da Divisão de Radioquímica (Doutor Fausto Walter de Lima); pelo chefe da
Divisão de Radiobiologia (Doutor Rômulo Ribeiro Pieroni). Chamamos à atenção para a
estrutura da Instituição, pois com isso podemos complementar o raciocínio feito no corpo
principal do trabalho. Ainda na contra capa aparece o Conselho Técnico Científico cujos
representantes são: pelo Conselho Nacional de Pesquisas os professores Doutor Luiz
Cintra do Prado e o Doutor Paulo Aulus Pompéia; pela Universidade de São Paulo os
professores Doutor Francisco João Umberto Maffei e o Doutor José Moura Gonçalves.
Observamos aqui a forte presença da USP. Finalmente consta que a publicação foi feita
sob os auspícios da Comissão Nacional de Energia Nuclear, cujo presidente, na época, era
o Contra-Almirante Octacílio Cunha; do Conselho Nacional de Pesquisas que por sua vez
tinha como presidente o professor Doutor João Christóvão Cardoso e vice-presidente o
professor Doutor Athos da Silveira Ramos; da Universidade de São Paulo cujo Reitor era o
professor Doutor Gabriel Sylvestre Teixeira de Carvalho e Vice-Reitor o professor Doutor
Francisco João Alberto Maffei. Foram publicadas algumas notas sobre as possibilidades,
acreditamos que teóricas, de se produzir radioisótopos para a comunidade. Publicação lEA
- 2, Radioisótopos artificiais preparados com o reator lEA - R I . São publicados alguns
trabalhos específicos sobre as características do reator. Também temos um trabalho teórico

Lembrar que afirmamos que o lEA aliou a teoria com a prática. Ver também Publicação lEA - I e Abrão, Alcídio:
Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não publicado
Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado. Ver também Informação lEA - I, página 2.
'' Nesta publicação que foi amplamente discutida no trabalho constam: os objetivos da Instituição, as características do
reator IEA-RI, a descrição dos laboratórios, detalhes das experiências críticas realizadas, a formação de técnicos e
pesquisadores, as colaborações intemacionais que a Instituição prestou na América do Sul, as atividades de pesquisas que
redundaram em trabalhos, outras atividades, colaborações com outros centros do país, e os projetos para 1959.
Provavelmente a publicação é de 1958 ou início de 1959. Não consta quem a escreveu, mas supomos que deva ter sido o
seu superintendente Doutor Marcello Damy de Souza Santos.
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sobre a difusão de nêutrons'^' e outro sobre os resultados preliminares da operação do
reator a 5MW'^°.
1959 - Segundo depoimento'^' do doutor Alcídio Abrão deviam existir em tomo de 15
pesquisadores no lEA num total de 30 funcionários. Ocorrem os primeiros estudos em
escala laboratorial para a purificação de urânio no lEA, na Divisão de Radioquímica'^^.
Entra em operação a primeira unidade piloto (troca iónica) para purificação de urânio na
Divisão de Radioquímica. Temos a primeira partida de '•"! no IEA-RI, segundo discurso
do Doutor Alcídio Abrão'^•', para aplicações médicas'^"*. Desde 1959 vem desenvolvendo a
tecnologia de produção de radiofármacos, radioisótopos e substâncias marcadas para uso
em medicina nuclear. Em 1959 iniciou-se a produção do radioisótopo ' ^ ' l , radioisótopo
este utilizado em medicina nuclear. Seguindo-se a este, o fomecimento de radioisótopos
para a comunidade médica continua até os dias atuais.
1960 - O lEA passa a integrar o Sistema Estadual de Ensino Superior (11/02/1960) como
Instituto Complementar à USP (Decreto Estadual 36262/1960)'^^. Ainda estão sendo
medidos alguns, parâmetros do reator'*^ e algumas parcerias com a USP estão surgindo
entre elas com o Instituto de Química da USP'^^ e o Hospital das Clínicas de São Paulo. O
professor Damy ainda era o Superintendente do lEA. Na década de sessenta seguiram-se a
On the diffusion of neutrons in moderating and multiplying with a periodic neutron source. Jacob, Gerhard (1958).
Publicação lEA - 12.
'^"Chamamos à atenção para o fato que o reator nesse período operou a 5MW. Santos, M. D. S.; Toledo, P.; Abrão, A.;
Brenner, R.; Cybuiska, C. R.; Nascimento, I. C ; Penteado, A. C ; Wilner, E.; Frascíno, A. R. A quantidade de autores
pode representar a cooperação de todos face ao entusiasmo como defendemos durante todo o trajeto do trabalho.
Entrevista gravada (2001)
Lima, F. W. de; Abrão, Alcídio (1961). A produção de compostos de urânio atómicamente puro. Publicação lEA - 42
-lEA. "A primeira unidade piloto, instalada e colocada em funcionamento em 1960 operou até 1963, quando teve as suas
atividades encerradas, tendo preparado aproximadamente quatro toneladas de DUA de elevada pureza. Transformou-se
este DUA em dióxido de urânio ( U O 2 ) e usou-se na fabricação de elementos combustíveis, na Divisão de Metalurgia
Nuclear do lEA, empregados na construção de uma unidade subcrítica RESUCO". Abrão, Alcidio (1994). Publicação
IPEN - 398. Ver também: Santos, T. D. S.; Haydt, H. M.; Freitas, C. T. Fabricação dos elementos combustíveis de U O 2
para o conjunto subcrítico RESUCO. Publicação lEA - 92.
'^^Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), não
publicado. Produção dé radioisótopos no Instituto de Energia Atômica, lodo 131 e Fósforo 32. Pagano Constancia (1962).
Publicação lEA - 49. Preparação do iodo elementar a partir do fclúrio elementar irradiado. Pagano, Constância;
Ramaniah, V. M. (1965) Publicação lEA - 110. Produção de fósforo 32, sem carregador, usando sulfatos como material
irradiado. Lima, F. W. de; Abrão, A.; Atalla, L. T. (1960). Publicação lEA - 37. Third Inter-American Symposium on the
Peaceful Aplications of Nuclear Energy. Petrópolis I960.
•"^ Site do IPEN de 2003
Abrão, Alcídio (1996): Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado. Plano para ensino e treinamento especializado no IPEN. Documento preparado pela Diretoria de Ensino e
Informação Científica e Tecnológica (2002). Documento Interno.
Análise por ativação levada a efeito com o reator de piscina do Instituto de Energía Atômica - partel. Lima, F, W. de;
Abrão, A.; Pagano, C. (1959) Publicação lEA - 19; Some results of the operation of the Brazilian Swimming Pool
Reactor lEA-RI. Toledo, P. S.; Penteado, A . C ; Franzen, H. R. (I960). Publicação lEA - 18. Os critérios para a
numeração da série no início não são muito compreensíveis, mas isso não chega a atrapalhar as análises.
'^'On the use of sodium triphosphate for the separation of zirconium from hafnium. Third Inter-American Symposium on
the Peaceful Application of Nuclear Energy, Petrópoles, Brasil, 6-23/07/1960. Vicentini, G.; Lima, F. W. de;
Qiesbrecht, E. O primeiro e o último pesquisador sendo da USP. Publicação lEA - 25. Absorption of vitamin B - 1 2 (Co60) in gastrectomized patiens apresentado no Quinto Congresso Médico-Regional da Associação Paulista de Medicina,
São Carlos. Novembro de 1957 e publicado na revista do Hospital das Clínicas. Número 14, páginas 441- 445 em 1959.
Parceria com o Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas (USP). Publicação lEA - 1 5 de 1960.
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produção

de

''^P,

estudos

de

preparação

desenvolvimento do método de produção de

de
Na,

substâncias
K,

marcadas

com

Br e ^^S. Ainda nesta década

iniciou-se a produção de "*Au, e ^' Cr pelo método de Szilard-Chalmers e marcação de
moléculas com este último radioisótopo. Como se pode constatar, esta foi uma década
muito produtiva que logicamente além de ter contribuído com a comunidade médica,
também deu origem a pesquisadores bem preparados para o desenvolvimento técnicocientífico do país. Além da proteção radiológica para fins médicos, foram ministrados
cursos de formação destinados à classe médica para iniciá-los no campo da medicina
nuclear. Para que se tenha uma idéia, foram ministrados (1959-1980) cerca de 30 cursos de
Proteção Radiológica e Metodologia e Aplicações de Radioisótopos para Médicos. Quanto
ao ciclo do combustível, os primeiros estudos em escala de laboratório datam de 1959, na
divisão de Radioquímica do lEA. O primeiro concentrado de urânio
(NH4)2U207),

(Na2U203;

yellow-cake, foi fomecido pela Orquima S. A. (SP) através da CNEN. A

Orquima S. A industrializava o urânio através das areias monazítícas. O lEA desenvolveu
a partir "yellow-cake" várias atividades ligadas ao ciclo do urânio chegando ao elemento
combustível para o reator IEA-RI. Projetou e instalou em 1960 (Lima, 1961) uma unidade
piloto para purificação de concentrados de urânio (contribuiu para o treinamento de pessoal
e formação de profissionais especializados na química do urânio). Esta unidade operou até
1963 e preparou 4t de diuranato de amonio (DUA) de elevada pureza. 0 DUA foi
transformado

em dióxido de urânio (UO2) e usado na fabricação

de

elementos

combustíveis pela Divisão de Metalurgia Nuclear do lEA que foram empregados na
constmção de uma unidade de um reator subcrítico denominado RE-SUCO.
1961 - Em 31 de janeiro 1961, Jânio Quadros.assume a Presidência da República, mas
renuncia em 25/08/1961'^*. João Goulart assume a presidência após um momento
conturbado e é deposto pelas Forças Armadas, em 31/03/1964, quando se inicia o período
dos govemos militares no Brasil'^'. Damy vai para a direção da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, mas ainda fica responsável pela Divisão de Física Nuclear. No lugar de
Damy na direção do lEA, como interino, entra o professor Doutor Luiz Cintra do Prado'^".
Posteriormente assume como efetivo. O professor Cintra do Prado assume o lEA de
20/02/1961 até Í8/02/1963. É criada uma nova divisão: Divisão de Engenharia Nuclear
tendo à frente da direção o professor Doutor Luiz Cintra do Prado que também assume, por

Fausto, Boris (1999), página 437 - 4 4 3 .
Fausto, Boris (1999), página 662.
"° O Presidente do Brasil passa a ser João Goulard (1961 -31-03-1964). pois Jânio Quadros renunciou em 25/08/1961.
Fausto, Boris (1999), página 443-462.

