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Olimpíada no Brasil inspirou tema e palestrante
A palestra "A Biomecânica por Leonardo da
Vinci”, proferida pelo físico Marcos Duarte,
professor titular da Universidade Federal
do ABC, abriu o Seminário Anual de
Avaliação dos Programas de Iniciação
Científica e Tecnológica da CNEN –
PIBIC/PROBIC/PIBITI, nos dias 7 e 8 de
dezembro, no prédio do Ensino. Este ano, o
cientista homenageado será o italiano
Leonardo da Vinci.
De acordo com Martha Marques Ferreira
Vieira, gerente do Centro de Ensino e
Informação (CEI) do IPEN e coordenadora
do Seminário, tanto a indicação do
homenageado quanto a escolha do tema
da palestra foram motivadas pela
realização dos Jogos Olímpicos no Brasil. O
professor Marcos Duarte tem vasta
experiência de pesquisa no campo da
Engenharia Biomédica e sua abordagem
acerca dos estudos de Da Vinci na área de
Biomecânica entusiasmou o público
presente na abertura do evento.
"A palestra deste ano tem um significado
especial porque o professor Marcos Duarte
fez Iniciação Científica, Mestrado e
Doutorado no IPEN, sob minha orientação.
O fato de ele ser um profissional destacado
na sua área de atuação é um bom exemplo
para os estudantes que estão iniciando a
sua carreira acadêmica. E neste ano em
que tivemos as Olimpíadas no Rio de
Janeiro, a abordagem sobre a Biomecânica
por Leonardo da Vinci, somada à
experiência do Marcos, é extremamente
interessante e atual", afirmou Martha.

Considerado um exímio anatomista, Da
Vinci descreveu as proporções do corpo
humano masculino a partir de seu estudo
"Homem Vitruviano”, desenho ainda hoje
considerado o "cânone das proporções”.
Baseado no tratado à época recémredescoberto do arquiteto romano
Vitrúvio, no final do século XV, o Homem
Vitruviano acabou se tornando um dos
trabalhos mais famosos do cientista e um
símbolo do espírito renascentista e
atualmente faz parte da coleção da
Gallerie dell'Accademia, em Veneza, Itália.
Avaliação externa
O Seminário é organizado em
apresentações orais e em sessão de
pôsteres, como forma de o bolsista
aprimorar a atuação acadêmica nessas
duas situações. São concedidos prêmios
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IPEN coordena 'repatriação' de
fontes seladas em
desuso no Brasil
Gerência de Rejeitos Radioativos
está à frente da ação que vai
"devolver" pelo menos 82 fontes
seladas (blindagens não radioativas
que contêm material radioativo de
alta atividade) que deixaram de ser
utilizadas em clínicas e hospitais
no País. Material encapsulado foi
removido por equipe especializada.

escolha feita de comum acordo entre o
avaliador e o coordenador da sessão.
Todos os anos, a avaliação dos trabalhos é
feita por pesquisadores representando o
CNPq. Neste ano, participaram Cristiano
Luís Pinto de Oliveira, do Instituto de Física
da USP; Daniele Ribeiro de Araujo, da
Universidade Federal do ABC; Lilia
Coronato Courrol, da Universidade Federal
de São Paulo; Marly Babinski, do Instituto
de Geociências da USP; e Thiago R. L. C. da
Paixão, do Instituto de Química da USP.
A relação dos "destaques" está disponível
no link do evento:
htttp://pelicano.ipen.br/pibic/index.htm

BOAS & NOVAS
Bolsa para pós-doc em corrosão

CCCH também oferece bolsa pos-doc

CLA realiza simpósio para estudantes

O Projeto Temático "Estudo da corrosão
localizada e caracterização da resistência
à corrosão associada à fadiga na região
de solda em ligas de alumínio de
elevada resistência soldadas por fricção
(FSW)", prorroga para até 30 de janeiro
a data limite para a vaga de bolsista de
Pós-Doutorado. O projeto tem
financiamento da FAPESP e possui
equipe formada por pesquisadores do
IPEN, USP-São Paulo, USP-São Carlos,
UNESP-Araraquara e UNIFESP-Diadema.

O Centro de Células a Combustível e
Hidrogênio (CCH) do IPEN informa que
possui uma bolsa FAPESP de PósDoutorado como parte do Projeto
Temático "Estudos sobre o uso do
bioetanol em células a combustível tipo
PEMFC e SOFC". A bolsa tem duração de
24 meses a partir do início de 2017. O
prazo para concorrer a bolsa vai até 13 de
janeiro. O selecionado atuará na pesquisa
relacionada à produção de hidrogênio
pelo processo de reforma a vapor.

