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Entrevista Tecnologia Nuclear

O que esperar do IEA-R1  
O gerente do CRPq, Frederico Genezini, 

vislumbra um horizonte de 15 a 20 anos de 

plena atividade para o IEA-R1, que, segundo 

ele, dará impulso às atividades a serem 

desenvolvidas no RMB.  

Radiação contra Aedes aegypti

Pesquisadores do IPEN e do CENA/USP 

retomam pesquisa para tornar mosquitos 

machos inférteis por radiação nuclear e com 

isso reduzir as populações do Aedes aegypti 

para combater doenças.Pág. 6

Pág. 7

Pág. 3

Iniciação CientíficaCNPq/PIBIC e CNEN/PROBIC

Abertas as incrições para lista de espera
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BOAS & NOVAS
Chefe de Gabinete do MCTI na CNEN

O chefe de Gabinete do Ministro Celso 

Pansera, da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), professor Carlos 

Augusto de Azevedo, esteve na sede da 

CNEN, no Rio de Janeiro, no dia 29 de 

janeiro, para uma reunião com o 

presidente Renato Machado Cotta e 

seus assessores. Dentre diversos temas, 

especial atenção foi dedicada ao Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), que 

está entre as ações prioritárias do 

MCTI. O empreendimento RMB, cujo 

escritório fica no IPEN, possibilitará o 

atendimento integral da demanda 

nacional por insumos utilizados em 

diagnósticos e terapias da medicina 

nuclear e beneficiará, também, a 

Coral do GREIC canta marchinhas

O ano começou animado com a 

apresentação do Coral do do Grêmio 

dos Funcionários do IPEN e CTMSP 

(GREIC) cantando marchinhas de 

Carnaval. O espetáculo aconteceu no 

Auditório Rômulo Ribeiro Pieroni, na 

tarde de 3 de fevereiro. Os integrantes 

do Coral foram conduzidos pela 

maestrina Márcia Braga Cascapera.  

Para os interessados em participar do 

grupo, basta entrar em contato com a 

secretaria do GREIC, pelos telefones 

(11) 3133-3133 e  9102, ou pelo 

endereço eletrônico  

greicgremio@gmail.com
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Encontram-se abertas, até o dia 25 de 

fevereiro, as inscrições para o processo de 

seleção de bolsistas de Iniciação 

Científica, para os Programas CNPq/PIBIC 

e CNEN/PROBIC, nas áreas de Biologia, 

Biomédicas, Bioquímica, Ecologia, 

Engenharia, Farmácia, Física, Odontologia, 

Química e áreas correlatas. O público alvo 

são alunos de graduação em nível 

superior, e a concessão do benefício, no 

valor de R$ 400,00, tem vigência entre 01 

de março a 31 de julho de 2016, com 

possibilidade de renovação.

É condição para os orientadores 

solicitantes o título de doutor ou perfil 

equivalente. Além disso, deve integrar o 

quadro de servidores da CNEN, 

comissionado ou colaborador  com 

vínculo formal em atividade, em algum 

Instituto. O edital também exige que o 

pesquisador tenha expressiva produção 

científica, tecnológica ou artístico-cultural 

recente, divulgada nos principais veículos 

de comunicação da área. Caberá ao 

orientador escolher e indicar o aluno com 

perfil e desempenho acadêmico 

compatíveis com as atividades previstas.

Do candidato à bolsa, o edital exige que 

esteja regularmente matriculado em 

curso de graduação no país e apresente 

bom desempenho acadêmico, 

comprovado pelo histórico escolar. O 

aluno deve estar com seu currículo 

Os documentos devem ser 

encaminhados em envelope

lacrado, identificado com a

ficha de inscrição anexa, colada

por fora, sendo um envelope

para cada solicitação de bolsa.

O local de entrega é o 

Centrode Ensino e Informação 
o

(CEI/IPEN), salas 128 (1  andar)
o

ou 205 (2  andar).

resumos e/ou painéis e apresentação oral, 

no Seminário Anual da CNEN.

Quanto ao plano de trabalho do bolsista, 

deverá estar vinculado a um projeto 

constante das linhas de pesquisa da 

CNEN, devendo demonstrar que o 

mesmo terá acesso a métodos e 

processos científicos e apresentar um 

cronograma de atividades por um 

período de 12 (doze) meses. O projeto de 

pesquisa ao qual o bolsista estará 

vinculado deverá ter aprovação de um 

Comitê de Ética, para as pesquisas que 

envolvam seres humanos, e apresentar o 

Certificado de Qualidade em 

Biossegurança quando envolver produtos 

transgênicos (Decreto 1752/95). No caso 

de pesquisa envolvendo animais, o 

projeto deve ser submetido ao Comitê de 

Ética no Uso de Animais do IPEN.

Os documentos exigidos são: CV Lattes 

impresso do candidato e do orientador 

(contendo as publicações, registro de 

patentes ou softwares); Histórico escolar 

analítico atualizado (2º semestre/2015); 

Comprovante de matrícula no curso de 

graduação; as ficha de inscrição e de 

cadastro PIBIC/PROBIC anexa ao Edital; o 

plano de trabalho detalhado, com 

respectivo cronograma de execução 

(modelo no Edital); e o projeto de 

pesquisa proposto pelo orientador.

inscrito na Plataforma Lattes do CNPq, 

não pode ter vínculo empregatício e 

obrigatoriamente deve dedicar-se às 

atividades acadêmicas e de pesquisa. 

Entre suas atividades, deve apresentar o 

seu trabalho, sob a forma de pôsteres, 

indústria e o desenvolvimento de mais 

pesquisas

Novo titular da DGI toma posse

Em breve cerimônia realizada na sede da 

CNEN, o matemático Cláudio de Souza 

Gimenez foi empossado como o novo 

titular da Diretoria de Gestão Institucional 

(DGI), substituindo Cristóvão Araripe 

Marinho. A nomeação de Gimenez foi 

publicada na edição Diário Oficial da União 

(DOU) de 14 de janeiro, e a posse ocorreu 

na segunda-feira, 18, na sede da CNEN. 

Gimenez possui mestrado em Gestão e 

Estratégia em Negócios pela (UFRRJ).

Uso de nêutrons impulsiona              
técnicas de imageamento

Grupo de pesquisa liderado 

por Reynaldo Pugliesi, do 

CRPq, desenvolve atividades 

de imageamento com 

nêutrons em vários campos, 

entre eles, o da arqueologia 

Págs. 4 e 5

Convênio garante R$ 30,2 mi para a Radioafarmácia
Repasse do Ministério da Saúde visa a manutenção do Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

(CBPF) e a obtenção do registro de radiofármacos junto à Anvisa. Medida também fortalecerá o SUS.
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Editorial

Na fronteira do conhecimento
a transmissão dos vírus da dengue, zika, 

chikungunya e febre amarela. Trata-se da 

Técnica do Inseto Estéril (TIE), que consiste 

na esterilização dos machos na fase de 

pupa, por meio de dose controlada de 

radiação gama de uma fonte de Cobalto-

60.  Os trabalho, iniciados em 2012, foram 

interrompidos por falta de financiamento. 

Agora, com o aumento dos casos de zika, 

os estudos serão retomados.

“De repente, tudo mudou porque o 

problema do Aedes aegypti tomou esse 

vulto enorme e agora há uma corrida 

desenfreada”, diz a pesquisadora Anna 

Lucia Casanas Haasis Villavicencio, do CTR. 

O Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 

do IPEN é o único com capacidade para 

irradiar 2 milhões de mosquito por minuto. 

É mais um exemplo da tecnologia nuclear 

aplicada ao bem estar social, um 

compromisso do IPEN (pág.3), assim  

como a preservação de acervos culturais, 

vide a colaboração com a USP, que 

viabilizou a descontaminação de desenhos 

oiginais  da FAU (pág. 7).