4i4

um tempo, a chefía dessa Divisão. Discutimos, em outra passagem, que se cogitava em
pesquisar na área de construção de reatores, neste período'^'. Destacamos que o professor
Doutor Rui Ribeiro F r a n c o p a s s a

a integrar o conselho técnico do lEA como

representante do CNPq. Posteriormente virá a ser vice-superintendente da Instituição na
gestão de Rômulo Ribeiro Pieroni. Como já falamos no texto principal, o Doutor Rui
Ribeiro Franco assume a importante fimção de montar a pós-graduação do lEA. O
Almirante Octacílio Cunha passa a integrar a direção do Conselho Nacional de Pesquisa.
Neste mesmo ano os pesquisadores do lEA apresentam um trabalho no "Symposium on the
programming and utilization of Research Reactor, Viena. Nesse trabalho, os autores (Azor
C. Penteado Filho e Marcello Damy de Souza Santos) discutem os problemas surgidos com
o reator, e, mostram suas competências em resolvê-los'^''.Ainda o professor Doutor Walter
Fausto de Lima recebe o prêmio Moinho Santista'^'*.
1962 - Doutor Gian Maria A. A. Sordi'^^ afirma que o IE A contava com cerca de 70
fimcionários

ao todo entre pesquisadores de nível superior e médio, auxiliares e

administrativos. Em 27/08/1962 as atividades nucleares são reguladas pela lei número
4118/1962 que dispõe sobre a política nacional para energia nuclear (esta é alterada pela lei
numero 6189/1974 de 16/12/1974). Com a edição da lei 4118 a CNEN foi reformulada'^^
São criadas'^^ as Divisões de Metalurgia Nuclear sob a direção do professor Doutor
Tharcísio Damy de Souza Santos e a Divisão de Engenharia Química sob a direção do
professor Doutor P. Krumholz. Em agosto o Doutor Alcídio Abrão ainda está trabalhando
na Divisão de radioquímica do I E A ' ^ * . A Doutora Constância Pagano da Silva apresenta
um trabalho'^' sobre a produção de iodo-131 e fósforo-32.
Publicação lEA - 41 (1961). Doseamento cfe fósforo ao nível de partes por milhão em compostos de urânio
atómicamente puros pelo método de diluição isotópica. Lima, Fausto W. de; Attala, L. T. (1961).
' " Publicação l E A - 4 3 (1961).
Publicação I E A - 4 4 (1961). Operational experience and utilization of the Brazilian 5 MW swimming pool reactor
•""Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado.
Comunicação particular.
"Os atuais servidores integrarão o quadro próprio de funcionários". Lei número 4118 de 27 de agosto de 1962. Seção
VI, disposições gerais, artigo 25 parágrafo primeiro. Diário Oficial ano Cl, número 177 de 19/09/1962. Página 9702.
Alguns pensam que a criação da CJNEN se deu em 1962. Ver: Energia atômica: um inquérito que abalou o Brasil. Salles,
Dagoberto, página 180. Ver também: A energia nuclear no Brasil. Biasi, Renato de, página 30. Ver também publicação lEA
- 6 2 (1963): "desde 1961 foi celebrado o Convênio entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear e o Instituto de Energia
Atômica para o estabelecimento e realização de programas bastante amplos em novas instalações, as da Divisão de
Engenharia Química e da Divisão de Metalurgia Nuclear", página 581.
Na publicação lEA - 49 de 1962 aparecem as duas novas Divisões. Em 1961, a Divisão de Metalurgia do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) fabrica as primeiras pastilhas de UO2 para a unidade subcrítica RESUCO.Abrão, Alcídio
(1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não publicado."0
Departamento de Metalurgia Nuclear é implantado em 1963, liderado pelo professor Tharcísio Damy de Souza Santos.
Atualmente professor emérito da USP". Site: www. Ipen.br/m/mm/historic.htm.
Abrão, Alcídio; Atalla, I. T. determinação de urânio, tório, niobio e tántalo em alguns minérios uraníferos de Araxá.
Publicação lEA 53 (1963). Divisão de Radioquímica.
•"' Produção de radioisótopos no Instituto de Energia Atômica. lôdo 131 e fósforo-32.
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1963 - Estamos utilizando o computador IBM-1620 da Escola Politécnica da USP'*".
Inicio da produção rotineira de radioisótopos'*'. A partir de 19 de fevereiro de 1963 o lEA
foi transferido para a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), aprovado pelo
Decreto Federal número 51726 de 19/02/1963, ficando subordinado a CNEN até 07 de
junho de 1972. Em 19/02/1963 assume o lEA o professor Rômulo Ribeiro Pieroni'*^ e fica
na superintendencia até 04/06/1979. Na década de sessenta vários trabalhos na área de
metalurgia'*-' e física nuclear e eletrônica estão sendo desenvolvidos, cóm ênfase para a
produção

de elementos

combustíveis.

Também

foi

dado

inicio á produção

de

radiofármacos. Outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos neste período seguem a
linha de aplicações de radioisótopos na medicina sobre a direção de Rômulo

Ribeiro

Pieroni.

Início dos governos militares

1964 - Quando João Goulart é deposto pelos govemos militares'*"*, o professor Marcello
Damy sai da presidência da CNEN e volta para o lEA. Desentende-se com Rômulo Ribeiro
Pieroni, q u e j a era desde 1963 o Superintendente do lEA. A contradição entre Damy e
Pieroni ocorre porque este apoiava os militares'*^. Pieroni substituiu o Professor Cintra do
Prado que vai para a presidência da CNEN quando da saída de Damy. Pieroni acumula
cargos, pois continua como chefe da Divisão de Radiobiologia. O primeiro govemo militar
vai de 1962 a 1967 e quem assume é o General Castelo Branco. Ainda ocorre o projeto e
constmção

do reator nuclear

subcrítico

(RESUCO)

da Universidade

Federal

de

Pemambuco'*^ e a fabricação dos elementos combustíveis para o reator Nuclear de

Programa para o cálculo no computador IBM-1620 do reticulado de urânio natural e grafita. Publicação lEA - 57.
Hehl, W. S.C(1963).
Ver "site" do IPEN de 2003.
Ver site do IPEN.
Segundo as publicações lEA na década de sessenta o lEA desenvolve a tecnologia de fabricação dos elementos
combustíveis para reatores de pesquisa. Alguns nomes estão surgindo nesse período: engenheiro Heliton Mótta Haydt.
Engenheiro Erberto Gentile, José d. T. Capocchi, Engenheiro Sebastião H. L. Cintra e Ernesto C. Puccini. Estes
pesquisadores sob a coordenação do primeiro estiveram envolvidos na produção dos elementos combustíveis para os
reatores: Argonauta (lEN-RJ), para o reator sub-crítico RESUCO (Pernambuco), e o reator sub-crítico SUBLIME (IMERJ).
O primeiro presidente dos govemos militares foi exercido pelo General Humberto de Alencar Castello Branco eleito
em 15/04/1964. Fausto, Boris. Historiado Brasil, página468.
Ver depoimento de Marcello Damy em Cientistas do Brasil - depoimentos. Edição comemorativa dos cinqüenta anos da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Página 526.
Los autores estudiam los principios de control de pastillas de UO2 para elementos combustibles de reactores, aplicadolos
al caso del reactor sub-critico "Re - S u c o " en construcción en el Instituto de Energía Atómica, São Paulo". Publicação lEA
- 81 (1964). Controle dimensional de pastilhas de urania para o reator "Re-Suco". Separata do ABM - boletim da
Associação Brasileira de Metais, número 85, volume 20. Silva, Paulo Sergio C. Pereira da; Tharcísio D. de Souza Santos;
Freitas, Trench de Freitas.

416

Pesquisas Argonauta do I E N ' * ^ . Em outubro já femos criada a Divisão de Ensino e
Formação. Assume a chefia o professor Cintra do Prado juntamente com a direção da
CNEN'**
1966 - Foram fabricados 360 elementos combustíveis de UOg em aluminio para o Reator
Nuclear subcrítico (Sublime) do IME/Ministério do Exército'*'. Em dezembro, terminada a
construção do prédio da Engenharia Química e instalados os laboratorios. Retomada dos
estudos de purificação de urânio"". Em 1966 foram retomados os estudos de purificação
de urânio. Nesta época foram feitos os primeiros testes de operação de uma nova unidade
piloto de purificação de urânio que entrou em operação posteriormente. A finalidade destes
estudos era desenvolver a tecnologia de purificação também para outros concentrados de
urânio não provenientes do Brasil.
1967 - Entre 15/03/1967 a 31/08/1969 assume a Presidência da República o Marechal
Arthur da Costa e Silva. Este foi afastado da Presidência da República por motivo de
doença vindo a falecer. Assume uma Junta Militar até a eleição e posse do próximo
presidente militar"'.
1968 - Foi concluída a usina piloto de purificação de urânio que entrou em operação
rotineira em 1969. "Esta piloto cumpriu assim a finalidade
ensaiado em escala de laboratório,
dentro do ciclo do combustível,
unidade subcrítica,

posteriormente

de comprovação

do processo

obtenção de urânio puro para experimentação

treinamento

de pessoal, produção

denominada

RESUCCf^^".

de UO2 para

geral
uma

Começa a formação do

grupo que irá trabalhar com reprocessamento no I E A " ^ .
1969 - Em 09/06/1969, foi assinado em Bonn, Alemanha, um Acordo de Cooperação
Científica e tecnológica entre o Brasil e a Alemanha""*. Estamos no vigésimo período do
"'O reator de pesquisa (...) Argonauta (...). O Instituto de Engenharia Nuclear, Rio de Janeiro, Gb, tem quase pronto
reator desse tipo, totalmente construído no país, o qual empregará elementos combustíveis a serem fabricados pela Divisão
de Metalurgia Nuclear do Instituto de Energia Atômica, de São Paulo. Publicação lEA - 80 (1964). Nota preliminar sobre
propriedades e estruturas de dispersões IJjOg - Al. Bidwell, Richard M.; Haydt, Helinton M.; Freitas, Clauer Trench.;
Santos, Tharcísio D. de Souza. Principais características metalúrgicas dos elementos combustíveis produzidos para o reator
"Argonauta" do Instituto de Engenharia Nuclear. Publicação lEA-112. (1965). Santos, Tharcísio Damy de Souza; Haydt,
Heliton Motta; Freitas, Clauer Trench. Ver também o "site"do IPEN de 2003.
''^ Ver Publicação lEA - 72 (1964). Activation analysis applied to forensic investigation. Some observation on the problem
of individualization of human hair. Atenção que este é um trabalho de cunho social e que continuou a persistir na
instituição. Também vemos a colaboração da Fundação Rockfeller. Na publicação lEA - 67 (1964) Ainda vemos a
cooperação da FAPESP financiando trabalhos no lEA. Na Publicação lEA 77 (1964) percebe-se o desenvolvimento de
tecnologias visando o Ciclo do Combustível.
Ver "site" do IPEN de 2003.
lí
Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado.
' Fausto. Boris (1999), página 475-482.
Abrão. Alcídio (1994). O ciclo do urânio no IPEN. Publicação IPEN - 398. Ver também o "site" do IPEN de 2003.
Entrevista gravada (02/10/2002) com o Dr. José Adroaldo de Araújo, engenheiro químico de formação que trabalhou
muitos anos na engenharia quimica inclusive ocupando cargos de chefia. Hoje, encontra-se aposentado, aposentado.
Cabral, Milton (1983). A questão nuclear.
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govemo republicano e assume a 30/10/1969 o govemo da República o General Emilio
Garrastazu Médici"^ e govema até 15/03/1974.
1970 - O Decreto lei número 250, de 29 de maio de 1970 cria, como entidade autárquica
associada à Universidade de São Paulo, o Instituto de Energia Atômica (lEA)"^. O
Decreto número 67620 de 19 de novembro de 1970 extingue o Instituto de Energia
Atômica como órgão integrante da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e dá
outras providências"^. Foi fechado um convênio"* com a General Atomic - USA para
desenvolvimento de reatores HTGR. Projeto para a unidade piloto de UF4.
1971 - Foi realizada a reforma da ventilação do Reator lEA - RI, incorporando-se filtros
de carvão; dutos e compressores de ar condicionado'".