A 6ª edição do Simpósio de Lasers e
Aplicações apresentou uma visão
abrangente das diversas possibilidades
da utilização do laser como ferramenta
de pesquisa e tecnologia. Coordenado
pelo Centro de Lasers e Aplicações
(CLA), o evento, que aconteceu no dia
30 de novembro, é direcionado para
alunos de graduação e pós-graduação,
e tem como objetivo divulgar as
atividades da área, bem como atrair
bolsistas deste a iniciação científica.

Págs. 4 e 5

Prevenção e combate ao Aedes aegypti no campus
Instituto utiliza inseticida biológico produzido a partir do BTI (Bacillus thurigiensis var.
israelenses), um microrganismo que não afeta o meio ambiente, nem é nocivo a animais e
plantas, porém interrompe o desenvolvimento das larvas do mosquito. O produto está sendo
aplicado em locais onde pode ocorrer o acúmulo de água parada. Seu efeito permanece por
até 60 dias, desde que o volume de água não seja renovado.
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Pesquisa do CQMA premiada

Olimpíadas inspiram palestra

Projeto que desenvolve produção de sílica gel e
nanosílica de alta pureza a partir de cinzas da
biomassa de cana-de-açúcar , coordenado por Denise
Alves Fungaro, foi o vencedor do Prêmio Kurt Politzer
de Tecnologia 2016, categoria Pesquisador.

Edvaldo Paiva, da Assessoria de Comunicação
Institucional, se aventura pelos domínios da fotografia
e das artes plásticas. Com tantas habilidades, esse
profissional de reconhecida importância para o IPEN
não poderia jamais passar despercebido.

Pág. 3
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IPEN segue fazendo história
CARTÃO
DE VISITA
Nos dias 8 e 9 de novembro, o
IPEN sediou 3ª edição do
congresso Brasiltec / Viniltec
2016. Realizado em parceria com
a "Society of Plastics Engineers"
(SPE) - Seção Brasil, o evento teve
como um dos objetivos do
oferecer à comunidade que atua
com polímeros informações
recentes sobre o
desenvolvimento técnico na área
de plásticos no Brasil. O IPEN tem
diversas pesquisas com materiais
poliméricos, daí o seu
protagonismo no Congresso. O
tema central foi a "Transformação
de materiais plásticos: o cenário
atual da competitividade da
indústria plástica de
transformação no Brasil". Dentre
os assuntos discutidos,
destacaram-se polímeros de
engenharia e comoditties,
polímeros sustentáveis,
processamento de
termoplásticos, tecnologia de
PVC, tendências do mercado e
novas tecnologias. Houve uma
concorrida sessão de pôsteres nas
dependências do prédio de Ensino
e Informática na tarde de 8 de
novembro, ocasião em os trabalhos
foram avaliados por uma comissão
formada por pesquisadores e
especialistas no tema. Foram
considerados os critérios de
inovação, conceito tecnológico,
sustentabilidade desenvolvidos por
alunos de graduação e pósgraduação. Foram indicados como
vencedores: Gisele D. Lazo, Mario
Solís Jara e Marcus Vinícius Seixas,
respectivamente primeiro, segundo
e terceiro lugar. A pesquisadora do
IPEN e coordenadora do congresso,
Esperidiana B. de Moura (foto E. R.
Paiva), do Centro de Química e
Meio Ambiente (CQMA), destacou
a qualidade das apresentações.
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No Brasil, é função da CNEN receber
rejeitos radioativos no Brasil, e as fontes
seladas em desuso são consideradas
rejeitos. O IPEN, por ser a unidade,
dentre os institutos da CNEN, que
possui a melhor infraestrutura e
também o maior inventário, coordenou
nos últimos três meses uma mega
operação multi-institucional visando a
"repatriação” de pelo menos 82 fontes
seladas em desuso no Brasil, a maioria
usada para fins médicos.
Para quem não sabe, fontes seladas são
blindagens (não radioativas) que contêm
material radioativo de alta atividade. Por
esta razão, o manuseio, bem como o
armazenamento, devem ser
extremamente seguros. Especialistas da
NECSA, estatal sul-africana responsável
pelo desenvolvimento e gerenciamento
da tecnologia nuclear naquele país,
vieram ao Brasil para montar a unidade
móvel onde serão realizados os
procedimentos de desmonte e o devido
acondicionamento para transporte.
Toda essa operação confirma o IPEN
como a referência na área de rejeitos no
Brasil. Referência que se tornou
exponencial após o acidente com Césio137 em Goiânia, quando a política
nacional para a gestão de rejeitos,
incluindo maior fiscalização, foi
totalmente reformulada (págs. 4 e 5).
Muito importante também a noticia de
que os Centros de Engenharia Nuclear
(CEN), de Radiofarmácia (CR) e do
Reator de Pesquisa (CRPq) tiveram seus
escopos auditados para manutenção da

