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Especial 60 Anos"UM LÍDER SERVIDOR"

Ouro destaque da Semana de 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

do IPEN foi a peça "Gandhi, 

Um Líder Servidor", de Miguel 

Filiage, que lotou o auditório 
odo Instituto no dia 1  de 

setembro. O ator João 

Signorelli (foto) interpretou de 

forma impactante o líder 

pacifista indiano Mahatma 

Gandhi. 

A apresentação, seguida de 

uma sessão de perguntas com 

o ator, foi marcada por muita 

emoção e reflexão por parte 

da plateia. O momento 

político atual e aspectos da 

gestão, liderança e ética foram 

refletidos durante o 

espetáculo. "A proposta é 
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Signorelli emociona interpretando "Gandhi"

trazer essa reflexão para vocês, do IPEN, 

sobre a importância de se construir uma 

liderança ética e comprometida com o 

bem-estar de todos os seres humanos", 

afirmou Signorelli, dizendo-se 

"emocionado e feliz" por estar mais uma 

vez se apresentando no IPEN.

Interpretar Gandhi significou uma 

mudança na vida do ator, em vários 

aspectos. Desde que se apresentou 

denúncias de corrupção, falta de ética 

na política, degradação dos valores 

humanos... então, eu procuro passar, 

nesse trabalho, uma mensagem positiva 

de paz, de amor, de doação, de ética". 

No espetáculo, "Gandhi" entrega uma 

rosa a uma pessoa da plateia. 

Perguntado a quem gostaria de dar uma 

rosa naquele momento, Signorelli disse: 

"à presidenta Dilma Rousseff".

gratuitamente em uma escola, 

"mesmo precisando pagar o 

aluguel atrasado", novas 

oportunidades foram surgindo, 

e desde então, "tudo se 

encaixou".

O maior ganho, porém, foi 

pessoal. "É impossível 

mergulhar no universo de 

Gandhi e não se transformar 

como ser humano. Suas ideias 

nos levam a uma reflexão 

profunda sobre nós mesmos e 

sobre a condição humana", 

disse o ator. Signorelli também 

comentou que o monólogo é 

oportuno no momento de crise 

ética e política do País. 

"Estamos vendo o Brasil 

afundar diante de tantas 

Show musical abriu as comemorações da Semana de C&T
O repertório de canções brasileiras 

sobre amor, paixão e renúncia, 

interpretadas pelo trio "Última 

Inspiração", também emocionou a 

plateia no IPEN, na abertura da Semana 

de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Instituto. O espetáculo aconteceu no 

auditório Rômulo Ribeiro Pieroni, na 

tarde do dia 29 de agosto. 

O grupo é formado pela cantora 

Ritamaria (foto), acompanhada ao 

violoncelo pela musicista Luciana Rosa e 

pelo pianista José Vieira. O repertório 

enfatizou canções das décadas de 30 a 

60. Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, 

Herivélton Martins e Vinicius de Moraes 

foram alguns dos compositores 

presentes na apresentação do trio.

Os artistas foram saudados pelo 

superintendente do IPEN, José Carlos 

Bressiani, que abriu a Semana 

comentando sobre as diversas 

atividades programadas e convidando 

os servidores a participarem do evento.

 "Que esse espetáculo dê o tom das 

comemorações dos 60 anos do nosso 

Instituto, trazendo emoção e alegria 

para todos", disse Bressiani.

"Eu fiquei bastante emocionada com 

essa apresentação, principalmente 

porque foi uma apresentação da nossa 

música", afirmou Maria José Alves de 

Oliveira, pesquisadora do Centro de 

Química e Meio Ambiente (CQMA).

O espetáculo é resultado da parceria 

entre o IPEN e o Laboratório de Música 

de Câmara (LAMUC), do Departamento 

de Música da Escola de Comunicações e 

Artes - ECA/USP. O prof. Michael Alpert 

é o responsável pela coordenação do 

LAMUC. Por meio dessa colaboração, foi 

possível viabilizar o programa "Quartas 

Musicais", com apresentações  gratuitas 

e mensais, realizadas geralmente na 

última quarta-feira do mês. No IPEN, 

esse programa é coordenado pelo 

assessor de Comunicação Institucional, 

Edvaldo Paiva.
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"É impossível mergulhar no

universo de Gandhi e não se

transformar como ser humano.

Suas ideias nos levam a uma

reflexão profunda sobre nós

mesmos e sobre a condição

humana".
João Signorelli, ator

60 anos irradiando 
qualidade de vida
Semana de aniversário do Instituto é marcada por 

diversas atividades culturais e científicas. Esta edição 

especial do Órbita traz a cobertura das comemorações 

dos 60 anos do Instituto, bem como fatos que 

marcaram essa história de sucesso.

Inovação
CQMA leva terceira

edição do prêmio

Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear 

IPEN/USP mantém nota 6 na 

avaliação quadrienal da Capes. 

Resultado é comemorado pela 

CPG, que agora vai focar nos 

aspectos a serem melhroados.

Inauguração de

Laboratório 

Multiusuário do CLA 

abre Semana de C&T

Diretor da DPDE 
lança livro sobre a 

história da Inovação 
no Instituto
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Editorial

Espírito desbravador: o legado
reatores do País, construção e operação 

do primeiro reator de pesquisa 

genuinamente nacional: o IPEN/MB-01, 

aplicações da energia nuclear para fins 

pacíficos, sendo o mais importante deles 

a produção de radiofármacos, expertise 

nas áreas de biologia celular e 

molecular, hormônios, radioensaios e no 

desenvolvimento de biofármacos e 

produção de fontes radioativas para 

serem usadas na engenharia e na 

indústria, dentre outras conquistas.

O conhecimento acumulado nas duas 

primeiras décadas propiciou, no ano de 

1976, a criação de um programa próprio 

de pós-graduação em Tecnologia 

Nuclear, junto com a USP. É conceituado 

como um programa de "excelência" pela 

Capes e atrai estudantes do Brasil inteiro 

e também de diversos países. 

Tudo isso é motivo desta celebração de 

60 anos realizada no período de 29 de 

agosto a 2 de setembro, durante a 

Semana de C&T do IPEN. Nesta edição 

especial, contamos um pouco dessa 

história de sucesso e das atividades 

realizadas por ocasião das 

comemorações. 

Não podemos deixar de registrar o 

espírito desbravador dos nossos 

servidores, espírito que nos faz sentir 

como verdadeiros bandeirantes que, 

sem temer o inóspito, vivem partindo 

em busca da riqueza do conhecimento. 

Essa é, sem dúvida, a  maior herança 

deixada pelo nosso fundador Marcello 

Damy de Souza Santos. Boa leitura!

Os primeiros sessenta anos do IPEN 

foram plenos de conquistas científicas e 

tecnológicas, por exemplo: os mais de 

2500 títulos de mestre e doutor 

outorgados pelo seu programa de pós-

graduação e os 30 milhões de brasileiros 

que fizeram uso dos radiofármacos 

produzidos em suas instalações. No 

entanto, isso somente se tornou possível 

por possuir um quadro administrativo 

formado por profissionais tão 

competentes e dedicados quanto os 

seus pesquisadores e tecnologistas. 

Tudo começou há seis décadas, com a 

assinatura do convênio entre o 

Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq 

e a Universidade de São Paulo – USP 

criando o Instituto de Energia Atômica, 

atual Instituto de Pesquisas Energéticas 

e Nucleares – IPEN, e a designação do 

Professor Marcello Damy de Souza 

Santos para dirigi-lo. Assim foi definida 

a primeira missão do Instituto: a 

construção e operação de um reator 

nuclear de pesquisa tipo piscina. O 

desafio viria com a participação na 

corrida para ser o primeiro país a atingir 

essa meta e ter seus gastos ressarcidos 

pelo governo norte-americano, dentro 

do programa “Átomos para a Paz”. 

Onze meses depois o IEA-R1 estava 

construído e funcionando. Hoje é uma 

unidade administrativa do IPEN 

denominada Centro do Reator de 

Pesquisas (CRPq). A partir daí, vem a 

história que conhecemos: domínio do 

processamento do urânio, produção de 

elemento combustível para todos os 
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LANÇAMENTO

Livro resgata a história da Inovação no IPEN
Um dos destaques na programação dos 

60 anos do IPEN foi o lançamento do 

livro "O IPEN e a Inovação Tecnológica - 

Passado, Presente e Futuro" (Senai-SP 

Editora, ISBN 978-85-8393-556-8, 168 

pp.), de autoria do pesquisador Marcelo 

Linardi, atual diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE) do 

Instituto. Trata-se de um levantamento 

histórico de tudo o que o IPEN já 

realizou em inovação ao longo dessas 

seis décadas desde a sua fundação.

"Eu sabia que o IPEN já havia feito muita 

coisa em inovação, mas as informações 

estavam dispersas, algumas nem eram 

vistas como inovação. Então, com a 

colaboração dos gerentes de Centros 

[de Pesquisas] e pesquisadores e 

servidores, conseguimos reunir muitas 

delas e registrá-las neste livro, que hoje 

está sendo lançado aqui. É possível que 

ainda tenha ficado algo de fora, mas, 

sem dúvida, a maioria das iniciativas e 

dos resultados está aqui", explicou 

Linardi, antes da sessão de autógrafos.

O livro traz a seção "Resumo", com um 

breve histórico institucional, a inovação 

no Instituto, enaftizando o Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT), e a 

incubadora de empresas tecnológicas 

IPEN/USP. A segunda seção é "Passado e 

presente", e está dividida em seis 

capítulos: "A energia nuclear", "A 

medicina nuclear", "Metrologia das 

radiações, radiometrial ambiental e 

rejeitos radioativos", "Tecnologia das 

Radiações", "Áreas correlatas" e 

"Produção anual de radiofármacos".

Na última seção, "Futuro", o autor 

menciona atividades a caminho da 

inovação tecnológica e abre um tópico 

específico sobre o mega 

empreendimento Reator Multipropósito 

Brasileiro, que vai garantir ao Brasil 

autossuficiência na produção de 

Molibidênio-99, precursor do principal 

radiorfármaco consumido hoje. "Não dá 

para falar de inovação sem falar no 

RMB, grande projeto do MCTIC, 

executado pela CNEN que vai utilizar 

toda a expertise do IPEN em diversas 

áreas", destacou Linardi.

Depois de ter feito uma apresentação 

acerca do tema no auditório, Linardi, 

acompanhado de  Mery P. Zamudio 

Igami, responsável pela Biblioteca 

Terezine Arantes Ferraz, conduziu os 

presentes para a sessão de autógrafos, 

realizada no salão de leitura. Diversos 

pesquisadores, autoridades e 

convidados se fizeram presentes, 

recebendo um exemplar com a devida  

dedicatória do autor. 