Prímeira grande crise do petróleo

1973 - A sociedade científica intemacional estava amadurecida para trabalhar com material
radioativo e surgem as novas recomendações de proteção radiológica, baseadas em novas
considerações de caráter estatístico'""". Obteve-se a primeira partida de U F 4 de modo
contínuo'""'. Ocorre a inauguração'"""^ da instalação piloto de U F 4 com a presença do
Presidente da República, Emílio G. Mediei (12/09/1973).
Fausto, Boris (1999), página 482 - 488.
"(...) Fica criada, como entidade autárquica associada à Universidade de São Paulo, o Instituto de Energia Atômica
(lEA), com personalidade jurídica, patrimônio próprio, sede e foro na Capital do Estado (...)". Diário Oficial do Estado de
São Paulo. Ano LXXX -número 100, sábado, 30/05/1970. Página 06. Segundo Alcídio Abrão somente em 07/06/1972 o
Decreto passou realmente a vigorar e o lEA vincula-se à Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São
Paulo e para fins didáticos e científicos associa-se à Universidade de São Paulo. Convênio, entre a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) e a Universidade de São Paulo (USP), destinado à integração dos programas de atividade do
Instituto de Energia Atômica (lEA) no Plano Nacional de Energia Nuclear. Termo número 12/72: Ano 1972. Proc. CNEN
-699/30/62. O convênio é assinado pelo presidente da CNEN, Hervásio Guimarães de Carvalho; Pelo Reitor da USP.
Miguel Reale; pelo Diretor do lEA, Rômulo Ribeiro Pieroni.
"(...) Mediante convênio entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Universidade de São Paulo, se regulará a
integração dos programas e de atividades do Instituto de Energia Atômica (lEA), da Universidade de São Paulo,-no Plano
Nacional de Energia Nuclear. (...) O convênio estabelecerá a maneira pela qual a Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) fornecerá os recursos e as condições de utilização pelo Instituto de Energia Atômica, dos bens patrimoniais a ele
pertencentes. (...) A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) deve ter assegurada, através disposição do
mencionado convênio, representação na direção do Instituto de Energia atômica (lEA, (...). Diário Oficial, de 20/11/1970
(seção I, parte I).
" ' Ver "site" do IPEN de 2003. Observar que a Instituição tinha a pretensão de construir reatores.
Proposta para a modernização e aumento de potência do reator lEA - RI. Relatório intemo da diretoria de
reatores.(I995)
"""^ Implications of Commission recommendations that doses be kept as low as reality achievable. International
Commission on Radiological Protection, Publication ICRP 22, 1973. Recommendation of the Intemational Commission
on Radiological Protection. Publication ICRP 26, 1997. Limits for intake of radionuclides by workes, International
Commission on radiological Protection, Publication ICRP 30, 1978 - 8 2 . Basic Safety Standards for radiation protection.
1982 edition Safety Series n2 9, AIEA, 1982.
Ribas, A .G. S.; Abrão, A. (1973). Preparação de UOj apropriado para obtenção de UF4. Publicação lEA - 318.
Cussiol Filho, A.; Abrão, A (1975). Tecnologia para preparação de tetrafluoreto de urânio por fluoretação de UOi obtido
de diuranato de amonio. Publicação lEA - 379.
'""^ Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e nucleares (IPEN). Não
publicado.
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1974 - Foi duplicado o circuito de refrigeração do reator lEA - R I , com a instalação de
volantes de inércia das bombas do primário e construção de um tanque de decaimento para
nitrogênio - 16'"°^. Foi instalado um acelerador de elétrons de 1,5 MeV, para aplicações
industriais'°"^
1975 - Ocorre a primeira geração eletrolítica de flúor no IPEN '°"^. É realizado o convênio
com a USP para a implantação dos cursos de Pós - graduação no Instituto'""^.
1976 - 0 Decreto número 8181, de 08/07/1976 aprova o regulamento'""^ do lEA que foi
publicado no Diário Oficial em 09/07/1976. Foi instalado um sistema de refrigeração de
emergência no Reator lEA - RI '""*. Ocorre o início do curso de pós - graduação em
associação com a USP. Aprovação do regulamento da pós-graduação na área de
Concentração e tecnologia Nuclear pela câmara de pós-graduação da USP e depois pelo
Ministério de Educação e cultura'""'. Após o govemo Mediei asstmie a presidência da
República em 31/03/1976 o General Emesto Geisel que govema até 14/03/1979 quando
então é substituído pelo General João Batista Figueiredo'"'".
1977 - Ocorre a substituição do revestimento da piscina do Reator lEA - R l ' " " . É
aprovada a segunda área de pós-graduação do lEA: reatores Nucleares de Potência e
Tecnologia do Combustível'"'^. Ocorre o projeto e constmção do circuito termohidráulico
de alta pressão (para estudos de componentes de reatores nucleares PWR 970 atm).
Regulamentado o convênio com o CTA (número 8/IEA/77) sobre a participação da

Proposta para a modernização e aumento de potência do reator lEA - R l . Relatório intemo da Diretoria de Reatores,
página 05.
Ver o "site" do IPEN de 2003.
Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado. Abrão, Alcídio; Ikuta, Álvaro; Wirkner, Felicias M.; Silva, Felisberto P. da. (1980). Produção de flúor
elementar no IPEN. Situação atual no Brasil e perspectivas futuras. Trabalho apresentado no XXI Congresso Brasileiro
de Química. Porto Alegre, 26-31 de outubro de 1980.
Na área nuclear o Instituto se fez presente no desenvolvimento de processos, equipamento, máquinas, como também
materiais. Vem atuando também intensamente na prestação de serviços à comunidade e formação de recursos humanos. Em
1969 foi instituído convênio com a Escola Politécnica da USP, dando início em 1976 ao curso de pós-graduação vinculado
à USP. Plano para o ensino e treinamento especializado no IPEN. Documento preparado pela Diretoria de Ensino e
Informação em Ciência e Tecnologia. São Paulo, 06/11/2002, página 04. Documento Interno.
"Paulo Egydio Martins, Govemador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Ato
Institucional número 8, de 02 de abril de 1969, e no artigo 89 da lei 9.717, de 30 de janeiro de 1967, e nos termos do artigo
15 do Decreto-Lei Complementar número 07, de 06 de novembro de 1969 Decreta: Artigo 1 -fica aprovado o regulamento
do Instituto de Energia atómica - lEA, anexo a este decreto e do qual passa a fazer parte integrante. (...)". regulamento do
lEA, página 01. 1976. São Paulo. Publicado pelo lEA.
Proposta para a modemização e aumento de potência do reator lEA - Rl. Relatório intemo do Reator lEA - RI, página
05.
Ver o "site" do IPEN de 2003. Ver também: Plano para ensino e treinamento especializado no IPEN. Documento
preparado pela Diretoria de Ensino e Informação Científica e Tecnológica. São Paulo, 06/11/2002, página 04. Documento
intemo.
Fausto. Boris (1999), página 488-500.
""' Proposta para a modemização e aumento de potência do Reator lEA - RI. Relatório interno da Diretoria de Reatores,
página 05.
Plano para ensino e treinamento especializado no IPEN. Documento preparado pela Diretoria de Ensino e Informação
Científica e Tecnológica. São Paulo, 06/11/2002, página 04. Documento intemo.
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Instituição no projeto de separação isotópica de urânio usando laser - SEPILA'"'-'. Em
junho de 1977 o IPEN contava com 939 funcionários'"''* O IPEN tem um papel destacado
no campo de treinamento de pesquisadores brasileiros na área nuclear. Entre 1977 e 1996
foram formados 116 doutores e 431 mestres em ciência e tecnologia.
1978 - Foi substituída a mesa de controle do Reator lEA - R l ' " ' ^.
1979 - Ocorrem os primeiros experimentos para a precipitação e filtração contínua de
DUA contínua'"'^.Em 16 de março de 1979 (Decreto número 13427 artigo terceiro, II, "d",
artigo décimo primeiro, III) o lEA vincula-se à Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência
e Tecnologia do Govemo do Estado de São Paulo, passando então a chamar-se Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). O lEA passou a ser uma autarquia estadual.
Neste momento o IPEN estendeu sua atuação e estudos às outras formas de energia, além
da nuclear'"'^. Os frutos dessa mudança estão sendo colhidos no século XXI quando o
IPEN desenvolve tecnologia de célula combustível. Ainda é firmado um convênio'"'* entre
o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria do Planejamento, com interveniência do
Conselho de Segurança Nacional e a CNEN, objetivando a integração dos trabalhos
realizados no lEA nas áreas do ciclo do combustível nuclear para o desenvolvimento de
tecnologia de produção de UFe Ocorre uma reestraturação na antiga Coordenadoria de
Ciência e Tecnologia de Materiais (liderada no início dos anos setenta pelo Doutor
Shigueo Watanabe), agora denominada Coordenadoria de Proteção Radiológica e
Materiais Dosimétricos liderada pelo Doutor Achilles Alfonso Suarez. Parte do pessoal foi
incorporado ao Departamento de Metalurgia que fica sob a liderança do Doutor Clauer
Trench de Freitas especialista em cerâmica nuclear. Nesta mesma época, ainda um outro
gmpo liderado pelo Doutor Spero Penha Morato vai compor a Divisão de Processos
Especiais'"". Em 06/06/1979 assume a superintendência do lEA o Dr. Hernani A 1.
Amorim'"^" e fica até 23/11/1982.

Ver o "site" do IPEN de 2003.
287 técnicos (nível superior) especializados em energia nuclear, 136 técnicos (nível médio) especializados em energia
nuclear, 516 técnicos administrativos. Informação IPEN - 1.
Proposta para a modemização e aumento de potência do Reator lEA - Rl. Relatório interno da Diretoria de Reatores
(1995), página 05.
Abrão, Alcídio (1994). O ciclo do urânio no IPEN, página 14.
Decreto número 13.427 de 16/03/1979.
Ver o site do IPEN de 2003.
'"'^ Site; www.ipen.br/m/mm/historic.htm
'"'^ Site do IPEN
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1980 - Em 25/03/1980, ocorre criação do Projeto Conversão (PROCON) entre o Ministério
de Minas e Energia e o Govemo do Estado de São Paulo, para a produção de hexafluoreto
de urânio'"2".
1981 - É dado início à produção de geradores de tecnécio com tecnologia própria (com o
molibdênio importado do Canadá), um importante radiofármaco usado pela medicina
nuclear. Início da produção de fontes radioativas seladas para gamagrafia industrial'"^^.
Convênio com o ministério da Marinha (número 506/001/81) que regulamenta a
participação do IPEN no programa de desenvolvimento da tecnologia de propulsão nuclear
e define a área do IPEN a ser cedida para uso da COPESP, atual CTM '"^^
1982 - Ocorre o primeiro experimento de enriquecimento de urânio por ultracentrifiigação
em uma associação entre o IPEN e a Marinha

Também é realizado um convênio entre

o govemo do Estado de São Paulo e a CNEN que reintegra as atividades do IPEN no
Programa Nacional de Energia nuclear'

.

Finalmente, o IPEN, em 1982 (lei número 1982 de 28/12/1982), volta a pertencer à
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), como unidade administrativa (mediante
comodato de seus bens, nas atividades de desenvolvimento das aplicações pacíficas da
energia nuclear (Lei 1982_de 28 de dezembro de 1982). O IPEN passou a se chamar IPENCNEN/SP e a ser gerido técnica, administrativa e

financeiramente

pela CNEN. Em

24/11/1982, assume a superintendência o Doutor Durvaldo Gonçalves e fica até
04/05/1985'"^^. Na década de oitenta o Departamento de Metalurgia Nuclear fica sob a
chefia de Ivan de Aquino Viana (oficial da Marinha do Brasil) e passa intensamente a
contribuir com a Marinha num esforço conjimto para o Programa de Desenvolvimento
tecnológico, no sentido de dominar completamente o ciclo do combustível nuclear e
auxiliar no projeto para o desenvolvimento da tecnologia de um submarino nuclear'"•^^.

Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado. Abrão, Alcídio (1994). O ciclo do urânio no IPEN. Publicação IPEN - 3 9 8 . Página 18.
'"^^Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado. Entrevista gravada com o chefe da produção de radiofármaco do Centro de Radiofarmácia do IPEN, MSc. Jair
Mengatti. '"(...) é em 1981, com o lançamento do gerador de tecnécio - 9 9 meta-estável -, que s inicia o grande
desenvolvimento da medicina nuclear no Brasil: Rodrigues, Claudio; Zouain, Desirée M. (2000). Apresentado no
Congresso da ABIPTl: Gestão de Institutos de Pesquisa Tecnológica. Fortaleza 18-20 de outubro 2000.
Ver o -'site" do IPEN de 2003.
'"2" Ver o "site" do IPEN de 2003. O ciclo do urânio no IPEN. Publicação IPEN - 398. Página 16 e 18.
Ver o "site" do IPEN de 2003
Ver site do IPEN (2003).
Entre as realizações do período podem ser destacados: a obtenção do urânio metálico, implantação dos laboratórios
de comportamento mecânico e de microscopía eletrônica. Pesquisa-se a metalurgia física dos aços "Maraging".
Fabricação de varetas combustíveis de aço inox para o reator MB-01. Fabricação da primeira carga de pastilhas ¡solantes
de alumina para o reator MB-01. Site do IPEN (2003): http;//www.ipen.br/m/mm/historic.htm
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1983 - É formalizado o Projeto Conversão (PROCON)'"^* e iniciada a operação das usinas.
São feitos os primeiros estudos de cloração do óxido de zircônio ao cloreto anidro. Ocorre
a primeira operação a frio do treinamento em tecnologia de retratamento. Também temos o
projeto U F 4 , urânio metálico e grafita em colaboração com as Centrais Elétricas de São
Paulo segundo o doutor Alcídio Abrão'"^'. Ainda ocorre a primeira operação a frio do
t r e i n a m e n t o e m tecnologia de retratamento sob a orientação da Doutora Berta Floh. Os
supervisores de proteção radiológica participam ativamente do processo sob a orientação
do Doutor Gian Maria A. A. Sordi e tendo à frente a MSc. Vanusa Feliciano Jacomino
como chefe dos supervisores na unidade.
1984 - Ocorre a primeira campanha de processamento de materiais irradiados utilizando
amostras de plutonio, cedidas pela Agência Internacional de Energia Atômica'

.