Certificação ISO 9001:2008, em
auditoria, realizada pela Fundação
Vanzolini. A avaliação da Vanzolini
reflete a dedicação e o esforço de um
ano inteiro de trabalho em busca das
melhores soluções possíveis no âmbito
dos Centros de Pesquisa, sobretudo
diante das dificuldades por falta de mais
investimentos e pessoal (pág.7).
O Instituto segue fazendo história na
área ambiental. A pesquisadora Denise
Alves Fungaro, do Centro de Química e
Meio Ambiente (CQMA), ganhou o
Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia 2016,
categoria Pesquisador, com o seu
projeto "Produção de Sílica Gel e
Nanosílica de Alta Pureza a partir de
Cinzas da Biomassa de Cana-de-Açúcar
com Alto Potencial de Comercialização”.

Saúde pública

PREVENÇÃO NO CAMPUS

IPEN promove ações de combate ao Aedes aegypti
A chegada do verão, com a elevação das
temperaturas e da intensidade das
chuvas, propicia ambientes adequados à
proliferação do mosquito Aedes aegypti,
transmissor dos vírus da dengue, zika e
chikungunya. A transformação em agente
de transmissão de doenças debilitantes
torna o pequeno inseto numa ameaça
global, visto que encontrou condições
adequadas para sua sobrevivência no
ambiente urbano.

USP/IPEN, que é gerida pelo Centro de
Inovação, Empreendedorismo e
Tecnologia (CIETEC), forneceu ao Instituto
um produto desenvolvido pela empresa
que mata as larvas do mosquito. O
inseticida biológico é produzido a partir
do BTI (Bacillus thurigiensis var.
israelenses), um microrganismo que não
afeta o meio ambiente, nem é nocivo a
animais e plantas, porém interrompe o
desenvolvimento das larvas do Aedes.

Essa preocupação levou o IPEN ao
engajamento no combate contra o
mosquito com a manutenção de um
programa de prevenção e controle em
seu campus, que compreende uma área
de cerca de 500 mil m2. O Instituto se
soma às diversas frentes para erradicar o
Aedes aegypti. A coordenação das
atividades é de Gilberto Magalhães, da
Departamento de Infraestrutura, com a
participação de colaboradores
terceirizados.

No formato de pequenos tabletes, o
produto é colocado em locais onde pode
ocorrer o acúmulo de água parada. Em
contato com o líquido, o tablete se
dissolve e libera os microrganismos que
matam as larvas em um período de até 24
horas. O efeito permanece por até 60
dias, desde que o volume de água não
Fotos: E. R. Paiva

Editorial

seja renovado. O uso do BTI existente no
DengueTech, nome comercial do produto,
é recomendado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pela
Superintendência de Controle de
Endemias de São Paulo (SUCEN).
No IPEN, o produto é colocado em pratos
de vasos com plantas, bandejas de arcondicionado e geladeiras e locais onde
pode ocorrer o acúmulo de líquido. A
tecnologia, que não possui nenhuma
contraindicação, foi desenvolvida pela
Fiocruz e licenciada à BR3 por meio de
Aviso de Chamada Pública em 2010.
Gilberto ressalta o papel imprescindível
dos servidores do IPEN no controle dos
possíveis focos de procriação do Aedes.

No Ensino, a tese "Perspectivas de
sustentabilidade e potencial de
desenvolvimento local: a comunidade de
mateiros e o estabelecimento do turismo
na região do Jalapão” (2016), defendida
no Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia Nuclear IPEN-USP, sob a
orientação do pesquisador Afonso
Rodrigues de Aquino, rendeu dois "Best
Paper" e dois prêmios em congressos
internacionais (pág. 3).

Gilberto esclarece que as atividades de
prevenção são rotineiras e consistem no
recolhimento de copos e demais objetos
que poderiam se tornar criadouros do
mosquito, colocação de areia nos pratos
de plantas com orientação aos servidores
do Instituto, manutenção e limpeza de
calhas e telhados e pulverização dos
jardins do campus.