É garantir a manutenção do Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação (CBPF) e a 

obtenção do registro de radiofáramos 

produzidos no IPEN junto à ANVISA. Para 

isso, foi celebrado um convênio entre a 

CNEN e o Ministério da Saúde, com o 

aporte de     R$ 30,2 mi. Todo esse 

conjunto de atividades colocam o IPEN na 

fronteira do conhecimento. É 

fundamental, pois, continuar investindo na 

formação de novos pesquisadores, 

incentivando-os desde a graduação por 

meio dos programas de IC (pág.8). Assim, 

com o perdão pelo trocadilho, faremos 

história promovendo conhecimento para 

muito além da fronteira.  

O IPEN completa, este ano, seis décadas. O 

planejamento institucional realizado em 

2013, que vislumbrava o ano de 2020, já 

àquela altura apontava para a necessidade 

de metas ousadas, investindo em projetos 

de interesse nacional, como, por exemplo, 

o do Reator Multipropósito Brasileiro 

(RMB). Nesse percurso, é sempre bom 

destacar o pioneirismo do primeiro reator 

nuclear de pesquisa do Brasil, o IEA-R1. Há 

vários trabalhos de ponta sendo 

desenvolvidos a partir desse reator, que 

vão desde desenvolvimento de novos 

nanomateriais e semicondutores, até 

estudos de arqueologia, conforme aponta 

o gerente do CRPq, Frederico Genezini, na 

seção Entrevista (pág. 6).

É graças à excelência do IEA-R1 que o 

grupo de pesquisa liderado por Reynaldo 

Pugliesi tem realizado atividades de 

imageamento com nêutrons para estudo 

de diversos objetos nos campos 

tecnológicos e da pesquisa acadêmica. Por 

meio da tomografia por nêutrons, foi 

identificado um fragmento de osso de 

parte do dedo de um crocodylomorpha, 

datado do período cretáceo. Ele estava 

parcialmente incrustado em rocha de 

origem fluvial, proveniente de escavações 

de um sítio arqueológico localizado na 

cidade de Jales (SP). A qualidade das 

imagens obtidas por essas técnicas só      é 

possível porque o IEA-R1 fornece a 

quantidade de nêutrons adequadas para 

esta finalidade (págs. 4 e 5).

Outro importante projeto, esse em 

parceria com o Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura da USP (Cena), em 

Piracicaba, é usar a radiação para diminuir 

progressivamente a população do 

mosquito Aedes aegyti, reduzindo também 
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exigências regulatórias e a aquisição de 

equipamento e material permanente para 

o desenvolvimento, qualificação e 

inovação de produtos radiofármacos. 

De acordo com Jair Mengatti, gerente do 

CR e diretor de Produtos e Serviços do 
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amplo acordo de colaboração entre IPEN 

e USP para a conservação de acervos e 

bens culturais. Segundo Pablo, o objetivo 

é ajudar a preservar os acervos da USP, 

que são materiais riquíssimos e 

importantes para a memória da 

instituição. Alguns são muito peculiares”, 

destacou Pablo.

Entre esses, os Diários de Navegação do 

N/Oc. Prof. W. Besnard, do período entre 

30/05/1967 e 26/02/1984, que faz parte 

do projeto "Memória da Oceanografia no 

Brasil – o papel do Navio Oceanográfico 

Prof. Wladimir Besnard” do IO, 

apresentado e contemplado pela Pró-

Reitoria de Cultura e Extensão da USP 

através do Edital Memória USP. 

As plantas da FAU também são parte de 

projeto de conservação de acervos 

submetido a esse edital. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE-CNEN

Convênio celebrado entre o Ministério da 

Saúde (MS) e a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) vai garantir R$ 

30.251.840,00 ao Centro de Radiofarmácia 

(CR) do IPEN, visando à manutenção do 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

(CBPF) e a obtenção do registro de 

radiofármacos junto à ANVISA. Os Termos 

de Execução Descentralizada de Recursos 

– TEDR – foram publicados no Diário 

Oficial da União, em 28 de dezembro de 

2015 (Seção 3, página 51).

O apoio financeiro será realizado 

mediante três TEDR e tem como objetivo 

o fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde – SUS, principalmente na área de 

medicina nuclear. Os recursos têm como 

finalidade a reforma de unidades do 

complexo da saúde para atendimento às 

Antes mesmo da publicação

no D.O.U., o presidente da CNEN, 

Renato Machado Cotta, 

já havia anunciado o apoio 

financeiro ao CR quando de

sua visita ao IPEN, em 16 de 

dezembro passado.

Mais R$ 30,2 mi para o Centro de Radiofarmácia 

Desenhos originais do acervo da FAU são irradiados no CTR
Mais de dois mil desenhos originais e 

materiais bibliográficos da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-

USP) (foto) foram higienizados no 

Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 

do Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR). Sob a coordenação do pesquisador 

Pablo Vásquez, o processo de irradiação 
Co Gama com 60 promove a 

descontaminação dos documentos, 

eliminando insetos e fungos e permitindo 

que o material seja manuseado pela 

equipe de conservação, sem colocar em 

risco a saúde dos funcionários.

Essa parceria com a FAU faz parte de um 

COLABORAÇÃO IPEN/USP

responsáveis pelo atendimento de mais 

de 2 milhões de procedimentos a cada 

ano. Para a Sociedade Brasileira de 

Medicina Nuclear (SBMN), existe uma 

subutilização dessa especialidade por 

parte da população brasileira, em especial 

dos usuários do SUS.

Mas a expansão não deve se restringir à 

produção, na opinião de Mengatti. Ele 

destaca a necessidade de investimentos 

em pesquisas na área. "Sem pesquisa não 

chegaremos a lugar algum. É fundamental 

buscarmos financiamento junto a agências 

de fomento, porque é pela pesquisa que 

avançaremos continuamente no clico de 

produção dos radiofármacos”.

IPEN, esse convênio vem consolidar a 

parceria entre o MS e o Instituto, e vai 

permitir que o Centro de Radiofarmácia 

possa se adequar as boas práticas de 

fabricação no que tange à produção de 

radiofármacos injetáveis. "Nós temos a 

missão constitucional de atender a 

sociedade fornecendo quase 100% dos 

radiofármacos no Brasil. Quanto melhor e 

mais eficiente for o nosso serviço, mais 

beneficiada será a população”, afirmou.

Mengatti ressalta que o fortalecimento do 

SUS no âmbito da medicina nuclear é uma 

das reivindicações de pesquisadores, 

médicos e demais profissionais da área. 

Atualmente, a medicina nuclear brasileira 

conta com 436 centros em operação, 

CARTÃO 
DE VISITA

A  LaserTools, que faz cortes e 

moldagens industriais a laser e foi 

originada na Divisão de Óptica do 

IPEN, em 1998, foi uma das 

empresas analisadas na pesquisa de 

mestrado de Paula Salomão 

Martins, na Escola Politécnica da 

USP, sob orientação de Ary Plonski. 

Ela pesquisou spin-offs nas áreas de 

física e química em São Paulo, 

ligadas à USP. Segundo Paula, as 

áreas que mais têm empresas spin-

offs são as de engenharias, de 

tecnologia da informação e de 

computação. Nos cursos de física e 

química, os alunos são pouco 

estimulados para iniciativas 

empreendedoras, diz a pesquisa. 

Paula destacou três casos no 

Centro de Inovação, 

Empreendedorismo e Tecnologia 

(CIETEC), do IPEN. A LaserTools 

ficou incubada no Cietec e hoje 

possui sede própria, tendo à frente 

o físico Spero Morato, ex-

superintendente do Instituto. Paula 

destaca que a empresa foi 

importante porque surgiu antes da 

Lei da Inovação, de 2004, que 

favoreceu a participação de 

pesquisadores como sócios, além 

do nascimento de novas 

experiências nesse campo. O IPEN 

foi um dos pioneiros em inovação, 

no Brasil, nos anos 90, justamente 

com a criação do CIETEC, a maior 

incubadora do país na atualidade. 