1985 - Em 05/06/1985, assume a superintendência, pela primeira vez, o Doutor Claudio
Rodrigues'"^•^, pesquisador da casa, e fica até 28/05/1990. São realizados os primeiros
testes com a unidade piloto para obtenção do TCAU'"^•'. A Instituição conta com 1632
funcionários, sendo 554 de nível superior e 1078 de nível médio
1986 - Ocorre a conclusão da usina piloto de hexafluoreto de urânio e início da
produção'"^^
1987 - Foi substituída a torre de resfriamento do circuito secundário do Reator lEA Rl '"^^ Ocorre o início da produção de Gálio - 6 7 e Iodo - 123 utilizando o acelerador
ciclotrón de 24 MEV instalado no IPEN. Também, nesta época, é anunciado pelo
presidente da República José Samey (1985-1989) que o país dominou o ciclo do
combustível'"^^. Fabricação de 43.000 pastilhas de óxido de urânio, combustível do Reator

'"^^ Abrão, Alcídio (1994). O ciclo do urânio no IPEN. Publicação IPEN - 398. Página 18.
'°^' Abrão, Alcídio (I996).Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Não
publicado.
'"^^ Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -IPEN (1996). Não
publicado.
' Ver "site" do IPEn de 2003.
"'"Ver o site do IPEN.
1033 ..Q
¿ um produto intermediário para a produção de óxidos de urânio. Sua transformação térmica pode
conduzir aos óxidos UO3, UjOg, e UO2. Assim cuidou-se também de estudar o processo para a conversão de TCAU a
UO2". Abrão, Alcidio (1994). O ciclo do urânio no IPEN. Publicação IPEN - 398. Gomes. R. P.; Riella. H. G. (1990).
Desenvolvimento de processo de redução de TCAU a UO2 em leito fluídizado. Publicação IPEN - 309
Dados fomecidos pela Divisão de Registros e Pagamentos na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr Paulo Roberto
de Souza no dia 02/10/2003 pesquisando nos arquivos da Divisão. Destes 554 de nível superior, temos que 37 estão
trabalhando na área de gestão e daqueles (1078) 636 estão trabalhando na área administrativa.
Ver "site" do IPEN de 2003. O ciclo do urânio no IPEN. Publicação IPEN - 398. Página 16 e 18.
'"^^ Proposta para a modernização e aumento de potência do Reator lEA - Rl. Relatório intemo da Diretoria de Reatores,
página 05.
1 ° " Ver "site" do IPEN de 2003
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Nuclear IPEN - MBOl '"^*. A Instituição conta com 1553 funcionários sendo 495 de nível
superior'"^'.
1988 - Foi inaugurado o Reator de potência zero MB-01, totalmente nacional. Também
ocorre a inauguração do centro experimental de ARAMAR*"'*" em 08/04/1988. Na segunda
metade da década de oitenta, o Doutor José Otávio Armani Paschoal assimie a direção do
Departamento de Metalurgia Nuclear. Datam desta época os feitos; instalação da produção
de óxido de zircônio (concluída em 1986); produção de zircônio metálico (esponja);
implantação das novas instalações da Divisão de Materiais Cerâmicos; implantação do
laboratório de insumos (terras raras)'""'. Foi obtido o nitrato de zircônio nuclearmente puro
(teor de háfnio menor que lOOppm)'"'*^. Foram terminadas 70 barras de urânio metálico
como elemento combustível (Departamento de Metalurgia Nuclear) em 25/05/1988.
Também foi possível se realizar a fabricação de laser para fluorimetria do urânio '"'*^.
1989.- Foi concluída a Usina de Purifícação de Zircônio '"'*'*. Também ocorre a produção de
combustíveis de urânio metálico para o reator Nuclear Subcrítico (gás-grafite). Início da
produção de elementos combustíveis para o Reator Nuclear de potência zero, IPEN

-

MBOl, construído em associação com a Marinha'"'*^. Ocorreu a última passagem direta
(sem concurso de técnicos de nível médio para nível superior'""*^).
1990 - Em 29/05/1990, assume a superintendência o Doutor Spero Penha Morato'°'*^ outro
grande pesquisador da casa ficando na direção da casa até 05/05/1995. Temos a produção
de 20 toneladas do gás hexafluoreto de urânio para as instalações de enriquecimento
isotópico do CTM - SP/ Ministério da Marinha e Indústrias Brasileiras/INB. Foram usadas
as usinas piloto do ciclo do combustível do IPEN'""**. Produz-se também cloreto anidro de
zircônio e zircônio metálico'"'*'. Na década de 90 o IPEN expande as suas atividades de

Ver o "site" do IPEN de 2003>
. Dados fornecidos pela Divisão de Registros e Pagamentos na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr.Paulo Roberto
de Souza no dia 02/10/2003 pesquisando nos arquivos da Divisão.
'""^ Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN (1996).
Site do IPEN (2003).
'""^ Relatório: Metalurgia extrativa do zircônio. A experiência do IPEN. Paschoal, José Octavio A. et all. (1991).
Documento intemo, página 113.
'""^ Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas energéticas e nucleares - IPEN. Não
publicado. Publicação IPEN - 245 (1989). Fluorimetria por laser na determinação de urânio.
1044
..gjjgv
ipgj^
2003. Ver também o relatório: Metalurgia extrativa do zircônio. A experiência do IPEN.
Paschoal, José Octavio A. et all. (1991). Documento intemo, página 113.
Ver o "site".do IPEN de 2003. Rodrigues, Claudio; Zouain, Desirée M. (2000). Apresentado no Congresso da
ABIPTl: Gestão de Institutos de Pesquisa Tecnológica. Fortaleza 18-20 de outubro 2000.
'""^. Dados fomecidos pela Divisão de Registros e Pagamentos na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr
Paulo Roberto de Souza no dia 02/10/2003 pesquisando nos arquivos da Divisão.
'""^ Ver site do IPEN do ano 2003.
Site do IPEN do ano de 2003.
'""^ Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN. Não
publicado.
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apoio às demandas das empresas nacionais '"^". Ainda o Departamento de Metalurgia fica
inicialmente sob a chefia do Doutor Paulo íris Ferreira e Doutor José Roberto Martinelli.
Posteriormente, a partir de 1994 a coordenação passou para o Doutor Francisco Ambrosio.
Posteriormente, esse se aposenta e a chefia passa a ser exercida pelo Doutor Amaldo H. P.
de Andrade'"^'. Em 1990 o número de servidores da Instituição'"^^ caiu para 1463. Neste
ano foram demitidos em tomo de 30 funcionários, sendo 2 da área técnica e 28 da área de
gestão, no govemo Collor de Mello'"^^.
1991 - Surgem novas orientações intemacionais de proteção radiológica'"^'*. É constmída
uma blindagem nos tanques de resinas do sistema de retratamento de água do Reator lEA -

1992 - Ocorre a inauguração das instalações para produção de fios de iridio-192, para uso
em braquiterapia. Protocolo de intenções celebrado entre o Serviço de Apoio às micro e
pequenas Empresas - SEBRAE e o IPEN (31/08/1992). Temos a produção de esponja de
zircônio'"^^ "grau nuclear"; produção de iodo-123 no ciclotrón e conjuntos liofilizados
marcados com tecnécio para estudo cerebral.
1993 - O IPEN apresenta 1374 servidores ativos sendo 572 de nível superior e 802 de nível
médio'"".
1994 - Temos a conclusão dos estudos de dispersão de poluentes utilizando técnicas
nucleares, no reservatório Paiva Castro em São Paulo'"^*.

Rodrigues, Claudio; Zouain, Desirée M. (2000), página 90. Apresentado no Congresso da ABIPTl: Gestão de
Institutos de Pesquisa Tecnológica. Fortaleza 18-20 de outubro 2000.
Algumas das realizações desse período podem ser destacadas conforme site do Departamento: implantação do Centro
de processamento de pós metálicos e cerâmicos. Financiamento PADCT; implantação do laboratório de análises
térmicas; implantação da rede local de informática e do laboratório de simulação e modelamento, participação no
programa da AIEA de corrosão de elementos combustíveis tipo placa. Agora recentemente o Centro vem desenvolvendo
a tecnologia de Célula Combustível a hidrogênio.
Destes, 49% de nível médio; 5% de nível superior; 15% com nível superior c/ especialização, 13% de mestres; 12%
de doutores e 6% de nível auxiliar. Informe anual 2000. IPEN. página 18.
Dados fomecidos pela Divisão de Registros e Pagamentos na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr. Paulo Roberto
de Souza no dia 02/10/2003 pesquisando nos arquivos da Divisão.
'"'^ International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of radiation sources,
safety series n?115, AIEA. NCRP and AAPM revising NCRP 49, Health Physics Joumal, página 297, volume 63.
número 3 (1994).
""'Proposta para modernização e aumento de potência do reator lEA - R I . IPEN. Diretoria de Reatores. 1995. Revisão 0.
Relatório intemo, página 05.
'"•''^ Abrão, Alcídio (1996). Subsídios para a história do Instituto de Pesquisas energéticas e nucleares - IPEN. Não
publicado. "Atualmente a usina piloto, com capacidade nominal de 5 ton/ano, produz I ton/ano de óxido de zircônio grau
cerâmico ou 700 kg/ano de zircônio grau nuclear (considerando que o total de hidróxido de zircônio é utilizado para
produção de óxido de zircônio nuclear) em regime de 8h/dia." Paschoal, José Octavio A . et all (1991). Metalurgia extrativa
do zircônio: a experiência do IPEN. Relatório intemo.
"'" Destes 572 de nível superior 63 estão trabalhando na área de gestão e daqueles 802 de nível médio temos 528 na área
de gestão. . Dados fomecidos pela Divisão de Registros e Pagamentos na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr. Paulo
Roberto de Souza no dia 02/10/2003 pesquisando nos arquivos da Divisão.
Ver o "site".do IPEN de 2003.
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1995 - O Doutor Claudio Rodrigues assume novamente a direção da casa'°^'. Temos o
inicio da produção de samário - 153, usado no alivio de dores das metástases ósseas'"^". A
Instituição conta com 1239 fimcionários'"^'. Foram atendidos 800.000 pacientes, em todo o
país, com radiofármacos, usados para diagnóstico e terapia de diversas doenças,
produzidos no IPEN. Entre esses produtos o IPEN comercializou 5657 geradores de
tecnécio. A distribuição foi em tomo de 64% da produção foi para a região Sudeste do
país. O IPEN recebeu da CNEN R$ 12.632.000,00 (não inclui gastos com pessoal) e
faturou com a comercialização de produtos e serviços R$ 6.659.000,00 em 1995 '"^^.
1996 - É assinado o contrato para a aquisição do novo acelerador de partículas - ciclotrón
para pesquisa, desenvolvimento e produção de radioisótopos para a medicina'"^"'. O IPEN
contava com 1277 fimcionários'"^'', sendo 546 de nível superior e 731 de m'vel médio.
Ainda neste ano, 55 pessoas aderiram ao Plano de Demissão Voluntária sendo 46 de nível
médio e 9 de nível superior'"^^. Foram atendidos 1.000.000 pacientes, em todo o país, com
radiofármacos usados para diagnóstico e terapia de diversas doenças, produzidos no IPEN.
Entre esses produtos o IPEN comercializou 6485 geradores de tecnécio. O IPEN recebeu
da CNEN R$