Alunos de Iniciação Científica tiveram a
oportunidade de assistir à palestra "A
Biomecãnica por Leonardo da Vinci",
proferida pelo professor Marcos Duarte,

Recentemente, o IPEN ganhou um aliado
no combate ao mosquito Aedes aegypti. A
BR3, empresa residente na Incubadora de
Base Tecnológica de São Paulo -

egresso do Programa de Pós-Graduação
do IPEN., na aberturado Seminário Anual,
que teve como inspiração para o tema os
Jogos Olímpicos no Brasil (pág.8).

Treinamento para ensaios pré-clínicos com radiofármacos

Expediente
Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
Superintendente: José Carlos Bressiani
Diretores: Marcelo Linardi, Linda Caldas, Wilson A. Parejo Calvo, Jair Mengatti, Willy Hope de Souza
Chefe da ACI: Afonso Aquino
Jornalista responsável: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto gráfico: Mário Lima
Colaboração: Edvaldo Paiva, Katia Itioka, Walkiria Santos e Margareth Bustos
Edição on-line
Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br

Inseticida
produzido pela
empresa Br3,
residente na
Incubadora de
Base
Tecnológica de
São Paulo,
gerida pelo
CIETEC.
Com essa ação,
o IPEN se soma
ás diversas
frentes na luta
para erradicar o
Aedes aegypti.

A Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA) e o IPEN realizaram o
"Training on Preclinical Assays fo
Radiopharmaceuticals" no Centro de
Radiofarmácia (CR) do Instituto.

radiofármacos, principalmente para
aqueles utilizados na obtenção de
imagens com PET/CT. Houve aulas
teóricas para todos os inscritos e aulas
práticaspara os integrantes do projeto.

O curso, realizado no período de 21 a 25
de novembro, faz parte das atividades
programadas para o Projeto Nacional
"Improving Protocols in Nuclear Medicine
Services and in the Development of New
Radiopharmaceuticals" (BRA6027), com
fomento da AIEA.

Participam do curso o pesquisador Mick
Welling, da Leiden University Medical
Center, Holanda (foto), Dulcineia Abdalla,
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da USP, Marcos Lima, do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina,
também da USP, Paula Feltes, do InsCerPUCRS entre outros.

O objetivo principal do curso era divulgar
aspectos teóricos e práticos sobre os
testes pré-clínicos necessários no
processo para desenvolvimento de novos

A coordenação do curso ficou sob a
responsabilidade da pesquisadora Lorena
Pozzo, do CR/IPEN.
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CEN, CRPq e CR

No período de 5 a 9 de dezembro, os
Centros de Engenharia Nuclear (CEN),
de Radiofarmácia (CR) e do Reator de
Pesquisa (CRPq) tiveram seus escopos
auditados para manutenção da
Certificação ISO 9001:2008. A auditoria,
realizada pela Fundação Vanzolini, foi a
última aplicada para os três certificados,
cuja validade é 15 de janeiro de 2018.
Teresa Cristina Salvetti, da Coordenação
da Gestão da Qualidade (CQUAL),
agradece os envolvidos nas atividades
técnicas e de processos corporativos
que colaboraram para o êxito do
resultado. Ela destaca que a avaliação da
Vanzolini reflete a dedicação e o esforço
de um ano inteiro de trabalho em busca
das melhores soluções possíveis no
âmbito dos Centros, principalmente
diante de dificuldades como as que
tangem os recursos humanos.
"Agora, no início do próximo ano, vamos
nos readequar para a nova ISO
9001:2015. Será um grande desafio,
mas, acredito, plenamente possível de
ser superado com a imensa
colaboração de todos", conclui Salvetti.

Fotos: E. R. Paiva

Centros mantêm "Certificação ISO 9001:2008"

Reunião entre auditores da Fundação Vanzolini e representantes dos Centros de Pesquisa do IPEN

"Essa certificação é um importante
diferencial da qualidade dos nossos
serviços de engenharia", afirmou Leslie
de Molnary, gerente do CEN.
Frederico Genezini, gerente do CRPq,
destaca a importãncia das atividades do
Reator IEA-R1, salientando que a

certificação é motivo de orgulho para o
IPEN e para o País. "Em 2017, o IEA-R1
completa 60 anos de operação e ainda
tem muito a contribuir. Trabalhando
para que nossas atividades continuem
nesse padrão de excelência".