A publicação do livro, segundo Linardi, é 

fruto de uma parceria entre o IPEN e o 

Senai-SP. "Nós conversamos sobre a 

possibilidade de publicação, a Editora 

Senai-SP se prontificou a editorar e a 

imprimir, e hoje estamos aqui, lançando 

esse trabalho que, espero, seja o 

primeiro de muitos outros que poderão 

e deverão vir. Agradeço ao Senai-SP 

pela parceria e ratifico que o IPEN está à 

disposição para contribuir com a 

formação de recursos humanos nas suas 

áreas de excelência", disse Linardi.

José Carlos Bressiani, superintendente 

do Instituto, parabenizou a DPDE pela 

iniciativa e elogiou o resultado final: 

"Esse resgate de tudo o que já fizemos 

será fundamental para o que faremos".
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História da inovação tecnológica no IPEN, desde a 

sua fundação até os dias de hoje, começa a ser 

contada neste livro. Publicação é fruto de parceria 

com a Editora Senai-SP.

Sessão de autógrafos entre pesquisadores e convidados
Durante a sessão de autógrafos (foto ao 

lado), Marcelo Linardi fazia questão de 

dizer que a obra só foi possível graças a 

um esforço coletivo de gerentes de 

Centros de Pesquisa e demais 

servidores, que se prontificaram a ajudar 

na coleta e organização das 

informações. 

"Várias pessoas colaboraram com 

informações, sugestões e até correções, 

e eu fui adequando aos temas, 

conforme a cronologia dos fatos... a 

verdade é que a inovação tecnológica 

foi sempre uma constante na vida do 

Instituto, e nós precisavámos reunir tudo 

didática e correta na sua cronologia. Foi 

um trabalho coletivo, que demandou 

bastante tempo, mas que hoje, vejo, 

valeu muito a pena", disse Linardi. 

Para ele, o fato de o IPEN ter nascido 

dentro de uma universidade e, 

consequentemente, ter no ensino, em 

todos os níveis, um de seus pilares de 

atuação, "possibilitou e ainda alimenta o 

ciclo virtuoso pesquisa, 

desenvolvimento e inovação". "Como 

disse no auditório, espero que seja o 

primeiro de uma série de documentos 

que serão gerados no Instituto", 

concluiu Linardi.
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Nesta edição comemorativa dos 60 

anos do IPEN, destacamos três 

exemplos de sucesso nas pesquisas 

realizadas no Instituto, em 

diferentes níveis, ratificando a 

excelência tanto em seu quadro de 

pesquisadores quanto na formação 

e capacitação de recursos humanos 

na pós-graduação e na iniciação 

científica e tecnológica:

Ÿ A pesquisadora Eliana Navarro 

dos Santos Muccillo, do CCTM, foi 

selecionada para ter seu currículo 

incluído no livro "Sucessfull Women 

Ceramic and Glass Scientists and 

Engineers: 100 Inspirational 

Profiles". A publicação, editada em 

2015, apresenta uma lista de 

pesquisadoras mulheres na área de 

cerâmica, vidro e engenharia de 

instituições da América, Europa, 

Ásia e Oceania. Eliana está entre as 

cinco pesquisadoras selecionadas 

na América, ao lado de outra 

brasileira e de representantes da 

Argentina e do Canadá (essa lista 

não inclui os Estados Unidos).

Ÿ Na pós-graduação, nível 

doutorado, a pesquisadora Maria 

José Alves Oliveira conquistou o 

Prêmio Capes de tese – área 

Engenharias II - edição 2014, com a 

tese "Obtenção de membranas de 

hidrogéis para tratamento 

alternativo de Leishmaniose 

Tegumentar". Oliveira foi orientada 

pela professora doutora Duclerc 

Fernandes Parra, do CQMA.

Ÿ O estudante Caetano Padial 

Sabino obteve o 1º lugar no Prêmio 

Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica 2015, categoria 

Bolsista de Iniciação Científica, na 

área de Ciências da Vida, 

outorgado pelo CNPq, com o 

trabalho "Desenvolvimento de um 

modelo in vivo para estudo do 

efeito fotodinâmico em infecção 

fúngica”. Orientado pela professora 

Martha Simões Ribeiro, do CLA.

CARTÃO 
DE VISITA
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Especial 60 AnosDE PORTAS ABERTAS

Semana de C&T na celebração dos 60 anos 
A programação da Semana de Ciência e 

Tecnologia do IPEN, ocorrida de 29 de 

agosto a 2 de setembro em 

comomeração aos 60 anos do Instituto, 

foi marcada por uma série de atrações 

culturais e científicas, bem como 

homenagens a servidores que se 

aposentaram no último ano. A maioria 

das atividades foi realizada no Auditório 

Rômulo Ribeiro Pieroni.

No primeiro dia, o trio "Última 

Inspiração" emocionou a plateia com 

um repertório das décadas de 30 a 60. 

Dentre os compositores selecionados,  

Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, 

Herivélton Martins e Vinicius de Moraes.

No dia 30, o destaque foi para as 

contribuições do IPEN nas áreas da 

ciência, tecnologia e inovação, com os 

Destaques do IPEN em Pesquisa e 

Projeto. O diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), 

Marcelo Linardi, conduziu as 

apresentações, que se iniciaram com 

Gustavo Doubek, da UNICAMP. Ele é 

coautor, juntamente com Linardi, do 

artigo "Guided Evolution of Bulk Metallic 

Glass Nanostructures: A Plataform for 

Designing 3D Electricatalytic Surfaces", 

publicado na renomada revista 

Advanced Materials. O projeto foi 

indicado como "Destaque em Pesquisa".

Destaques 

Em seguida, Ademar Benévolo Lugão, 

gerente do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA), apresentou o 

trabalho "Nanotecnologia no IPEN", 

vencedor na categoria de "Destaque   

em Projeto". Após os "Destaques", 

vieram  as apresentações técnicas dos 

projetos  que concorriam ao Prêmio 

IPEN de Inovação Tecnológica. 
oA partir desse dia, também, até 1  de 

setembro, a Escola Móvel Senai iniciou a 

"Exposição Nanomundo", com 

informações interativas sobre como a 

nanotecnologia está presente na 

natureza, o significado da escala nano e 

algumas aplicações em produtos já 

comercializados. 

Destaque também para a Oficina de 

Meio Ambiente, com atividades lúdicas 

e participativas que resultaram em 

visitas à Nanomundo, ao Nuclespaço,  

Energia Nuclear, exposição sobre 

energia nuclear, e ao Espaço Cultural 

Marcello Damy, um dos fundadores do 

IPEN, exposição permanente sobre a 

história do Instituto.

Sessão solene

A sessão comemorativa dos 60 anos 

aconteceu no dia 31, com a exibição do 

novo vídeo institucional voltado para a 
oocasião, e o anúncio e a entrega do 3  

Prêmio IPEN de Inovação Tecnológica, 

conquistado por Ademar Benévolo 

Lugão, o segundo do CQMA. Ao final, o 

pronunciamento das autoridades 

presentes. A abertura solene coube ao 

superintendente José Carlos Bressiani. 

"A história do IPEN fala por si e é a 

razão de estarmos aqui reunidos, 

celebrando 60 anos de vitórias do nosso 

Instituto", disse Bressiani.

Especial 60 Anos
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PRÊMIO IPEN DE INOVAÇÃO

CQMA é o grande vencedor da terceira edição
O projeto "Curativos avançados de baixo 

custo e altamente absorventes, à base de 

hidrogel com nanopartículas de prata", 

coordenado pelo pesquisador Ademar 

Benévolo Lugão, do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA), foi o grande 

vencedor da terceira edição do Prêmio 

IPEN de Inovação Tecnológica. O 

anúncio foi feito no dia 31 de agosto, no 

Auditório Rômulo Ribeiro Pieroni, 

durante a sessão solene pelos 60 anos 

de fundação do Instituto.

O projeto consiste na obtenção de 

curativos de baixo custo à base de 

hidrogéis com nanopartículas de prata 

(NPAg), reticulados e esterilizado 

simultaneamente por radiação ionizante. 

De acordo com Lugão, o objetivo é 

desenvolver uma metodologia de 

preparação de NPAg robusta e confiável 

que possibilite sua utilização no preparo 

de hidrogéis antimicrobianos 

produzidos por meio da radiação 

ionizante, de forma a reduzir as 

interferências nas propriedades físico-

químicas do curativo.

Em paralelo, pretende-se implantar uma 

nova linha de produção piloto que 

atenda às exigências da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

com vistas à obtenção de licença para 

produção dos curativos e realização de 

testes clínicos. "Outro passo é 

determinar as melhores condições de 

processo tanto para a síntese das 

nanopartículas quanto do hidrogel, com 

variadas concentrações de prata (até 

200 ppm)", explica o pesquisador.

Lugão destaca que é preciso adequar 

embalagens para os curativos em 

diferentes formatos a fim de se oferecer 

o produto para o tratamento de lesões 

com dimensões variadas. Uma 

vantagem desse curativo avançado, 

além da eficácia, é o custo muito baixo - 
2R$2,00 por curativo de 100cm  contendo 

nanopartículas de prata, segundo 

cálculos da empresa de consultoria 

LABGRAF, realizados em 2015.

"Se produzido em larga escala, será 

vantajoso para implementação no SUS 

[Sistema Único de Saúde] e para o 

paciente, pela eficácia no tratamento da 

ferida", ressalta o pesquisador.

Vitória tem um "simbolismo especial"

3

Também se pronunciaram o secretário 

de Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação, Álvaro Toubes Prata, 

representando o ministro de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, 

Gilberto Kassab; o reitor da USP, Marco 

Antonio Zago; o diretor de Pesquisa e 

Desenvolvimento da CNEN, Altair Souza 

de Assis, representando o presidente da 

CNEN, Renato Cotta; o  vice-presidente 

da Academia Brasileira  de Ciências, 

Oswaldo Luiz Alves, representando seu 

presidente Luiz Davidovich. e o 

presidente do   Conselho Superior do 

IPEN, José Roberto Castilho Piqueira.

O público se divertiu com o show do 

mágico Giovanni Bright, na área próxima 

à portaria sul do IPEN, onde foram 

instalados food trucks, para diversão e 

convivência.

Show de mágica, oficina de 

Meio Ambiente, Estação 

Móvel de Nanotecnologia, 

visitas ao Nuclespaço e ao 

Espaço Marcello Damy, 

premiação: muitas atrações 

marcaram a festa dos 60 

anos do IPEN. (Fotos 

E.R.Paiva e Marcello Vitorino)

"Fiquei bastante impactado pela 

quantidade de projetos de excelente 

qualidade que foram apresentados, e, 

claro, estava na expectativa, pois não 

é a primeira vez que apresento 

proposta - ano passado também 

concorremos e não levamos, então, 

fica sempre aquela expectativa 

positiva, mas 

cautelosa. Mas desta 

vez vencemos e eu 

fico muito honrado 

de receber esse 

Prêmio, esse 

reconhecimento da 

casa", afirmou Lugão.

