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Nos últimos anos, cientistas têm se 

debruçado a estudar os efeitos da gravidade 

na saúde humana. Mas a farmacologia 

aeroespacial, particularmente, ainda é uma 

área incipiente em temos de pesquisa e 

literatura científica. Nessa perspectiva, Brasil e 

Alemanha vão trabalhar conjuntamente 

durante dois anos, a partir de uma parceria 

entre IPEN e Centro Aeroespacial Alemão – 

DLR Center.

O Acordo de Cooperação, denominado 

“Behavior of Iigand-receptor and membrane 

fluidity under altered gravity” 

(Comportamento de sistemas ligante-

receptor e da fluidez de membranas sob 

gravidade alterada, em tradução livre), 

formalizado em março deste ano, pela 

direção do Instituto, tem por objetivo 

investigar os impactos da gravidade zero na 

neurofisiologia.

Os biólogos Patrick Jack Spencer, do Centro 

de Biotecnologia (CB) do IPEN, e Jens 

Hauslage, do Instituto de Medicina 

Aeroespacial do DLR Center, são os 

pesquisadores responsáveis no âmbito do 

Acordo. Spencer é doutor em Tecnologia 

Nuclear pelo IPEN/USP e Hauslage, em 

Biologia, pela Universidade Friedrich 

Whilhelms de Bonn (Alemanha). 

Segundo Spencer, o IPEN entrará com a 

cultura de células e os receptores purificados 

de células neurais, e o DLR Center, com a 

aquisição do cilindro de liga de magnésio, 

produzido na Alemanha, e com os sensores, 

além do foguete e de centrífugas. O 

pesquisador explica que, com a ajuda de um 

chip, a afinidade da acetilcolina, um 

neurotransmissor, pelo seu receptor, será 

testada em condições de hiper e 

microgravidade. 

“Será importante para o IPEN criar um 

protocolo sobre o experimento de gravidade, 

algo que já está em andamento na Alemanha. 

Com a adequação do equipamento de 

ressonância plasmônica de superfície, sistema 

que vai medir a cinética, para instalação no 

módulo de carga útil do foguete, podemos 

aprender também sobre a integração do 

foguete. Não é apenas pingar o 

neurotransmissor ou apenas apertar o botão”, 

explica Spencer. “Participaremos dos testes de 

bancada, de vibração, centrífuga e da 

integração, montagem e lançamento do 

foguete”, acrescenta.

Serão realizados experimentos em relação ao 

comportamento de neuroreceptores e seus 

ligantes (responsáveis pela comunicação 

entre as células), fluidez de membrana e 

interação de transmissores neuronais sob 

gravidade reduzida e alterada. 
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“Resolvemos nos dedicar a essa área a partir 

do lançamento da disciplina Farmacologia 

Espacial no DLR Center, porque nem todo 

fármaco vai desencadear os mesmos efeitos 

em condições de gravidade alterada. Já há 

dados experimentais que mostram que a 

membrana de células expostas à gravidade 

alterada sofrem mudanças em sua 

composição e que anestésicos têm a sua 

cinética modificada em condições de 

microgravidade”. 

Além da missão de lançamento, será 

ministrado um curso de dez dias abordando 

desde os princípios básicos até o uso de 

sistemas fechados para reciclagem de água e 

oxigênio a serem usados em viagens 

espaciais de longa duração.

Citando um experimento do qual participou, 

no Centro de Lançamento de Alcântara (MA), 

Spencer relatou: “A carga útil do foguete se 

perdeu no mar. Fomos um dos poucos 

grupos que conseguram resgatar os dados, 

pois tínhamos telemetria e os dados foram 

transmitidos em tempo real. O experimento 

indicou que reações químicas similares 

àquelas que ocorrem no cérebro têm 

comportamento diferente na ausência de 

gravidade”.

Dessa experiência, Spencer entende que a 

farmacologia espacial deve dar subsídio para 

voos tripulados de longa duração, como para 

Marte – há expectativa de um voo tripulado 

para o planeta vermelho em 2030, com uma 

exposição à microgravidade de seis meses 

para ir e o mesmo tempo para voltar. 

“Quando falamos da gravidade em Marte, 

estamos falando em 0,38 vezes aquela da 

terra. Em termos de efeitos fisiológicos, ainda 

não se sabe o que pode ocorrer. As poucas 

informações obtidas é que se os astronautas 

ficarem na ISS [do inglês, Estação Espacial 

Internacional] e não forem para a esteira 

todos os dias, as chances de desenvolverem 

uma osteoporose ou atrofia muscular é 

grande”, explica Spencer.

Segundo ele, “entre outros problemas, esse é 

apenas o macroscópico, o microscópico, 

como a depressão, e alterações no sistema 

imune ainda estão sendo estudados”. A 

farmacologia do cérebro – acrescenta o 

pesquisador – é apenas um aspecto dentre 

aqueles que deveriam ser investigados.  

Como exemplo, Spencer cita idosos com 

sobrepeso: “eles possuem menor propensão 

à osteoporose, porque o esforço mecânico 

para se manter em pé, forçando o esqueleto 

acaba estimulando a fixação de cálcio. No 

espaço, onde não há peso, este esforço não 

existe e pode ocorrer a perda óssea”.

Atualmente, segundo o pesquisador, há um 

satélite do grupo colaborador alemão no ar, 

reciclando urina com microorganismos para 

gerar água e oxigênio. Essa água, por sua vez, 

vai alimentar 'plantas', como o tomate, e será 

testada com gravidade similar à da lua e à de 

Marte. O satélite foi lançado da base de 

Vandenberg  pela Alemanha, em parceria 

com os Estados unidos. 

“Existem no Brasil diversos grupos estudando 

aspectos da microgravidade e também 

desenvolvimento de sistemas embarcados 

mas, até onde se sabe, somos pioneiros na 

área de farmacologia espacial”, concluiu. O 

Acordo de Cooperação entre IPEN e DLR 

Center foi assinado em 14 de março, pelo 

superintendente do Instituto, Wilson Calvo, e 

contou com a presença de Spencer, da 

diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino, Isolda Costa, e do gerente de 

Internacionalização, Nikluas Ursus Wetter.

Plano Diretor: DPG destaca "maturidade" e     
avalia abertura a empresas no próximo ano

Maria Helena Sampa é

agraciada com título de 

"Emérita" pela IIA

Parceria acadêmica 

fortalece acordo 

bilateral Brasil-Rússia
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Isolda Costa, Patrick Spencer,

Wilson Calvo e Niklaus Wetter

Adaptação e equilíbrio da célula no espaço

IPEN e Centro Aeroespacial Alemão – DLR Center assinam 

Acordo de Cooperação para investigar os impactos da 

gravidade zero na neurofisiologia. Meta é criar um 

protocolo sobre experimento de gravidade.
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Projeto do IPEN ganha 

prêmio no ATOMEXPO, 

em Sochi, Rússia
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Satélite
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(Foto: DLR) 

Os Seminários do Plano Diretor 2018 – Ciclo 2019 foram "muito positivos", na avaliação da 

Diretoria de Planejamento e Gestão (DPG), que anuncia possíveis mudanças para 2020. Uma 

das novidades é a participação de empresas cuja natureza tenha afinidade com as atividades 

desenvolvidas no IPEN. No encerramento do evento, a já tradicional premiação dos "Destaques 

do Ano" foi marcada pela despedida de Marcelo Linardi da DPDE.
Págs. 6, 7 e 8
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Editorial

Prêmios e parcerias, a maturidade
do nosso Instituto. 

Mas as conquistas não param por aí: 

tivemos a pesquisadora Maria Helena 

Sampa outorgada como "Pesquisadora 

Emérita" da International Irradiation 

Association (IIA) durante o International 

Meeting on Radiation Processing 

(IMRP19), realizado na França. Além dela, 

outros dois alunos foram laureados. 

Esses e outros prêmios são resultados de 

tudo o que foi apresentado durante os 

Seminários do Plano Diretor 2018 – 

Ciclo 2019, quando vimos indicadores 

serem superados, apesar do cenário atual 

de contingenciamento e de perda de 

recursos humanos.  A DPG propõe um 

passo ousado, que é convidar empresas 

cujas atividades têm afinidades com o que 

realizamos no IPEN. Estamos prontos? 

Certamente. Como diz a DPG, temos de 

fazer um esforço seletivo e direcionado 

aos nossos objetivos.

E já que estamos falando de qualidade, 

esta edição traz uma entrevista com a 

Tereza Salvetti, do Serviço de Qualidade 

do IPEN. Ela fala sobre as certificações 

conquistadas pelo Instituto e da 

importância do comprometimento para 

o sucesso de um sistema de qualidade 

em instituição pública. Parcerias 

também são fundamentais para o nosso 

êxito. Destacamos os recentes acordos 

com a National Reseach Nuclear 

University, da Rússia, e com o Centro 

Aeroespacial Alemão – DLR Center. São 

tantas conquistas que precisam ser levadas 

ao conhecimento da sociedade, o que 

esperamos fazer no Pint Of Science, em 

nossa estreia no maior festival de divulgação 

científica do mundo.

A melhor definição para o momento 

atual do IPEN foi dada pela Diretoria de 

Planejamento e Gestão do Instituto 

(DPG): maturidade. Nos seus quase 63 

anos de existência - completa em 

agosto, o IPEN tem se reinventado e 

superado as adversidades conjunturais, 

melhorando e ampliando as suas 

pesquisas, os índices de publicação em 

revistas de alto impacto, o nível de seu 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear e suas demais ações 

visando o bem-estar social.

Um dos exemplos mais significativos do 

que dizemos é o novo Mestrado 

Profissional em Tecnologia das 

Radiações em Ciências da Saúde, 

aprovado em 2018 pela Capes e que foi 

objeto de matéria de capa da edição 99 

deste Órbita (set-out/2018). Foram 

submetidas oito propostas para 

Mestrado Profissional na área Medicina 

II, apenas a do IPEN foi aprovada. Não 

há dúvidas de que esse resultado se 

deve à excelência do Instituto na área 

nuclear brasileira.

Desta vez, o destaque vai para os 
th prêmios recebidos por ocasião do 11

International Forum ATOMEXPO 2019, 

no qual o IPEN foi o grande vencedor na 

categoria "Nuclear Technologies for 

better life” ("Tecnologias nucleares para 

uma vida melhor”, em tradução livre) 

com o projeto "Multipurpose Gamma 

Irradiation and Mobile Unit with na 

Electron Beam Accelerator Developed in 

Brazil”, liderado pelo CTR, mas com 

contribuições de tantos pesquisadores, 

técnicos e estudantes de pós-graduação 
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irradiação de amostras para a realização 

de análises multielementares utilizando 

análise por ativação com nêutrons (técnica 

AAN) em materiais diversos como 

amostras arqueológicas, tecidos animais e 

humanos, dentre outros.

Na sequência, a física Maria Elisa Chuery 

Martins Rostelato, do Centro de 

Tecnologia das Radiações (CTR), abordará 

um tema muito sensível: "Fontes 

radioativas reduzindo a mortalidade em 

cirurgias de mama e próstata”, usadas para 

tratamento de tumores. "A marcação 

correta minimiza a quantidade de tecido 

sadio que é retirado durante os 

procedimentos. Esta diminuição gera um 

menor tempo do paciente no centro 

cirúrgico e menos riscos. São avanços que 

a população desconhece”.

Encerrando a noite, o químico Jorge 

Eduardo de Souza Sarkis, do Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA), abordará 

"Tecnologia nuclear aplicada à segurança 

alimentar e as pesquisas com insetos 

comestíveis”. 

Sarkis vai revelar algumas curiosidades, 

como, por exemplo, a presença – sem que 

saibamos – desses bichinhos no nosso 

alimento de cada dia. "Você não sabe, mas 

o besourinho da farinha, o caruncho, vai 

junto para o seu prato”, brincou. Nesse 

momento, haverá uma degustação de 

canapés com alguns tipos de insetos 

estudados, preparados pelo chef Casé 

Oliveira, pós-graduado em Gastronomia e 

Cozinha Autoral pela PUC/RS. O IPEN 

também apresenta uma exposição de 

fotos de Ed Paiva.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

O  IPEN estará presente nos três dias do 

Pint of Science São Paulo 2019, para falar 

de uma área na qual é excelência: a 

tecnologia nuclear e suas aplicações. O 

fetsival, o maior do mundo em divulgação 

científica, acontece nos dias 20, 21 e 22 de 

maio, em 13 bares da cidade.

Na primeira noite, no âmbito da temática 

"A radiação que diminui a poluição”, o 

Instituto será representado pelo físico 

Frederico Genezini, do Centro do Reator de 

Pesquisas (CRPq), que vai conversar sobre 

"Ativação neutrônica para a determinação 

de efeitos da poluição na saúde humana”. 