Em agosto, durante as 
ocomemorações do 59  aniversário 

do Instituto, o Laboratório 

Biosintesis, associado ao CIETEC, 

fechou acordo com o IPEN para o 

desenvolvimento de novas técnicas 

e metodologias para pesquisa in 

vitro na área de segurança e 

eficácia de radiofármacos e 

biomateriais. Por sua história de 

sucesso, o CIETEC entra para a 

galeria de destaques e é um Cartão 

de Visita do IPEN.
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Convênio tem como objetivo o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
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PARCERIA IPEN/CENA-USPFREDERICO GENEZINI

"IEA-R1 dará impulso às atividades do RMB" Radiação é alternativa contra Aedes aegypti
Um método para tornar mosquitos 

machos inférteis por radiação nuclear 

pode ajudar a reduzir as populações do 

Aedes aegypti, transmissor de zika, 

dengue e chikungunya. Através da 

aplicação da Técnica do Inseto Estéril 

(TIE), um grupo de cientistas brasileiros 

do Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA/USP), de Piracicaba/SP, 

e do IPEN, vai avaliar os efeitos da 

radiação ionizante nas fases do ciclo 

evolutivo (ovo, larva, pupa e adultos) do 

Aedes aegypti como um método 

alternativo de controle de manejo 

integrado dessa praga, declarada 

emergência de saúde pública 

internacional pela Organização Mundial 

da Saúde (OAS).

A pesquisa "Efeitos da radiação ionizante 

nas fases do ciclo evolutivo do Aedes 

aegypti visando o seu controle através da 

TIE” será realizada no Laboratório de 

Radiobiologia e Ambiente do CENA/USP, 

em Piracicaba/SP, e nos laboratórios do 

Centro de Tecnologia das Radiações do 

IPEN. O trabalho atende a uma demanda 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) visando diminuir a 

incidência das doenças transmitidas pelo 

Aedes aegypti.

A técnica consiste em expor os machos 

do Aedes aegypti a raios-X ou gama e 

com isso tornar o esperma estéril. Esses 

mosquitos machos criados em laboratório 

poderiam, então, ser liberados para cruzar 

com as fêmeas da espécie cujos ovos 

nunca se desenvolveriam. Dessa maneira, 

reduz-se o número de insetos numa 

determinada área sem matar animais ou 

usar produtos químicos.

Após a irradiação, serão avaliadas as 

viabilidades dos ovos, larvas, pupas e 

adultos provenientes dos adultos 

emergidos em cada fase do ciclo 

evolutivo do inseto irradiado, para se 

determinar as doses letais e esterilizantes.

Os procedimentos de irradiação serão 

realizados em equipamento de raios-X 

modelo RS-2400V e em irradiadores 

gama de Cobalto-60 (Panorâmico, 

Gammacell e Multipropósito), também 

sob diferentes condições quanto à taxa e 

dose de radiação absorvida. Já a cultura 

do mosquito será mantida nas instalações 

do CENA/USP, sob condições controladas.
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em 2013 assumi a gerência do CRPq. 

Como é gerenciar o Centro que abriga o 

primeiro reator nuclear de pesquisas do 

Brasil e que deu origem ao IEA/IPEN?

É uma grande honra trabalhar no CRPq e 

gerenciá-lo é uma grande 

responsabilidade. Muitos nomes de 

destaque internacional passaram por aqui 

como o Dr.José Goldenberg e o Dr. Laercio 

Vinhas, e temos uma ferramenta que 

muitos países adorariam ter. Hoje, temos 

uma ótima equipe que trabalha na 

pesquisa e na operação do reator em 

quem eu confio plenamente. Isso facilita 

muito meu trabalho aqui.

Como um reator de quase 60 anos pode 

atuar na fronteira do conhecimento? 

As técnicas que usamos aqui no reator são 

bastante específicas e com capacidades 

únicas. Há vários trabalhos de ponta sendo 

desenvolvidos com essas técnicas, que vão 

desde desenvolvimento de novos 

nanomateriais e semicondutores, até 

Fale sobre sua trajetória no IPEN.

Vim das “categorias de base”. Minha 

trajetória no IPEN começou em 1994, na 

iniciação científica, depois o mestrado e o 

doutorado, todos no CRPq, trabalhando 

com física nuclear. Em 2005, fui contratado 

pela CNEN para o CRCN-NE, onde tive 

grandes realizações e fiz ótimas amizades. 

Em 2007, retornei para o IPEN, e vim 

trabalhar novamente no CRPq. Em 2009, 

formamos o grupo de Física Nuclear 

Aplicada que trabalha com instrumentação 

nuclear aplicada à física nuclear. Além de 

pesquisas nesse grupo, também me 

dedico às atividades voltadas ao ensino. 

Oriento alunos de mestrado e doutorado e 

participo, desde 2009, do curso de 

Fundamentos da Tecnologia Nuclear – 

Física Nuclear e Aplicações e desde 2013 

do curso de Tópicos Especiais de Estatística 

Aplicada à Tecnologia Nuclear. Também 

As constantes mudanças na legislação 

que contemplam benefícios para quem 

trabalha na área nuclear estão 

inviabilizando os serviços no CRPq? 

Como gerenciar os conflitos entre 

servidores?

Essa é uma questão muito complicada, 

pois a lei que atualmente regulamenta a 

GEPR inviabilizou o trabalho em turno, ou 

seja, no regime de 30 horas semanais, e a 

possível alteração desta lei depende de 

instâncias superiores do governo federal. 

Até abril de 2015, operávamos 

semanalmente por 60 horas contínuas e, 

atualmente, operamos 8 horas diárias, 4 

dias por semana. Nossos servidores estão 

se esforçando para se readaptar ao novo 

regime de operação tanto do ponto de 

vista pessoal quanto técnico, mas 

infelizmente algumas atividades 

importantes do reator tornaram-se 

inviáveis. Caso a lei seja alterada, o IEA-R1 

está pronto para retornar à operação 
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estudos de arqueologia. Também 

desenvolvemos e aprimoramos 

tecnologias que têm benefício direto para 

sociedade. Agora mesmo estamos 

iniciando um estudo para produção de 

células solares por meio irradiação com 

nêutrons do reator. Por falar em nisso, ano 

que vem teremos as comemorações de 60 

anos do reator.

O que você vislumbra para o IEA-R1?

Nosso reator tem sido modernizado 

constantemente nos últimos anos, com 

grandes investimentos da casa. Os 

visitantes de outros reatores elogiam 

muito o IEA-R1. Acredito que o reator 

pode continuar contribuindo com a 

sociedade brasileira para além de um 

horizonte de 15 a 20 anos e dando 

impulso às atividades que serão 

desenvolvidas no RMB.

De acordo com os pesquisadores Valter 

Arthur, do CENA, e Anna Lucia Casanas 

Haasis Villavicencio, do IPEN, a 

vantagem da TIE é que os mosquitos 

estéreis podem ser mais facilmente 

aceitos como alternativa de controle do 

Aedes aegypti.

"No controle com mosquitos 

transgênicos, por exemplo, os insetos 

morrem na fase de larva; no controle 

com mosquitos estéreis, a larva não 

chega eclodir dos ovos. Além disso, 

alguns países não aceitam a utilização 

de transgênicos, porque não se sabe o 

que poderá ocorrer com liberação 

massiva desses. Assim, a liberação de 

insetos estéreis é uma das alternativas 

mais viáveis de controle do Aedes 

aegypti”, justificam os pesquisadores.

Uma geração de mosquitos machos 

estéreis, que leva cerca de um mês para 

ser produzida, deve superar a 

quantidade dos mosquitos machos 

nativos – em 10 ou 20 vezes – para 

deixar uma marca na população do 

inseto. "Isso requer milhões de machos, 

tornando o método mais apto para 

vilas ou cidades do que para 

metrópoles”, disse, em entrevista 

coletiva, Aldo Malavasi, vice-diretor-

geral da Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA).

O projeto CENA-IPEN, apresentado em 

janeiro ao MCTI, foi orçado em 

aproximadamente R$ 500 mil, sendo 

R$242 mil para execução este ano e 

R$242 mil para 2017. Os recursos serão 

destinados à ampliação dos 

laboratórios, compra de matérias e 

cinco bolsas de Iniciação Científica. 