Para ele, o IPEN vive 

um momento singular 

no que diz respeito à inovação, o que 

confere uma importância maior à sua 

conquista.  "O que me deixa mais 

honrado ainda é obter essa vitória no 

momento em que a instituição se 

propõe a resgatar tudo o que foi feito 

em inovação ao longo desses anos. 

Podemos perceber, com esse 

movimento, que a inovação sempre 

esteve presente na história do 

Instituto o tempo todo. Com o 

prêmio, passamos a fazer parte de 

uma forma mais clara dessa história. 

Realmente estou muito feliz", 

acrescentou, fazendo questão de 

ressaltar que não foi um prêmio "para 

ele" e sim "para toda a grande equipe 

que tem participação no projeto e no 

seu grupo de pesquisa". Marcelo Linardi, 

diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE) e idealizador do prêmio. 

salientou que a 

disputa este ano foi 

muito acirrada, e a 

vitória "tem uma 

questão simbólica" 

muito especial. 

"Ganhar o prêmio já é 

um grande conquista, 

ainda mais com o 

nível dos projetos melhorando a cada 

edição. Ganhar no ano em que o 

Instituto celebra 60 anos de fundação é 

mais especial ainda, vem acompanhado 

de um simbolismo importante: Lugão e 

equipe sempre serão lembrados como 

os vencedores no ano do aniversário de 

60 anos do IPEN", disse Linardi.

O prêmio é de R$ 100 mil provenientes 

da verba orçamentária do IPEN, a ser 

alocado ao pesquisador.

Reitor da USP, Marco Antônio Zago; Alvaro Toubes Prata, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação; Ademar B. Lugão e José Carlos Bressiani, superintendente do IPEN

"Lugão e equipe sempre 

serão lembrados como os 

vencedores no ano em 

que o IPEN celebra 60 

anos de fundação".

Marcelo Linardi, diretor da DPDE, 
idealizador do prêmio
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PESQUISAREVISTA COMEMORATIVA

Seis décadas irradiando qualidade de vida CLA inaugura mais um laboratório multiusuário
Em comemoração aos 60 anos do IPEN, a 

Assessoria de Comunicação Institucional 

(ACI) produziu uma revista com os 

principais highlights do Instituto divididos 

por área. A publicação – "IPEN: 60 Anos 

Irradiando Qualidade de Vida” já está 

disponível na versão on-line, e ainda este 

ano será distribuída na versão impressa.

O conteúdo foi elaborado em conjunto 

pelos profissionais da ACI, com o apoio de 

pesquisadores e gerentes de Centros de 

Pesquisa, e buscou-se uma linguagem 

acessível para o público não especializado. 

Para a edição, foi convidado o jornalista 

Rodrigo Gerhardt, especialista em Gestão 

da Sustentabilidade pela Fundação Getúlio 

Vargas e com larga experiência em 

divulgação científica, tendo sido edito 

editor de conteúdo do Planeta Sustentável. 

"Esse trabalho me possibilitou conhecer 

mais o IPEN. Foi enriquecedor saber sobre 

tantas aplicações da energia nuclear para 

além da geração de eletricidade. Gostei 

bastante do resultado, espero que agrade”, 

disse o jornalista.

O projeto gráfico coube ao designer Mario 

Lima, que também elaborou o IPEN 

Higlights 2014. Para ele, foi um trabalho 

desafiador pela responsabilidade de 

produzir um material que estivesse à altura 

dos 60 anos de história do Instituto. "Mas 

igualmente gratificante quando se vê o 

resultado”, comemora.

Outra colaboração que merece destaque é 

a do servidor da ACI Edvaldo Paiva, 

publicitário de formação, mas cuja atuação 

vai muito além. É de sua autoria parte das 

fotografias e das ilustrações da revista. "É 

muito interessante poder registrar o 

Instituto pela minha ótica. Talvez outro 

profissional tivesse um olhar mais voltado 

para a técnica, mas, como estou aqui no 

dia a dia, procuro sempre colocar um 

pouco de poesia, oferecer certa narrativa 

da imagem”, conta Edvaldo.

O trabalho de levantar as informações e 

elaborar os textos coube à jornalista Ana 

Paula Freire, da ACI/IPEN, que ressalta a 

importância da apuração: "Adequar a 

linguagem mais simples ao rigor técnico é 

sempre um grande desafio. Nesse ponto, a 

colaboração dos pesquisadores é 

fundamental, e, no geral, eles foram 

bastante disponíveis e parceiros. Também 

é importante salientar a liberdade que o 

Afonso [Aquino, chefe da ACI] nos deu 

para a concepção da revista".

Diversidade - A palavra do 

superintendente, José Carlos Bressiani, 

abre as seções editoriais, mostrando "O 

IPEN sempre presente”. Depois, a edição 

buscou trazer um pouco da memória do 

Instituto, com a linha do tempo e o 

retrospecto feito pela pesquisadora 

Martha Marques Ferreira Vieira, gerente do 

Centro de Ensino e Informação (CEI). Em 

seguida, a seção Reatores, que traz 

informações do IEA-R1, IPEN/MB-01 e do 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). 

A seção seguinte é Saúde, a maior área de 

abrangência das pesquisas do IPEN. São 

retratados o pioneirismo em 

Radiofármacos, os novos radiofármacos 

em testes e as modalidades de 

diagnóstico. Como destaque também 

estão as tecnologias com aplicações de 

lasers, incluindo o diagnóstico remoto por 

meio do lab-on-a-chipe a otimização da 

produção do 18FDG, além de outras 

aplicações, como o hidrogel, que pode ser 

usado em queimaduras e também contra 

lesões provocadas pela leishmaniose, 

dependendo das propriedades.

Pesquisas aplicadas ao meio ambiente 

compõem a seção seguinte, Meio 

Ambiente, com o exemplo começando 

"em casa” por meio do monitoramento do 

campus do IPEN (caracterização ambiental, 

radiológica, radioproteção e gestão 

ambiental). Também destacou-se o 

conjunto de pesquisas com tecnologias 

limpas, energias sustentáveis e voltadas 

para o controle de poluição do ar e de 

doenças, e para a preservação de espécies.

"Outras aplicações nucleares” vem na 

sequência, apresentando as principais 

contribuições do IPEN por meio da 

radiação ionizante, tais como preservação 

 de acervos e bens culturais, irradiação de 

alimentos e de tecidos biológicos e 

radiações aplicadas à indústria. 

O tópico seguinte é Ciências de Materiais, 

que mostra o desenvolvimento de novos 

materiais e de um software – o CristalWalk 

– que vai auxiliar estudantes de graduação 

e pós-graduação das áreas de engenharias 

e ciências dos materiais. Há também 

seções sobre Inovação Tecnológica e 

Ensino, com os indicadores do Programa 

de Pós-Graduação em Tecnologia    

Nuclear IPEN/USP.

A revista está 

dividida em seções 

e traz a Linha do 

Tempo, com a série 

histórica de 

atividades do 

Instituto ao longo 

desses 60 anos. 

Entre os destaques, 

o início da 

produção de 

radioisótopos e de 

geradores de 

Tecnécio.

A seção Saúde é 

uma das que mais 

se destacam na 

publicação, tendo 

em vista a atuação 

pioneira do IPEN 

na produção de 

radiofármacos e no 

desenvolvimento 

de tecnologias 

para a melhoria da 

qualidade de vida 

da população.

Como parte das comemorações dos 60 

anos do IPEN, foi inaugurado, no dia 29 

de agosto, o Laboratório Multiusuário 

do Centro de Lasers e Aplicações (CLA), 

marcando o primeiro evento técnico da 

Semana de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Instituto. O diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE), Marcelo Linardi, abriu a 

cerimônia de inauguração. 

O gerente do CLA, Niklaus Ursus Wetter, 

fez uma breve apresentação sobre os 

equipamentos que estarão disponíveis 

para a comunidade científica e afirmou 

que esse laboratório "chega no tempo 

certo". "A expectativa com um 

laboratório de caráter multiusuário é 

sempre positiva: novas parcerias, novos 

lasers e mais resultados relevantes", 

afirmou Wetter. 

Em seguida, o gerente do Escritório de 

Projetos (EGP) da DPDE, Fernando 

Moreira, orientou sobre o conceito de 

Laboratório Multiusuário da FAPESP e os 

procedimentos necessários para a 

utilização do novo laboratório. Ao final, 

o superintendente do IPEN, José Carlos 

Bressiani, finalizou agradecendo os 

responsáveis pelo novo laboratório 

multiusuário criado no instituto.

Após as apresentações, realizadas na 

sala de seminários do CLA, os 

convidados e interessados visitaram o 

recém inaugurado Laboratório 

Multiusuário do CLA, cuja coordenação 

ficará a cargo do pesquisador Marcus 

Raele. Dentre os equipamentos que 

estão disponíveis para uso encontram-

se um microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), espectrofotômetro 

Cary 5000, Perfilômetro Óptico e um 

equipamento para Tomografia de 

Coerência Óptica (OCT).

Competência

O Centro de Lasers e Aplicações do IPEN 

desenvolve competência científica e 

tecnológica em Lasers de estado sólido, 

visando a sua aplicação na área de 

saúde, na área de processamento de 

materiais, em monitoração ambiental e 

na área nuclear, formando recursos 

humanos e gerando produtos e 

serviços. Informações podem ser 

obtidas pelo telefone 3133-9375.

O passo a passo para utilizar os equipamentos

Quatro equipamentos já estão 

disponíveis no Laboratório 

Multiusuário do CLA: um 

microscópio eletrônico de varredura, 

tabletop SEM projetado para o 

mínimo de preparação de amostras; 

um espectrofotômetro Cary 5000, 

sistema de duplo feixe que atua 

entre 190-3300 nm com 

sensibilidade de absorbância de até 

8; um Perfilômetro Óptico  ZeGage, 

ferramenta ideal para medições 

quantitativas de relevo em 

superfícies;  e um específico para 

Tomografia de Coerência Óptica.

OCT (do inglês Optical Coherence 

Tomografy) é uma técnica de 

imageamento que usa a luz para 

capturar com micrômetros de 

resolução, imagens de secção 

tranversal  de dentro de um meio 

que permita a propagação da luz, 

mesmo que seja 

espalhador/translúcido (por exemplo, 

tecido biológico). 