Ele fala na sequência do médico Paulo 

Saldiva, da Universidade de São Paulo 

(USP), que a abre a noite com o tema "O ar 

que você respira”. Esse encontro será no 

Armazém 77 (R. Betari, 525), na Penha.

"Diversos estudos utilizam a ativação 

neutrônica, por exemplo, para a 

determinação de efeitos da poluição na 

saúde humana. Neste estudo, líquens ao 

longo de grandes avenidas são coletados e 

examinados por essa técnica, e para cada 

elemento estudado, é feito um mapa da 

concentração. Vamos falar dos resultados e 

seus impactos na saúde pública”, adianta 

Genezini.

A segunda noite será a de maior 

protagonismo do IPEN, no Bar da Avareza 

(Rua Augusta, 591, Consolação), que tem a 

coordenação geral de Malu Tippi, do 

Instituto de Física da USP (Ifusp). A 

IPEN participa pela primeira vez com dia exclusivo

Noite de protagonismo com palestras exclusivas e exposição

A segunda noite de participação do IPEN, 

na temática "Nêutrons que não sabem 

nadar e insetos comestíveis”, será a de 

maior destaque para o Instituto em termos 

de participação e variedade de atrações. 

"Desmitificando um reator nuclear”, o 

físico Marcos Carvalho, também do CRPq, 

vai apresentar o que é, como funciona e 

qual a sua importância. Para quem quiser 

ter uma ideia melhor desse tipo de 

instalação, o IPEN deixará exposta a 

maquete do IEA-R-1, o primeiro reator 

nuclear de pesquisa do Brasil, ainda em 

operação, após 61 anos.

Além de sua finalidade de pesquisa e 

desenvolvimento, o Reator IEA-R1 do IPEN 

é utilizado na produção de radioisótopos 

para uso em medicina nuclear, de fontes 

radioativas para gamagrafia industrial e 

abordar "A medicina nuclear na 

oncologia”, traçando uma espécie de linha 

do tempo da produção de radiofármacos 

no IPEN e as perspectivas para o futuro. 

Será no Galeria 540 (Rua Mourato Coelho, 

540 – Pinheiros). Esse Bar é coordenado 

pelo jornalista Moura Leite, Assessor de 

Comunicação do A.C. Camargo, e a 

temática será "A radiação voltada para o 

diagnóstico e tratamento do câncer”.

Maior do mundo

Este ano o Pint of Science Brasil passou a 

Espanha e já é o maior festival de 

divulgação científica do mundo, com bares 

em 85 cidades do País, nos três dias, a 

partir das 19h30.

colaboração IPEN/Ifusp, já consolidada na 

pesquisa, também começa a se estabelecer 

no campo cultural. "Estamos trabalhando 

no fortalecimento da parceria do Ifusp 

com o IPEN em atividades correlacionadas 

com ciência, para além da pesquisa 

propriamente dita. Daí a ideia de 

decidirmos conjuntamente essa 

programação”, afirmou Tippi.

Medicina Nuclear

No dia 22, último dia do Pint, no Galeria 

540 (R. Mourato Coelho, 540, Pinheiros), o 

farmacêutico Emerson Soares Bernardes, 

que pesquisa novas moléculas para 

desenvolvimento de radiofármacos no 

Centro de Radiofarmácia (CR) do IPEN, vai 

CARTÃO 
DE VISITA

A estudante de mestrado eno 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear IPEN/USP, 

Fabiana de Faria Lainetti, foi uma 

das premiadas no International 

Meeting on Radiation Processing 

(IMRP19), realizado em Strasbourg, 

França, no período de 1 a 5 de abril. 

Arquiteta, ela apresentou o 

trabalho em pôster "Architectural 

design of a mobile irradiation unit 

for the treatment of industrial 

effluents in Brazil". 

Lainetti recebeu da International 

Irradiation Association (IIA), 

promotora do IMRP19, uma bolsa 

destinada a estudantes, que cobriu 

a taxa de inscrição para o IMRP19, 

o treinamento pré-conferência 

sobre processamento de radiação 

de materiais, na Universidade de 

Reims, que durou três dias, e o 

Workshop de Dosimetria. "No 

treinamento em Reims, tivemos 

palestras com especialistas e 

visitamos os laboratórios da 

Universidade".

Além da isenção das taxas de 

inscrição, Lainetti recebeu da IIA 

auxílio com passagens aéreas e 

hospedagem, tanto em Reims 

como em Strasbourg. A estudante 

integra o projeto "Multipurpose 

Gamma Irradiation and Mobile Unit 

with na Electron Beam Accelerator 

Developed in Brazil”, premiado no 

11th International Forum 

ATOMEXPO 2019, na cidade de 

Sochi, Rússia. 

O superintende do IPEN, Wilson 

Calvo, destacou a importância 

dessas premiações que o Instituto 

vem recebendo em eventos 

acadêmicos e científicos 

atribuindo a qualidade dos 

projetos a "muito trabalho e 

parceria entre pesquisadores, 

alunos e técnicos da casa".
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Pint Of Science

Tecnologia Nuclear
e Aplicações

O IPEN no Pint:

Frederico Genezini
Marcos Carvalho

Maria Elisa Rostelato
Jorge Eduardo Sarkis
Emerson Bernardes
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ATOMEXPO 2019TEREZA SALVETTI

Compromentimento é o que mantém a qualidade Projeto do IPEN é premiado em evento na Rússia

O projeto "Multipurpose Gamma 

Irradiation and Mobile Unit with na Electron 

Beam Accelerator Developed in Brazil”, 

apresentado pelo IPEN no 11th 

International Forum ATOMEXPO 2019, foi 

o grande vencedor na categoria "Nuclear 

Technologies for better life” ("Tecnologias 

nucleares para uma vida melhor”, em 

tradução livre). A cerimônia de premiação 

ocorreu no dia 15 de abril, na cidade de 

Sochi, Rússia, sede do evento.

Representando o superintendente do 

Instituto, Wilson Calvo, o pesquisador 

Emerson Bernardes, colaborador do 

Centro de Radiofarmácia (CR), "É uma 

honra, em nome do IPEN, receber este 

prêmio. Gostaria de agradecer aos 

organizadores e também à Rosatom pela 

oportunidade de estar aqui esta noite”, 

disse Bernardes, referindo-se à Companhia 

Estatal de Energia Nuclear russa que 

concentra todo o programa nuclear 

daquele país, organizadora do evento.

O tema principal do Fórum, que encerrou-

se no dia 16, foi desenvolvimento das 

tecnologias nucleares para uma vida 

melhor. Foram discutidas perspectivas da 

energia nuclear, bem como os desafios 

enfrentados pelo setor nuclear em vários 

países. Bernardes foi convidado pela 

Rosatom para proferir palestra sobre os 

principais desafios e gargalos enfrentados 

pelos produtores e distribuidores de 

radiofármacos no Brasil e alternativas para 

superar as limitações atuais.

O pesquisador também abordou as novas 

oportunidades de mercado para o uso de 

diferentes radioisótopos terapêuticos 

combinados com traçadores novos ou 

convencionais, ampliando as opções 

terapêuticas para pacientes com câncer. 

Brasil e Rússia têm cooperação na 

medicina nuclear desde 2015, quando a 

empresa JSC Isotope e a CNEN assinaram 

acordo de fornecimento do molibdênio-

99, principal isótopo radioativo usado nos 

procedimentos de detecção de câncer e 

das doenças cardiovasculares.

Compõem o projeto, além de Calvo, os 

pesquisadores Celina L. Duarte, Samir 

Somessari, Francisco E. Sprenger, Fabio E. 

da Costa, Anselmo Feher, Pablo A. S. 

Vásquez, Nelson M. Omi, Leonardo G. A. 

Silva, Fabiana F. Lainetti, Renato Racher 

Gaspar, Paulo R. Rela e Maria H. Sampa.

FAPESP, CNPq/MCTIC, NUCLEP, 

FINEP/MCTIC e AIEA são apoiadores.
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"Não conseguiria assumir as

responsabilidades que assumo

se não adorasse o que faço

e confiasse nos meus parceiros, 

com quem divido os problemas 

e sucessos. Sem eles, não 

haveria sistema de gestão"

3

O projeto vencedor, que em tradução 

livre significa "Irradiador Gama 

Multipropósito e Unidade Móvel com 

Acelerador de Feixe de Elétrons 

Desenvolvido no Brasil”, foi 

implementado pelo Centro de 

Tecnologia das Radiações (CTR) do IPEN 

e refere-se a duas importantes 

estruturas para a aplicação da 

tecnologia nuclear: um irradiador de 

uso contínuo de Cobalto-60 e um 

acelerador de feixe de elétrons para 

tratamento de efluentes industriais.

Com tecnologia totalmente nacional e 

design revolucionário, o Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60 está em 

atividade desde 2003 e é 

prioritariamente utilizado para as 

necessidades das várias áreas de 

atuação do Instituto, como a 

esterilização dos recipientes usados 

para transporte e uso de radiofármacos, 

esterilização de rações e outros insumos 

do biotério e irradiações de suporte às 

pesquisas desenvolvidas no IPEN e nas 

instituições parceiras.

Além disso, promove aplicações 

pioneiras no Brasil, como a 

desinfestação e a contenção da 

proliferação de microrganismos em 

bens culturais e obras de arte por meio 
60da radiação ionizante do Co. 

Dependendo da dose de radiação 

aplicada, o material pode impedir a 

reprodução, garantindo a erradicação, 

ou esterilizar imediatamente o produto 

com uma dose maior, se os possíveis 

efeitos colaterais desta dose não forem 

deletérios ao material original.

Tratando efluentes - O outro 

componente do projeto é a unidade 

móvel com um acelerador de feixe de 

elétrons para tratar efluentes industriais 

para fins de reutilização, com requisitos 

de segurança chancelados pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA), 

pela BSS Serviços de Blindagem e pela 

própria CNEN/MCTIC.

A unidade móvel pode ser usada para o 

tratamento de efluentes da produção de 

petróleo, para a dessulfurização de 

petróleo (processo de remoção de 

enxofre) e para a degradação de 

compostos orgânicos tóxicos em águas 

residuais com fins de reutilização. Um 

dos objetivos do projeto é demonstrar a 

eficiência dessa tecnologia para resolver 

problemas de efluentes industriais no 

Brasil, principalmente no caso da 

Companhia de Saneamento de São Paulo 

(SABESP) e da PETROBRAS.

O custo total de investimento da unidade 

móvel é de US$ 1,5 milhão, e o custo 

operacional total é de US$ 380,5 mil. O 

projeto conta com o apoio da AIEA, por 

meio do Fundo de Cooperação Técnica, 

cujo objetivo é fornecer treinamento e 

transferência de habilidades necessárias 

em termos de unidade móvel .
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Tecnologias pioneiras a serviço da sociedade

Emerson 

Bernardes (à 

esquerda) 

recebeu o prêmio  

pelo IPEN 

representando 

Wilson Calvo.
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O biomédico Lucas Freitas de Freitas, pós-

doc do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA), foi contemplado com o 

prêmio "IIA Scientific Award” de melhor 

trabalho em pôster, na sessão "Young 

Scientific Session”, no International 

Meeting on Radiation Processing 

(IMRP19), realizado em Strasbourg, França, 

no período de 1 a 5 de abril. O evento 

reúne mais de 500 profissionais de 

processamento de radiação de 45 países, e 

o prêmio é concedido pela International 

Irradiation Association (IIA). 

No dia 8 de abril, Lucas foi homenageado 

no IPEN pelo superintendente Wilson 

Calvo, em reunião que contou com a 

presença de Gustavo Varca, coordenador 

do Laboratório de Materiais 

Biopoliméricos, ao qual Lucas está 

vinculado, da química Maria Helena de 

Oliveira Sampa, laureada no IMRP19 com 

"Brasil e Polônia têm tradição 

em premiações nesse evento, 

pela inovação e pela pesquisa e 

desenvolvimento na área. 

Participam outras potências, 

como França, Estados Unidos, 

Coreia do Sul e China, e nós 

sempre temos o destaque 

Wilson Calvo, superintendente

Pós-doc do IPEN premiado com 
pesquisa sobre nanopartículas

o título de "Pesquisadora Emérita" (ver 

matéria na página 5), da gerente do Centro 

de Tecnologia das Radiações (CTR), 

Margarida Hamada, do coordenador 

técnico do Reator Multipropósito Brasileiro 

(RMB), José augusto Perrotta, da gerente 

do CQMA, Marycel Barboza, e do 

pesquisador Ademar Benévolo Lugão, 

também do CQMA.