12.840.000,00 (não inclui gastos com pessoal) e faturou com a

comercialização de produtos e serviços R$ 9.294.000,00 em 1996'"^^
1997 - Foram atendidos 1.200.000 pacientes, em todo o país, com radiofármacos usados
para diagnóstico e terapia de diversas doenças, produzidos no IPEN. Entre esses produtos o
IPEN comercializou 8092 geradores de tecnécio. O IPEN recebeu da CNEN R$
16.681.000,00 (não inclui gastos com pessoal) e faturou com a comercialização de
produtos e serviços R$ 10.813.000,00 em 1997'"^^. Foram fabricadas e montadas novas
células para a produção de tecnécio, flúor e iodo'"^*. Foi realizada a modemização do
Site do IPEN do ano de 2003.
Ver o "site".do IPEN de 2003. Depoimento de Roberto Frajndlich, chefe de operação do reator IEA-RI. em
18/11/2002.
Dados fornecidos pela Divisão de Registros e Pagamentos na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr Paulo Roberto
de Souza no dia 02/10/2003 pesquisando nos arquivos da Divisão.
Informe IPEN 2000, página 12.
Ver o ••site".do IPEN de 2003. Produção de Samário-152 EDTMP que já tinha começado em 1995; tálio-201, usado
no diagnóstico das doenças do coração, inclusive avaliação de infarto; Conjuntos marcados com tecnécio-99m para
estudo cerebral.
"""^ Destes 546 uma parcela significativa (102) está trabalhando na área de gestão e daqueles 731 temos 339 trabalhando
em gestão.Portanto de um total de 1277 funcionários temos em tomo de 35% em gestão. Dados fomecidos pela Divisão
de Registros e Pagamentos na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr. Paulo Roberto de Souza no dia 02/10/2003
pesquisando nos arquivos da Divisão.
Destes de nível médio 23 estavam na área de gestão e daqueles de nível superior, 5 eram da área de gestão. Dados
fomecidos pela Divisão de Registros e Pagamentos na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr. Paulo Roberto de Souza
no dia 02/10/2003 pesquisando nos arquivos da Divisão
'""^ Informe IPEN 2000, página 11-12.
Informe IPEN 2000, página 11-12; Informe IPEN 1997, página 43. Ainda neste ano o IPEN recebeu dos órgãos de
fomento R$ 3.460.000,00.
Informe anual 1997, página 35.
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reator lEA - R l permitindo o aumento da potência'"^' de 2MW para 5MW. O aumento da
potência do reator IEA-RI de 2MW para 5 MW, passando a se chamar IEA-RIm,
representou para a medicina nuclear no Brasil, uma nova área de atuação, gerando
economia de divisas com a produção local de radioisótopos de última geração. Foram
realizadas as obras para adequação do prédio do IPEN que abrigará o Centro Incubador de
Empresas Tecnológicas (CIETEC) com recursos do SEBRAE/SP'°'°. O IPEN concluiu
após 20 anos de pós-graduação 596 dissertações de mestrado e teses de doutorado. Foram
fabricados detectores plásticos para a construção de um telescópio, em cooperação com o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi realizado o primeiro curso de Treinamento
em Usos Básicos de Lasers para Micro e Pequenas Empresas para toda a América Latina e
Caribe (apoiado pela UNIDO, Centro Latino Americano de Física, ICS, SEBRAE/SP e
USP). Realizadas 300 neutrongrafias para controle de qualidade em componentes do
veículo lançador de satélites desenvolvido pelo CTA e em corações artificiais produzidos
pelo I N C O R ' " ' ' . Foi elaborada a proposta que definiu a missão, os objetivos permanentes e
os objetivos atuais do IPEN

O IPEN está se adequando administrativamente para obter

os certificados de qualidade ISO. Na área administrativa foi aprimorada a informatização
de vários setores (almoxarifado, controle patrimonial). A produção técnico-científica do
IPEN foi de 478 documentos nacionais, intemacionais, teses e capítulos de livro (não
incluídos os relatórios técnicos). O curso de pós-graduação manteve o conceito A da
CAPES, e atendeu 345 alimos matriculados'°^-'. Foi instalada uma estação meteorológica
completa nas dependências do IPEN conforme previsto no plano de emergência
radiológica. Foi iniciada a reestmturação dos laboratórios e do programa de atividades na
área do ciclo do combustível"^^"*. Fabricados 10 elementos combustíveis para o reator lEA
- R l (oito do tipo padrão e dois de c o n t r o l e ) N a área de bioengenharia o IPEN realizou
várias conquistas: obtenção de hidrogel termo-sensível por técnica nuclear para compor
sistemas de liberação controlada de medicamentos; extração e caracterização de proteínas
alergênicas do látex de borracha natural para a manufatura de materiais de uso médico;
Esse dado é muito importante, pois embora desde o início o reator fora concebido para trabalhar a 5MW como consta
de várias publicações do final dos anos cinqüenta, ele operava a 2 MW por razões de economia de combustível e depois
por razões de segurança. Uma das finalidades desse aumento de potência é a produção de radioisótopos.
O CIETEC foi originado por meio de um convênio entre o SEBRAE/SP, SCTDE, USP, IPT e IPEN. Informe IPEN
1997.
Informe IPEN 1997, página 1 9 - 2 5 .
""^ Informe anual IPEN, 1997, página 41. Esse dado é muito importante, pois reflete a mudança que vinha ocorrendo na
Instituição desde o inicio dos anos noventa e que foi amplamente comentado no texto principal.
Informe anual IPEN 1997, página 33.
""^ Informe anual 1997 IPEN, página 26. Dado importante para avaliarmos os novos rumos da pesquisa na área nuclear
no Brasil.
Informe anual 1997, página 26. todo o núcleo do reator é constituído na presente época de elementos combustíveis
fabricados no IPEN.
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obtenção de biomateriais para uso em prótese em cooperação com a USP; obtenção do
laudo (para teste de toxidade) do "American College of Laboratory Animal Medicine
(EUA)" para o hormônio de crescimento humano. Ainda em 1997 o IPEN forneceu ao
Instituto do Coração (INCOR), o flúor-18 FDG (Flúordeoxiglucose). Iniciado um
programa de exportações para a Bolívia, Cuba e Argentina.
1998 - Ocorre a inauguração do Centro Incubador de Empresas Tecnológicas e a
inauguração do Centro de Processamento de P ó s - m e t á l i c o s ' O IPEN conta com 1144
servidores. Foram atendidos 1.400.000 pacientes, em todo o país, com radiofármacos,
usados para diagnóstico e terapia de diversas doenças, produzidos no IPEN. Entre esses
produtos o IPEN comercializou 9135 geradores de tecnécio. O IPEN recebeu da CNEN R$
17.440.000,00 (não inclui gastos com pessoal) e faturou com a comercialização de
produtos e serviços R$ 12.127.000,00 em 1998'°''l Muito embora o IPEN apresentasse
uma porcentagem relativamente pequena de mestres e doutores em seus quadros de 1184
funcionários ativos (117 doutores e 147 em março de 1998) em relação àqueles que foram
formados, observa-se que o Instituto contribui para a formação de pesquisadores
especializados em reatores nucleares, ciência e tecnologia nuclear, que devem ter sido, no
início, absorvidos por empresas particulares e públicas, principalmente como supervisores
de proteção radiológica'*^^*. A partir de 1998 o IPEN passa a disponibilizar em rede o
sistema de controle orçamentário - licitações, aquisições - com assinatura digitalizada"^^'.
A biblioteca do IPEN foi totalmente reformada com recursos do projeto da infi-a-estrutura
da FAPESP. Ainda.com recursos FAPESP foi implantado o sistema de comunicação via
"Internet" para os pesquisadores em seus laboratórios e salas, permitindo o acesso aos
centros de pesquisas nacionais e intemacionais também informatizados'°*°.
1999 - Ocorre a Certificação ISO -9002, pela fiindação Vanzolini, para a produção e
controle de qualidade de radiofármacos'°*'. O IPEN contava com 1113 fimcionários e 400
estagiários'°*^. Ainda 42 servidores participam do Plano de Demissão Voluntária, sendo 19
Ver "site" do IPEN de 2003.
Informe IPEN 2000, página 11-12.
Não temos os dados oficiais. Nossa observação foi feita baseando-se naqueles que ou demos aula ou encontramos
trabalhando nas firmas anteriormente.
Informe anual IPEN, 1997, página 37.
Essa agilidade dos contactos em um país em que a exclusão também se adentra na área de comunicação dá um novo
"status" ao pesquisador.
'"'^ Ver "site" do IPEN de 2003.
1113 funcionários sendo 12% envolvidos em C&T; 52% envolvidos em desenvolvimento tecnológico; 36%
envolvidos em gestão, planejamento e infra-estrutura em C&T. Rodrigues, Claudio; Zouain, Desirée M. Apresentado no
Congresso da ABIPTl: Gestão de Institutos de Pesquisa Tecnológica. Fortaleza 18-20 de outubro 2000. Deve ser dada
atenção para a porcentagem de funcionários envolvidos em gestão e no número de estagiários que quase ultrapassa a
metade de todos os funcionários da Instituição. Em outra publicação consta como 1139 funcionários. Informe IPEN 2000.
Apesar do aparente conflito, sabemos que os dados refletem o mês em que foram coletados. Os dados são importantes, no
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da área de gestão e 23 da área técnica"^*-'. Foram atendidos 1.540.000 pacientes, em todo o
país, com radiofármacos, usados para diagnóstico e terapia de diversas doenças,
produzidos no IPEN. Entre esses produtos o IPEN comercializou 9791 geradores de
tecnécio. O IPEN recebeu da CNEN R$ 18.625.000,00 (não inclui gastos com pessoal) e
faturou com a comercialização de produtos e serviços R$ 14.697.000,00 em 1999'°*"*.
Foram irradiados 680km de fio e cabos elétricos utilizando-se o acelerador industrial de
elétrons de 65 mA e l,5MeV. Foram esterilizados 16.150 produtos médicos, cirúrgicos e
biológicos utilizando-se dois irradiadores de Cobalto -60 e o acelerador industrial de
elétrons de 25mA e l,5MeV. O IPEN ainda prestou serviço para a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) determinando as vazões nas galerias subterrâneas e canais do complexo
industrial desta Companhia'°*^.

Foram produzidas 160 fontes seladas de iridio para

gamagrafia industrial e realizados 160 vistorias em irradiadores e acessórios como
prestação de serviço atendendo ao mercado nacional e intemacional. Na área da
agroindústria foi dado prosseguimento à irradiação de alimentos e produtos agrícolas' °*^. O
IPEN iniciou, em colaboração com a empresa HORMOGEN, incubada no CIETEC, a
montagem da planta para a produção de hormônio de crescimento recombinante. Foi
isolada, purificada e caracterizada a fração do veneno de serpentes com ação contra a
Leishmaniose. Também foi obtida a síntese de uma miotoxina da serpente jararacuçu em
bactérias - aplicação na produção de soros antiofídicos"^*^. Foi consolidada a inserção do
IPEN no Programa de Ensino de pós-graduação desenvolvido pelo Núcleo de Política e
Gestão Tecnológica - PGT da USP, com o início de projetos de mestrado e doutorado com
ênfase em gestão tecnológica. Consolidada bmbém a parceria na área de utilização de
Lasers na saúde, com a Faculdade de Odontologia da USP -