Segundo Niklaus Wetter, também 

estão previstos Impressora 3D CL-1  

e um microscópio polarizado. "Esse 

laboratório é voltado para diferentes 

tipos de análises. Se o pesquisador 

quer analisar ensaio de microdureza 

[método que consiste em forçar, 

através da aplicação de uma carga 

pré-estabelecida, um penetrador de 

diamante com formato de pirâmide de 

dimensões conhecidas, sobre a 

superfície do corpo de prova a ser 

ensaiado], por exemplo, nosso 

laboratório está preparado para isso. 

Basta requerer e preencher os 

requisitos", explicou Wetter.

Passo a passo - Para utilizar o 

laboratório, é necessário que o 

interessado tenha um 

orientador/funcionário, denominado 

como responsável. Ele deve solicitar o 

treinamento para um aluno ou 

colaborador, denominado operador. 

Após o treinamento, o operador 

realiza o agendamento consultando a 

disponibilidade  na página específica 

de cada equipamento e preenchendo 

o formulário detalhadamente.

A equipe analisará o pedido e 

solicitará a autorização do responsável 

via e-mail. O operador comparecerá 

ao CLA pontualmete na hora marcada 

e utilizará o equipamento de acordo 

com as normas previstas no 

regulamento do Laboratório.

O gerente do CLA, Niklaus Wetter (E), apresenta os equipamentos aos colegas do IPEN
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Formando gerações de especialistas no Brasil Pioneirismo na germinação de oportuniddes
A importância do IPEN na formação e 

capacitação de recursos humanos 

começou logo após a sua fundação. O 

primeiro curso de “Introdução a 

Engenharia de Reatores” foi oferecido nos 

anos de 1956 a 1958. De 1960 a 1963, ele 

passou a ser designado “Especialização em 

Engenharia Nuclear” e, no ano seguinte, 

passa a ser conhecido como o curso de 

“Ciência e Tecnologia Nucleares”. 

Oferecido em associação com a Escola 

Politécnica da USP (Poli), ele se destinava a 

formação de pessoal especializado na área 

de energia nuclear.

Em 1968, as disciplinas desse curso foram 

incluídas na grade da pós-graduação 

stricto sensu, quando se criou a área de 

concentração "Engenharia e Tecnologia 

Nucleares”, na Poli/USP. Significa dizer que 

o então Instituto de Energia Atomica (IEA), 

desde o início, se comprometeu 

efetivamente com a formação de 

pesquisadores.

No final da década de 1960 e início de 

1970, foram realizados vários cursos para a 

formação de técnicos em instrumentação 

eletrônica, radioproteção e dosimetria e 

operadores de reatores.

A Divisão de Ensino e Formação seria o 

embrião da pós-graduação do IEA, criada 

em 1964 na gestão de Rômulo Ribeiro 

Pieroni, sob a coordenação de Rui Ribeiro 

Franco, que se empenhou na aprovação 

dos cursos de pós-graduação em ciências 

nucleares do IEA em associação com a 

Universidade de São Paulo. Isso foi 

possível porque muitos pesquisadores do 

IEA já estavam formados e com plenas 

condições de assumir essa missão. Foi 

então assinado, em 1975, o convênio com 

a USP para a implantação da pós-

graduação no Instituto.

Tecnologia Nuclear Básica

Ela foi instalada em novembro de 1975 

pelo superintendente do IEA, professor 

Rômulo Ribeiro Pieroni. A primeira 

Comissão de Pós-graduação (CPG) foi 

composta pelos professores doutores Rui 

Ribeiro Franco, Wladimir Sanchez, Alcídio 

Abrão, Fausto Walter Lima e Roberto 

Fulfaro, como titulares; e Claudio 

Rodrigues, Constância Pagano Gonçalves 

da Silva, Laura Tognoli Atalla, Maria José 

Coutinho Nastasi e Achiles Alfonso Soares, 

como suplentes. 

Inicia-se, então, a área de concentração 

Tecnologia Nuclear Básica (CTN), do 

Ao longo de sua história, ele tem sido 

um importante incentivador da inovação 

por meio do empreendedorismo, seja 

apoiando e fortalecendo empresas 

incubadas, seja premiando jovens 

talentos da ciência. Em parceria com a 

USP, o Instituto participa do maior polo 

de incubação de empresas de base 

tecnológica da América Latina.

Estamos falando da Incubadora de 

empresas de Base Tecnológica de São 

Paulo, que possui como gestor o Centro 

de Inovação, Empreendedorismo e 

Tecnologia (Cietec), inaugurado em abril 

de 1998. 

Instalado dentro do campus do IPEN, na 

Cidade Universitária, tem como missão 

incentivar o empreendedorismo e a 

inovação, apoiando a criação, 

fortalecimento e a consolidação de 

novas micro e pequenas empresas e 

empreendimentos.

Ate o final de 2014, das 1.059 propostas 

recebidas pelo Cietec para ingresso na 

incubadora, 496 empresas foram 

selecionadas, 109 permanecem 

incubadas e 132 foram graduadas, ou 

seja, concluíram o processo de 

incubação.

Como uma associação civil sem fins 

lucrativos de direito privado, o Cietec 

desenvolveu ao longo de seus 17 anos 

metodologias e expertise na seleção e 

acompanhamento de empresas, por 

meio de processos de incubação em 

diferentes níveis de maturidade, que 

tem ampliado seus índices de 

sobrevivência e competitividade. 

Nesses processos, o Cietec oferece 

serviços de apoio para demandas nas 

áreas de gestão tecnológica, empresarial 

e mercadológica: a capacitação dos seus 

recursos humanos; a comercialização e 

busca por investimento, como o 

investimento-anjo, capital semente e 

venture capital (capital de risco); alem 

da excelencia de sua infraestrutura física 

para a instalação e operação dessas 

empresas.

As empresas incubadas usufruem de 

facilidades técnicas e operacionais não 

apenas do IPEN, mas também da 

Universidade de São Paulo (USP) e do 
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Uma das primeiras empresas incubadas

foi a LaserTools, que se originou na Divisao

de Óptica do IPEN, em 1998. A empresa

iniciou a comercialização dos seus serviços

em uma sala de aproximadamente
240 m  no Cietec e recorreu ao Programa

de Inovação Tecnológica em Pequenas

Empresas (PIPE), da FAPESP. Precursora da

tecnologia de gravação a laser no Brasil, a

LaserTools conta com duas unidades. Seu

principal diferencial e o conhecimento e

as constantes pesquisas sobre as múltiplas

aplicações dos lasers: gravações, cortes,

soldas, micro furação, texturização e 

usinagem. "Nossas raízes oriundas da mais 

renomada instituição de ensino e pesquisa

do País continuam fortes e consolidadas”,

diz o físico Spero Penha Morato, sócio 

fundador da LaserTools.

Laser Tools, um case de sucesso

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

o que inclui laboratórios em todas as 

áreas de conhecimento humano e o 

apoio de técnicos e pesquisadores das 

entidades envolvidas.

Como aderir - O edital para ingresso de 

candidatos a incubadora permanece 

aberto o ano todo. As propostas são 

recebidas em fluxo continuo e avaliadas 

em ate 30 dias após a data do seu 

recebimento. 

Para o ingresso na incubadora, têm 

prioridade propostas originárias ou 

recomendadas pelo IPEN e pela USP.

Gestão Estratégica

A reconhecida atuação do IPEN na

pesquisa e na prestação de serviços

para a sociedade tem valor econômico 

e social para o Estado de

São Paulo e para o Brasil. O Núcleo

de Inovação Tecnológica (NIT) e o

Escritório de Gestão de Projetos (EGP)

são as divisões responsáveis pela

gestão da inovação tecnológica no

Instituto. Vinculados a Diretoria de

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino

(DPDE), NIT e EGP têm como objetivo

identificar resultados científicos e

tecnológicos com impactos 

socioeconômicos por meio da 

implantação de produtos e serviços 

intensivos em conhecimento, 

envolvendo equipes de pesquisadores 

de várias unidades

de P&D. Também é missão dessas

divisões a pré-seleção de projetos

exitosos candidatos às incubadoras,

em especial a Incubadora de Empresas 

de Base Tecnológica IPEN/USP. 

Em iniciativa pioneira, o IPEN e o 

Laboratório Biosintesis do Brasil 

firmaram, em 2015, convênio de 

desenvolvimento tecnológico de projeto 

de inovação para técnicas e 

metodologias in vitro, ou seja, 

processos biológicos fora dos sistemas 

vivos, em ambientes controlados, como 

o cultivo de celulas. A empresa teve a 

sua instalação de teste reconhecida

pelo Inmetro, em conformidade

aos princípios de Boas Práticas de 

Laboratorio (BPL).

Pesquisas in vitro com padrão 

internacional de qualidade

Programa Tecnologia Nuclear, em 

associação com a USP, que teve o 

regulamento aprovado pela Câmara de 

Pós-Graduação da USP e depois pelo 

Ministério da Educação e Cultura. Em 

março de 1977, foi oficializada outra área 

de concentração – Reatores Nucleares de 

Potência e Tecnologia do Combustível 

Nuclear (RNC). 

A primeira turma de pós-graduação no IEA 

teve início em 1976. Eram, em sua maioria, 

estudantes graduados em áreas como 

Engenharia, Física, Química e Biologia, que 

buscavam uma formação voltada para a 

área nuclear. O Programa de Pós-

Graduação Tecnologia Nuclear recebeu 

seguidamente o conceito “A” na avaliação 

da CAPES. Desde 2001, quando essa 

avaliação passou a ser numérica, de 1 a 7, 

ele tem obtido o conceito “6”, considerado 

um programa de excelência. 

Ainda dentro do espírito de formação de 

recursos humanos, o incentivo às 

atividades de Iniciação Científica esteve 

sempre presente, com os alunos de 

graduação das áreas de Ciências Exatas e 

da Terra, Biológicas, da Saúde e 

Engenharias tendo a oportunidade de 

conviver num ambiente científico e 

tecnológico e desenvolver atividades de 

pesquisa e desenvolvimento sob a 

orientação de profissionais altamente 

qualificados. 

O Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica é apoiado com bolsas de 

estudo dos Programas PIBIC e PIBITI do 

CNPq e do Programa PROBIC, com 

recursos da CNEN. Ao longo de seis 

décadas, foram formadas diversas 

gerações de especialistas no País, sempre 

com a excelência e a expertise do IPEN na 

área nuclear.
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Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear

Ÿ 2.505 Títulos

Ÿ 1.668 Mestres

Ÿ 837 Doutores

INDICADORES *

Bolsas de estudo 

institucionais (média/ano)

Ÿ 85 Doutorado

Ÿ 90 Mestrado

Ÿ 90 Iniciação C&T

Estudantes e estagiários

Ÿ 500 Pós-Graduação

Ÿ 300 Iniciação C&T

Ÿ 120 Projeto

Ÿ 100 Pós-doc

* Até julho 2016
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começou logo após a sua fundação. O 

primeiro curso de “Introdução a 

Engenharia de Reatores” foi oferecido nos 

anos de 1956 a 1958. De 1960 a 1963, ele 

passou a ser designado “Especialização em 

Engenharia Nuclear” e, no ano seguinte, 

passa a ser conhecido como o curso de 

“Ciência e Tecnologia Nucleares”. 