Além de Valter (coordenador) e Anna 

Lúcia, também integram a equipe os 

pesquisadores Thiago Mastrangelo, do 

CENA/USP, o doutorando André Ricardo 

Machi, do IPEN/USP, e Marcio A. Gava, 

da ASR/LAB, de São Carlos.

"Se o Brasil soltar um grande número de 

machos estéreis, levaria poucos meses 

para reduzir a população, mas isso tem 

que ser combinado com outros 

métodos", declarou Malavasi. Já está 

agendada para o dia 16 de fevereiro 

uma reunião entre autoridades 

brasileiras e especialistas da AIEA, que 

tem sede em Viena, para discutir como 

melhor implementar a TIE no país que é 

sede dos Jogos Olímpicos, em agosto 

deste ano.

Os pesquisadores tinham obtido 

sucesso com a técnica de esterilizar o 

Aedes aegypti com radiação já em   

2012, quando os primeiros resultados 

foram apresentados no Congresso 

Brasileiro de Entomologia, em Curitiba. 

Foi a primeira vez que o procedimento 

foi testado nessa espécie de mosquito 

no Brasil. Parado havia três anos por 

falta de financiamento, projeto será 

retomado devido a crise principalmente 

de zika e dengue. 

Técnica segura e eficiente, dizem pesquisadores
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contínua de 60 horas.

É sabido que, com a aposentadoria de 

pesquisadores, algumas áreas podem 

deixar de ser exploradas por falta de 

pessoal. O CRPq está se organizando 

para esse cenário? De que maneira?

Estamos em processo de mapeamento das 

áreas mais importantes, seja por obrigação 

da CNEN seja pelos benefícios que levam à 

sociedade. Há um lado triste, uma vez que 

algumas de nossas linhas de pesquisa 

podem ser descontinuadas, contudo, isso 

também pode trazer benefícios, caso esse 

processo seja uma janela de oportunidade 

que nos torne mais competitivos nas linhas 

que sobreviverem.

O IEA-R1 recebe visitas de estudantes, 

que saem fascinados com a experiência. 

Essa é uma faceta que deve ser mais 

explorada, na sua opinião? Como 

conciliar com a questão da segurança?

Para nós, é uma das principais tarefas do 

reator a divulgação das aplicações sociais 

da energia nuclear. Recebemos cerca de 

1000 pessoas anualmente e tentamos, 

sempre que possível, divulgar o reator na 

imprensa. Nosso reator é um dos poucos 

no mundo em que é possível se visitar o 

saguão da piscina com ele em operação.  

Portanto, a oportunidade de ver o efeito 

Cherenkov pessoalmente é um privilégio 

de nossos visitantes. Dá uma ótima selfie... 

A questão de segurança sempre surge, 

mas temos uma equipe bem preparada e 

sistemas que nos dão muitas informações 

e minimizam riscos. Portanto, respeitando 

as normas, esperamos continuar a 

fomentar essa atividade que consideramos 

uma obrigação do IPEN. 

Você é apontado como uma nova 

liderança no IPEN. Pretende alçar vôos 

maiores?

Avise-me quem está apontando isso que 

vou lá tirar satisfação! Falando sério, a 

gerência do CRPq, ainda que tenha sido 

uma experiência muito rica, mostrou-me o 

enorme desgaste que as pessoas nesses 

cargos sofrem. Entrar para a gestão foi 

circunstancial e não algo planejado e, por 

isso, apesar de não estar em meus planos, 

não posso afirmar que em algum outro 

momento não contribuirei novamente com 

a área de gestão. De qualquer forma, num 

futuro próximo, pretendo me dedicar mais 

às minhas atribuições de pesquisa e 

também de ensino.

Das ‘categorias de base’ para a 

gerência do Centro que abriga o 

primeiro reator nuclear de 

pesquisas do Brasil. Um grande 

passo na carreira desse físico de 

apenas 44 anos, considerado uma 

nova liderança no IPEN, habilidoso 

no gerenciamento de conflitos. 
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Quando se fala em imagem radiográfica, 

a idéia que vem à mente é aquela de um 

exame radiológico para fins médicos com 

o intuito de mapear estruturas internas 

de orgãos para um diagnóstico preciso. 

Normalmente, um feixe de raios-X é 

utilizado como radiação penetrante, 

incide em um objeto, e a intensidade 

transmitida por ele forma uma imagem 

bidimensional (2D) da sua estrutura 

interna, a qual pode ser registrada em um 

filme. Existe, porém, outra técnica, 

também com raios-X, que pode ser 

utilizada para a geração de imagens 

tridimensionais (3D) dos objetos, 

denominada tomografia.

Além das imagens médicas, essas 

técnicas, juntas, são amplamente 

empregadas para o estudo de diversos 

tipos de objetos nos campos 

tecnológicos e de pesquisa acadêmica, 

como, por exemplo, arqueológicos,

biológicos, energéticos etc.

Outras radiações penetrantes, como os 

nêutrons, também podem ser utilizadas 

para a geração de imagens. São radiações 

de origem nuclear e, pelas características 

de sua interação com a matéria, podem 

ser atenuados (tornados menos intenso) 

por materiais ricos em hidrogênio como a 

água, cerâmicas, fibras orgânicas, 

borrachas, adesivos, entre outros, mesmo 

se envoltos por espessas camadas de 

alguns metais.

"De uma maneira geral, as informações 

da estrutura interna dos objetos, trazidas 

por estas duas radiações, são 

complementares entre si. Comparando 

duas imagens radiográficas de um 

mesmo objeto (um cartucho por 

exemplo), sendo uma formada por raios-x 

e outra por nêutrons, é possível observar 

o caráter complementar", explicou o 

pesquisador Reynaldo Pugliesi, do Centro 

do Reator de Pesquisas (CRPq), do IPEN, 

acrescentando que, dentre as várias 

técnicas de imageamento que utilizam 

nêutrons, destacam-se as da radiografia 

em filmes convencionais e polímeros, 

tempo-real, e a da tomografia. 

Pesquisas no IPEN

Segundo Reynaldo, as atividades de 

imageamento com nêutrons no CRPq 

iniciaram-se entre 1987 e 1988, quando 

foram utilizados os feixes de dois dos 

canais de irradiação do Reator Nuclear de 

Pesquisas IEA-R1, para verificar a 

viabilidade de se obter radiografias com 

nêutrons. Devido aos bons resultados 

preliminares, em fins de 1988, foi 

formado um grupo de trabalho para 

projetar e construir um equipamento 

versátil, capaz de produzir imagens 

radiográficas por diversas técnicas com 

nêutrons, que ficou operacional em 1992 

e foi instalado neste mesmo reator.

"Nesta época foram desenvolvidas 

técnicas de imageamento empregando 

diversos tipos de conversores de 

radiação, confeccionados em Gadolínio, 

Disprósio e Boro, combinados com filmes 

convencionais para raios-X e polímeros 

para o registro das imagens", explicou o 

pesquisador.

Entre 1998 e 2001, o equipamento foi 

otimizado, possibilitando a instalação de 

um sistema para imageamento em 

tempo-real. Nessa fase, foram utilizados 

novos conversores de radiação e 

implementado um sistema eletrônico 

para a digitalização e processamento de 

imagens, que permitiu um avanço 

significativo quanto à qualidade das 

imagens obtidas. Em 2005, o grupo 

desenvolveu técnicas inéditas de 

imageamento "induzidas por nêutrons" 

com a finalidade de inspecionar materiais 

finos com espessura micrométrica.

Em 2009, a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) aprovou um projeto de pesquisa 

cujo objetivo era o de construir, 

desenvolver e instalar neste mesmo 

equipamento,um sistema para tomografia 

com nêutrons, que se tornou operacional 

em 2010.