Curso de mestrado

profíssionalizante em Laser na Odontologia reconhecido pela CAPES/MEC com 25
alunos'"**. O IPEN completou 716 títulos de mestrado e doutorado. A pós-graduação
recebeu nota 5 da CAPES. O total de publicações científícas foi de 640 itens sendo 115
caso do trabalho, para analisar a evolução do número total de servidores do IPEN e quando possível a porcentagem de
servidores que atuam em C&T.
Destes 19, quatro elementos tinham nível superior e daqueles da área técnica 11 tinham nível superior. Aqui quando
nos referimos à área técnica incluímos inclusive os auxiliares de laboratório desde que efetivos da Instituição. Quanto à
área de gestão incluímos aqueles que trabalham na administração, na prestação de serviços como manutenção da rede de
água, de luz, de informática, do restaurante, da biblioteca etc. Dados fomecidos pela Divisão de Registros e Pagamentos
na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr. Paulo Roberto de Souza no dia (E/10/2003 pesquisando nos arquivos da
Divisão.
Informe IPEN 2000, página 11-12.
Informe anual IPEN 1999, página 12. Esses trabalhos são o fruto das pesquisas que começaram nos anos sessenta e
setenta. Ver as referências bibliográficas (Publicações lEA). É importante que se chame à atenção para a mudança de
rumo da Instituição - agora é maior o contacto com as indústrias.
Informe anual IPEN 1999, página 12.
Informe anual IPEN 1999, página II.
Informe anual IPEN 1999, página 23.
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em periódicos intemacionais e 167 em eventos intemacionais'*^*'. O IPEN desenvolveu a
tecnologia de fabricação de combustíveis '"'^ à base de UsSfc - Al e produziu 10 elementos
combustíveis sendo dois de controle de UOg - Al e oito (padrão) de USiz - Al para o
reator lEA - R i m . Realizado o processamento de U F 4 natural a partir da solução
hidrolizada de U F Ô com capacidade de 12 Kg/mês. O IPEN realizou uma série de
consultorias para a Eletronuclear S. A."^". O gmpo do IPEN que desenvolve projetos na
área tecnológica de Lasers (Centro de Laser Aplicado) desenvolveu vários trabalhos de
corte, furacão, micro-usinagem a laser para empresas como a Smar Equipamentos
Industriais Ltda., Instituto de Física da USP, LCT Bureau de Serviços, NUCLEP e
Eletrotela Tecnologia Digital, etc. O grupo de laser recebeu o prêmio AGA - ABS 99
como o melhor trabalho apresentado no XXIV Encontro Nacional de Tecnologia de
Soldagem em Fortaleza - CE (1998) com o trabalho intitulado "Soldagem de Aço
Inoxidável AISI 304 por laser de Nd:YAG". Na área de biotecnologia o IPEN obteve as
primeiras

células

de

epiderme

(queratinócitos)

cultivadas

sobre

base

polimérica

objetivando sua utilização como substituto dermo-epidérmico. Foram avaliados os efeitos
citogenéticos "in vivo" e "in vitro" da partícula beta do samário -153 em linfócitos
sangüíneos de pacientes com metástese óssea. Utilizada a técnica de eletroforese de
microgel para a realização de estudos sobre danos radioinduzidos no DNA e capacidade de
reparo celular em pacientes com câncer de mama e em indivíduos sadios'°'^. Foi iniciada a
produção do primeiro protótipo visando à produção nacional de sementes de iodo - 125
para terapia do câncer de próstata. Foi regularizada a produção e a distribuição do
radiofármaco 18 FDG, permitindo aos hospitais e clínicas de São Paulo projetar a
instalação de PET's e SPECT's com base na garantia do fornecimento do radioisótopo. O
fomecimento começou em maio de 1998 com uma atividade em tomo de 300mCi e em
dezembro de 1999 já fomecia em torno de 450 mCi'*"''. O mesmo ocorreu com os
geradores de tecnécio' °''* que eram fomecidos em 1995 com uma atividade total de
aproximadamente 10.000 Ci e em 1999 já tinha alcançado em tomo de 50.000CÍ.
2000 - Ocorre o domínio da tecnologia para a produção de sementes de iodo -125 para
terapia de câncer de próstata. Também a parceria com a empresa Biolab - Sanus para a
Informe anual IPEN 1999, página 19-20.
Essa tecnologia permite a elevação da concentração de 2,3 gU/cm^ de U3 Og Al para 3,1 gU/cm^ de U 3 Si 2 Al.
Informe anual IPEN 1999, página 16.
Informe anual IPEN, 1999, página 16.
Informe anual IPEN, 1999, página II.
'""^ Informe anual IPEN 1999, página 10.
""^ Estes dados e outros testemunham a importância que foi adquirindo na década de noventa o fornecimento de
radiofármacos para a sociedade dentro da Instituição e mesmo uma política voltada para a área. O número de pacientes
atendidos de 1995 para 1999 praticamente dobrou.
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produção comercial de membranas biocompatíveis a base de hidrogel para tratamento de
queimados'*"^. O IPEN conta com 1083 funcionários. Neste ano um funcionário de nível
superior trabalhando na área técnica aderiu ao Plano de Demissão voluntária'°'^. O IPEN,
na área de ensino no curso de pós-graduação (em parceria com a USP), teve 320 alunos
matriculados em 61 disciplinas. Foram concluídos 54 mestrados e 27 Doutoramentos em
cerca de 147 orientadores credenciados. O IPEN obteve, dentro do conceito CAPES, a nota
5. Desde a sua criação a pós-graduação do IPENAJSP já ortogou 797 títulos de mestrado e
doutorado. Também iniciou um programa de ensino em nível de graduação. Foram
aprovadas pela Pós-Reitoria de Graduação 23 disciplinas das quais 12 foram oferecidas
para 120 alunos matriculados'"'''. Ainda registra-se que o Curso Profissionalizante em
Laser na odontologia que começou em 1999 teve 50 alunos inscritos e três dissertações
concluídas. A produção científica total do IPEN compreendeu 719 artigos entre periódicos
intemacionais (134); periódicos nacionais (58); capítulos de livro (5); livros (1);
publicações em eventos intemacionais (196) e em eventos nacionais (325)'°'*. O gmpo de
Rejeitos Radioativos tratou de 1 tonelada de rejeitos sólidos não compactáveis fora os
rejeitos líquidos (13,21) e os 6,6 n í de rejeitos sólidos compactáveis, 1070 peças de pára raios, 2160 detectores de fumaça, 733 fontes seladas exauridas'

O setor de Engenharia,

Tecnologia e Ciências Nucleares fabricou 06 elementos combustíveis, sendo 02 elementos
de controle com uma concentração de 2,3gU/cm •'de UjOg - Al e 04 elementos padrão de
3,0 gU/cm ^ de U 3 SÍ2 - Al para o reator lEA - R l . Também foram fabricadas 05
miniplacas de U 3 Si 2 - Al (4,8 gU/cmi') e 05 miniplacas de U^ Og - Al (3,8 gU/cm ^) para
testes de irradiação " ° ° . Ainda em 2000 o Reator lEA - Rl operou em torno de 10 horas
por dia levando em conta uma operação de segunda a sexta feira na semana. Esse regime
garantiu a produção de radioisótopos para aplicações médicas " " ' . Na área industrial e de
meio ambiente o IPEN produziu 145 fontes de Irídio seladas para gamagrafia industrial

"^^ Ver "site" do IPEN de 2003.
Dados fomecidos pela Divisão de Registros e Pagamentos na pessoa do seu chefe e colaboradores Sr Paulo Roberto
de Souza no dia 02/10/2003 pesquisando nos arquivos da Divisão.
'""^ Acrescenta-se que foi dada continuidade ao Curso de Mestrado Profissionalizante em Laser na odontologia (começou
em 1999), recomendado pela CAPES e realizado em parceria com a Faculdade de Odontologia da USP. Informe anual
2000, página 33.
Informe anual IPEN 2000. Como o IPEN não é uma instituição puramente científica e trabalha com uma quantidade
grande de rotinas e serviços, esse número é expressivo, sobretudo se pensarmos que dos seus 1083 funcionários 13% têm
mestrado e 12% doutoramento e 49% são de nível médio.
""^ Estes dados juntamente com outros discutidos ao longo do trabalho mostram a versatilidade da Instituição. Informe
IPEN, 2000, página 32.
Estes dados são importantes para que se analise a vitória obtida com os trabalhos que começaram ainda na segunda
década de cinqüenta na Instituição.
Informe IPEN, 2000. página 29.
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além de 150 vistorias em irradiadores do mercado n a c i o n a l " O Ipen irradiou para a
COFIBAM, PIRELLI e ARGENTUM um total de 7200 Km de fios e cabos elétricos
utilizando-se dos aceleradores de elétrons de 65mA e l,5MeV. Também utilizando uma
fonte de Co-60 e um acelerador industrial de elétrons de 25 mA e 1,5 MeV o IPEN
radioesterilizou 10.500 produtos para a área médica, área odontológica, para serviços
cirúrgicos e para pesquisas na área biológica. Foi atendida a demanda nacional de nitrato
de tório (2.450kg). Foram desenvolvido materiais de laser ativo. Foi realizado serviço de
corte, fiiração e soldagem para a Smar Equipamentos Industriais Ltda; Instituto de física da
USP, FERROLENE, CSN, White Martins, PUC-RJ, DERIG, ELETROLUX, IPT,
NUCLEP e Eletrotela Tecnologia Digital Ltda. A área de Lasers do IPEN em parceria com
a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e do Instituto de Física da USP
integram o Centro de Pesquisas em Ótica e fotônica (CEOF) aprovado em agosto de 2000
como um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão criados pela FAPESP. O mesmo
ocorreu com a área de Cerâmicas Eletro-eletrônicas do IPEN que passou a integrar o
Centro multidisciplinar para o desenvolvimento de Materiais Cerâmicos. O IPEN inicia o
projeto em química forense com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de
São Paulo "°"'. Ainda, foi concluído o primeiro protótipo de um LIDAR (Light Detection
and Ranging) para a detecção de poluentes no Município de São Paulo com o do
PADCT/FINEP, com a colaboração da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, do INPE.
Foram realizadas as primeiras medidas do perfil vertical de aerossóis na cidade de São
Paulo. Foram realizadas as avaliações da qualidade ambiental das Bacías do Mogi e Pardo
em São P a u l o ' F o i realizado o desenvolvimento do protótipo de célula combustível tipo
PEM para aplicações estacionarias e veiculares. Foram desenvolvidos componentes
cerámicos, para célula combustível tipo SOFC, para a geração de energia. Foram obtidos
vidros niobiofosfato de bario que são potenciais hospedeiros de centros lasers na região do
infi-avermelho. Também foram sinterizados vidros niobofosfato de bario (ou chumbo) para
serem utilizados na imobilização de rejeitos radioativos e industriais' '°^. Na área da saúde,
o IPEN aumentou em tomo de 14% a produção de radiofármacos em relação a 1999 sendo
responsável pelo atendimento de 1,75 milhões de pacientes. Desde 1995 houve um
Estes dados são importantes para que se tenha uma dimensão da interação da Instituição com a sociedade. Informe
IPEN 2000, página 25. Acrescentamos que essas atividades foram se tomando mais importantes a partir da década de 90.
'
Este também foi um filão de pesquisa que foi testado inicialmente pelo professor Fausto W. de Lima no passado. Em
2003 o IPEN estava atuando ativamente nessa área sob a liderança do Doutor Jorge Sarkis. Informe IPEN 2000, página
27.
1104
Destacamos essa atividade para enfatizar linhas de pesquisas que começaram lá no passado (anos setenta) e foram
interrompidas. Informe IPEN 2000, página 27.
Informe IPEN 2000, página 25-27.

431

crescimento de cerca de 120% na produção de radiofármacos

Também foi consolidada

a parceria com a BIOLAB-SANUS (Grupo União Química) para a produção comercial de
material polimérico para aplicação em queimados (transferência de tecnologia). Foi
desenvolvido e implantado o processo de radioesterilização para tecidos do Banco de
Tecidos instalado no Hospital das Clínicas da USP. Ainda foi consolidada a parceria com a
empresa Dental Morelli para o desenvolvimento de um processo de esterilização para
elásticos antialérgicos para uso em aparelhos ortodônticos. Foi montada na empresa
Hormogem uma planta piloto de fermentação para a produção do hormônio de crescimento
recombinante com tecnología desenvolvida no IPEN. Nesta área ainda constatamos
avanços signifícaticos nas etapas de obtenção, purificação e caracterização de hormônios
hipofisário Prolactina Humana - hPRI em bactérias e células de m a m í f e r o s F o r a m
atendidos 1.750.000 pacientes, em todo o país, com radiofármacos usados para diagnóstico
e terapia de diversas doenças, produzidos no IPEN. Entre esses produtos o IPEN
comercializou 10545 geradores de tecnécio. O IPEN recebeu da CNEN R$ 23.510.000,00
(não inclui gastos com pessoal) e faturou com a comercialização de produtos e serviços R$
18.793.000,00 em 2000. Neste ano o govemo gastou com pessoal R$ 56.116,00. Portanto o
IPEN faturou 23,6% do orçamento investido o que não é mim, face ao fato de que o
comércio da Instituição não ter caráter de lucro. " ° * . Foi realizado o primeiro seminário de
avaliação do plano diretor do Instituto. O IPEN participa do Projeto Excelência na
Pesquisa Tecnológica (ABIPTl - MCT/CNPq).
2001 - Ocorre o convênio entre o IPEN e a Alcoa para desenvolvimento de materiais
cerâmicos. Também o acordo entre o IPEN e a UNIENP para criação de cursos de
mestrado profissionalizantes e estmturação de um Núcleo de Divulgação Científíca.
Convênio entre o IPEN e a fundação Antônio Prudente para desenvolvimentos na área de
física radiológica " ° ' . O IPEN produziu e distribuiu 11.300 geradores de tecnécio (principal
radiofármaco usado em medicina nuclear). A região sudeste continua a ser a depositária de
tal benefício com 64% dos radiofármacos produzidos pelo IPEN sendo aí distribuídos. Os
radiofármacos produzidos pelo IPEN benefíciaram (2001) 1.870.000 pacientes. O IPEN
Foi ampliada a produção e distribuição do radiofármaco 18 FDG. Isso permitiu que os hospitais e clinicas de São
Paulo projetassem a instalação de câmaras PET e SPECT uma vez que ficou garantido o fornecimento do radioisótopo.
Foi concluída a instalação da unidade de produção de iodo-123 inteiramente projetada e construída por técnicos do IPEN.
foi dominada a tecnologia da produção de sementes de iodo-125 usado para terapia de câncer de próstata. Informe IPEN
2000, página 22.
' T o d a s essas configurações relativas ao ano 2000 estão aqui postas para que avaliemos a dimensão de quase cinqüenta
anos de experiência ainda mais que não é nada fácil gerenciar uma instituição do porte do IPEN em um país em que o
volume de verba é tão reduzido para C&T. Todos esses dados podem ser encontrados em documentos, trabalhos e no
informe IPEN 2000.
Informe IPEN 2000, página 11-12.
' V e r "site" do IPEN do ano 2003.
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processou 11.723km de cabos e fios elétricos por irradiação, (crescimento cfe 64% em
relação a 2000). Esterilizou