Oferecido em associação com a Escola 

Politécnica da USP (Poli), ele se destinava a 

formação de pessoal especializado na área 

de energia nuclear.

Em 1968, as disciplinas desse curso foram 

incluídas na grade da pós-graduação 

stricto sensu, quando se criou a área de 

concentração "Engenharia e Tecnologia 

Nucleares”, na Poli/USP. Significa dizer que 

o então Instituto de Energia Atomica (IEA), 

desde o início, se comprometeu 

efetivamente com a formação de 

pesquisadores.

No final da década de 1960 e início de 

1970, foram realizados vários cursos para a 

formação de técnicos em instrumentação 

eletrônica, radioproteção e dosimetria e 

operadores de reatores.

A Divisão de Ensino e Formação seria o 

embrião da pós-graduação do IEA, criada 

em 1964 na gestão de Rômulo Ribeiro 

Pieroni, sob a coordenação de Rui Ribeiro 

Franco, que se empenhou na aprovação 

dos cursos de pós-graduação em ciências 

nucleares do IEA em associação com a 

Universidade de São Paulo. Isso foi 

possível porque muitos pesquisadores do 

IEA já estavam formados e com plenas 

condições de assumir essa missão. Foi 

então assinado, em 1975, o convênio com 

a USP para a implantação da pós-

graduação no Instituto.

Tecnologia Nuclear Básica

Ela foi instalada em novembro de 1975 

pelo superintendente do IEA, professor 

Rômulo Ribeiro Pieroni. A primeira 

Comissão de Pós-graduação (CPG) foi 

composta pelos professores doutores Rui 

Ribeiro Franco, Wladimir Sanchez, Alcídio 

Abrão, Fausto Walter Lima e Roberto 

Fulfaro, como titulares; e Claudio 

Rodrigues, Constância Pagano Gonçalves 

da Silva, Laura Tognoli Atalla, Maria José 

Coutinho Nastasi e Achiles Alfonso Soares, 

como suplentes. 

Inicia-se, então, a área de concentração 

Tecnologia Nuclear Básica (CTN), do 

Ao longo de sua história, ele tem sido 

um importante incentivador da inovação 

por meio do empreendedorismo, seja 

apoiando e fortalecendo empresas 

incubadas, seja premiando jovens 

talentos da ciência. Em parceria com a 

USP, o Instituto participa do maior polo 

de incubação de empresas de base 

tecnológica da América Latina.

Estamos falando da Incubadora de 

empresas de Base Tecnológica de São 

Paulo, que possui como gestor o Centro 

de Inovação, Empreendedorismo e 

Tecnologia (Cietec), inaugurado em abril 

de 1998. 

Instalado dentro do campus do IPEN, na 

Cidade Universitária, tem como missão 

incentivar o empreendedorismo e a 

inovação, apoiando a criação, 

fortalecimento e a consolidação de 

novas micro e pequenas empresas e 

empreendimentos.

Ate o final de 2014, das 1.059 propostas 

recebidas pelo Cietec para ingresso na 

incubadora, 496 empresas foram 

selecionadas, 109 permanecem 

incubadas e 132 foram graduadas, ou 

seja, concluíram o processo de 

incubação.

Como uma associação civil sem fins 

lucrativos de direito privado, o Cietec 

desenvolveu ao longo de seus 17 anos 

metodologias e expertise na seleção e 

acompanhamento de empresas, por 

meio de processos de incubação em 

diferentes níveis de maturidade, que 

tem ampliado seus índices de 

sobrevivência e competitividade. 

Nesses processos, o Cietec oferece 

serviços de apoio para demandas nas 

áreas de gestão tecnológica, empresarial 

e mercadológica: a capacitação dos seus 

recursos humanos; a comercialização e 

busca por investimento, como o 

investimento-anjo, capital semente e 

venture capital (capital de risco); alem 

da excelencia de sua infraestrutura física 

para a instalação e operação dessas 

empresas.

As empresas incubadas usufruem de 

facilidades técnicas e operacionais não 

apenas do IPEN, mas também da 

Universidade de São Paulo (USP) e do 
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Uma das primeiras empresas incubadas

foi a LaserTools, que se originou na Divisao

de Óptica do IPEN, em 1998. A empresa

iniciou a comercialização dos seus serviços

em uma sala de aproximadamente
240 m  no Cietec e recorreu ao Programa

de Inovação Tecnológica em Pequenas

Empresas (PIPE), da FAPESP. Precursora da

tecnologia de gravação a laser no Brasil, a

LaserTools conta com duas unidades. Seu

principal diferencial e o conhecimento e

as constantes pesquisas sobre as múltiplas

aplicações dos lasers: gravações, cortes,

soldas, micro furação, texturização e 

usinagem. "Nossas raízes oriundas da mais 

renomada instituição de ensino e pesquisa

do País continuam fortes e consolidadas”,

diz o físico Spero Penha Morato, sócio 

fundador da LaserTools.

Laser Tools, um case de sucesso

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

o que inclui laboratórios em todas as 

áreas de conhecimento humano e o 

apoio de técnicos e pesquisadores das 

entidades envolvidas.

Como aderir - O edital para ingresso de 

candidatos a incubadora permanece 

aberto o ano todo. As propostas são 

recebidas em fluxo continuo e avaliadas 

em ate 30 dias após a data do seu 

recebimento. 

Para o ingresso na incubadora, têm 

prioridade propostas originárias ou 

recomendadas pelo IPEN e pela USP.

Gestão Estratégica

A reconhecida atuação do IPEN na

pesquisa e na prestação de serviços

para a sociedade tem valor econômico 

e social para o Estado de

São Paulo e para o Brasil. O Núcleo

de Inovação Tecnológica (NIT) e o

Escritório de Gestão de Projetos (EGP)

são as divisões responsáveis pela

gestão da inovação tecnológica no

Instituto. Vinculados a Diretoria de

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino

(DPDE), NIT e EGP têm como objetivo

identificar resultados científicos e

tecnológicos com impactos 

socioeconômicos por meio da 

implantação de produtos e serviços 

intensivos em conhecimento, 

envolvendo equipes de pesquisadores 

de várias unidades

de P&D. Também é missão dessas

divisões a pré-seleção de projetos

exitosos candidatos às incubadoras,

em especial a Incubadora de Empresas 

de Base Tecnológica IPEN/USP. 

Em iniciativa pioneira, o IPEN e o 

Laboratório Biosintesis do Brasil 

firmaram, em 2015, convênio de 

desenvolvimento tecnológico de projeto 

de inovação para técnicas e 

metodologias in vitro, ou seja, 

processos biológicos fora dos sistemas 

vivos, em ambientes controlados, como 

o cultivo de celulas. A empresa teve a 

sua instalação de teste reconhecida

pelo Inmetro, em conformidade

aos princípios de Boas Práticas de 

Laboratorio (BPL).

Pesquisas in vitro com padrão 

internacional de qualidade

Programa Tecnologia Nuclear, em 

associação com a USP, que teve o 

regulamento aprovado pela Câmara de 

Pós-Graduação da USP e depois pelo 

Ministério da Educação e Cultura. Em 

março de 1977, foi oficializada outra área 

de concentração – Reatores Nucleares de 

Potência e Tecnologia do Combustível 

Nuclear (RNC). 

A primeira turma de pós-graduação no IEA 

teve início em 1976. Eram, em sua maioria, 

estudantes graduados em áreas como 

Engenharia, Física, Química e Biologia, que 

buscavam uma formação voltada para a 

área nuclear. O Programa de Pós-

Graduação Tecnologia Nuclear recebeu 

seguidamente o conceito “A” na avaliação 

da CAPES. Desde 2001, quando essa 

avaliação passou a ser numérica, de 1 a 7, 

ele tem obtido o conceito “6”, considerado 

um programa de excelência. 

Ainda dentro do espírito de formação de 

recursos humanos, o incentivo às 

atividades de Iniciação Científica esteve 

sempre presente, com os alunos de 

graduação das áreas de Ciências Exatas e 

da Terra, Biológicas, da Saúde e 

Engenharias tendo a oportunidade de 

conviver num ambiente científico e 

tecnológico e desenvolver atividades de 

pesquisa e desenvolvimento sob a 

orientação de profissionais altamente 

qualificados. 

O Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica é apoiado com bolsas de 

estudo dos Programas PIBIC e PIBITI do 

CNPq e do Programa PROBIC, com 

recursos da CNEN. Ao longo de seis 

décadas, foram formadas diversas 

gerações de especialistas no País, sempre 

com a excelência e a expertise do IPEN na 

área nuclear.
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Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear

Ÿ 2.505 Títulos

Ÿ 1.668 Mestres

Ÿ 837 Doutores

INDICADORES *

Bolsas de estudo 

institucionais (média/ano)

Ÿ 85 Doutorado

Ÿ 90 Mestrado

Ÿ 90 Iniciação C&T

Estudantes e estagiários

Ÿ 500 Pós-Graduação

Ÿ 300 Iniciação C&T

Ÿ 120 Projeto

Ÿ 100 Pós-doc

* Até julho 2016
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PESQUISAREVISTA COMEMORATIVA

Seis décadas irradiando qualidade de vida CLA inaugura mais um laboratório multiusuário
Em comemoração aos 60 anos do IPEN, a 

Assessoria de Comunicação Institucional 

(ACI) produziu uma revista com os 

principais highlights do Instituto divididos 

por área. A publicação – "IPEN: 60 Anos 

Irradiando Qualidade de Vida” já está 

disponível na versão on-line, e ainda este 

ano será distribuída na versão impressa.

O conteúdo foi elaborado em conjunto 

pelos profissionais da ACI, com o apoio de 

pesquisadores e gerentes de Centros de 

Pesquisa, e buscou-se uma linguagem 

acessível para o público não especializado. 

Para a edição, foi convidado o jornalista 

Rodrigo Gerhardt, especialista em Gestão 

da Sustentabilidade pela Fundação Getúlio 

Vargas e com larga experiência em 

divulgação científica, tendo sido edito 

editor de conteúdo do Planeta Sustentável. 

"Esse trabalho me possibilitou conhecer 

mais o IPEN. Foi enriquecedor saber sobre 

tantas aplicações da energia nuclear para 

além da geração de eletricidade. Gostei 

bastante do resultado, espero que agrade”, 

disse o jornalista.