A pesquisa de Lucas trata de duas sínteses 

"verdes" de nanopartículas de ouro sem a 

utilização de compostos tóxicos ao meio 

ambiente e aos organismos vivos. Ele 

comparou as duas formas de síntese, seus 

efeitos biológicos e os impactos em 

organismos padrão para testes ambientais, 

e verificou que não apresentam toxicidade 

em células de organismos humanos e 

animais, além de terem vantagens em 

relação às outras síntese de nanopartículas 

de ouro conhecidas. Lucas é doutor em 

Bioengenharia pela Universidade de São 

Paulo, em São Carlos.

Parte de seu doutorado foi na modalidade 

"sanduíche”, no Wellman Center for 

Photomedicine – Harvard Medical School. 

Com dez anos de experiência pesquisando 

sínteses de nanopartículas metálicas e 

protéicas para fins biomédicos, 

atualmente, Lucas realiza pós-doutorado 

no Laboratório de Materiais 

Biopoliméricos, divisão Nanotera, do IPEN, 

sob a supervisão de Ademar Lugão.

"Esse trabalho é como se fosse o prólogo 

do nosso grande projeto de pesquisa, 

estamos tentando sintetizar essas 

nanopartículas visando a sua utilização 

como radiossensibilizadores, ou seja, 

buscamos potencializar a ação da radiação 

no tratamento de tumores sólidos ou 

também trabalhar com esses metais 

radioativos para serem as próprias fontes 

de radiação. A ideia é tratar qualquer 

tumor sólido com essas fontes”, afirmou..

O Laboratório de Materiais Biopoliméricos, 

divisão Nanotera, se dedica a pesquisar 

nanopartículas para teranóstica (conjunto 

de diagnóstico e terapia de forma 

simultânea), uma tendência nova, que, 

segundo Lugão, vem com muita força para 

oferecer tratamentos menos agressivos e 

mais eficazes para as pessoas com câncer. 

"A gente está realmente na linha de frente 

da pesquisa nessa área, e o prêmio do 

Lucas, que é um extensivo a todo o grupo, 

só confirma o nosso avanço”.

Para Lucas, foi "uma surpresa” receber o 

prêmio. "Considerando que foram 

apresentados dados do início do projeto, 

eu não esperava. Como disse, era apenas o 

prólogo de um projeto maior. O resumo 

foi submetido no ano passado, agora, já 

temos dados novos, muito mais 

incrementados. Então, esse prêmio é um 

incentivo, um ânimo a mais que a gente 

ganhou para continuar no projeto. O início 

foi premiado, então,imagina os próximos 

resultados, não é?”, comemora Lucas.

Lugão destacou a participação 

fundamental de Lucas na preparação do 

trabalho e salientou que há um grupo 

grande envolvido. "É uma sequência de 

prêmios que temos recebido, mostrando 

que o IPEN está trabalhando muito 

seriamente nessa área de nanopartículas 

para câncer, para diagnóstico e terapia”.

O superintendente do IPEN, Wilson Calvo, 

comentou sobre a importância do evento 

para a área de processamento por 

radiação e ressaltou que o IPEN sempre 

ocupa uma posição de destaque.
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Ainda pelo acordo bilateral, além da 

medicina, o IPEN também lidera 

atividades relacionadas a outras 

aplicações industriais que envolvem a 

utilização de aceleradores de elétrons, 

irradiadores gama e processamento de 

materiais por raios-x, explicou Calvo. "A 

Rússia tem um domínio muito grande em 

nível mundial, nessas áreas. A própria 

Rosatom é um exemplo”, disse o 

superintendente, referindo-se à estatal 

que, desde o declínio da ex-União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

concentra todo o programa nuclear 

russo, conforme explicou Viktor 

Sheremetker, presente na assinatura.

«Tudo fica com a Rosatom, inclusive a 

pesquisa, que é uma parte muito 

importante para o nível que atingimos na 

área nuclear. Antigamente, o responsável 

nesse setor era o Ministério da Energia 

Nuclear, mas, com a quebra da União 

Soviética, o governo promoveu uma 

reforma e tornou-se uma empresa 

estatal, que congrega toda a indústria, a 

partir da mineração, até a produção de 

insumos para a medicina. Foi assim, 

integrando todas as áreas, que se 

conseguiu virar a opinião pública. A 

Rosatom consegue trabalhar muito bem 

com os movimentos contrários à energia 

nuclear”, afirmou Sheremetker.

PESQUISA E INTERCÂMBIO

O IPEN formalizou no dia 8 de abril um 

acordo de cooperação acadêmica, 

científica e tecnológica com o Moscow 

Engineering Physics Institute (MEPhI), 

vinculado à National Reseach Nuclear 

University, da Rússia. O Memorando de 

Entendimento (MoU, de Memorandum of 

Understanding), foi assinado pelo 

superintende do Instituto, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo, e será 

encaminhado ao reitor Mikhail Nikolaevich 

Strikhanov, para formalização naquela 

instituição. A cooperação terá vigência de 

cinco anos, podendo renovar-se havendo 

anuência expressa das partes.

De acordo com os termos do MoU, o 

objeto principal é promover colaboração 

nas áreas de pesquisa e ensino, inclusive 

com intercâmbio de estudantes de 

graduação e pós-graduação, que possam 

ser de interesse para ambas as instituições. 

Dentre as principais ações, estão: 

organização de eventos acadêmico-

científicos (conferências, seminários, 

mesas-redondas, simpósios e workshops) 

destinados a compartilhar conhecimentos, 

escolas de verão e ações similares, 

publicações científicas conjuntas e material 

acadêmico que tenham correlação com as 

atividades do IPEN e do MEPhI.

Na formalização do MoU no IPEN, a Rússia 

esteve representada por Viktor 

Sheremetker, vice-adido Comercial no 

Brasil e chefe do Escritório Comercial da 

Rússia em São Paulo, e seu consultor, 

Alexander Govorov; e por Dmitry Korobov, 

chefe do Escritório da Agência Federal de 

IPEN formaliza parceria com universidade russa

Acordo bilaterial garante produção de radiofármacos no País 

Brasil e Rússia já têm um acordo bilaterial 

de longo prazo na área de tecnologias 

nucleares aplicadas à medicina. Segundo 

relatou Wilson Calvo, em reunião 

interministerial realizada em Brasília (DF), 

onde foi oficializada a cooperação, ficou 

definido que o IPEN seria responsável 

pelo fornecimento de radioisótopos com 

preços mais competitivos, para garantir o 

atendimento à população mais carente 

do Brasil. "Já temos um contrato de R$ 40 

milhões/ano com a Rosatom [Companhia 

Estatal de Energia Nuclear] e, através da 

JSC Isotope, importamos vários 

radioisótopos rotineiramente para a área 

médica industrial aqui no Brasil”, afirmou.

ocorrer durante o prazo efetivo do acordo, 

bem como assegurar a supervisão das 

atividades. Pelo MEPhI, o indicado foi o 

professor Tikhomirov Georgiy 

Valentinovich.

Para Calvo, o acordo comercial está 

"caminhando muito bem”, mas o IPEN 

quer incentivar e fortalecer ainda mais o 

intercâmbio na pesquisa e no ensino. 

Nessa perspectiva, Dmitry Korobov 

afirmou que a Rússia tem programas de 

pós-graduação na área nuclear que 

poderiam receber alunos do Programa de 

Tecnologia Nuclear do IPEN/USP. 

"Poderíamos pensar um doutorado em 

regime de co-tutela, no qual o aluno faz 

uma parte do curso aqui e outra na Rússia, 

e recebe diploma com dupla filiação”, 

sugeriu Wetter.

Assuntos da Comunidade dos Estados 

Independentes, de Compatriotas no 

Exterior e de Cooperação Internacional 

Humanitária da Federação da Rússia, 

agência estatal ligada ao Ministério das 

Relações Exteriores, responsável pela 

cooperação em ciência, educação, cultura.

Do IPEN, além de Wilson Calvo, estiveram 

presentes a diretora de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), Isolda 

Costa, o gerente do Programa de 

Internacionalização, Niklaus Ursus Wetter, 

o diretor da Radiofarmácia, Jair Mengatti, e 

o gerente do Centro de Radiofarmácia 

(CR), Efraim Perini, que vai coordenar as 

atividades da parceria no Instituto, cuja 

missão, de acordo com o MoU, será de 

apresentar soluções e encaminhar 

questões acadêmicas e outras que possam 
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NuclearNuclear

A Agência Internacional de Energia 
thAtômica promoveu o 4  Research 

Coordination Meeting (RCM) of the 

Coordinated Research Projet (CRP) 

F23030-E31007  - Instructive 

Surfaces and Scaffolds for Tissue 

Engineering Using Radiation 

Technology, para apresentação e 

discussão dos avanços 

relacionados ao projeto. O evento, 

que aconteceu de 8 a 12 de abril, é 

parte do ARCAL  - Acuerdo 

Regional de Cooperación para la 

Promoción de la Ciencia y 

Tecnologia Nucleares en América 

Latina y el Caribe.

Presentes o diretor geral do 

Departamento de Ciências 

Nucleares e Aplicações da AIEA, 

Aldo Malavasi,  de Wilson Calvo, 

superintendente do IPEN e de 

Margarida Hamada, gerente do 

Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR), local que sediou 

a reunião. Participaram, como 

especialistas da AIEA, Bum Soo 

Han e Oleg Belyakov. 

Na tarde do primeiro dia do 

encontro, os participantes 

visitaram as instalações do Centro 

Nacional de Pesquisa em Energia e 

Materiais (CNPEM), responsável 

pela gestão do Laboratório 

Nacional de Luz Sincroton (LNLS), 

SIRIUS, Laboratório Nacional de 

Biociências (LNBio), Laboratório 

Nacional de Nanotecnologia 

(LNNano), em Campinas, SP.

Representantes de instituições 

científicas de 19 países assistiram a 

apresentações sobre o 

desenvolvimento das tecnologias 

com radiação para a área de 

tecidos e biotecnologia. Além de 

Brasil, Argentina, Bangladesh, 

China, Egito, Malásia, México, 

Polônia, Portugal, Rússia Turquia, , 

Eslováquia, Inglaterra e Uruguai.

"Saio impressionado com o IPEN. 

Como é grande e faz tanta coisa", 

disse Malavasi.

AIEA promove mais um 
Projeto Arcal no IPEN
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A premiação dos Destaques 2018 do IPEN, 

no encerramento dos Seminários Plano 

Diretor – Ciclo 2019 foi marcada pela 

despedida de Marcelo Linardi, diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) do Instituto, após seis anos na 

função. Depoimentos emocionados, 

salientando os avanços em P&D, deram o 

tom das homenagens que viriam a seguir, 

anunciadas por Linardi.

"Fico muito feliz de ter chegado até aqui e 

desejo muita sorte para a Isolda [Costa, 

que vai substituí-lo no cargo]", disse 

Linardi. Ele aproveitar para reiterar as 

mudanças no Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) e no Programa de 

Internacionalização do Instituto. Cassiane 

da Rocha Jaroszewski assume a gerência 

do NIT, substituindo Anderson Zanardi de 

Freitas, e Niklaus Ursus Wetter assume a 

Internacionalização, já que a atual gerente, 

Isolda Costa, vai para a DPDE.

O superintendente Wilson Calvo 

agradeceu a Linardi por suas "valiosas 

contribuições" e salientou que espera 

contar muito com ele até o fim de seu 

mandato, em 2020. "Não pense que se 

livrou de nós", brincou Calvo.

Prêmios Individuais 

Na categoria Servidor Destaque, pelo 

segundo ano consecutivo, deu empate. 

Marcos Santos da Silveira, da Divisão de 

Infraestrutura (DIN), e Elaine Bortoleti de 

Araújo, do Centro de Radiofarmácia (CR), 

foram os escolhidos pelo Conselho Técnico 

Administrativo (CTA) do IPEN. Os critérios 

são dedicação, competência, pró-atividade 

e comprometimento com o Instituto. 

Silveira, que coordena o setor de 

Transportes do IPEN, recebeu a 

homenagem com todos os motoristas que 

servem o Instituto.

Fábio Coral Fonseca, do Centro de Células 

a Combustível e Hidrogênio (CCCH), foi o 

Pesquisador Destaque. Esse prêmio é 

concedido àquele que, de alguma forma, 

projetou o nome do IPEN, por meio de 

premiação ou publicação "excepcional”. 

Coral foi agraciado pela conquista do 

Projeto SHELL/FAPESP, no valor de US$ 5 

mi, com o título "Methane to Producys”, 

projetando o IPEN internacionalmente. 

O Pesquisador do Ano segue o critério da 

métrica, ou seja, uma média entre número 

de publicações internacionais arbitradas 

no ano e sua qualidade, via Fator de 

Impacto normalizado por área – o FI é 
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variado para cada área. A vencedora foi 

Isolda Costa, do Centro de Ciência e 

Tecnologia dos Materiais (CCTM), que 

também assumirá a DPDE.