14.710 produtos médicos, farmacêuticos e biológicos

(crescimento de 47% em relação ao ano anterior)'"°.0 programa de pós-graduação do
IPEN/USP - tecnologia nuclear completou 25 anos de existência e foi avaliado pela
CAPES-MEC como de excelência, classificado entre os melhores do país. Desde a sua
criação já ortogou 880 títulos de mestrado e doutorado. A produção científica total foi de
933 publicações ( 1 % capítulos de livro; 22% eventos intemacionais; 19% eventos
nacionais; 2 3 % periódicos intemacionais; 5% periódicos nacionais e 30% de relatórios
técnicos)'"'. O IPEN faturou com a comercialização de produtos e serviços tecnológicos,
incluindo radiofármacos o valor de R$ 21.571.721,00 (cerca de 14% a mais em relação ao
ano anterior). O orçamento total do IPEN foi de R$ 76.973.000,00: 85% destinaram-se ao
pagamento de pessoal e, 3 1 % para custear investimentos (6% para pesquisa e
desenvolvimento; 8% para infra-estmtura; 17% custeio da produção de radioisótopos). Nos
últimos sete anos, o faturamento do IPEN cresceu 162% para um crescimento menor do
que 93% no seu orçamento'"^. O IPEN em 2001 tem 1091 fimcionários sendo que 27%
têm mestrado ou doutorado (56% de nível médio). O número atual de servidores do IPEN é
16% menor do que em 1995. Ainda na área de biomateriais o IPEN teve realizações
expressivas: instalada a unidade piloto para produção de membranas tipo hidrogel dentro
da parceria IPEN/BIOLAB-SANUS firmada em 2000. Foi instalada uma imidade piloto de
fabricação de membranas tipo hidrogel usando material polimérico desenvolvido no IPEN.
O gmpo de proteínas do IPEN foi convidado para integrar o Centro de Toxicologia
aplicada - CAT, um dos dez Centros de Pesquisa, Inovação e Difiisão (CEPIDs)
selecionados. Concluído o estudo, patrocinado pela OMS, para definição do primeiro
Padrão Internacional de Prolactina glicosada. Foi estabelecida a parceria entre o IPEN,
SABESP e CETESB para o mapeamento do teor de antimonio em águas municipais do
Estado de São Paulo. O gmpo que se ocupa das pesquisas na área de células combustíveis
desenvolveu novas formulações para a fabricação de eletro-catalizadores de células PEN e
de métodos de caracterização química, eletroquímica e morfológica. O gmpo de aplicações
e tecnologia laser teve aprovado pela FAPESP o projeto para a construção do Laboratório
de Lasers de Ahíssima Potência - 1 - cubo que vai permitir o desenvolvimento pioneiro de
pesquisas e aplicações nas áreas de biotecnologia, monitoração ambiental, materiais
' ' I n f o r m e anual IPEn 2001, página 15. Atenção deve ser dada ao crescimento dessas atividades no IPEN levando-se em
conta que o mesmo não está acontecendo de maneira significativa com as atividades industriais no país no mesmo
período.
" " Informe anual IPEN, página 21.
' ' I n f o r m e IPEN anual 2001, página 16 a 19.
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nucleares, usando Lasers de TW de potência pico. Foi concluido o sistema de monitoração
ambiental -

LIDAR e foram obtidos os primeiros dados sobre a distribuição de

particulados na atmosfera de São Paulo. Iniciado o programa de colaboração com o
programa intemacional Pierre Auger, na área de astrofísica, para a constmção de um
sistema LIDAR para ser instalado no Chile "

Foram fabricadas as placas combustíveis de

10 elementos para o reator lEA-Rlm do I P E N " F o i fechado um acordo de prestação de
serviço de irradiação de silicio monocristalino para fíns de dopagem com fósforo com a
empresa TOPSIL da Dinamarca. O curso de mestrado profíssionalizante em Laser na
Odontologia realizado em parceria com a Faculdade de Odontologia da USP foi
reconhecido pela USP como um curso de pós-graduação interunídade. Iniciado em 1999 já
ortogou 41 títulos de mestrado. O curso de pós-graduação do IPEN/USP já ortogou 880
títulos de mestrado e doutoramento. A CNEN faturou R$ 23.685,00 sendo que deste,
R$21.752,00 são provenientes do IPEN (92%). Esta porcentagem vem aproximadamente
se mantendo nos últimos anos, variando entre 85% em 1997 até 90% em 2 0 0 0 ' " ^ A
parceria IPEN/CNEN, USP, SCTDE, SEBRAE/SP, MCT, IPT que resultou no "campus"
do IPEN do CIETEC ampliou com recursos da FINEP, SEBRAE/SP e SCTDE
(R$lmilhão) de 1200 nf para 3600 m? o espaço utilizado pelo CIETEC. No fínal de 2001
o CIETEC contava com 53 empresas incubadas"
2002 - O professor Doutor Marcello Damy de Souza Santos recebeu o título de Cidadão
Paulistano pelos trabalhos prestados a São Paulo e ao Brasil na área nuclear. A
pesquisadora Doutora Constancia Pagano da Silva recebeu o título de Pesquisador Emérito
do IPEN. O IPEN recebe a Medalha de Prata do Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão PPQG Ciclo 2002. Os Centros de Aceleradores Ciclotrón, de Engenharia Nuclear e do
Reator de Pesquisa recebem certifícação ISO 9001:2000 pela nindação Carlos Alberto
Vanzolini. O Centro de Radiofarmácia tem confírmada a certifícação . O desenvolvimento
de tecnologías para aprimorar o setor cerâmico brasileiro é objetivo principal do Convênio
assinado entre o IPEN e o Centro Cerâmico do Brasil (CCB). O IPEN e a Fundação
Antônio Prudente assinam um convênio de cooperação técnico - científíca nas áreas
acadêmicas e de física radiológica. Convênio entre o IPEN e a Secretaria de Segurança
Pública/ Superintendência da Polícia Técnico- Científica para desenvolvimento de
pesquisas e intercâmbio de técnico e pesquisadores. O IPEN e o Centro Tecnológico da
Informe anual IPEN 2001, página 35-36.
' ' Informe anual IPEN, página 40.
" Informe anual IPEN, página 51.
Informa anual IPEN 2001, página 59. Atenção que esse dado reforça a nossa tese de que o IPEN nunca mais foi o
mesmo depois da passagem da Marinha pela Instituição.
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Marinha em São Paulo realizam convênio de cooperação técnico-científica nas áreas de
engenharia, operação de reatores e ciclo do combustível nuclear'
2003 - O IPEN conta com 1087 fimcionários na afiva e 298 aposentados'"*.

O

pesquisador Doutor Fausto W. de Lima recebeu o título de Pesquisador Emérito no IPEN.
Estamos no govemo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva. O Superintendente do IPEN é
o Dr. Cláudio Rodrigues.

" " Ver "site" do IPEN de 2003.
'' '* Destes aposentados alguns continuam trabalhando seja ocupando posição de chefia ou trabalhando sem ônus em
laboratório, orientando etc. Citamos alguns: Martha Marques Ferreira Vieira que alem de assumir o Comitê de Ética,
ministra aulas de pós-graduação no mestrado profissionalizante e acadêmico alèm de orientações. Outro exemplo é o
professor Alcídio Abrão que continua atuando realizando pesquisas e orientando. A Doutora Leticia Lucente Campos
que além de chefiar, atualmente sem ônus a Divisão de Dosimetría e Calibração do Centro de Proteção Radiológica
também continua orientando alunos. O professor Doutor Gian Maria A A. Sordi que depois de anos de aposentadoria
contínua assessorando o grupo de Proteção Radiológica do IPEN, participando de Congressos, orientando,
ministrando aulas de pós-graduação. A Doutora Constancia Pagano da Silva é outro exemplo de dedicação ao
Instituto. A Doutora Brigitte R. Pecequilo que já poderia ter se aposentado continua trabalhando, orientando,
ministrando cursos de pós-graduação. O próprio Superintendente, Doutor Claudio Rodrigues também se encontra na
lista dos aposentados.
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Anexo III

ReatorlEA-RIm""

O reator de pesquisa IBA - R l m foi inaugurado com o nome de Reator IE A - Rl em
1957. Posteriormente, após a gande reforma de 1996, passou a se chamar Reator lEARlm.

Este reator foi projetado para pesquisa, imerso em uma piscina (reator de piscina)
contendo água desmineralizada e dividida em dois compartimentos que podem ser
separados por meio de uma comporta metálica. Essa divisão permite, quando necessário,
que se faça a drenagem da água para eventual manutenção. Um dos compartimentos
contém o núcleo do reator. No início, foi utilizado principalmente para experimentos de
física nuclear e testes que verificavam as suas condições de operação. Logo se descobriu
que estava ocorrendo vazamento dos elementos combustíveis. Isso foi discutido no texto
principal desse trabalho de doutoramento.

Embora falemos o tempo todo que ele foi concebido para operar a 5MW, sabemos que
isso não ocorreu quando analisamos os trabalhos publicados. Percebe-se que não havia um
regime definido e isso é confirmado em um documento intemo do Departamento

Até

1967 a sua potência de operação variou entre 200kW e 2Mw. Posteriormente a essa data
com a produção de rotinas, sobretudo de iodo 131, passou a operar a 2MW por um período
de 8 horas por dia durante a semana de segunda a sexta. No entanto não manteve sempre
esse regime tendo que parar para manutenção várias vezes. Foram várias as utilizações do
reator, incluindo pesquisas de radioquímica, física nuclear, produção de radioisótopos para
uso em medicina, indústria e agricultura, irradiação de materiais dosimétricos, testes de
detectores, irradiação de placas combustíveis, irradiação de materiais para estudos de
danos de irradiação, etc.

A partir do fínal do ano de 1996, o reator passou a operar 64 horas contínuas na semana,
visando a produção de samário 153. Todo esse tempo o reator operava a 2MW. A partir de
1997, após uma grande reforma, comentada no texto principal, o reator passou a operar a
Nesse anexo serão feitas algumas poucas considerações técnicas que não cabiam no texto principal para facilitar a
visualização do que é o reator lEA-Rim
"^"Relatório intemo, sem data (provavelmente de 2002) e sem autor fomecido pelo Doutor Roberto Frajndlich em 2003.
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5MW com a finalidade de aumentar a quantidade de amostras irradiadas e produzir novos
radioisótopos para atender a crescente demanda nacional. Não obstante esse regime de
operação continuou por somente 6 meses (abril de 1998), esperando que ficassem prontas
as células de produção do molibdênio 99 e iodo 131..

Hoje (final de 2003), o reator ainda opera a 2MW, embora tenha condição de operar a
5MW, pois a queima do combustível a uma maior potência implica uma maior troca dos
elementos combustíveis, não estando a Instituição ainda em condição de fazê-lo em grande
quantidade. Na atual estrutura do IPEN o reator lEA - R i m faz parte do Centro do reator
de Pesquisa (CPRq).