O projeto gráfico coube ao designer Mario 

Lima, que também elaborou o IPEN 

Higlights 2014. Para ele, foi um trabalho 

desafiador pela responsabilidade de 

produzir um material que estivesse à altura 

dos 60 anos de história do Instituto. "Mas 

igualmente gratificante quando se vê o 

resultado”, comemora.

Outra colaboração que merece destaque é 

a do servidor da ACI Edvaldo Paiva, 

publicitário de formação, mas cuja atuação 

vai muito além. É de sua autoria parte das 

fotografias e das ilustrações da revista. "É 

muito interessante poder registrar o 

Instituto pela minha ótica. Talvez outro 

profissional tivesse um olhar mais voltado 

para a técnica, mas, como estou aqui no 

dia a dia, procuro sempre colocar um 

pouco de poesia, oferecer certa narrativa 

da imagem”, conta Edvaldo.

O trabalho de levantar as informações e 

elaborar os textos coube à jornalista Ana 

Paula Freire, da ACI/IPEN, que ressalta a 

importância da apuração: "Adequar a 

linguagem mais simples ao rigor técnico é 

sempre um grande desafio. Nesse ponto, a 

colaboração dos pesquisadores é 

fundamental, e, no geral, eles foram 

bastante disponíveis e parceiros. Também 

é importante salientar a liberdade que o 

Afonso [Aquino, chefe da ACI] nos deu 

para a concepção da revista".

Diversidade - A palavra do 

superintendente, José Carlos Bressiani, 

abre as seções editoriais, mostrando "O 

IPEN sempre presente”. Depois, a edição 

buscou trazer um pouco da memória do 

Instituto, com a linha do tempo e o 

retrospecto feito pela pesquisadora 

Martha Marques Ferreira Vieira, gerente do 

Centro de Ensino e Informação (CEI). Em 

seguida, a seção Reatores, que traz 

informações do IEA-R1, IPEN/MB-01 e do 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). 

A seção seguinte é Saúde, a maior área de 

abrangência das pesquisas do IPEN. São 

retratados o pioneirismo em 

Radiofármacos, os novos radiofármacos 

em testes e as modalidades de 

diagnóstico. Como destaque também 

estão as tecnologias com aplicações de 

lasers, incluindo o diagnóstico remoto por 

meio do lab-on-a-chipe a otimização da 

produção do 18FDG, além de outras 

aplicações, como o hidrogel, que pode ser 

usado em queimaduras e também contra 

lesões provocadas pela leishmaniose, 

dependendo das propriedades.

Pesquisas aplicadas ao meio ambiente 

compõem a seção seguinte, Meio 

Ambiente, com o exemplo começando 

"em casa” por meio do monitoramento do 

campus do IPEN (caracterização ambiental, 

radiológica, radioproteção e gestão 

ambiental). Também destacou-se o 

conjunto de pesquisas com tecnologias 

limpas, energias sustentáveis e voltadas 

para o controle de poluição do ar e de 

doenças, e para a preservação de espécies.

"Outras aplicações nucleares” vem na 

sequência, apresentando as principais 

contribuições do IPEN por meio da 

radiação ionizante, tais como preservação 

 de acervos e bens culturais, irradiação de 

alimentos e de tecidos biológicos e 

radiações aplicadas à indústria. 

O tópico seguinte é Ciências de Materiais, 

que mostra o desenvolvimento de novos 

materiais e de um software – o CristalWalk 

– que vai auxiliar estudantes de graduação 

e pós-graduação das áreas de engenharias 

e ciências dos materiais. Há também 

seções sobre Inovação Tecnológica e 

Ensino, com os indicadores do Programa 

de Pós-Graduação em Tecnologia    

Nuclear IPEN/USP.

A revista está 

dividida em seções 

e traz a Linha do 

Tempo, com a série 

histórica de 

atividades do 

Instituto ao longo 

desses 60 anos. 

Entre os destaques, 

o início da 

produção de 

radioisótopos e de 

geradores de 

Tecnécio.

A seção Saúde é 

uma das que mais 

se destacam na 

publicação, tendo 

em vista a atuação 

pioneira do IPEN 

na produção de 

radiofármacos e no 

desenvolvimento 

de tecnologias 

para a melhoria da 

qualidade de vida 

da população.

Como parte das comemorações dos 60 

anos do IPEN, foi inaugurado, no dia 29 

de agosto, o Laboratório Multiusuário 

do Centro de Lasers e Aplicações (CLA), 

marcando o primeiro evento técnico da 

Semana de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Instituto. O diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE), Marcelo Linardi, abriu a 

cerimônia de inauguração. 

O gerente do CLA, Niklaus Ursus Wetter, 

fez uma breve apresentação sobre os 

equipamentos que estarão disponíveis 

para a comunidade científica e afirmou 

que esse laboratório "chega no tempo 

certo". "A expectativa com um 

laboratório de caráter multiusuário é 

sempre positiva: novas parcerias, novos 

lasers e mais resultados relevantes", 

afirmou Wetter. 

Em seguida, o gerente do Escritório de 

Projetos (EGP) da DPDE, Fernando 

Moreira, orientou sobre o conceito de 

Laboratório Multiusuário da FAPESP e os 

procedimentos necessários para a 

utilização do novo laboratório. Ao final, 

o superintendente do IPEN, José Carlos 

Bressiani, finalizou agradecendo os 

responsáveis pelo novo laboratório 

multiusuário criado no instituto.

Após as apresentações, realizadas na 

sala de seminários do CLA, os 

convidados e interessados visitaram o 

recém inaugurado Laboratório 

Multiusuário do CLA, cuja coordenação 

ficará a cargo do pesquisador Marcus 

Raele. Dentre os equipamentos que 

estão disponíveis para uso encontram-

se um microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), espectrofotômetro 

Cary 5000, Perfilômetro Óptico e um 

equipamento para Tomografia de 

Coerência Óptica (OCT).

Competência

O Centro de Lasers e Aplicações do IPEN 

desenvolve competência científica e 

tecnológica em Lasers de estado sólido, 

visando a sua aplicação na área de 

saúde, na área de processamento de 

materiais, em monitoração ambiental e 

na área nuclear, formando recursos 

humanos e gerando produtos e 

serviços. Informações podem ser 

obtidas pelo telefone 3133-9375.

O passo a passo para utilizar os equipamentos

Quatro equipamentos já estão 

disponíveis no Laboratório 

Multiusuário do CLA: um 

microscópio eletrônico de varredura, 

tabletop SEM projetado para o 

mínimo de preparação de amostras; 

um espectrofotômetro Cary 5000, 

sistema de duplo feixe que atua 

entre 190-3300 nm com 

sensibilidade de absorbância de até 

8; um Perfilômetro Óptico  ZeGage, 

ferramenta ideal para medições 

quantitativas de relevo em 

superfícies;  e um específico para 

Tomografia de Coerência Óptica.

OCT (do inglês Optical Coherence 

Tomografy) é uma técnica de 

imageamento que usa a luz para 

capturar com micrômetros de 

resolução, imagens de secção 

tranversal  de dentro de um meio 

que permita a propagação da luz, 

mesmo que seja 

espalhador/translúcido (por exemplo, 

tecido biológico). 

Segundo Niklaus Wetter, também 

estão previstos Impressora 3D CL-1  

e um microscópio polarizado. "Esse 

laboratório é voltado para diferentes 

tipos de análises. Se o pesquisador 

quer analisar ensaio de microdureza 

[método que consiste em forçar, 

através da aplicação de uma carga 

pré-estabelecida, um penetrador de 

diamante com formato de pirâmide de 

dimensões conhecidas, sobre a 

superfície do corpo de prova a ser 

ensaiado], por exemplo, nosso 

laboratório está preparado para isso. 

Basta requerer e preencher os 

requisitos", explicou Wetter.

Passo a passo - Para utilizar o 

laboratório, é necessário que o 

interessado tenha um 

orientador/funcionário, denominado 

como responsável. Ele deve solicitar o 

treinamento para um aluno ou 

colaborador, denominado operador. 

Após o treinamento, o operador 

realiza o agendamento consultando a 

disponibilidade  na página específica 

de cada equipamento e preenchendo 

o formulário detalhadamente.

A equipe analisará o pedido e 

solicitará a autorização do responsável 

via e-mail. O operador comparecerá 

ao CLA pontualmete na hora marcada 

e utilizará o equipamento de acordo 

com as normas previstas no 

regulamento do Laboratório.

O gerente do CLA, Niklaus Wetter (E), apresenta os equipamentos aos colegas do IPEN
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Especial 60 AnosDE PORTAS ABERTAS

Semana de C&T na celebração dos 60 anos 
A programação da Semana de Ciência e 

Tecnologia do IPEN, ocorrida de 29 de 

agosto a 2 de setembro em 

comomeração aos 60 anos do Instituto, 

foi marcada por uma série de atrações 

culturais e científicas, bem como 

homenagens a servidores que se 

aposentaram no último ano. A maioria 

das atividades foi realizada no Auditório 

Rômulo Ribeiro Pieroni.

No primeiro dia, o trio "Última 

Inspiração" emocionou a plateia com 

um repertório das décadas de 30 a 60. 

Dentre os compositores selecionados,  

Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, 

Herivélton Martins e Vinicius de Moraes.

No dia 30, o destaque foi para as 

contribuições do IPEN nas áreas da 

ciência, tecnologia e inovação, com os 

Destaques do IPEN em Pesquisa e 

Projeto. O diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), 

Marcelo Linardi, conduziu as 

apresentações, que se iniciaram com 

Gustavo Doubek, da UNICAMP. Ele é 

coautor, juntamente com Linardi, do 

artigo "Guided Evolution of Bulk Metallic 

Glass Nanostructures: A Plataform for 

Designing 3D Electricatalytic Surfaces", 

publicado na renomada revista 

Advanced Materials. O projeto foi 

indicado como "Destaque em Pesquisa".

Destaques 

Em seguida, Ademar Benévolo Lugão, 

gerente do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA), apresentou o 

trabalho "Nanotecnologia no IPEN", 

vencedor na categoria de "Destaque   

em Projeto". Após os "Destaques", 

vieram  as apresentações técnicas dos 

projetos  que concorriam ao Prêmio 

IPEN de Inovação Tecnológica. 
oA partir desse dia, também, até 1  de 

setembro, a Escola Móvel Senai iniciou a 

"Exposição Nanomundo", com 

informações interativas sobre como a 

nanotecnologia está presente na 

natureza, o significado da escala nano e 

algumas aplicações em produtos já 

comercializados. 