Prêmios coletivos -  Pelo quarto ano 

consecutivo, o Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA) ficou com o primeiro 

lugar na categoria Publicações, seguido do 

CCTM e do Centro de Biotecnologia (CB). 

O CLA também levou o prêmio na função 

Tecnologias, com CCCH e Centro de 

Química e Meio Ambiente (CQMA) em 

segundo e terceiro, respectivamente. Na 

categoria Captação de Recursos em 

Agências de Fomento, quem venceu este 

ano foi o CCCH, seguido de CQMA e CLA.

Na função Ensino, o vencedor foi o CB, 

seguido do CLA e do CQMA. Centro de 

Engenharia Nuclear (CEN) mais uma vez 

venceu nas categorias Relatório Técnico e 

Prestação de Serviços, e o Centro de 

Radiofarmácia (CR), em Produtos, pela 

produção de radiofármacos.

Menções Honrosas

Embora não sejam categorias, Linardi 

apontou outros destaques como "Menção 

Honrosa”: o CCCH, pela Captação de 

Bolsas 2018 no valor de R$ 7.8 mi0; o CR e 

o CLA, pelas publicações no periódico 

Scientific Report; e o CCCH, pelo Prêmio 

Kurt Politzer de Tecnologia – ABIQUIM, 

categoria ‘Pesquisador”, concedido ao 

pós-doutorando Thenner Silva.

"Muito honrado por esse prêmio", 

declarou Marcos Santos (foto abaixo). 

"Emérita"

Março/Abril 2019

MARIA HELENA SAMPA

Laureada pela International Irradiation Association

A química Maria Helena de Oliveira 

Sampa, pesquisadora aposentada do 

Centro de Tecnologia das Radiações (CTR) 

e atualmente consultora do Projeto 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), foi 

laureada com o título de "Pesquisadora 

Emérita” no International Meeting on 

Radiation Processing (IMRP19), realizado 

em Strasbourg, França, no período de 1 a 

5 de abril. Ela não pode estar presente 

para a homenagem, tendo sido 

representada pelo superintendente 

Wilson Calvo.

De volta ao Brasil, Calvo recebeu Sampa 

na Superintendência, em 8 de março, para 

entregar-lhe o certificado e transmitir a 

mensagem da International Irradiation 

Association (IIA), organizadora do IMRP19. 

"Por todo o histórico de seu trabalho no 

IPEN, promovendo a interação entre a 

parte acadêmica e a indústria, ao longo 

de anos, intensificada quando ela 

foitecnical officerna AIEA [Agência 

Internacional de Energia Atômica], a 

comissão da IIA foi unanime na escolha”, 

afirmou Calvo.

Dizendo-se "muito honrado”, pelo IPEN, 

ao receber a homenagem da IIA em 

nome de Sampa, Calvo destacou a 

trajetória acadêmico-científica da 

pesquisadora, que, dentre tantas funções, 

foi presidenta da Associação Brasileira de 

Energia Nuclear (ABEN), no período de 

2000 a 2002, e membro da Sociedade 

Nuclear Americana –Seção Latino-

Americana (ANS/LAS). Organização 

científica e educacional internacional sem 

fins lucrativos, a ANS conta com 

aproximadamente 11 mil cientistas, 

engenheiros, estudantes e outros 

membros associados.

De acordo com o superintendente, a 

indicação de Sampa foi uma surpresa. 

"Nós realmente fomos surpreendidos 

com o prêmio da Maria Helena, só 

soubemos lá, na hora. Quando foi 

anunciado o nome dela, o Martin 

[Comben, gerente da IIA], leu sua 

biografia, agradeceu seu trabalho e sua 

dedicação, destacando a sua experiência 

na área de radiação ionizante, e eu me 

comprometi que assim que voltasse 

repassaria todas as palavras de 

agradecimento e reconhecimento, que 

também representam o que nós, do IPEN, 

sentimos”, disse Calvo.
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As condições adversas enfrentadas 

pelo IPEN só engradecem e valorizam a 

premiação, segundo Maria Helena 

Sampa. "Às vezes com menos recursos 

e outras limitações, ainda assim nós 

sempre procuramos estar no na linda 

de frente. Então, eu fui indicada, mas o 

prêmio representa cada um do CTR e, 

principalmente, representa o nosso 

País. Porque quando vemos a 

infraestrutura do 

Japão, da Coreia, 

realizamos que o 

CTR faz muito, 

estamos sempre ali. 

Lutar contra essas 

potências nos 

engradece e 

engradece o Brasil”, 

acrescentou Sampa, 

"Competimos com grandes estruturas"
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foi homenageada pela 

International 

Irradiation 

Association (IIA) com 

o título de 

"Pesquisadora 

Emérita". Escolha foi 

unânime entre os 

membros da comissão. 

Sampa pertencia ao 

quadro de pesquisa do 

CTR e teve importante 

passagem pela 

Agência Internacional 

de Energia Atômica 

(AIEA). Seu legado é 

reconhecido pelo IPEN 

e por colaboradores 

internacionais. 

emocionada, que em 2001 recebeu a 

Medalha "Carneiro Felipe”, da CNEN.

Sampa foi chefe da Divisão de 

Pesquisa e Desenvolvimento do CTR, 

cujas principais atividades eram 

gerenciar e coordenar projetos de 

pesquisa e desenvolvimento no campo 

de aplicação de radiação ionizante 

(aceleradores de feixe de elétrons e 

radiação gama) em processo industrial 

e ambiental. Nesse período, foram 

desenvolvidos novos produtos de 

síntese e esterilização, que formaram a 

base para a implementação de novas 

tecnologias no Brasil.

"Maria Helena sempre esteve à frente 

dessas atividades e sempre aceitou os 

desafios que foram surgindo ao longo de 

sua carreira. Inclusive, eu comentei, lá em 

Strasbourg, durante a premiação, a 

respeito do seu mais novo desafio: o de 

trabalhar pelo desenvolvimento do RMB. 

É realmente gratificante poder contar 

com a sua 

colaboração nesse 

projeto, depois de 

todo o legado 

deixado no CTR. 

Então, gostaria, aqui, 

de mais uma vez 

destacar o seu 

legado para o 

Instituto”, 

acrescentou Calvo, ressaltando a emoção 

dos membros da IIA ao falar da 

pesquisadora.

"Fiquei surpresa quando recebi a foto da 

placa que o Calvo me mandou, e depois 

tantas outras pessoas também me 

enviaram mensagens de parabéns na 

sexta-feira [dia da premiação]. E é como 

eu disse: esse prêmio não é meu, é do 

Brasil. Quando eu fui para Viena trabalhar 

na Agência [Internacional de Energia 

Atômica], eu tive a oportunidade de lidar 

com outros países e vi o quanto o nosso 

País está avançado nessa área”.

"Quando vemos a 

infraestrutura de Japão e 

Coreia, realizamos que o 

CTR faz muito. Lutar 

contra essas potências 

engrandece o País"

Linardi (acima) deixa a DPDE após seis anos; Eliana Muccillo (CCTM) recebe premiação por 

Isolda Costa, "Pesquisadora do Ano"; Fábio Coral (CCCH), eleito o "Pesquisador Destaque"
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Os Seminários do Plano Diretor 2018 – 

Ciclo 2019 encerraram-se no dia 28 de 

março, e, em uma primeira avaliação, os 

resultados foram considerados  "muito 

positivos", com perspectivas de 

mudanças para o próximo ano. Uma das 

novidades pode ser a participação de 

empresas cuja natureza tenha afinidade 

com as atividades desenvolvidas no 

IPEN. A ideia surgiu durante a 

apresentação do Centro de 

Biotecnologia (CB), que recebeu 

representantes da direção do Senai, 

uma vez que o CB tem importante foco 

em inovação tecnológica.

"O nível das apresentações, em geral, é 

alto, isto é, sempre aparecem novidades 

de pesquisas de impacto na sociedade. 

Este ano, chamou a minha atenção a 

presença do Senai, na apresentação do 

“É tarefa da DPG organizar esses 

Seminários. Por envolver todas as 

Diretorias e Centros de Pesquisa, já 

iniciamos o ano com uma proposta de 

agenda para o evento, que vai sendo 

revisada conforme os imprevistos vão 

aparecendo. Depois, fazemos o 

acompanhamento e a cobrança do 

preenchimento dos dados no SIGEPI por 

cada coordenador de atividade do Plano 

Diretor. Após a finalização do 

preenchimento, para padronizar 

informações relevantes, geramos para cada 

Centro e Diretoria um template da 

apresentação, com as informações 

extraídas do SIGEPI. Cada Centro de 

Pesquisa e Diretoria do IPEN é responsável 

por uma ou mais atividades do Plano 

Diretor. E cada atividade é composta por 

uma ou mais linhas de pesquisa ou 

operações de rotina. Desta forma, 

procuramos cobrir nos Seminários do Plano 

Diretor todas as frentes de atuação do 

Instituto. A DPG faz anotação dos assuntos 

mais relevantes e elabora um documento 

chamado Análise Crítica do Plano Diretor 

que é levado para aprovação na reunião do 

CTA. Com base neste documento, visando 

fortalecer o processo de melhoria contínua, 

ações são planejadas e posteriormente 

implementadas com a finalidade de 

enfrentar os desafios apresentados durante 

os Seminários. A estratégia, que vem sendo 

colocada em prática, de solicitar à AIEA 

apoio no descomissionamento de um 

antigo laboratório no CQMA, por exemplo, 

foi elaborada a partir de discussões 

oriundas do Seminário do Plano Diretor do 

ano passado.”

Organização minuciosa e 

muita dedicação na DPG

"O trabalho de organização é

bastante intenso, mas muito

gratificante. Foram duas semanas

muito produtivas de 

apresentações das realizações 

de 2018 e dos desafios a serem 

enfrentados neste ano"

Fábio Menani, organizador do PD

"MATURIDADE INSTITUCIONAL"

Diretoria de Planejamento diz que talvez seja o momento de 
um esforço seletivo e direcionado para que, no próximo ano, 
empresas sejam convidadas e conheçam mais sobre o IPEN

CB, na área de inovação. Eu me 

perguntei, no momento das discussões, 

por que não convidávamos as empresas 

para essas apresentações. Por que tem 

que ser um evento mais interno? Então, 

ficou claro, para mim, que temos de 

fazer um esforço seletivo e direcionado 

para que, no próximo, empresas sejam 

convidadas e conheçam mais sobre o 

IPEN”, afirmou Willy Hoppe de Sousa, 

diretor de Planejamento do Instituto.

Os Seminários são coordenados pela 

Diretoria de Planejamento (DPD), com 

apoio de praticamente todas as 

unidades do Instituto. É um evento cujo 

objetivo é a "prestação de contas” para 

a sociedade dos principais avanços e 

dificuldades enfrentados pelo IPEN no 

ano anterior à sua realização e as 

perspectivas para o ano em curso. "De 

forma transparente, todas as unidades 

apresentam os resultados de suas ações 

e demonstram que cada centavo 

arrecadado, seja com impostos, seja 

pelo pagamento dos produtos e 

serviços prestados, está sendo bem 

aplicado”, acrescentou Willy.

Outro ponto destacado por ele foi a 

"maturidade” do evento. Realizado 

desde o ano 2000, passou por vários 

formatos e chegou a uma configuração 

otimizada e bem organizada. "Lá no 

começo, tínhamos uma centena de 

apresentações, todas sendo avaliadas 

pela plateia, e aconteciam no Auditório. 

Também fizemos tentativas de transmitir 

via web. Agora, esse formato atual dos 

últimos anos, itinerante, permite que 

haja maior interação da Direção e a 

comunidade dos Centros. Creio eu, é um 

formato que se estabilizou, e o Fábio 

dominou bem”, disse Willy, referindo-se 

ao servidor Fabio Menani, responsável 

pela organização do evento.

Assessor da DPG, Menani conta a sua 

experiência: "O trabalho da organização 

é bastante intenso, mas muito 

gratificante. Foram duas semanas muito 

produtivas de apresentações das 

realizações de 2018 e dos desafios a 

serem enfrentados neste ano, por cada 

área da organização. Procuramos cobrir 

todas as ações institucionais da melhor 

forma possível. Quando vemos os 

excelentes resultados alcançados, 

mesmo diante de condições 

conjunturais adversas, ficamos 

orgulhosos de fazer parte de tudo isso. 

Fico feliz com o sucesso do evento”.

Renovação

Um terceiro ponto mencionado por 

Willy é a importância da renovação 

gerencial e da direção do Instituto. 