No decorrer dos 44 anos o reator sofreu várias reformas para se adequar às normas de
segurança mais recentes, e uma delas, comentada no texto principal, ocorreu em 1996 e
1997. Essas reformas tomaram o reator extremamente seguro quanto às normas de
proteção radiológica. Dentro da estrutura do reator, sempre existiu uma área responsável
pela manutenção e uma extema à sua estmtura que é responsável pelo cumprimento das
normas de proteção radiológica. Essas equipes garantem o cirniprimento das normas de
segurança do reator e o seu bom fimcionamento.
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CNEN altera normas de radioproteção
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C Ó P I A DA M I N U T A A SER E N C A M I N H A D A PARA O G O V E R N A D O R D O E S T A D O DE S Ã O
PAULO, JÂNIO QUADROS DESIGNANDO O DOUTOR MARCELLO DAMY DE SOUZA
SANTOS C O M O DIRETOR DO lEA.
FONTE. D O C U M E N T O P E R T E N C E N T E À BIBLIOTECA DO IPEN N Ú M E R O 061.6/D637,
LIVRO 20709, P Á G I N A 29.
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P R I M E I R O PASSO PARA A C O N S T R U Ç Ã O DO REATOR IEA-RI

P R É D I O D O R E A T O R l E A - R l S E N D O C O N S T R U Í D O EM 1956.
F O N T E : A R Q U I V O IPEN (SEM DATA).

492

i I

PRIMEIRO A N D A R DO R E A T O R I E A - R I S E N D O C O N S T R U Í D O . À ESQUERDA, DE
Ó C U L O S , O D O U T O R F A U S T O W. DE LIMA.
F O N T E : A R Q U I V O IPEN (SEM D A T A )

493

S A G U Ã O DA PISCINA D O R E A T O R I E A - R I EM C O N S T R U Ç Ã O
F O N T E : A R Q U I V O IPEN (SEM DATA)

494

I N A U G U R A Ç Ã O DO R E A T O R I E A - R I , T E N D O EM UM S E G U N D O P L A N O O P A I N E L DE
C O N T R O L E DO REATOR, C O M A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
JUSCELINO KUBITSCHEK, O G O V E R N A D O R DO E S T A D O DE SÃO PAULO JÂNIO
QUADROS E AO FUNDO, QUASE ESCONDIDO, O DIRETOR DO lEA DOUTOR MARCELLO
D A M Y DE SOUZA S A N T O S .
F O N T E : A R Q U I V O IPEN (SEM DATA).

495

INÍCIO DA P U R I F I C A Ç Ã O DE U R Â N I O NA R A D I O Q U Í M I C A .
À ESQUERDA, DE ÓCULOS, O D O U T O R FAUSTO W. DE
LIMA. E À DIREITA O DOUTOR ALCÍDIO ABRÃO.
FONTE: A R Q U I V O IPEN (SEM DATA).

496

INICIO DA C O N S T R U Ç Ã O DO PRÉDIO DA E N G E N H A R I A QUÍMICA. NO C E N T R O O
DOUTOR ALCÍDIO ABRÃO TENDO À SUA DIREITA O SUPERINTENDENTE DO lEA
DOUTOR RÔMULO RIBEIRO PIERONI
FONTE: A R Q U I V O IPEN (SEM DATA)

497

Q U E I M A DO D I U R A N A T O DE SÓDIO
FONTE: A R Q U I V O IPEN (SEM D A T A )

498

COLUNAS E TANQUES PARA O PROCESSO DE PURIFICAÇÃO
F O N T E : A R Q U I V O IPEN (SEM D A T A )
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F O T O C Ó P I A P A R C I A L DA C A R T A E N V I A D A P E L O D O U T O R C L A U D I O R O D R I G U E S
P A R A O S U P E R I N T E N D E N T E D O l E A E M 1973.
FONTE: C E D I D A P E L O D O U T O R C L A U D I O R O D R I G U E S EM 19/12/2003
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FOTOCOPIA PARCIAL DA RESPOSTA DO SUPERINTENDENTE DO lEA PARA O
D O U T O R C L A U D I O R O D R I G U E S EM 1973.
F O N T E : C E D I D A P E L O D O U T O R C L A U D I O R O D R I G U E S EM 19/12/2003

502

«

:»><

VISTA PARCIAL DO PREDIO DO R E A T O R DE PESQUISA lEA Rl
DESTACANDO A CHAMINÉ QUE É MONITORADA CONTINUAMENTE,
F O N T E : F O T O G R A F I A (2002) A N A M A R I A P I N H O LEITE G O R D O N

503

COMBUSTÍVEIS QUEIMADOS DO REATOR IEA-RI SENDO MONITORADOS ANTES
DO EMBARQUE PARA OS EUA.
FONTE: ARQUIVO PESSOAL DO DOUTOR ROBERTO FRAJNLICH

504

C O L E Ç Ã O DE D O C U M E N T O S E N C A D E R N A D O S P E L O
DOUTOR RÔMULO RIBEIRO PIERONI
FONTE: F O T O G R A F I A (2003) D O U T O R C A R L O S H E N R I Q U E
MESQUITA PARA O TRABALHO

505

V I S T A P A R C I A L D O P R E D I O D O R E A T O R IPEN/MB-OI C O N T R U I D O EM U M A
PARCERIA D O IPEN C O M A MARINHA DO BRASIL (CTM). O REATOR FICOU
C R Í T I C O P E L A P R I M E I R A V E Z EM 1988.
F O N T E : F O T O G R A F I A (2002) A N A M A R I A P I N H O LEITE G O R D O N

506

NÚCLEO DO REATOR IPEN/MB-OI C O N S T I T U I D O DE M A T E R I A L FÍSSIL A R R A N J A D O
DE F O R M A A P E R M I T I R A R E A Ç Ã O N U C L E A R EM C A D E I A A U T O - S U S T E N T A D A E
CONTROLADA.
F O N T E : F O T O G R A F I A M A R C E L L O V I T O R I N O (2002) C E D I D A P E L O A S S E S S O R DA
S U P E R I N T E N D E N C I A D O I P E N , Sr. E D V A L D O R. P. F O N S E C A .

507

A M O S T R A D O R DE AR MERLIN GERIN (FRANCÊS) M O D E L O AP 40 L O C A L I Z A D O
D E N T R O DAS C E R C A N I A S DO IPEN. C O N T R O L E DE E F L U E N T E S RADIOATIVOS
GASOSOS
FONTE: FOTOGRAFIA (SEM DATA) DO A R Q U I V O DE ANA MARIA PINHO LEITE
GORDON

COWÍSSÃO lt£i^Jí^^L Dc íSJ:^
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íJUCLEAR/SP-IPEN

M O N I T O R A Ç Ã O DE UMA ÁREA PARA A D E T E R M I N A Ç Ã O DE NÍVEIS DE R A D I A Ç Ã O
REALIZADA PELA EQUIPE DE E M E R G Ê N C I A R A D I O L Ó G I C A D O IPEN
F O N T E : F O T O G R A F I A M A R C E L L O V I T O R I N O (2002) C E D I D A P E L O A S S E S S O R DA
S U P E R I N T E N D Ê N C I A D O I P E N , Sr. E D V A L D O R. P. F O N S E C A .

509

L A S E R : P U L S O D E U M L A S E R D E Nd D E S E N V O L V I D O N O I P E N , C O M E N E R G I A D E
37J POR P U L S O .
F O N T E : F O T O G R A F I A C E D I D A P E L O D O U T O R N I L S O N D. V I E I R A J U N I O R

510

LASER: FOTO DA P R O P A G A Ç Ã O DE UM T R E M DE PULSOS C O M D U R A Ç Ã O
T E M P O R A L D E 60 fs D O S I S T E M A D E T c u b o ( T A B L E T O P T E R A W A T T L A S E R ) Q U E V I S A
O D E S E N V O L V I M E N T O DE UM LASER C O M POTÊNCIA DE PICO DE 1 T W S O B R E U M A
MESA.
F O N T E : F O T O G R A F I A C E D I D A P E L O D O U T O R N I L S O N D. V I E I R A J U N I O R

511

L A B O R A T Ó R I O DE PESQUISA DE C É L U L A A C O M B U S T Í V E L SOB A CHEFIA DO
DOUTOR M A R C E L O LINARDI NO IPEN (CCTM).
F O N T E : F O T O G R A F I A (2003) D O U T O R C A R L O S H E N R I Q U E M E S Q U I T A PARA O
TRABALHO.

512

ENTRADA DO C E N T R O DO R E A T O R DE PESQUISAS
F O N T E : F O T O G R A F I A ( 2 0 0 2 ) A N A IMARIA P I N H O L E I T E G O R D O N .

513

PESQUISADORES DA ÁREA DE CIENCIA E T E C N O L O G I A DE MATERIAIS
C O L O C A N D O A M O S T R A S EM E S T A Ç Õ E S PARA SE S U B M E T E R E M À A Ç Ã O DE
AGENTES CORROSIVOS PARA POSTERIOR ANÁLISE EM LABORATÓRIO.
F O N T E : F O T O G R A F I A M A R C E L L O V I T O R I N O (2002) C E D I D A P E L O A S S E S S O R
D A S U P E R I N T E N D E N C I A D O I P E N , S r . E D V A L D O R. P. F O N S E C A .

514

C I C L O T R Ó N C Y C L O N E 3 0 , C A P A Z D E A C E L E R A R P R Ó T O N S C O M E N E R G I A E N T R E 15 e
30 MeV E I N T E N S I D A D E DE C O R R E N T E DE 300 M I C R O A M P E R E S . U T I L I Z A D O
P R I O R I T A R I A M E N T E E M I R R A D I A Ç Õ E S P A R A A P R O D U Ç Ã O R O T I N E I R A D E G a - 6 7 , F-18,
1-123 E T I - 2 0 I . A O F U N D O O D O U T O R V A L D I R S C I A N I .
F O N T E : F O T O G R A F I A (2000) D O U T O R V A L D I R SCIANI

515

SISTEMA DE IRRADIAÇÃO DO GÁS Xe-124 UTILIZADO NA IRRADIAÇÃO COM
P R Ó T O N S , N O C I C L O N E 3 0 , P A R A P R O D U Ç Ã O R O T I N E I R A D E 1-123 D E A L T A P U R E Z A .
F O N T E : F O T O G R A F I A (2002) D O U T O R V A L D I R SCIANI

516

I R R A D I A D O R DE Co-60 U T I L I Z A D O P A R A E S T E R I L I Z A Ç Ã O DE IMATERIAIS
MÉDICOS E CIRÚRGICOS
F O N T E : F O T O G R A F I A M A R C E L L O V I T O R I N O (2002) C E D I D A P E L O A S S E S S O R
D A S U P E R I N T E N D Ê N C I A D O I P E N , Sr. E D V A L D O R. P. F O N S E C A .

517

S A G U Ã O DA PISCINA DO REATOR IEA-RI APÓS A ÚLTIMA R E F O R M A DO REATOR.
F O N T E : F O T O G R A F I A M A R C E L L O V I T O R I N O (2002) C E D I D A P E L O A S S E S S O R DA
S U P E R I N T E N D Ê N C I A D O I P E N , S r . E D V A L D O R. P. F O N S E C A .

518

PAINEL L O C A L I Z A D O N O "HALL" DO EDIFICIO A D M I N I S T R A T I V O D O IPEN
( B L O C O A), C O N S T A N D O O S A T U A I S O B J E T I V O S P E R M A N E N T E S DA
INSTITUIÇÃO.
FONTE: F O T O G R A F I A (2003) D O U T O R C A R L O S H E N R I Q U E M E S Q U I T A P A R A O
TRABALHO.

519

i

M E D A L H A P R E M I O M A S T E R DE CIÊNCIA E T E C N O L O G I A 2003 EM
EXPOSIÇÃO NA E N T R A D A PRINCIPAL DO PRÉDIO
A D M I N I S T R A T I V O DO IPEN ( B L O C O A).
F O N T E : F O T O G R A F I A (2003) D O U T O R C A R L O S H E N R I Q U E
MESQUITA PARA O TRABALHO.

520