Destaque também para a Oficina de 

Meio Ambiente, com atividades lúdicas 

e participativas que resultaram em 

visitas à Nanomundo, ao Nuclespaço,  

Energia Nuclear, exposição sobre 

energia nuclear, e ao Espaço Cultural 

Marcello Damy, um dos fundadores do 

IPEN, exposição permanente sobre a 

história do Instituto.

Sessão solene

A sessão comemorativa dos 60 anos 

aconteceu no dia 31, com a exibição do 

novo vídeo institucional voltado para a 
oocasião, e o anúncio e a entrega do 3  

Prêmio IPEN de Inovação Tecnológica, 

conquistado por Ademar Benévolo 

Lugão, o segundo do CQMA. Ao final, o 

pronunciamento das autoridades 

presentes. A abertura solene coube ao 

superintendente José Carlos Bressiani. 

"A história do IPEN fala por si e é a 

razão de estarmos aqui reunidos, 

celebrando 60 anos de vitórias do nosso 

Instituto", disse Bressiani.
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PRÊMIO IPEN DE INOVAÇÃO

CQMA é o grande vencedor da terceira edição
O projeto "Curativos avançados de baixo 

custo e altamente absorventes, à base de 

hidrogel com nanopartículas de prata", 

coordenado pelo pesquisador Ademar 

Benévolo Lugão, do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA), foi o grande 

vencedor da terceira edição do Prêmio 

IPEN de Inovação Tecnológica. O 

anúncio foi feito no dia 31 de agosto, no 

Auditório Rômulo Ribeiro Pieroni, 

durante a sessão solene pelos 60 anos 

de fundação do Instituto.

O projeto consiste na obtenção de 

curativos de baixo custo à base de 

hidrogéis com nanopartículas de prata 

(NPAg), reticulados e esterilizado 

simultaneamente por radiação ionizante. 

De acordo com Lugão, o objetivo é 

desenvolver uma metodologia de 

preparação de NPAg robusta e confiável 

que possibilite sua utilização no preparo 

de hidrogéis antimicrobianos 

produzidos por meio da radiação 

ionizante, de forma a reduzir as 

interferências nas propriedades físico-

químicas do curativo.

Em paralelo, pretende-se implantar uma 

nova linha de produção piloto que 

atenda às exigências da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

com vistas à obtenção de licença para 

produção dos curativos e realização de 

testes clínicos. "Outro passo é 

determinar as melhores condições de 

processo tanto para a síntese das 

nanopartículas quanto do hidrogel, com 

variadas concentrações de prata (até 

200 ppm)", explica o pesquisador.

Lugão destaca que é preciso adequar 

embalagens para os curativos em 

diferentes formatos a fim de se oferecer 

o produto para o tratamento de lesões 

com dimensões variadas. Uma 

vantagem desse curativo avançado, 

além da eficácia, é o custo muito baixo - 
2R$2,00 por curativo de 100cm  contendo 

nanopartículas de prata, segundo 

cálculos da empresa de consultoria 

LABGRAF, realizados em 2015.

"Se produzido em larga escala, será 

vantajoso para implementação no SUS 

[Sistema Único de Saúde] e para o 

paciente, pela eficácia no tratamento da 

ferida", ressalta o pesquisador.

Vitória tem um "simbolismo especial"

3

Também se pronunciaram o secretário 

de Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação, Álvaro Toubes Prata, 

representando o ministro de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, 

Gilberto Kassab; o reitor da USP, Marco 

Antonio Zago; o diretor de Pesquisa e 

Desenvolvimento da CNEN, Altair Souza 

de Assis, representando o presidente da 

CNEN, Renato Cotta; o  vice-presidente 

da Academia Brasileira  de Ciências, 

Oswaldo Luiz Alves, representando seu 

presidente Luiz Davidovich. e o 

presidente do   Conselho Superior do 

IPEN, José Roberto Castilho Piqueira.

O público se divertiu com o show do 

mágico Giovanni Bright, na área próxima 

à portaria sul do IPEN, onde foram 

instalados food trucks, para diversão e 

convivência.

Show de mágica, oficina de 

Meio Ambiente, Estação 

Móvel de Nanotecnologia, 

visitas ao Nuclespaço e ao 

Espaço Marcello Damy, 

premiação: muitas atrações 

marcaram a festa dos 60 

anos do IPEN. (Fotos 

E.R.Paiva e Marcello Vitorino)

"Fiquei bastante impactado pela 

quantidade de projetos de excelente 

qualidade que foram apresentados, e, 

claro, estava na expectativa, pois não 

é a primeira vez que apresento 

proposta - ano passado também 

concorremos e não levamos, então, 

fica sempre aquela expectativa 

positiva, mas 

cautelosa. Mas desta 

vez vencemos e eu 

fico muito honrado 

de receber esse 

Prêmio, esse 

reconhecimento da 

casa", afirmou Lugão.

Para ele, o IPEN vive 

um momento singular 

no que diz respeito à inovação, o que 

confere uma importância maior à sua 

conquista.  "O que me deixa mais 

honrado ainda é obter essa vitória no 

momento em que a instituição se 

propõe a resgatar tudo o que foi feito 

em inovação ao longo desses anos. 

Podemos perceber, com esse 

movimento, que a inovação sempre 

esteve presente na história do 

Instituto o tempo todo. Com o 

prêmio, passamos a fazer parte de 

uma forma mais clara dessa história. 

Realmente estou muito feliz", 

acrescentou, fazendo questão de 

ressaltar que não foi um prêmio "para 

ele" e sim "para toda a grande equipe 

que tem participação no projeto e no 

seu grupo de pesquisa". Marcelo Linardi, 

diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE) e idealizador do prêmio. 

salientou que a 

disputa este ano foi 

muito acirrada, e a 

vitória "tem uma 

questão simbólica" 

muito especial. 

"Ganhar o prêmio já é 

um grande conquista, 

ainda mais com o 

nível dos projetos melhorando a cada 

edição. Ganhar no ano em que o 

Instituto celebra 60 anos de fundação é 

mais especial ainda, vem acompanhado 

de um simbolismo importante: Lugão e 

equipe sempre serão lembrados como 

os vencedores no ano do aniversário de 

60 anos do IPEN", disse Linardi.

O prêmio é de R$ 100 mil provenientes 

da verba orçamentária do IPEN, a ser 

alocado ao pesquisador.

Reitor da USP, Marco Antônio Zago; Alvaro Toubes Prata, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação; Ademar B. Lugão e José Carlos Bressiani, superintendente do IPEN

"Lugão e equipe sempre 

serão lembrados como os 

vencedores no ano em 

que o IPEN celebra 60 

anos de fundação".

Marcelo Linardi, diretor da DPDE, 
idealizador do prêmio

E
. R

. P
a
iv

a



2 11

Editorial

Espírito desbravador: o legado
reatores do País, construção e operação 

do primeiro reator de pesquisa 

genuinamente nacional: o IPEN/MB-01, 

aplicações da energia nuclear para fins 

pacíficos, sendo o mais importante deles 

a produção de radiofármacos, expertise 

nas áreas de biologia celular e 

molecular, hormônios, radioensaios e no 

desenvolvimento de biofármacos e 

produção de fontes radioativas para 

serem usadas na engenharia e na 

indústria, dentre outras conquistas.

O conhecimento acumulado nas duas 

primeiras décadas propiciou, no ano de 

1976, a criação de um programa próprio 

de pós-graduação em Tecnologia 

Nuclear, junto com a USP. É conceituado 

como um programa de "excelência" pela 

Capes e atrai estudantes do Brasil inteiro 

e também de diversos países. 

Tudo isso é motivo desta celebração de 

60 anos realizada no período de 29 de 

agosto a 2 de setembro, durante a 

Semana de C&T do IPEN. Nesta edição 

especial, contamos um pouco dessa 

história de sucesso e das atividades 

realizadas por ocasião das 

comemorações. 

Não podemos deixar de registrar o 

espírito desbravador dos nossos 

servidores, espírito que nos faz sentir 

como verdadeiros bandeirantes que, 

sem temer o inóspito, vivem partindo 

em busca da riqueza do conhecimento. 

Essa é, sem dúvida, a  maior herança 

deixada pelo nosso fundador Marcello 

Damy de Souza Santos. Boa leitura!

Os primeiros sessenta anos do IPEN 

foram plenos de conquistas científicas e 

tecnológicas, por exemplo: os mais de 

2500 títulos de mestre e doutor 

outorgados pelo seu programa de pós-

graduação e os 30 milhões de brasileiros 

que fizeram uso dos radiofármacos 

produzidos em suas instalações. No 

entanto, isso somente se tornou possível 

por possuir um quadro administrativo 

formado por profissionais tão 

competentes e dedicados quanto os 

seus pesquisadores e tecnologistas. 

Tudo começou há seis décadas, com a 

assinatura do convênio entre o 

Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq 

e a Universidade de São Paulo – USP 

criando o Instituto de Energia Atômica, 

atual Instituto de Pesquisas Energéticas 

e Nucleares – IPEN, e a designação do 

Professor Marcello Damy de Souza 

Santos para dirigi-lo. Assim foi definida 

a primeira missão do Instituto: a 

construção e operação de um reator 

nuclear de pesquisa tipo piscina. O 

desafio viria com a participação na 

corrida para ser o primeiro país a atingir 

essa meta e ter seus gastos ressarcidos 

pelo governo norte-americano, dentro 

do programa “Átomos para a Paz”. 

Onze meses depois o IEA-R1 estava 

construído e funcionando. Hoje é uma 

unidade administrativa do IPEN 

denominada Centro do Reator de 

Pesquisas (CRPq). A partir daí, vem a 

história que conhecemos: domínio do 

processamento do urânio, produção de 

elemento combustível para todos os 
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LANÇAMENTO

Livro resgata a história da Inovação no IPEN
Um dos destaques na programação dos 

60 anos do IPEN foi o lançamento do 

livro "O IPEN e a Inovação Tecnológica - 

Passado, Presente e Futuro" (Senai-SP 

Editora, ISBN 978-85-8393-556-8, 168 

pp.), de autoria do pesquisador Marcelo 

Linardi, atual diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE) do 

Instituto. Trata-se de um levantamento 

histórico de tudo o que o IPEN já 

realizou em inovação ao longo dessas 

seis décadas desde a sua fundação.

"Eu sabia que o IPEN já havia feito muita 

coisa em inovação, mas as informações 

estavam dispersas, algumas nem eram 

vistas como inovação. Então, com a 

colaboração dos gerentes de Centros 

[de Pesquisas] e pesquisadores e 

servidores, conseguimos reunir muitas 

delas e registrá-las neste livro, que hoje 

está sendo lançado aqui. É possível que 

ainda tenha ficado algo de fora, mas, 

sem dúvida, a maioria das iniciativas e 

dos resultados está aqui", explicou 

Linardi, antes da sessão de autógrafos.