Novos gerentes de Centro assumiram 

em 2018 e, na avaliação do diretor da 

DPG, estão desempenhando muito bem 

o seu papel, apesar das diferentes 

adversidades. "Avalio a última gestão da 

DPDE como extraordinária, pelos 

grandes avanços gerenciais na captação 

de projetos de inovação, na implantação 

da meritocracia e das premiações em 

diferentes categorias, o reconhecimento 

aos servidores, aspecto que sempre 

considerei um ponto fraco na nossa 

instituição, mas que progredimos muito 

nesses últimos seis anos”.

Que venham as empresas
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Entre Aspas WILSON CALVO

"As apresentações  

demonstram 

todos os esforços 

do IPEN para se 

manter na direção 

de avanços e 

superações. E cada 

um de vocês aqui 

tem o respeito e o 

reconhecimento 

da Direção" 

"Continuem 

mostrando essa 

dedicação e essa 

competência, e 

contem conosco 

para o que for 

necessário. Tragam 

propostas criativas 

e inovadoras, e nós, 

da gestão, faremos 

a nossa parte"

"Não mediremos 

esforços para 

ajudar qualquer 

iniciativa que eleve 

o IPEN para um 

lugar cada vez mais 

de destaque, 

mostrando cada 

vez mais a sua 

importância para o 

nosso País"



HomenagensDESTAQUES DO ANO

Premiação marca despedida de Linardi da DPDE
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A premiação dos Destaques 2018 do IPEN, 

no encerramento dos Seminários Plano 

Diretor – Ciclo 2019 foi marcada pela 

despedida de Marcelo Linardi, diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) do Instituto, após seis anos na 

função. Depoimentos emocionados, 

salientando os avanços em P&D, deram o 

tom das homenagens que viriam a seguir, 

anunciadas por Linardi.

"Fico muito feliz de ter chegado até aqui e 

desejo muita sorte para a Isolda [Costa, 

que vai substituí-lo no cargo]", disse 

Linardi. Ele aproveitar para reiterar as 

mudanças no Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) e no Programa de 

Internacionalização do Instituto. Cassiane 

da Rocha Jaroszewski assume a gerência 

do NIT, substituindo Anderson Zanardi de 

Freitas, e Niklaus Ursus Wetter assume a 

Internacionalização, já que a atual gerente, 

Isolda Costa, vai para a DPDE.

O superintendente Wilson Calvo 

agradeceu a Linardi por suas "valiosas 

contribuições" e salientou que espera 

contar muito com ele até o fim de seu 

mandato, em 2020. "Não pense que se 

livrou de nós", brincou Calvo.

Prêmios Individuais 

Na categoria Servidor Destaque, pelo 

segundo ano consecutivo, deu empate. 

Marcos Santos da Silveira, da Divisão de 

Infraestrutura (DIN), e Elaine Bortoleti de 

Araújo, do Centro de Radiofarmácia (CR), 

foram os escolhidos pelo Conselho Técnico 

Administrativo (CTA) do IPEN. Os critérios 

são dedicação, competência, pró-atividade 

e comprometimento com o Instituto. 

Silveira, que coordena o setor de 

Transportes do IPEN, recebeu a 

homenagem com todos os motoristas que 

servem o Instituto.

Fábio Coral Fonseca, do Centro de Células 

a Combustível e Hidrogênio (CCCH), foi o 

Pesquisador Destaque. Esse prêmio é 

concedido àquele que, de alguma forma, 

projetou o nome do IPEN, por meio de 

premiação ou publicação "excepcional”. 

Coral foi agraciado pela conquista do 

Projeto SHELL/FAPESP, no valor de US$ 5 

mi, com o título "Methane to Producys”, 

projetando o IPEN internacionalmente. 

O Pesquisador do Ano segue o critério da 

métrica, ou seja, uma média entre número 

de publicações internacionais arbitradas 

no ano e sua qualidade, via Fator de 

Impacto normalizado por área – o FI é 
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variado para cada área. A vencedora foi 

Isolda Costa, do Centro de Ciência e 

Tecnologia dos Materiais (CCTM), que 

também assumirá a DPDE.

Prêmios coletivos -  Pelo quarto ano 

consecutivo, o Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA) ficou com o primeiro 

lugar na categoria Publicações, seguido do 

CCTM e do Centro de Biotecnologia (CB). 

O CLA também levou o prêmio na função 

Tecnologias, com CCCH e Centro de 

Química e Meio Ambiente (CQMA) em 

segundo e terceiro, respectivamente. Na 

categoria Captação de Recursos em 

Agências de Fomento, quem venceu este 

ano foi o CCCH, seguido de CQMA e CLA.

Na função Ensino, o vencedor foi o CB, 

seguido do CLA e do CQMA. Centro de 

Engenharia Nuclear (CEN) mais uma vez 

venceu nas categorias Relatório Técnico e 

Prestação de Serviços, e o Centro de 

Radiofarmácia (CR), em Produtos, pela 

produção de radiofármacos.

Menções Honrosas

Embora não sejam categorias, Linardi 

apontou outros destaques como "Menção 

Honrosa”: o CCCH, pela Captação de 

Bolsas 2018 no valor de R$ 7.8 mi0; o CR e 

o CLA, pelas publicações no periódico 

Scientific Report; e o CCCH, pelo Prêmio 

Kurt Politzer de Tecnologia – ABIQUIM, 

categoria ‘Pesquisador”, concedido ao 

pós-doutorando Thenner Silva.

"Muito honrado por esse prêmio", 

declarou Marcos Santos (foto abaixo). 

"Emérita"

Março/Abril 2019

MARIA HELENA SAMPA

Laureada pela International Irradiation Association

A química Maria Helena de Oliveira 

Sampa, pesquisadora aposentada do 

Centro de Tecnologia das Radiações (CTR) 

e atualmente consultora do Projeto 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), foi 

laureada com o título de "Pesquisadora 

Emérita” no International Meeting on 

Radiation Processing (IMRP19), realizado 

em Strasbourg, França, no período de 1 a 

5 de abril. Ela não pode estar presente 

para a homenagem, tendo sido 

representada pelo superintendente 

Wilson Calvo.

De volta ao Brasil, Calvo recebeu Sampa 

na Superintendência, em 8 de março, para 

entregar-lhe o certificado e transmitir a 

mensagem da International Irradiation 

Association (IIA), organizadora do IMRP19. 

"Por todo o histórico de seu trabalho no 

IPEN, promovendo a interação entre a 

parte acadêmica e a indústria, ao longo 

de anos, intensificada quando ela 

foitecnical officerna AIEA [Agência 

Internacional de Energia Atômica], a 

comissão da IIA foi unanime na escolha”, 

afirmou Calvo.

Dizendo-se "muito honrado”, pelo IPEN, 

ao receber a homenagem da IIA em 

nome de Sampa, Calvo destacou a 

trajetória acadêmico-científica da 

pesquisadora, que, dentre tantas funções, 

foi presidenta da Associação Brasileira de 

Energia Nuclear (ABEN), no período de 

2000 a 2002, e membro da Sociedade 

Nuclear Americana –Seção Latino-

Americana (ANS/LAS). Organização 

científica e educacional internacional sem 

fins lucrativos, a ANS conta com 

aproximadamente 11 mil cientistas, 

engenheiros, estudantes e outros 

membros associados.

De acordo com o superintendente, a 

indicação de Sampa foi uma surpresa. 

"Nós realmente fomos surpreendidos 

com o prêmio da Maria Helena, só 

soubemos lá, na hora. Quando foi 

anunciado o nome dela, o Martin 

[Comben, gerente da IIA], leu sua 

biografia, agradeceu seu trabalho e sua 

dedicação, destacando a sua experiência 

na área de radiação ionizante, e eu me 

comprometi que assim que voltasse 

repassaria todas as palavras de 

agradecimento e reconhecimento, que 

também representam o que nós, do IPEN, 

sentimos”, disse Calvo.
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As condições adversas enfrentadas 

pelo IPEN só engradecem e valorizam a 

premiação, segundo Maria Helena 

Sampa. "Às vezes com menos recursos 

e outras limitações, ainda assim nós 

sempre procuramos estar no na linda 

de frente. Então, eu fui indicada, mas o 

prêmio representa cada um do CTR e, 

principalmente, representa o nosso 

País. Porque quando vemos a 

infraestrutura do 

Japão, da Coreia, 

realizamos que o 

CTR faz muito, 

estamos sempre ali. 

Lutar contra essas 

potências nos 

engradece e 

engradece o Brasil”, 

acrescentou Sampa, 

"Competimos com grandes estruturas"
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foi homenageada pela 

International 

Irradiation 

Association (IIA) com 

o título de 

"Pesquisadora 

Emérita". Escolha foi 

unânime entre os 

membros da comissão. 

Sampa pertencia ao 

quadro de pesquisa do 

CTR e teve importante 

passagem pela 

Agência Internacional 

de Energia Atômica 

(AIEA). Seu legado é 

reconhecido pelo IPEN 

e por colaboradores 

internacionais. 

emocionada, que em 2001 recebeu a 

Medalha "Carneiro Felipe”, da CNEN.

Sampa foi chefe da Divisão de 

Pesquisa e Desenvolvimento do CTR, 

cujas principais atividades eram 

gerenciar e coordenar projetos de 

pesquisa e desenvolvimento no campo 

de aplicação de radiação ionizante 

(aceleradores de feixe de elétrons e 

radiação gama) em processo industrial 

e ambiental. Nesse período, foram 

desenvolvidos novos produtos de 

síntese e esterilização, que formaram a 

base para a implementação de novas 

tecnologias no Brasil.

"Maria Helena sempre esteve à frente 

dessas atividades e sempre aceitou os 

desafios que foram surgindo ao longo de 

sua carreira. Inclusive, eu comentei, lá em 

Strasbourg, durante a premiação, a 

respeito do seu mais novo desafio: o de 

trabalhar pelo desenvolvimento do RMB. 

É realmente gratificante poder contar 

com a sua 

colaboração nesse 

projeto, depois de 

todo o legado 

deixado no CTR. 

Então, gostaria, aqui, 

de mais uma vez 

destacar o seu 

legado para o 

Instituto”, 

acrescentou Calvo, ressaltando a emoção 

dos membros da IIA ao falar da 

pesquisadora.

"Fiquei surpresa quando recebi a foto da 

placa que o Calvo me mandou, e depois 

tantas outras pessoas também me 

enviaram mensagens de parabéns na 

sexta-feira [dia da premiação]. E é como 

eu disse: esse prêmio não é meu, é do 

Brasil. Quando eu fui para Viena trabalhar 

na Agência [Internacional de Energia 

Atômica], eu tive a oportunidade de lidar 

com outros países e vi o quanto o nosso 

País está avançado nessa área”.

"Quando vemos a 

infraestrutura de Japão e 

Coreia, realizamos que o 

CTR faz muito. Lutar 

contra essas potências 

engrandece o País"

Linardi (acima) deixa a DPDE após seis anos; Eliana Muccillo (CCTM) recebe premiação por 

Isolda Costa, "Pesquisadora do Ano"; Fábio Coral (CCCH), eleito o "Pesquisador Destaque"
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O biomédico Lucas Freitas de Freitas, pós-

doc do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA), foi contemplado com o 

prêmio "IIA Scientific Award” de melhor 

trabalho em pôster, na sessão "Young 

Scientific Session”, no International 

Meeting on Radiation Processing 

(IMRP19), realizado em Strasbourg, França, 

no período de 1 a 5 de abril. O evento 

reúne mais de 500 profissionais de 

processamento de radiação de 45 países, e 

o prêmio é concedido pela International 

Irradiation Association (IIA). 

No dia 8 de abril, Lucas foi homenageado 

no IPEN pelo superintendente Wilson 

Calvo, em reunião que contou com a 

presença de Gustavo Varca, coordenador 

do Laboratório de Materiais 

Biopoliméricos, ao qual Lucas está 

vinculado, da química Maria Helena de 

Oliveira Sampa, laureada no IMRP19 com 

"Brasil e Polônia têm tradição 

em premiações nesse evento, 

pela inovação e pela pesquisa e 

desenvolvimento na área. 

Participam outras potências, 

como França, Estados Unidos, 

Coreia do Sul e China, e nós 

sempre temos o destaque 

Wilson Calvo, superintendente

Pós-doc do IPEN premiado com 
pesquisa sobre nanopartículas

o título de "Pesquisadora Emérita" (ver 

matéria na página 5), da gerente do Centro 

de Tecnologia das Radiações (CTR), 

Margarida Hamada, do coordenador 

técnico do Reator Multipropósito Brasileiro 

(RMB), José augusto Perrotta, da gerente 

do CQMA, Marycel Barboza, e do 

pesquisador Ademar Benévolo Lugão, 

também do CQMA.