Como funciona

Os principais componentes deste sistema 

são: mesa giratória, cintilador, espelho, 

câmera de vídeo digital e uma caixa 

blindada à luz no interior da qual os três 

últimos estão instalados. Reynaldo explica 

que uma tomografia é obtida da seguinte 

forma: o objeto a ser inspecionado é 

posicionado na mesa giratória e é 

irradiado no feixe de nêutrons. A 

intensidade transmitida pelo objeto 

atinge o cintilador formando uma 

imagem 2D da sua estrutura interna. O 

espelho plano reflete a imagem gerada 

no cintilador, para a câmera instalada a 
090  com relação ao feixe de radiação, e 

então é capturada.

Ao término da captura, o objeto é girado 

uma fração de grau, e outra imagem é 
0capturada. Após uma rotação de 360 , o 

arquivo contendo todas as imagens, no 

presente 400, é processado para compor 

o que se chama de arquivo das imagens 

reconstruídas, que são as tomografias. 

Baseado nesse arquivo é possível obter 

uma visualização em 3D (filme ou 

imagem) da estrutura interna do objeto.

Arqueologia

Uma das amostras utilizadas na pesquisa 

foi um fragmento de osso parcialmente 

incrustado em rocha de origem fluvial, 

proveniente de escavações de um sítio 

arqueológico localizado na cidade de 

Jales, São Paulo. Foi possível identificar 

que o osso pertence à parte do dedo     

de um crocodylomorpha, datado do 

período cretáceo.

Reynaldo destaca que o equipamento 

para imageamento do IPEN é muito 

versátil e, com poucos ajustes, é possível 

adequá-lo para obter imagens com 

nêutrons por diversas outras técnicas. "É 

importante mencionar que a qualidade 

das imagens aqui mostradas é devida à 

excelência do reator nuclear de pesquisas 

IEA-R1 do IPEN, que fornece a quantidade 

de nêutrons adequada para esta 

finalidade", salientou o pesquisador.

Pensando no futuro das pesquisas na 

área, Reynaldo é otimista: "O Reator 

Multipropósito Brasileiro abrirá novas 

possibilidades tanto para aprimorar a 

qualidade das imagens obtidas, quanto 

para o desenvolvimento de outras 

técnicas de imageamento com nêutrons, 

permitindo a expansão dessas atividades, 

o desenvolvimento de novas linhas de 

pesquisa e a formação de recursos 

humanos", concluiu, referindo à mais 

importante iniciativa para a pesquisa 

nuclear no Brasil, na atualidade.

Dr. Reynaldo

Pugliesi, do

CRPq, quase

30 anos se

dedicando

a pesquisas

utilizando

nêutrons.

"Excelência

do IEA-R1

garante 

qualidade 

das imagens"

 

IMAGEAMENTO POR NÊUTRONS

o passeio pelo

RESTAURAÇÃO. A cerâmica foi selecionada por ser um dos materiais mais comuns encontrados em 

sítios arqueológicos brasileiros. Consiste de elementos transparentes aos nêutrons, como o 

Carbono, Oxigênio, Magnésio, Alumínio, Silício, Potássio, Cálcio e outros, mas que agregam em sua 

estrutura moléculas de água, que, por ser uma substância rica em Hidrogênio, a torna ideal para ser 

investigada por imageamento com nêutrons. O vaso, mostrado na primeira figura, foi 

intencionalmente danificado, e o dano induzido resultou em uma trinca oblíqua, dividindo-o em 

duas partes. Utilizando um adesivo comercial (cola), material rico em Hidrogênio, o vaso foi 

restaurado e investigado por tomografia com nêutrons. Nas imagens 3D mostadas na figura 

central, parte do material cerâmico foi removido por processamento, deixando visível a trilha da 

cola. Na figura mais à direita, a cola foi separada do material cerâmico, evidenciando em detalhes 

como ela está distribuída.

interior
da

matéria

“Imagens são a matéria-prima da ciência e importante modo por meio do qual a ciência 

tem se definido (e sido definida ou percebida por outros) por centenas de anos.”

Jennifer Tuckeral

O nêutron foi descoberto em 1932, por James Chadwick, e, desde então, vem sendo utilizado em diversos estudos, 

tanto em pesquisa básica quanto em pesquisa aplicada. A viabilidade de sua utilização para a obtenção de imagens 

foi estabelecida em 1935. No IPEN, as atividades de imageamento com nêutrons começaram entre 1987 e 1988, 

quando foram utilizados feixes dos canais de irradiação do Reator Nuclear de Pesquisas IEA-R1
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"IEA-R1 dará impulso às atividades do RMB" Radiação é alternativa contra Aedes aegypti
Um método para tornar mosquitos 

machos inférteis por radiação nuclear 

pode ajudar a reduzir as populações do 

Aedes aegypti, transmissor de zika, 

dengue e chikungunya. Através da 

aplicação da Técnica do Inseto Estéril 

(TIE), um grupo de cientistas brasileiros 

do Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA/USP), de Piracicaba/SP, 

e do IPEN, vai avaliar os efeitos da 

radiação ionizante nas fases do ciclo 

evolutivo (ovo, larva, pupa e adultos) do 

Aedes aegypti como um método 

alternativo de controle de manejo 

integrado dessa praga, declarada 

emergência de saúde pública 

internacional pela Organização Mundial 

da Saúde (OAS).

A pesquisa "Efeitos da radiação ionizante 

nas fases do ciclo evolutivo do Aedes 

aegypti visando o seu controle através da 

TIE” será realizada no Laboratório de 

Radiobiologia e Ambiente do CENA/USP, 

em Piracicaba/SP, e nos laboratórios do 

Centro de Tecnologia das Radiações do 

IPEN. O trabalho atende a uma demanda 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) visando diminuir a 

incidência das doenças transmitidas pelo 

Aedes aegypti.

A técnica consiste em expor os machos 

do Aedes aegypti a raios-X ou gama e 

com isso tornar o esperma estéril. Esses 

mosquitos machos criados em laboratório 

poderiam, então, ser liberados para cruzar 

com as fêmeas da espécie cujos ovos 

nunca se desenvolveriam. Dessa maneira, 

reduz-se o número de insetos numa 

determinada área sem matar animais ou 

usar produtos químicos.

Após a irradiação, serão avaliadas as 

viabilidades dos ovos, larvas, pupas e 

adultos provenientes dos adultos 

emergidos em cada fase do ciclo 

evolutivo do inseto irradiado, para se 

determinar as doses letais e esterilizantes.

Os procedimentos de irradiação serão 

realizados em equipamento de raios-X 

modelo RS-2400V e em irradiadores 

gama de Cobalto-60 (Panorâmico, 

Gammacell e Multipropósito), também 

sob diferentes condições quanto à taxa e 

dose de radiação absorvida. Já a cultura 

do mosquito será mantida nas instalações 

do CENA/USP, sob condições controladas.
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em 2013 assumi a gerência do CRPq. 

Como é gerenciar o Centro que abriga o 

primeiro reator nuclear de pesquisas do 

Brasil e que deu origem ao IEA/IPEN?

É uma grande honra trabalhar no CRPq e 

gerenciá-lo é uma grande 

responsabilidade. Muitos nomes de 

destaque internacional passaram por aqui 

como o Dr.José Goldenberg e o Dr. Laercio 

Vinhas, e temos uma ferramenta que 

muitos países adorariam ter. Hoje, temos 

uma ótima equipe que trabalha na 

pesquisa e na operação do reator em 

quem eu confio plenamente. Isso facilita 

muito meu trabalho aqui.

Como um reator de quase 60 anos pode 

atuar na fronteira do conhecimento? 

As técnicas que usamos aqui no reator são 

bastante específicas e com capacidades 

únicas. Há vários trabalhos de ponta sendo 

desenvolvidos com essas técnicas, que vão 

desde desenvolvimento de novos 

nanomateriais e semicondutores, até 

Fale sobre sua trajetória no IPEN.

Vim das “categorias de base”. Minha 

trajetória no IPEN começou em 1994, na 

iniciação científica, depois o mestrado e o 

doutorado, todos no CRPq, trabalhando 

com física nuclear. Em 2005, fui contratado 

pela CNEN para o CRCN-NE, onde tive 

grandes realizações e fiz ótimas amizades. 