O livro traz a seção "Resumo", com um 

breve histórico institucional, a inovação 

no Instituto, enaftizando o Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT), e a 

incubadora de empresas tecnológicas 

IPEN/USP. A segunda seção é "Passado e 

presente", e está dividida em seis 

capítulos: "A energia nuclear", "A 

medicina nuclear", "Metrologia das 

radiações, radiometrial ambiental e 

rejeitos radioativos", "Tecnologia das 

Radiações", "Áreas correlatas" e 

"Produção anual de radiofármacos".

Na última seção, "Futuro", o autor 

menciona atividades a caminho da 

inovação tecnológica e abre um tópico 

específico sobre o mega 

empreendimento Reator Multipropósito 

Brasileiro, que vai garantir ao Brasil 

autossuficiência na produção de 

Molibidênio-99, precursor do principal 

radiorfármaco consumido hoje. "Não dá 

para falar de inovação sem falar no 

RMB, grande projeto do MCTIC, 

executado pela CNEN que vai utilizar 

toda a expertise do IPEN em diversas 

áreas", destacou Linardi.

Depois de ter feito uma apresentação 

acerca do tema no auditório, Linardi, 

acompanhado de  Mery P. Zamudio 

Igami, responsável pela Biblioteca 

Terezine Arantes Ferraz, conduziu os 

presentes para a sessão de autógrafos, 

realizada no salão de leitura. Diversos 

pesquisadores, autoridades e 

convidados se fizeram presentes, 

recebendo um exemplar com a devida  

dedicatória do autor. 

A publicação do livro, segundo Linardi, é 

fruto de uma parceria entre o IPEN e o 

Senai-SP. "Nós conversamos sobre a 

possibilidade de publicação, a Editora 

Senai-SP se prontificou a editorar e a 

imprimir, e hoje estamos aqui, lançando 

esse trabalho que, espero, seja o 

primeiro de muitos outros que poderão 

e deverão vir. Agradeço ao Senai-SP 

pela parceria e ratifico que o IPEN está à 

disposição para contribuir com a 

formação de recursos humanos nas suas 

áreas de excelência", disse Linardi.

José Carlos Bressiani, superintendente 

do Instituto, parabenizou a DPDE pela 

iniciativa e elogiou o resultado final: 

"Esse resgate de tudo o que já fizemos 

será fundamental para o que faremos".
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História da inovação tecnológica no IPEN, desde a 

sua fundação até os dias de hoje, começa a ser 

contada neste livro. Publicação é fruto de parceria 

com a Editora Senai-SP.

Sessão de autógrafos entre pesquisadores e convidados
Durante a sessão de autógrafos (foto ao 

lado), Marcelo Linardi fazia questão de 

dizer que a obra só foi possível graças a 

um esforço coletivo de gerentes de 

Centros de Pesquisa e demais 

servidores, que se prontificaram a ajudar 

na coleta e organização das 

informações. 

"Várias pessoas colaboraram com 

informações, sugestões e até correções, 

e eu fui adequando aos temas, 

conforme a cronologia dos fatos... a 

verdade é que a inovação tecnológica 

foi sempre uma constante na vida do 

Instituto, e nós precisavámos reunir tudo 

didática e correta na sua cronologia. Foi 

um trabalho coletivo, que demandou 

bastante tempo, mas que hoje, vejo, 

valeu muito a pena", disse Linardi. 

Para ele, o fato de o IPEN ter nascido 

dentro de uma universidade e, 

consequentemente, ter no ensino, em 

todos os níveis, um de seus pilares de 

atuação, "possibilitou e ainda alimenta o 

ciclo virtuoso pesquisa, 

desenvolvimento e inovação". "Como 

disse no auditório, espero que seja o 

primeiro de uma série de documentos 

que serão gerados no Instituto", 

concluiu Linardi.
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Nesta edição comemorativa dos 60 

anos do IPEN, destacamos três 

exemplos de sucesso nas pesquisas 

realizadas no Instituto, em 

diferentes níveis, ratificando a 

excelência tanto em seu quadro de 

pesquisadores quanto na formação 

e capacitação de recursos humanos 

na pós-graduação e na iniciação 

científica e tecnológica:

Ÿ A pesquisadora Eliana Navarro 

dos Santos Muccillo, do CCTM, foi 

selecionada para ter seu currículo 

incluído no livro "Sucessfull Women 

Ceramic and Glass Scientists and 

Engineers: 100 Inspirational 

Profiles". A publicação, editada em 

2015, apresenta uma lista de 

pesquisadoras mulheres na área de 

cerâmica, vidro e engenharia de 

instituições da América, Europa, 

Ásia e Oceania. Eliana está entre as 

cinco pesquisadoras selecionadas 

na América, ao lado de outra 

brasileira e de representantes da 

Argentina e do Canadá (essa lista 

não inclui os Estados Unidos).

Ÿ Na pós-graduação, nível 

doutorado, a pesquisadora Maria 

José Alves Oliveira conquistou o 

Prêmio Capes de tese – área 

Engenharias II - edição 2014, com a 

tese "Obtenção de membranas de 

hidrogéis para tratamento 

alternativo de Leishmaniose 

Tegumentar". Oliveira foi orientada 

pela professora doutora Duclerc 

Fernandes Parra, do CQMA.

Ÿ O estudante Caetano Padial 

Sabino obteve o 1º lugar no Prêmio 

Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica 2015, categoria 

Bolsista de Iniciação Científica, na 

área de Ciências da Vida, 

outorgado pelo CNPq, com o 

trabalho "Desenvolvimento de um 

modelo in vivo para estudo do 

efeito fotodinâmico em infecção 

fúngica”. Orientado pela professora 

Martha Simões Ribeiro, do CLA.

CARTÃO 
DE VISITA
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Especial 60 Anos"UM LÍDER SERVIDOR"

Ouro destaque da Semana de 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

do IPEN foi a peça "Gandhi, 

Um Líder Servidor", de Miguel 

Filiage, que lotou o auditório 
odo Instituto no dia 1  de 

setembro. O ator João 

Signorelli (foto) interpretou de 

forma impactante o líder 

pacifista indiano Mahatma 

Gandhi. 

A apresentação, seguida de 

uma sessão de perguntas com 

o ator, foi marcada por muita 

emoção e reflexão por parte 

da plateia. O momento 

político atual e aspectos da 

gestão, liderança e ética foram 

refletidos durante o 

espetáculo. "A proposta é 
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Signorelli emociona interpretando "Gandhi"

trazer essa reflexão para vocês, do IPEN, 

sobre a importância de se construir uma 

liderança ética e comprometida com o 

bem-estar de todos os seres humanos", 

afirmou Signorelli, dizendo-se 

"emocionado e feliz" por estar mais uma 

vez se apresentando no IPEN.

Interpretar Gandhi significou uma 

mudança na vida do ator, em vários 

aspectos. Desde que se apresentou 

denúncias de corrupção, falta de ética 

na política, degradação dos valores 

humanos... então, eu procuro passar, 

nesse trabalho, uma mensagem positiva 

de paz, de amor, de doação, de ética". 

No espetáculo, "Gandhi" entrega uma 

rosa a uma pessoa da plateia. 

Perguntado a quem gostaria de dar uma 

rosa naquele momento, Signorelli disse: 

"à presidenta Dilma Rousseff".

gratuitamente em uma escola, 

"mesmo precisando pagar o 

aluguel atrasado", novas 

oportunidades foram surgindo, 

e desde então, "tudo se 

encaixou".

O maior ganho, porém, foi 

pessoal. "É impossível 

mergulhar no universo de 

Gandhi e não se transformar 

como ser humano. Suas ideias 

nos levam a uma reflexão 

profunda sobre nós mesmos e 

sobre a condição humana", 

disse o ator. Signorelli também 

comentou que o monólogo é 

oportuno no momento de crise 

ética e política do País. 

"Estamos vendo o Brasil 

afundar diante de tantas 

Show musical abriu as comemorações da Semana de C&T
O repertório de canções brasileiras 

sobre amor, paixão e renúncia, 

interpretadas pelo trio "Última 

Inspiração", também emocionou a 

plateia no IPEN, na abertura da Semana 

de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Instituto. O espetáculo aconteceu no 

auditório Rômulo Ribeiro Pieroni, na 

tarde do dia 29 de agosto. 

O grupo é formado pela cantora 

Ritamaria (foto), acompanhada ao 

violoncelo pela musicista Luciana Rosa e 

pelo pianista José Vieira. O repertório 

enfatizou canções das décadas de 30 a 

60. Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, 

Herivélton Martins e Vinicius de Moraes 

foram alguns dos compositores 

presentes na apresentação do trio.

Os artistas foram saudados pelo 

superintendente do IPEN, José Carlos 

Bressiani, que abriu a Semana 

comentando sobre as diversas 

atividades programadas e convidando 

os servidores a participarem do evento.

 "Que esse espetáculo dê o tom das 

comemorações dos 60 anos do nosso 

Instituto, trazendo emoção e alegria 

para todos", disse Bressiani.

"Eu fiquei bastante emocionada com 

essa apresentação, principalmente 

porque foi uma apresentação da nossa 

música", afirmou Maria José Alves de 

Oliveira, pesquisadora do Centro de 

Química e Meio Ambiente (CQMA).

O espetáculo é resultado da parceria 

entre o IPEN e o Laboratório de Música 

de Câmara (LAMUC), do Departamento 

de Música da Escola de Comunicações e 

Artes - ECA/USP. O prof. Michael Alpert 

é o responsável pela coordenação do 

LAMUC. Por meio dessa colaboração, foi 

possível viabilizar o programa "Quartas 

Musicais", com apresentações  gratuitas 

e mensais, realizadas geralmente na 

última quarta-feira do mês. No IPEN, 

esse programa é coordenado pelo 

assessor de Comunicação Institucional, 

Edvaldo Paiva.
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"É impossível mergulhar no

universo de Gandhi e não se

transformar como ser humano.

Suas ideias nos levam a uma

reflexão profunda sobre nós

mesmos e sobre a condição

humana".
João Signorelli, ator

60 anos irradiando 
qualidade de vida
Semana de aniversário do Instituto é marcada por 

diversas atividades culturais e científicas. Esta edição 

especial do Órbita traz a cobertura das comemorações 

dos 60 anos do Instituto, bem como fatos que 

marcaram essa história de sucesso.

Inovação
CQMA leva terceira

edição do prêmio

Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear 

IPEN/USP mantém nota 6 na 

avaliação quadrienal da Capes. 

Resultado é comemorado pela 

CPG, que agora vai focar nos 

aspectos a serem melhroados.

Inauguração de

Laboratório 

Multiusuário do CLA 

abre Semana de C&T

Diretor da DPDE 
lança livro sobre a 

história da Inovação 
no Instituto
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