A pesquisa de Lucas trata de duas sínteses 

"verdes" de nanopartículas de ouro sem a 

utilização de compostos tóxicos ao meio 

ambiente e aos organismos vivos. Ele 

comparou as duas formas de síntese, seus 

efeitos biológicos e os impactos em 

organismos padrão para testes ambientais, 

e verificou que não apresentam toxicidade 

em células de organismos humanos e 

animais, além de terem vantagens em 

relação às outras síntese de nanopartículas 

de ouro conhecidas. Lucas é doutor em 

Bioengenharia pela Universidade de São 

Paulo, em São Carlos.

Parte de seu doutorado foi na modalidade 

"sanduíche”, no Wellman Center for 

Photomedicine – Harvard Medical School. 

Com dez anos de experiência pesquisando 

sínteses de nanopartículas metálicas e 

protéicas para fins biomédicos, 

atualmente, Lucas realiza pós-doutorado 

no Laboratório de Materiais 

Biopoliméricos, divisão Nanotera, do IPEN, 

sob a supervisão de Ademar Lugão.

"Esse trabalho é como se fosse o prólogo 

do nosso grande projeto de pesquisa, 

estamos tentando sintetizar essas 

nanopartículas visando a sua utilização 

como radiossensibilizadores, ou seja, 

buscamos potencializar a ação da radiação 

no tratamento de tumores sólidos ou 

também trabalhar com esses metais 

radioativos para serem as próprias fontes 

de radiação. A ideia é tratar qualquer 

tumor sólido com essas fontes”, afirmou..

O Laboratório de Materiais Biopoliméricos, 

divisão Nanotera, se dedica a pesquisar 

nanopartículas para teranóstica (conjunto 

de diagnóstico e terapia de forma 

simultânea), uma tendência nova, que, 

segundo Lugão, vem com muita força para 

oferecer tratamentos menos agressivos e 

mais eficazes para as pessoas com câncer. 

"A gente está realmente na linha de frente 

da pesquisa nessa área, e o prêmio do 

Lucas, que é um extensivo a todo o grupo, 

só confirma o nosso avanço”.

Para Lucas, foi "uma surpresa” receber o 

prêmio. "Considerando que foram 

apresentados dados do início do projeto, 

eu não esperava. Como disse, era apenas o 

prólogo de um projeto maior. O resumo 

foi submetido no ano passado, agora, já 

temos dados novos, muito mais 

incrementados. Então, esse prêmio é um 

incentivo, um ânimo a mais que a gente 

ganhou para continuar no projeto. O início 

foi premiado, então,imagina os próximos 

resultados, não é?”, comemora Lucas.

Lugão destacou a participação 

fundamental de Lucas na preparação do 

trabalho e salientou que há um grupo 

grande envolvido. "É uma sequência de 

prêmios que temos recebido, mostrando 

que o IPEN está trabalhando muito 

seriamente nessa área de nanopartículas 

para câncer, para diagnóstico e terapia”.

O superintendente do IPEN, Wilson Calvo, 

comentou sobre a importância do evento 

para a área de processamento por 

radiação e ressaltou que o IPEN sempre 

ocupa uma posição de destaque.
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Ainda pelo acordo bilateral, além da 

medicina, o IPEN também lidera 

atividades relacionadas a outras 

aplicações industriais que envolvem a 

utilização de aceleradores de elétrons, 

irradiadores gama e processamento de 

materiais por raios-x, explicou Calvo. "A 

Rússia tem um domínio muito grande em 

nível mundial, nessas áreas. A própria 

Rosatom é um exemplo”, disse o 

superintendente, referindo-se à estatal 

que, desde o declínio da ex-União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

concentra todo o programa nuclear 

russo, conforme explicou Viktor 

Sheremetker, presente na assinatura.

«Tudo fica com a Rosatom, inclusive a 

pesquisa, que é uma parte muito 

importante para o nível que atingimos na 

área nuclear. Antigamente, o responsável 

nesse setor era o Ministério da Energia 

Nuclear, mas, com a quebra da União 

Soviética, o governo promoveu uma 

reforma e tornou-se uma empresa 

estatal, que congrega toda a indústria, a 

partir da mineração, até a produção de 

insumos para a medicina. Foi assim, 

integrando todas as áreas, que se 

conseguiu virar a opinião pública. A 

Rosatom consegue trabalhar muito bem 

com os movimentos contrários à energia 

nuclear”, afirmou Sheremetker.

PESQUISA E INTERCÂMBIO

O IPEN formalizou no dia 8 de abril um 

acordo de cooperação acadêmica, 

científica e tecnológica com o Moscow 

Engineering Physics Institute (MEPhI), 

vinculado à National Reseach Nuclear 

University, da Rússia. O Memorando de 

Entendimento (MoU, de Memorandum of 

Understanding), foi assinado pelo 

superintende do Instituto, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo, e será 

encaminhado ao reitor Mikhail Nikolaevich 

Strikhanov, para formalização naquela 

instituição. A cooperação terá vigência de 

cinco anos, podendo renovar-se havendo 

anuência expressa das partes.

De acordo com os termos do MoU, o 

objeto principal é promover colaboração 

nas áreas de pesquisa e ensino, inclusive 

com intercâmbio de estudantes de 

graduação e pós-graduação, que possam 

ser de interesse para ambas as instituições. 

Dentre as principais ações, estão: 

organização de eventos acadêmico-

científicos (conferências, seminários, 

mesas-redondas, simpósios e workshops) 

destinados a compartilhar conhecimentos, 

escolas de verão e ações similares, 

publicações científicas conjuntas e material 

acadêmico que tenham correlação com as 

atividades do IPEN e do MEPhI.

Na formalização do MoU no IPEN, a Rússia 

esteve representada por Viktor 

Sheremetker, vice-adido Comercial no 

Brasil e chefe do Escritório Comercial da 

Rússia em São Paulo, e seu consultor, 

Alexander Govorov; e por Dmitry Korobov, 

chefe do Escritório da Agência Federal de 

IPEN formaliza parceria com universidade russa

Acordo bilaterial garante produção de radiofármacos no País 

Brasil e Rússia já têm um acordo bilaterial 

de longo prazo na área de tecnologias 

nucleares aplicadas à medicina. Segundo 

relatou Wilson Calvo, em reunião 

interministerial realizada em Brasília (DF), 

onde foi oficializada a cooperação, ficou 

definido que o IPEN seria responsável 

pelo fornecimento de radioisótopos com 

preços mais competitivos, para garantir o 

atendimento à população mais carente 

do Brasil. "Já temos um contrato de R$ 40 

milhões/ano com a Rosatom [Companhia 

Estatal de Energia Nuclear] e, através da 

JSC Isotope, importamos vários 

radioisótopos rotineiramente para a área 

médica industrial aqui no Brasil”, afirmou.

ocorrer durante o prazo efetivo do acordo, 

bem como assegurar a supervisão das 

atividades. Pelo MEPhI, o indicado foi o 

professor Tikhomirov Georgiy 

Valentinovich.

Para Calvo, o acordo comercial está 

"caminhando muito bem”, mas o IPEN 

quer incentivar e fortalecer ainda mais o 

intercâmbio na pesquisa e no ensino. 

Nessa perspectiva, Dmitry Korobov 

afirmou que a Rússia tem programas de 

pós-graduação na área nuclear que 

poderiam receber alunos do Programa de 

Tecnologia Nuclear do IPEN/USP. 

"Poderíamos pensar um doutorado em 

regime de co-tutela, no qual o aluno faz 

uma parte do curso aqui e outra na Rússia, 

e recebe diploma com dupla filiação”, 

sugeriu Wetter.

Assuntos da Comunidade dos Estados 

Independentes, de Compatriotas no 

Exterior e de Cooperação Internacional 

Humanitária da Federação da Rússia, 

agência estatal ligada ao Ministério das 

Relações Exteriores, responsável pela 

cooperação em ciência, educação, cultura.

Do IPEN, além de Wilson Calvo, estiveram 

presentes a diretora de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), Isolda 

Costa, o gerente do Programa de 

Internacionalização, Niklaus Ursus Wetter, 

o diretor da Radiofarmácia, Jair Mengatti, e 

o gerente do Centro de Radiofarmácia 

(CR), Efraim Perini, que vai coordenar as 

atividades da parceria no Instituto, cuja 

missão, de acordo com o MoU, será de 

apresentar soluções e encaminhar 

questões acadêmicas e outras que possam 
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A Agência Internacional de Energia 
thAtômica promoveu o 4  Research 

Coordination Meeting (RCM) of the 

Coordinated Research Projet (CRP) 

F23030-E31007  - Instructive 

Surfaces and Scaffolds for Tissue 

Engineering Using Radiation 

Technology, para apresentação e 

discussão dos avanços 

relacionados ao projeto. O evento, 

que aconteceu de 8 a 12 de abril, é 

parte do ARCAL  - Acuerdo 

Regional de Cooperación para la 

Promoción de la Ciencia y 

Tecnologia Nucleares en América 

Latina y el Caribe.

Presentes o diretor geral do 

Departamento de Ciências 

Nucleares e Aplicações da AIEA, 

Aldo Malavasi,  de Wilson Calvo, 

superintendente do IPEN e de 

Margarida Hamada, gerente do 

Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR), local que sediou 

a reunião. Participaram, como 

especialistas da AIEA, Bum Soo 

Han e Oleg Belyakov. 

Na tarde do primeiro dia do 

encontro, os participantes 

visitaram as instalações do Centro 

Nacional de Pesquisa em Energia e 

Materiais (CNPEM), responsável 

pela gestão do Laboratório 

Nacional de Luz Sincroton (LNLS), 

SIRIUS, Laboratório Nacional de 

Biociências (LNBio), Laboratório 

Nacional de Nanotecnologia 

(LNNano), em Campinas, SP.

Representantes de instituições 

científicas de 19 países assistiram a 

apresentações sobre o 

desenvolvimento das tecnologias 

com radiação para a área de 

tecidos e biotecnologia. Além de 

Brasil, Argentina, Bangladesh, 

China, Egito, Malásia, México, 

Polônia, Portugal, Rússia Turquia, , 

Eslováquia, Inglaterra e Uruguai.

"Saio impressionado com o IPEN. 

Como é grande e faz tanta coisa", 

disse Malavasi.

AIEA promove mais um 
Projeto Arcal no IPEN
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ATOMEXPO 2019TEREZA SALVETTI

Compromentimento é o que mantém a qualidade Projeto do IPEN é premiado em evento na Rússia

O projeto "Multipurpose Gamma 

Irradiation and Mobile Unit with na Electron 

Beam Accelerator Developed in Brazil”, 

apresentado pelo IPEN no 11th 

International Forum ATOMEXPO 2019, foi 

o grande vencedor na categoria "Nuclear 

Technologies for better life” ("Tecnologias 

nucleares para uma vida melhor”, em 

tradução livre). A cerimônia de premiação 

ocorreu no dia 15 de abril, na cidade de 

Sochi, Rússia, sede do evento.

Representando o superintendente do 

Instituto, Wilson Calvo, o pesquisador 

Emerson Bernardes, colaborador do 

Centro de Radiofarmácia (CR), "É uma 

honra, em nome do IPEN, receber este 

prêmio. Gostaria de agradecer aos 

organizadores e também à Rosatom pela 

oportunidade de estar aqui esta noite”, 

disse Bernardes, referindo-se à Companhia 

Estatal de Energia Nuclear russa que 

concentra todo o programa nuclear 

daquele país, organizadora do evento.

O tema principal do Fórum, que encerrou-

se no dia 16, foi desenvolvimento das 

tecnologias nucleares para uma vida 

melhor. Foram discutidas perspectivas da 

energia nuclear, bem como os desafios 

enfrentados pelo setor nuclear em vários 

países. Bernardes foi convidado pela 

Rosatom para proferir palestra sobre os 

principais desafios e gargalos enfrentados 

pelos produtores e distribuidores de 

radiofármacos no Brasil e alternativas para 

superar as limitações atuais.

O pesquisador também abordou as novas 

oportunidades de mercado para o uso de 

diferentes radioisótopos terapêuticos 

combinados com traçadores novos ou 

convencionais, ampliando as opções 

terapêuticas para pacientes com câncer. 

Brasil e Rússia têm cooperação na 

medicina nuclear desde 2015, quando a 

empresa JSC Isotope e a CNEN assinaram 

acordo de fornecimento do molibdênio-

99, principal isótopo radioativo usado nos 

procedimentos de detecção de câncer e 

das doenças cardiovasculares.

Compõem o projeto, além de Calvo, os 

pesquisadores Celina L. Duarte, Samir 

Somessari, Francisco E. Sprenger, Fabio E. 

da Costa, Anselmo Feher, Pablo A. S. 

Vásquez, Nelson M. Omi, Leonardo G. A. 