Em 2007, retornei para o IPEN, e vim 

trabalhar novamente no CRPq. Em 2009, 

formamos o grupo de Física Nuclear 

Aplicada que trabalha com instrumentação 

nuclear aplicada à física nuclear. Além de 

pesquisas nesse grupo, também me 

dedico às atividades voltadas ao ensino. 

Oriento alunos de mestrado e doutorado e 

participo, desde 2009, do curso de 

Fundamentos da Tecnologia Nuclear – 

Física Nuclear e Aplicações e desde 2013 

do curso de Tópicos Especiais de Estatística 

Aplicada à Tecnologia Nuclear. Também 

As constantes mudanças na legislação 

que contemplam benefícios para quem 

trabalha na área nuclear estão 

inviabilizando os serviços no CRPq? 

Como gerenciar os conflitos entre 

servidores?

Essa é uma questão muito complicada, 

pois a lei que atualmente regulamenta a 

GEPR inviabilizou o trabalho em turno, ou 

seja, no regime de 30 horas semanais, e a 

possível alteração desta lei depende de 

instâncias superiores do governo federal. 

Até abril de 2015, operávamos 

semanalmente por 60 horas contínuas e, 

atualmente, operamos 8 horas diárias, 4 

dias por semana. Nossos servidores estão 

se esforçando para se readaptar ao novo 

regime de operação tanto do ponto de 

vista pessoal quanto técnico, mas 

infelizmente algumas atividades 

importantes do reator tornaram-se 

inviáveis. Caso a lei seja alterada, o IEA-R1 

está pronto para retornar à operação 

3

estudos de arqueologia. Também 

desenvolvemos e aprimoramos 

tecnologias que têm benefício direto para 

sociedade. Agora mesmo estamos 

iniciando um estudo para produção de 

células solares por meio irradiação com 

nêutrons do reator. Por falar em nisso, ano 

que vem teremos as comemorações de 60 

anos do reator.

O que você vislumbra para o IEA-R1?

Nosso reator tem sido modernizado 

constantemente nos últimos anos, com 

grandes investimentos da casa. Os 

visitantes de outros reatores elogiam 

muito o IEA-R1. Acredito que o reator 

pode continuar contribuindo com a 

sociedade brasileira para além de um 

horizonte de 15 a 20 anos e dando 

impulso às atividades que serão 

desenvolvidas no RMB.

De acordo com os pesquisadores Valter 

Arthur, do CENA, e Anna Lucia Casanas 

Haasis Villavicencio, do IPEN, a 

vantagem da TIE é que os mosquitos 

estéreis podem ser mais facilmente 

aceitos como alternativa de controle do 

Aedes aegypti.

"No controle com mosquitos 

transgênicos, por exemplo, os insetos 

morrem na fase de larva; no controle 

com mosquitos estéreis, a larva não 

chega eclodir dos ovos. Além disso, 

alguns países não aceitam a utilização 

de transgênicos, porque não se sabe o 

que poderá ocorrer com liberação 

massiva desses. Assim, a liberação de 

insetos estéreis é uma das alternativas 

mais viáveis de controle do Aedes 

aegypti”, justificam os pesquisadores.

Uma geração de mosquitos machos 

estéreis, que leva cerca de um mês para 

ser produzida, deve superar a 

quantidade dos mosquitos machos 

nativos – em 10 ou 20 vezes – para 

deixar uma marca na população do 

inseto. "Isso requer milhões de machos, 

tornando o método mais apto para 

vilas ou cidades do que para 

metrópoles”, disse, em entrevista 

coletiva, Aldo Malavasi, vice-diretor-

geral da Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA).

O projeto CENA-IPEN, apresentado em 

janeiro ao MCTI, foi orçado em 

aproximadamente R$ 500 mil, sendo 

R$242 mil para execução este ano e 

R$242 mil para 2017. Os recursos serão 

destinados à ampliação dos 

laboratórios, compra de matérias e 

cinco bolsas de Iniciação Científica. 

Além de Valter (coordenador) e Anna 

Lúcia, também integram a equipe os 

pesquisadores Thiago Mastrangelo, do 

CENA/USP, o doutorando André Ricardo 

Machi, do IPEN/USP, e Marcio A. Gava, 

da ASR/LAB, de São Carlos.

"Se o Brasil soltar um grande número de 

machos estéreis, levaria poucos meses 

para reduzir a população, mas isso tem 

que ser combinado com outros 

métodos", declarou Malavasi. Já está 

agendada para o dia 16 de fevereiro 

uma reunião entre autoridades 

brasileiras e especialistas da AIEA, que 

tem sede em Viena, para discutir como 

melhor implementar a TIE no país que é 

sede dos Jogos Olímpicos, em agosto 

deste ano.

Os pesquisadores tinham obtido 

sucesso com a técnica de esterilizar o 

Aedes aegypti com radiação já em   

2012, quando os primeiros resultados 

foram apresentados no Congresso 

Brasileiro de Entomologia, em Curitiba. 

Foi a primeira vez que o procedimento 

foi testado nessa espécie de mosquito 

no Brasil. Parado havia três anos por 

falta de financiamento, projeto será 

retomado devido a crise principalmente 

de zika e dengue. 

Técnica segura e eficiente, dizem pesquisadores
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contínua de 60 horas.

É sabido que, com a aposentadoria de 

pesquisadores, algumas áreas podem 

deixar de ser exploradas por falta de 

pessoal. O CRPq está se organizando 

para esse cenário? De que maneira?

Estamos em processo de mapeamento das 

áreas mais importantes, seja por obrigação 

da CNEN seja pelos benefícios que levam à 

sociedade. Há um lado triste, uma vez que 

algumas de nossas linhas de pesquisa 

podem ser descontinuadas, contudo, isso 

também pode trazer benefícios, caso esse 

processo seja uma janela de oportunidade 

que nos torne mais competitivos nas linhas 

que sobreviverem.

O IEA-R1 recebe visitas de estudantes, 

que saem fascinados com a experiência. 

Essa é uma faceta que deve ser mais 

explorada, na sua opinião? Como 

conciliar com a questão da segurança?

Para nós, é uma das principais tarefas do 

reator a divulgação das aplicações sociais 

da energia nuclear. Recebemos cerca de 

1000 pessoas anualmente e tentamos, 

sempre que possível, divulgar o reator na 

imprensa. Nosso reator é um dos poucos 

no mundo em que é possível se visitar o 

saguão da piscina com ele em operação.  

Portanto, a oportunidade de ver o efeito 

Cherenkov pessoalmente é um privilégio 

de nossos visitantes. Dá uma ótima selfie... 

A questão de segurança sempre surge, 

mas temos uma equipe bem preparada e 

sistemas que nos dão muitas informações 

e minimizam riscos. Portanto, respeitando 

as normas, esperamos continuar a 

fomentar essa atividade que consideramos 

uma obrigação do IPEN. 

Você é apontado como uma nova 

liderança no IPEN. Pretende alçar vôos 

maiores?

Avise-me quem está apontando isso que 

vou lá tirar satisfação! Falando sério, a 

gerência do CRPq, ainda que tenha sido 

uma experiência muito rica, mostrou-me o 

enorme desgaste que as pessoas nesses 

cargos sofrem. Entrar para a gestão foi 

circunstancial e não algo planejado e, por 

isso, apesar de não estar em meus planos, 

não posso afirmar que em algum outro 

momento não contribuirei novamente com 

a área de gestão. De qualquer forma, num 

futuro próximo, pretendo me dedicar mais 

às minhas atribuições de pesquisa e 

também de ensino.

Das ‘categorias de base’ para a 

gerência do Centro que abriga o 

primeiro reator nuclear de 

pesquisas do Brasil. Um grande 

passo na carreira desse físico de 

apenas 44 anos, considerado uma 

nova liderança no IPEN, habilidoso 

no gerenciamento de conflitos. 
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Editorial

Na fronteira do conhecimento
a transmissão dos vírus da dengue, zika, 

chikungunya e febre amarela. Trata-se da 

Técnica do Inseto Estéril (TIE), que consiste 

na esterilização dos machos na fase de 

pupa, por meio de dose controlada de 

radiação gama de uma fonte de Cobalto-

60.  Os trabalho, iniciados em 2012, foram 

interrompidos por falta de financiamento. 

Agora, com o aumento dos casos de zika, 

os estudos serão retomados.

“De repente, tudo mudou porque o 

problema do Aedes aegypti tomou esse 

vulto enorme e agora há uma corrida 

desenfreada”, diz a pesquisadora Anna 

Lucia Casanas Haasis Villavicencio, do CTR. 

O Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 

do IPEN é o único com capacidade para 

irradiar 2 milhões de mosquito por minuto. 

É mais um exemplo da tecnologia nuclear 

aplicada ao bem estar social, um 

compromisso do IPEN (pág.3), assim  

como a preservação de acervos culturais, 

vide a colaboração com a USP, que 

viabilizou a descontaminação de desenhos 

oiginais  da FAU (pág. 7).

É garantir a manutenção do Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação (CBPF) e a 

obtenção do registro de radiofáramos 

produzidos no IPEN junto à ANVISA. Para 

isso, foi celebrado um convênio entre a 

CNEN e o Ministério da Saúde, com o 

aporte de     R$ 30,2 mi. Todo esse 

conjunto de atividades colocam o IPEN na 

fronteira do conhecimento. É 

fundamental, pois, continuar investindo na 

formação de novos pesquisadores, 

incentivando-os desde a graduação por 

meio dos programas de IC (pág.8). Assim, 

com o perdão pelo trocadilho, faremos 

história promovendo conhecimento para 

muito além da fronteira.  

O IPEN completa, este ano, seis décadas. O 

planejamento institucional realizado em 

2013, que vislumbrava o ano de 2020, já 

àquela altura apontava para a necessidade 

de metas ousadas, investindo em projetos 

de interesse nacional, como, por exemplo, 

o do Reator Multipropósito Brasileiro 

(RMB). Nesse percurso, é sempre bom 

destacar o pioneirismo do primeiro reator 

nuclear de pesquisa do Brasil, o IEA-R1. Há 

vários trabalhos de ponta sendo 

desenvolvidos a partir desse reator, que 

vão desde desenvolvimento de novos 

nanomateriais e semicondutores, até 

estudos de arqueologia, conforme aponta 

o gerente do CRPq, Frederico Genezini, na 

seção Entrevista (pág. 6).

É graças à excelência do IEA-R1 que o 

grupo de pesquisa liderado por Reynaldo 

Pugliesi tem realizado atividades de 

imageamento com nêutrons para estudo 

de diversos objetos nos campos 

tecnológicos e da pesquisa acadêmica. Por 

meio da tomografia por nêutrons, foi 

identificado um fragmento de osso de 

parte do dedo de um crocodylomorpha, 

datado do período cretáceo. Ele estava 

parcialmente incrustado em rocha de 

origem fluvial, proveniente de escavações 

de um sítio arqueológico localizado na 

cidade de Jales (SP). A qualidade das 

imagens obtidas por essas técnicas só      é 

possível porque o IEA-R1 fornece a 

quantidade de nêutrons adequadas para 

esta finalidade (págs. 4 e 5).

Outro importante projeto, esse em 

parceria com o Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura da USP (Cena), em 

Piracicaba, é usar a radiação para diminuir 

progressivamente a população do 

mosquito Aedes aegyti, reduzindo também 
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exigências regulatórias e a aquisição de 

equipamento e material permanente para 

o desenvolvimento, qualificação e 

inovação de produtos radiofármacos. 

De acordo com Jair Mengatti, gerente do 

CR e diretor de Produtos e Serviços do 
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amplo acordo de colaboração entre IPEN 

e USP para a conservação de acervos e 

bens culturais. Segundo Pablo, o objetivo 

é ajudar a preservar os acervos da USP, 

que são materiais riquíssimos e 

importantes para a memória da 

instituição. Alguns são muito peculiares”, 

destacou Pablo.

Entre esses, os Diários de Navegação do 

N/Oc. Prof. W. Besnard, do período entre 

30/05/1967 e 26/02/1984, que faz parte 

do projeto "Memória da Oceanografia no 

Brasil – o papel do Navio Oceanográfico 

Prof. Wladimir Besnard” do IO, 

apresentado e contemplado pela Pró-

Reitoria de Cultura e Extensão da USP 

através do Edital Memória USP. 

As plantas da FAU também são parte de 

projeto de conservação de acervos 

submetido a esse edital. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE-CNEN

Convênio celebrado entre o Ministério da 

Saúde (MS) e a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) vai garantir R$ 

30.251.840,00 ao Centro de Radiofarmácia 

(CR) do IPEN, visando à manutenção do 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

(CBPF) e a obtenção do registro de 

radiofármacos junto à ANVISA. Os Termos 

de Execução Descentralizada de Recursos 

– TEDR – foram publicados no Diário 

Oficial da União, em 28 de dezembro de 

2015 (Seção 3, página 51).

O apoio financeiro será realizado 

mediante três TEDR e tem como objetivo 

o fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde – SUS, principalmente na área de 

medicina nuclear. Os recursos têm como 

finalidade a reforma de unidades do 

complexo da saúde para atendimento às 

Antes mesmo da publicação

no D.O.U., o presidente da CNEN, 

Renato Machado Cotta, 

já havia anunciado o apoio 

financeiro ao CR quando de

sua visita ao IPEN, em 16 de 

dezembro passado.

Mais R$ 30,2 mi para o Centro de Radiofarmácia 

Desenhos originais do acervo da FAU são irradiados no CTR
Mais de dois mil desenhos originais e 

materiais bibliográficos da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-

USP) (foto) foram higienizados no 

Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 

do Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR). Sob a coordenação do pesquisador 

Pablo Vásquez, o processo de irradiação 
Co Gama com 60 promove a 

descontaminação dos documentos, 

eliminando insetos e fungos e permitindo 

que o material seja manuseado pela 

equipe de conservação, sem colocar em 

risco a saúde dos funcionários.

Essa parceria com a FAU faz parte de um 

COLABORAÇÃO IPEN/USP

responsáveis pelo atendimento de mais 

de 2 milhões de procedimentos a cada 

ano. Para a Sociedade Brasileira de 

Medicina Nuclear (SBMN), existe uma 

subutilização dessa especialidade por 

parte da população brasileira, em especial 

dos usuários do SUS.

Mas a expansão não deve se restringir à 

produção, na opinião de Mengatti. Ele 

destaca a necessidade de investimentos 

em pesquisas na área. "Sem pesquisa não 

chegaremos a lugar algum. É fundamental 

buscarmos financiamento junto a agências 

de fomento, porque é pela pesquisa que 

avançaremos continuamente no clico de 

produção dos radiofármacos”.

IPEN, esse convênio vem consolidar a 

parceria entre o MS e o Instituto, e vai 

permitir que o Centro de Radiofarmácia 

possa se adequar as boas práticas de 

fabricação no que tange à produção de 

radiofármacos injetáveis. "Nós temos a 

missão constitucional de atender a 

sociedade fornecendo quase 100% dos 

radiofármacos no Brasil. Quanto melhor e 

mais eficiente for o nosso serviço, mais 

beneficiada será a população”, afirmou.

Mengatti ressalta que o fortalecimento do 

SUS no âmbito da medicina nuclear é uma 

das reivindicações de pesquisadores, 

médicos e demais profissionais da área. 

Atualmente, a medicina nuclear brasileira 

conta com 436 centros em operação, 

CARTÃO 
DE VISITA

A  LaserTools, que faz cortes e 

moldagens industriais a laser e foi 

originada na Divisão de Óptica do 

IPEN, em 1998, foi uma das 

empresas analisadas na pesquisa de 

mestrado de Paula Salomão 

Martins, na Escola Politécnica da 

USP, sob orientação de Ary Plonski. 

Ela pesquisou spin-offs nas áreas de 

física e química em São Paulo, 

ligadas à USP. Segundo Paula, as 

áreas que mais têm empresas spin-

offs são as de engenharias, de 

tecnologia da informação e de 

computação. Nos cursos de física e 

química, os alunos são pouco 

estimulados para iniciativas 

empreendedoras, diz a pesquisa. 