Silva, Fabiana F. Lainetti, Renato Racher 

Gaspar, Paulo R. Rela e Maria H. Sampa.

FAPESP, CNPq/MCTIC, NUCLEP, 

FINEP/MCTIC e AIEA são apoiadores.
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"Não conseguiria assumir as

responsabilidades que assumo

se não adorasse o que faço

e confiasse nos meus parceiros, 

com quem divido os problemas 

e sucessos. Sem eles, não 

haveria sistema de gestão"

3

O projeto vencedor, que em tradução 

livre significa "Irradiador Gama 

Multipropósito e Unidade Móvel com 

Acelerador de Feixe de Elétrons 

Desenvolvido no Brasil”, foi 

implementado pelo Centro de 

Tecnologia das Radiações (CTR) do IPEN 

e refere-se a duas importantes 

estruturas para a aplicação da 

tecnologia nuclear: um irradiador de 

uso contínuo de Cobalto-60 e um 

acelerador de feixe de elétrons para 

tratamento de efluentes industriais.

Com tecnologia totalmente nacional e 

design revolucionário, o Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60 está em 

atividade desde 2003 e é 

prioritariamente utilizado para as 

necessidades das várias áreas de 

atuação do Instituto, como a 

esterilização dos recipientes usados 

para transporte e uso de radiofármacos, 

esterilização de rações e outros insumos 

do biotério e irradiações de suporte às 

pesquisas desenvolvidas no IPEN e nas 

instituições parceiras.

Além disso, promove aplicações 

pioneiras no Brasil, como a 

desinfestação e a contenção da 

proliferação de microrganismos em 

bens culturais e obras de arte por meio 
60da radiação ionizante do Co. 

Dependendo da dose de radiação 

aplicada, o material pode impedir a 

reprodução, garantindo a erradicação, 

ou esterilizar imediatamente o produto 

com uma dose maior, se os possíveis 

efeitos colaterais desta dose não forem 

deletérios ao material original.

Tratando efluentes - O outro 

componente do projeto é a unidade 

móvel com um acelerador de feixe de 

elétrons para tratar efluentes industriais 

para fins de reutilização, com requisitos 

de segurança chancelados pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA), 

pela BSS Serviços de Blindagem e pela 

própria CNEN/MCTIC.

A unidade móvel pode ser usada para o 

tratamento de efluentes da produção de 

petróleo, para a dessulfurização de 

petróleo (processo de remoção de 

enxofre) e para a degradação de 

compostos orgânicos tóxicos em águas 

residuais com fins de reutilização. Um 

dos objetivos do projeto é demonstrar a 

eficiência dessa tecnologia para resolver 

problemas de efluentes industriais no 

Brasil, principalmente no caso da 

Companhia de Saneamento de São Paulo 

(SABESP) e da PETROBRAS.

O custo total de investimento da unidade 

móvel é de US$ 1,5 milhão, e o custo 

operacional total é de US$ 380,5 mil. O 

projeto conta com o apoio da AIEA, por 

meio do Fundo de Cooperação Técnica, 

cujo objetivo é fornecer treinamento e 

transferência de habilidades necessárias 

em termos de unidade móvel .
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Tecnologias pioneiras a serviço da sociedade

Emerson 

Bernardes (à 

esquerda) 

recebeu o prêmio  

pelo IPEN 

representando 

Wilson Calvo.
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Editorial

Prêmios e parcerias, a maturidade
do nosso Instituto. 

Mas as conquistas não param por aí: 

tivemos a pesquisadora Maria Helena 

Sampa outorgada como "Pesquisadora 

Emérita" da International Irradiation 

Association (IIA) durante o International 

Meeting on Radiation Processing 

(IMRP19), realizado na França. Além dela, 

outros dois alunos foram laureados. 

Esses e outros prêmios são resultados de 

tudo o que foi apresentado durante os 

Seminários do Plano Diretor 2018 – 

Ciclo 2019, quando vimos indicadores 

serem superados, apesar do cenário atual 

de contingenciamento e de perda de 

recursos humanos.  A DPG propõe um 

passo ousado, que é convidar empresas 

cujas atividades têm afinidades com o que 

realizamos no IPEN. Estamos prontos? 

Certamente. Como diz a DPG, temos de 

fazer um esforço seletivo e direcionado 

aos nossos objetivos.

E já que estamos falando de qualidade, 

esta edição traz uma entrevista com a 

Tereza Salvetti, do Serviço de Qualidade 

do IPEN. Ela fala sobre as certificações 

conquistadas pelo Instituto e da 

importância do comprometimento para 

o sucesso de um sistema de qualidade 

em instituição pública. Parcerias 

também são fundamentais para o nosso 

êxito. Destacamos os recentes acordos 

com a National Reseach Nuclear 

University, da Rússia, e com o Centro 

Aeroespacial Alemão – DLR Center. São 

tantas conquistas que precisam ser levadas 

ao conhecimento da sociedade, o que 

esperamos fazer no Pint Of Science, em 

nossa estreia no maior festival de divulgação 

científica do mundo.

A melhor definição para o momento 

atual do IPEN foi dada pela Diretoria de 

Planejamento e Gestão do Instituto 

(DPG): maturidade. Nos seus quase 63 

anos de existência - completa em 

agosto, o IPEN tem se reinventado e 

superado as adversidades conjunturais, 

melhorando e ampliando as suas 

pesquisas, os índices de publicação em 

revistas de alto impacto, o nível de seu 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear e suas demais ações 

visando o bem-estar social.

Um dos exemplos mais significativos do 

que dizemos é o novo Mestrado 

Profissional em Tecnologia das 

Radiações em Ciências da Saúde, 

aprovado em 2018 pela Capes e que foi 

objeto de matéria de capa da edição 99 

deste Órbita (set-out/2018). Foram 

submetidas oito propostas para 

Mestrado Profissional na área Medicina 

II, apenas a do IPEN foi aprovada. Não 

há dúvidas de que esse resultado se 

deve à excelência do Instituto na área 

nuclear brasileira.

Desta vez, o destaque vai para os 
th prêmios recebidos por ocasião do 11

International Forum ATOMEXPO 2019, 

no qual o IPEN foi o grande vencedor na 

categoria "Nuclear Technologies for 

better life” ("Tecnologias nucleares para 

uma vida melhor”, em tradução livre) 

com o projeto "Multipurpose Gamma 

Irradiation and Mobile Unit with na 

Electron Beam Accelerator Developed in 

Brazil”, liderado pelo CTR, mas com 

contribuições de tantos pesquisadores, 

técnicos e estudantes de pós-graduação 

A
ce

rv
o

 P
e
ss

o
a
l

Expediente

Março/Abril 2019

6

Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela 

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).

Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo 

Diretores: Marcelo Linardi, Antonio Teixeira e Silva, Jair Mengatti, , Willy Hope de Souza, Edson Franco 

Lima

Chefe da ACI: Edvaldo R. Paiva da Fonseca

Jornalista responsável: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto gráfico: Mário Lima

Colaboração: Katia Itioka, Walkiria Gomes dos Santos e Adriana Miranda

Edição on-line

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br

11

irradiação de amostras para a realização 

de análises multielementares utilizando 

análise por ativação com nêutrons (técnica 

AAN) em materiais diversos como 

amostras arqueológicas, tecidos animais e 

humanos, dentre outros.

Na sequência, a física Maria Elisa Chuery 

Martins Rostelato, do Centro de 

Tecnologia das Radiações (CTR), abordará 

um tema muito sensível: "Fontes 

radioativas reduzindo a mortalidade em 

cirurgias de mama e próstata”, usadas para 

tratamento de tumores. "A marcação 

correta minimiza a quantidade de tecido 

sadio que é retirado durante os 

procedimentos. Esta diminuição gera um 

menor tempo do paciente no centro 

cirúrgico e menos riscos. São avanços que 

a população desconhece”.

Encerrando a noite, o químico Jorge 

Eduardo de Souza Sarkis, do Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA), abordará 

"Tecnologia nuclear aplicada à segurança 

alimentar e as pesquisas com insetos 

comestíveis”. 

Sarkis vai revelar algumas curiosidades, 

como, por exemplo, a presença – sem que 

saibamos – desses bichinhos no nosso 

alimento de cada dia. "Você não sabe, mas 

o besourinho da farinha, o caruncho, vai 

junto para o seu prato”, brincou. Nesse 

momento, haverá uma degustação de 

canapés com alguns tipos de insetos 

estudados, preparados pelo chef Casé 

Oliveira, pós-graduado em Gastronomia e 

Cozinha Autoral pela PUC/RS. O IPEN 

também apresenta uma exposição de 

fotos de Ed Paiva.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

O  IPEN estará presente nos três dias do 

Pint of Science São Paulo 2019, para falar 

de uma área na qual é excelência: a 

tecnologia nuclear e suas aplicações. O 

fetsival, o maior do mundo em divulgação 

científica, acontece nos dias 20, 21 e 22 de 

maio, em 13 bares da cidade.

Na primeira noite, no âmbito da temática 

"A radiação que diminui a poluição”, o 

Instituto será representado pelo físico 

Frederico Genezini, do Centro do Reator de 

Pesquisas (CRPq), que vai conversar sobre 

"Ativação neutrônica para a determinação 

de efeitos da poluição na saúde humana”. 

Ele fala na sequência do médico Paulo 

Saldiva, da Universidade de São Paulo 

(USP), que a abre a noite com o tema "O ar 

que você respira”. Esse encontro será no 

Armazém 77 (R. Betari, 525), na Penha.

"Diversos estudos utilizam a ativação 

neutrônica, por exemplo, para a 

determinação de efeitos da poluição na 

saúde humana. Neste estudo, líquens ao 

longo de grandes avenidas são coletados e 

examinados por essa técnica, e para cada 

elemento estudado, é feito um mapa da 

concentração. Vamos falar dos resultados e 

seus impactos na saúde pública”, adianta 

Genezini.

A segunda noite será a de maior 

protagonismo do IPEN, no Bar da Avareza 

(Rua Augusta, 591, Consolação), que tem a 

coordenação geral de Malu Tippi, do 

Instituto de Física da USP (Ifusp). A 

IPEN participa pela primeira vez com dia exclusivo

Noite de protagonismo com palestras exclusivas e exposição

A segunda noite de participação do IPEN, 

na temática "Nêutrons que não sabem 

nadar e insetos comestíveis”, será a de 

maior destaque para o Instituto em termos 

de participação e variedade de atrações. 

"Desmitificando um reator nuclear”, o 

físico Marcos Carvalho, também do CRPq, 

vai apresentar o que é, como funciona e 

qual a sua importância. Para quem quiser 

ter uma ideia melhor desse tipo de 

instalação, o IPEN deixará exposta a 

maquete do IEA-R-1, o primeiro reator 

nuclear de pesquisa do Brasil, ainda em 

operação, após 61 anos.

Além de sua finalidade de pesquisa e 

desenvolvimento, o Reator IEA-R1 do IPEN 

é utilizado na produção de radioisótopos 

para uso em medicina nuclear, de fontes 

radioativas para gamagrafia industrial e 

abordar "A medicina nuclear na 

oncologia”, traçando uma espécie de linha 

do tempo da produção de radiofármacos 

no IPEN e as perspectivas para o futuro. 

Será no Galeria 540 (Rua Mourato Coelho, 

540 – Pinheiros). Esse Bar é coordenado 

pelo jornalista Moura Leite, Assessor de 

Comunicação do A.C. Camargo, e a 

temática será "A radiação voltada para o 

diagnóstico e tratamento do câncer”.

Maior do mundo

Este ano o Pint of Science Brasil passou a 

Espanha e já é o maior festival de 

divulgação científica do mundo, com bares 

em 85 cidades do País, nos três dias, a 

partir das 19h30.

colaboração IPEN/Ifusp, já consolidada na 

pesquisa, também começa a se estabelecer 

no campo cultural. "Estamos trabalhando 

no fortalecimento da parceria do Ifusp 

com o IPEN em atividades correlacionadas 

com ciência, para além da pesquisa 

propriamente dita. Daí a ideia de 

decidirmos conjuntamente essa 

programação”, afirmou Tippi.

Medicina Nuclear

No dia 22, último dia do Pint, no Galeria 

540 (R. Mourato Coelho, 540, Pinheiros), o 

farmacêutico Emerson Soares Bernardes, 

que pesquisa novas moléculas para 

desenvolvimento de radiofármacos no 

Centro de Radiofarmácia (CR) do IPEN, vai 

CARTÃO 
DE VISITA

A estudante de mestrado eno 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear IPEN/USP, 

Fabiana de Faria Lainetti, foi uma 

das premiadas no International 

Meeting on Radiation Processing 

(IMRP19), realizado em Strasbourg, 

França, no período de 1 a 5 de abril. 