Paula destacou três casos no 

Centro de Inovação, 

Empreendedorismo e Tecnologia 

(CIETEC), do IPEN. A LaserTools 

ficou incubada no Cietec e hoje 

possui sede própria, tendo à frente 

o físico Spero Morato, ex-

superintendente do Instituto. Paula 

destaca que a empresa foi 

importante porque surgiu antes da 

Lei da Inovação, de 2004, que 

favoreceu a participação de 

pesquisadores como sócios, além 

do nascimento de novas 

experiências nesse campo. O IPEN 

foi um dos pioneiros em inovação, 

no Brasil, nos anos 90, justamente 

com a criação do CIETEC, a maior 

incubadora do país na atualidade. 

Em agosto, durante as 
ocomemorações do 59  aniversário 

do Instituto, o Laboratório 

Biosintesis, associado ao CIETEC, 

fechou acordo com o IPEN para o 

desenvolvimento de novas técnicas 

e metodologias para pesquisa in 

vitro na área de segurança e 

eficácia de radiofármacos e 

biomateriais. Por sua história de 

sucesso, o CIETEC entra para a 

galeria de destaques e é um Cartão 

de Visita do IPEN.
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Convênio tem como objetivo o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
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Entrevista Tecnologia Nuclear

O que esperar do IEA-R1  
O gerente do CRPq, Frederico Genezini, 

vislumbra um horizonte de 15 a 20 anos de 

plena atividade para o IEA-R1, que, segundo 

ele, dará impulso às atividades a serem 

desenvolvidas no RMB.  

Radiação contra Aedes aegypti

Pesquisadores do IPEN e do CENA/USP 

retomam pesquisa para tornar mosquitos 

machos inférteis por radiação nuclear e com 

isso reduzir as populações do Aedes aegypti 

para combater doenças.Pág. 6

Pág. 7

Pág. 3

Iniciação CientíficaCNPq/PIBIC e CNEN/PROBIC

Abertas as incrições para lista de espera

8

BOAS & NOVAS
Chefe de Gabinete do MCTI na CNEN

O chefe de Gabinete do Ministro Celso 

Pansera, da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), professor Carlos 

Augusto de Azevedo, esteve na sede da 

CNEN, no Rio de Janeiro, no dia 29 de 

janeiro, para uma reunião com o 

presidente Renato Machado Cotta e 

seus assessores. Dentre diversos temas, 

especial atenção foi dedicada ao Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), que 

está entre as ações prioritárias do 

MCTI. O empreendimento RMB, cujo 

escritório fica no IPEN, possibilitará o 

atendimento integral da demanda 

nacional por insumos utilizados em 

diagnósticos e terapias da medicina 

nuclear e beneficiará, também, a 

Coral do GREIC canta marchinhas

O ano começou animado com a 

apresentação do Coral do do Grêmio 

dos Funcionários do IPEN e CTMSP 

(GREIC) cantando marchinhas de 

Carnaval. O espetáculo aconteceu no 

Auditório Rômulo Ribeiro Pieroni, na 

tarde de 3 de fevereiro. Os integrantes 

do Coral foram conduzidos pela 

maestrina Márcia Braga Cascapera.  

Para os interessados em participar do 

grupo, basta entrar em contato com a 

secretaria do GREIC, pelos telefones 

(11) 3133-3133 e  9102, ou pelo 

endereço eletrônico  

greicgremio@gmail.com
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Encontram-se abertas, até o dia 25 de 

fevereiro, as inscrições para o processo de 

seleção de bolsistas de Iniciação 

Científica, para os Programas CNPq/PIBIC 

e CNEN/PROBIC, nas áreas de Biologia, 

Biomédicas, Bioquímica, Ecologia, 

Engenharia, Farmácia, Física, Odontologia, 

Química e áreas correlatas. O público alvo 

são alunos de graduação em nível 

superior, e a concessão do benefício, no 

valor de R$ 400,00, tem vigência entre 01 

de março a 31 de julho de 2016, com 

possibilidade de renovação.

É condição para os orientadores 

solicitantes o título de doutor ou perfil 

equivalente. Além disso, deve integrar o 

quadro de servidores da CNEN, 

comissionado ou colaborador  com 

vínculo formal em atividade, em algum 

Instituto. O edital também exige que o 

pesquisador tenha expressiva produção 

científica, tecnológica ou artístico-cultural 

recente, divulgada nos principais veículos 

de comunicação da área. Caberá ao 

orientador escolher e indicar o aluno com 

perfil e desempenho acadêmico 

compatíveis com as atividades previstas.

Do candidato à bolsa, o edital exige que 

esteja regularmente matriculado em 

curso de graduação no país e apresente 

bom desempenho acadêmico, 

comprovado pelo histórico escolar. O 

aluno deve estar com seu currículo 

Os documentos devem ser 

encaminhados em envelope

lacrado, identificado com a

ficha de inscrição anexa, colada

por fora, sendo um envelope

para cada solicitação de bolsa.

O local de entrega é o 

Centrode Ensino e Informação 
o

(CEI/IPEN), salas 128 (1  andar)
o

ou 205 (2  andar).

resumos e/ou painéis e apresentação oral, 

no Seminário Anual da CNEN.

Quanto ao plano de trabalho do bolsista, 

deverá estar vinculado a um projeto 

constante das linhas de pesquisa da 

CNEN, devendo demonstrar que o 

mesmo terá acesso a métodos e 

processos científicos e apresentar um 

cronograma de atividades por um 

período de 12 (doze) meses. O projeto de 

pesquisa ao qual o bolsista estará 

vinculado deverá ter aprovação de um 

Comitê de Ética, para as pesquisas que 

envolvam seres humanos, e apresentar o 

Certificado de Qualidade em 

Biossegurança quando envolver produtos 

transgênicos (Decreto 1752/95). No caso 

de pesquisa envolvendo animais, o 

projeto deve ser submetido ao Comitê de 

Ética no Uso de Animais do IPEN.

Os documentos exigidos são: CV Lattes 

impresso do candidato e do orientador 

(contendo as publicações, registro de 

patentes ou softwares); Histórico escolar 

analítico atualizado (2º semestre/2015); 

Comprovante de matrícula no curso de 

graduação; as ficha de inscrição e de 

cadastro PIBIC/PROBIC anexa ao Edital; o 

plano de trabalho detalhado, com 

respectivo cronograma de execução 

(modelo no Edital); e o projeto de 

pesquisa proposto pelo orientador.

inscrito na Plataforma Lattes do CNPq, 

não pode ter vínculo empregatício e 

obrigatoriamente deve dedicar-se às 

atividades acadêmicas e de pesquisa. 

Entre suas atividades, deve apresentar o 

seu trabalho, sob a forma de pôsteres, 

indústria e o desenvolvimento de mais 

pesquisas

Novo titular da DGI toma posse

Em breve cerimônia realizada na sede da 

CNEN, o matemático Cláudio de Souza 

Gimenez foi empossado como o novo 

titular da Diretoria de Gestão Institucional 

(DGI), substituindo Cristóvão Araripe 

Marinho. A nomeação de Gimenez foi 

publicada na edição Diário Oficial da União 

(DOU) de 14 de janeiro, e a posse ocorreu 

na segunda-feira, 18, na sede da CNEN. 

Gimenez possui mestrado em Gestão e 

Estratégia em Negócios pela (UFRRJ).

Uso de nêutrons impulsiona              
técnicas de imageamento

Grupo de pesquisa liderado 

por Reynaldo Pugliesi, do 

CRPq, desenvolve atividades 

de imageamento com 

nêutrons em vários campos, 

entre eles, o da arqueologia 

Págs. 4 e 5

Convênio garante R$ 30,2 mi para a Radioafarmácia
Repasse do Ministério da Saúde visa a manutenção do Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

(CBPF) e a obtenção do registro de radiofármacos junto à Anvisa. Medida também fortalecerá o SUS.
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