Arquiteta, ela apresentou o 

trabalho em pôster "Architectural 

design of a mobile irradiation unit 

for the treatment of industrial 

effluents in Brazil". 

Lainetti recebeu da International 

Irradiation Association (IIA), 

promotora do IMRP19, uma bolsa 

destinada a estudantes, que cobriu 

a taxa de inscrição para o IMRP19, 

o treinamento pré-conferência 

sobre processamento de radiação 

de materiais, na Universidade de 

Reims, que durou três dias, e o 

Workshop de Dosimetria. "No 

treinamento em Reims, tivemos 

palestras com especialistas e 

visitamos os laboratórios da 

Universidade".

Além da isenção das taxas de 

inscrição, Lainetti recebeu da IIA 

auxílio com passagens aéreas e 

hospedagem, tanto em Reims 

como em Strasbourg. A estudante 

integra o projeto "Multipurpose 

Gamma Irradiation and Mobile Unit 

with na Electron Beam Accelerator 

Developed in Brazil”, premiado no 

11th International Forum 

ATOMEXPO 2019, na cidade de 

Sochi, Rússia. 

O superintende do IPEN, Wilson 

Calvo, destacou a importância 

dessas premiações que o Instituto 

vem recebendo em eventos 

acadêmicos e científicos 

atribuindo a qualidade dos 

projetos a "muito trabalho e 

parceria entre pesquisadores, 

alunos e técnicos da casa".
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Tecnologia Nuclear
e Aplicações

O IPEN no Pint:

Frederico Genezini
Marcos Carvalho

Maria Elisa Rostelato
Jorge Eduardo Sarkis
Emerson Bernardes
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Impactos da gravidade zero na neurofisiologia
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Nos últimos anos, cientistas têm se 

debruçado a estudar os efeitos da gravidade 

na saúde humana. Mas a farmacologia 

aeroespacial, particularmente, ainda é uma 

área incipiente em temos de pesquisa e 

literatura científica. Nessa perspectiva, Brasil e 

Alemanha vão trabalhar conjuntamente 

durante dois anos, a partir de uma parceria 

entre IPEN e Centro Aeroespacial Alemão – 

DLR Center.

O Acordo de Cooperação, denominado 

“Behavior of Iigand-receptor and membrane 

fluidity under altered gravity” 

(Comportamento de sistemas ligante-

receptor e da fluidez de membranas sob 

gravidade alterada, em tradução livre), 

formalizado em março deste ano, pela 

direção do Instituto, tem por objetivo 

investigar os impactos da gravidade zero na 

neurofisiologia.

Os biólogos Patrick Jack Spencer, do Centro 

de Biotecnologia (CB) do IPEN, e Jens 

Hauslage, do Instituto de Medicina 

Aeroespacial do DLR Center, são os 

pesquisadores responsáveis no âmbito do 

Acordo. Spencer é doutor em Tecnologia 

Nuclear pelo IPEN/USP e Hauslage, em 

Biologia, pela Universidade Friedrich 

Whilhelms de Bonn (Alemanha). 

Segundo Spencer, o IPEN entrará com a 

cultura de células e os receptores purificados 

de células neurais, e o DLR Center, com a 

aquisição do cilindro de liga de magnésio, 

produzido na Alemanha, e com os sensores, 

além do foguete e de centrífugas. O 

pesquisador explica que, com a ajuda de um 

chip, a afinidade da acetilcolina, um 

neurotransmissor, pelo seu receptor, será 

testada em condições de hiper e 

microgravidade. 

“Será importante para o IPEN criar um 

protocolo sobre o experimento de gravidade, 

algo que já está em andamento na Alemanha. 

Com a adequação do equipamento de 

ressonância plasmônica de superfície, sistema 

que vai medir a cinética, para instalação no 

módulo de carga útil do foguete, podemos 

aprender também sobre a integração do 

foguete. Não é apenas pingar o 

neurotransmissor ou apenas apertar o botão”, 
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Plano Diretor: DPG destaca "maturidade" e     
avalia abertura a empresas no próximo ano
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agraciada com título de 

"Emérita" pela IIA

Parceria acadêmica 

fortalece acordo 

bilateral Brasil-Rússia
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Wilson Calvo e Niklaus Wetter
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Projeto do IPEN ganha 

prêmio no ATOMEXPO, 

em Sochi, Rússia
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Satélite

Eu:CROPIS

(Foto: DLR) 

Os Seminários do Plano Diretor 2018 – Ciclo 2019 foram "muito positivos", na avaliação da 

Diretoria de Planejamento e Gestão (DPG), que anuncia possíveis mudanças para 2020. Uma 

das novidades é a participação de empresas cuja natureza tenha afinidade com as atividades 

desenvolvidas no IPEN. No encerramento do evento, a já tradicional premiação dos "Destaques 

do Ano" foi marcada pela despedida de Marcelo Linardi da DPDE.
Págs. 6, 7 e 8
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Acervo da Biblioteca do IQ é irradiado no IPEN  
Uma grande parte do acervo da biblioteca 

do Instituto de Química (IQ) da USP está 

passando por desinfestação no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60 do Centro 

de Tecnologia das Radiações (CTR). São 

tratados, uma vez por semana, cerca de 
34m  de material, que estavam totalmente 

contaminados por insetos e fungos. As 

obras estão distribuídas em caixas 

padronizadas e identificadas, para facilitar 
  60a irradiação na  câmara de Co e 

posteriormente o retorno às prateleiras.

Ao todo, serão tratados 12 mil volumes 

equivalentes a mil  caixas de material. De 

acordo com Pablo Vásquez, pesquisador 

responsável pelo Irradiador Multipropósito 
60de Co e pela linha de pesquisa para 

preservação de objetos de patrimônio 

cultural, o IPEN foi procurado por uma 

equipe da Divisão de Biblioteca e 

Documentação do Conjunto das Químicas 

liderada por Fátima Paletta, chefe de seção 

de aquisição. Seguindo o processo 

convencional para estes casos, o 

pesquisador foi até o local para verificar o 

tipo e o grau de contaminação.

“O acervo estava bastante comprometido 

pela infestação de fungos e insetos. 

Devido à quantidade considerável a ser 

processada, foi estabelecido um 

cronograma dando prioridade aos lotes 

mais críticos. O trabalho foi dividido em 

etapas progressivas, visando o 

processamento de pelo menos um destes 

lotes por semana, pois existem 

compromissos preexistentes relacionados 

aos materiais do IPEN no Irradiador. 

Provavelmente, a desinfecção seja 

finalizada em julho deste ano”, afirmou.
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IPEN homenageia
servidoras pelo 
Dia Internacional 
da Mulher

IPEN promove
curso de impressão
em 3D para uso em
pesquisas

EGP divulga
resultado de bolsa
pós‐doc FAPESP 
em nanomteriais

Cerca de 60 pesquisadores, técnicos e 

estudantes do IPEN participaram de 

treinamento para utilização de 

impressão 3D em diversas áreas de 

pesquisa, inclusive em tecidos biológicos. 

A aula foi ministrada por Pedro 

Massaguer, estrategista de inovação, 

Ana Luísa Millas, bióloga, e Hamilton 

Oriente, projetista da 3D Biothechnology 

Solutions. Mônica Mathor, pesquisadora 

do CTR, coordenou o treinamento.

O Escritório de Gestão de 
Projetos/Apoio ao Pesquisador – 
DPDE/EGP , do IPEN, comunica o 

resultado da Seleção de Bolsista de Pós‐
Doutorado no âmbito do Projeto 
FAPESP2017/50332‐0, intitulado 
"Capacitação científica, tecnológica, 
infraestrutura em Radiofarmácia e 
Radiações a serviço da Saúde”, na área 
de atuação: Novos radiofármacos e 
fontes radioativas.A avaliação dos 
candidatos, por meio das informações 
constantes dos documentos 
apresentados, à luz do disposto no 
Edital, levando em conta as 
considerações de cada integrante da 
Comissão Julgadora deliberou pela 
escolha do Dr.Lucas Freitas de Freitas 
(foto acima), contemplado com o 

prêmio "IIA Scientific Award” de melhor 

trabalho em pôster, na sessão "Young 

Scientific Session”, no International 

Meeting on Radiation Processing (IMRP19), 

realizado na França (matéria pág. 4).

Em uma ação de durou das 7h às 9h, 
todas mulheres que entraram no IPEN 
foram homenageadas. O Instituto 
elaborou um marcador de livros que 
destaca a participação feminina no 
desenvolvimento da Radiofarmácia no 
Brasil, com os avanços realizados por 
uma série de pesquisadoras e técnicas 
encabeçadas pela Dra. Constância 
Pagano Gonçalves da Silva, 
Pesquisadora Emérita. O pioneirismo na 
produção de radiofármacos no Brasil, 
com a produção de Iodo‐131 pelo IPEN, 
há 60 anos, ganha uma série de 
eventos este ano. Participaram da ação 
servidores da Assessoria de 
Comunicação Institucional (ACI), da 
Superintendência (S) e do Setor de de 
Transportes da Gerência de 
Infraestrutura. Neste ano, homens 
vestiram rosa, mulheres vestiram azul.

IPEN lamenta perda de Marcos Maciel
Técnico de Química Industrial Marcos 

Maciel de Goes, 54 anos, faleceu em 4  

de abril.Nascido em 12 de julho de  

1965, ingressou no Instituto em 6 de 

abril de 1987 e, desde então atuou na 

Gerência de Aceleradores Cíclotrons 

(GAC) e na Gerência de Rejeitos 

Radioativos (GRR), em sua maior parte.  

Amigos de trabalho, impactados com a 

notícia, manifestaram pesar e se 

solidarizam com a família nesse 

momento sensível de despedida. 

Vásquez salienta a importância de 

qualquer material a ser processado com 

radiação ionizante vir embalado, 

identificado e transportado com 

segurança, seguindo um “Protocolo de 

Preparação para Acervos Contaminados”. 

Este procedimento, segundo ele, foi 

desenvolvido no Irradiador Multipropósito 

de Co-60 e publicado numa dissertação de 

mestrado. “A logística utilizada e a forma 

como o material é entregue nesta 

instalação é fundamental para garantir a 

eficiência do processamento, ou seja, 

eliminar micro-organismos. 

No caso específico do acervo do IQ, está 

sendo aplicada uma dose absorvida 

dentro do intervalo de 6kGy e 10kGy [o 

Gray representa a quantidade de energia 

de radiação ionizante absorvida, ou dose, 

por unidade de massa]. A dose utilizada 

para eliminar os fungos também elimina 

os insetos, mas o inverso não acontece por 

causa da radiosensibilidade desses 

organismos”, explica.

Outra questão importante, segundo 

Vásquez, é tomar medidas relacionadas à 

conservação preventiva do local 

contaminado, que deve ser reformado ou 

colocado em condições adequadas para 

receber novamente o acervo tratado. 

“Quando existe uma infestação por cupins, 

por exemplo, não adianta só irradiar o 

material, é preciso tratar o local do acervo, 

caso contrário, a contaminação retorna 

com o tempo. É certo que a radiação ajuda 

a retardar novas infestações, mas é 

fundamental deixar todo o ambiente limpo 

e livre de contaminação. Por isso, são 

emitidos critérios e recomendações 

relacionadas ao pre e pós tratamento”, 

observa, adiantando que o IPEN receberá 

um grande acervo do Museu Ipiranga.

Pablo Vásquez e o penúltimo lote do IQ 

a ser irradiado no CTR

CCCH tem palestra sobre absorção e espalhamento de Raios-X moles 

O Centro de Células a Combustível e 

Hidrogênio (CCCH) recebeu o físico 

Pedro Schio, professor do 

Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron/Centro Nacional de 

Pesquisa em Energia e Materiais, 

para um seminário sobre 

possibilidades em absorção e 

espalhamento de Raios-X moles no 

Projeto SIRIUS. 

Doutor em Física em co-tutela entre 

a Universidade Federal de São Carlos e a 

Universidade Pierre et Marie Curie (Paris, 

França), Schio abordou alguns princípios 

de funcionamento dos aceleradores de 

partículas modernos e aspectos da 

interação entre radiação e matéria. 

Também apresentou o projeto SIRIUS, o 

novo acelerador de partículas de quarta 

geração que se encontra em fase final 

de construção em Campinas, e as 

possibilidades de utilização de técnicas 

de Raios-X moles.

O professor Schio realizou pós-

doutoramento no LNLS, tendo se 

especializado em crescimento de 

filmes finos epitaxiais e técnicas de 

espectroscopia de absorção de raios-

X. Ele esteve no IPEN a convite do 

gerente do CCCH, Fábio Coral 

Fonseca, no dia 8 de abril. A sua 

apresentação ocorreu na Sala de 

Seminários do próprio Centro.    

PROJETO SÍRIUS
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