Professor da UC-San Diego apresenta seminário sobre tecnologias
aspectos da sua operação da
SOFC com reformados,
reforma interna e utilização
direta de gás natural.
A SOFC foi desenvolvida para
um amplo espectro de
aplicações de geração de
energia e uma das suas
principais características
atraentes é a capacidade
multi-combustível.
O IPEN é reconhecidamente
uma das referências nacionais
nessa área.

O evento foi na sede do
Pesquisa com células a combustível no IPEN: referência e patentes
Research Centre for Gas
O Instituto alcançou projeção nas
Innovation, na Escola Politécnica da USP,
alunos do IPEN e a comunidade
últimas duas décadas conduzindo
na tarde do dia 5 de dezembro.
interessada na disseminação do uso do
estudos em materiais, eletroquímica e
gás
natural
em
tecnologias
avançadas
Fábio Coral, gerente do Centro de
catálise para células a combustível e
de
geração
de
energia.
Células a Combustível e Hidrogênio
produção de hidrogênio, com diversas
(CCCH), uma das áreas de excelência do
Minh apresentou uma visão geral da
patentes aplicadas.
IPEN, destaca a importância dessa visita
tecnologia de célula de combustível de
e a excelente oportunidade para os
óxido sólido (SOFC) e discutiu certos
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PRÊMIO KURT POLITZER

Pesquisadora do CQMA premiada mais uma vez
O projeto de pesquisa intitulado
"Produção de Sílica Gel e Nanosílica de
Alta Pureza a partir de Cinzas da Biomassa
de Cana-de-Açúcar com Alto Potencial de
Comercialização”, coordenado pela
química Denise Alves Fungaro, do Centro
de Química e Meio Ambiente (CQMA) do
IPEN, foi o vencedor do Prêmio Kurt
Politzer de Tecnologia 2016, categoria
Pesquisador. A premiação ocorreu no 2 de
dezembro, durante o 21o Encontro Anual
da Indústria Química – ENAIQ 2016, em
São Paulo.

CÉLULA A COMBUSTÍVEL

Uma das maiores referências
em pesquisas com células a
combustível de alta
temperatura, o professor
Nguyen Minh, da Universidade
da Califórnia (UC-San Diego),
apresentou o seminário "Solid
Oxide Fuel Cell Technology:
Operation on Natural Gas”
(Tecnologia de Células de
Combustível de Óxido Sólido:
Operação em Gás Natural, em
tradução livre).

Destaque

Neste ano, houve um recorde de
inscrições: foram submetidos 57 projetos.
No desenvolvimento de seu projeto,
Denise contou com a colaboração de duas
pós-doutorandas, a também química
Suzimara Rovani, doutora em Ciências dos
Materiais pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), e a engenheira
química Luciana Cavalcanti de Azevêdo,
doutora em Química pela Universidade
Federal da Bahia (UFBA).
Doutora em Química pela Universidade de
São Paulo (USP), Denise é uma das
pesquisadoras mais premiadas do
Instituto. Entre suas conquistas, que
incluem trabalhos de orientandos,
destacam-se o "1o Prêmio Enfil de
Inovação em Tecnologia Ambiental, Enfil
S/A Soluções Ambientais” (2013), o Prêmio
Internacional da Água e da Ciência do
Simpósio de Água de Cannes (França),

Divulgação ENAIQ

EXCELÊNCIA GARANTIDA

Todo o processo ciclo do elemento combustível é feito no CCN/IPEN

UNESCO; Cidade de Cannes; Universidade
das Nações Unidas e Universidade de Nice
Sophia Antipolis (2006).

Dra Denise,
entre as pósdoutorandas
Suzimara
Rovani e
Luciana de
Azevêdo,
participantes
do projeto.
O ENAIQ é
um dos
maiores
eventos do
setor químico
brasileiro e
este ano, em
sua 21a
edição reuniu
cerca de 600
participantes.
.

Sobre o projeto

sílica gel e da nanosílica de alta pureza são
em tintas, cerâmicas, revestimentos, pneus
de carro, agentes de limpeza, filtros de
água, dentre outros.

De acordo com o resumo apresentado na
premiação, o objetivo da pesquisa é a
obtenção de material de alto valor
agregado derivado das cinzas da biomassa
de cana-de-açúcar, visando à criação de
um novo nicho econômico para os
subprodutos da indústria sucroalcooleiraenergética brasileira. Segundo a
pesquisadora, as aplicações industriais da

«A diferença é que a produção, a partir da
cinza de cana, pode ser econômica e
ambientalmente vantajosas em relação à
sílica produzida industrialmente, reduzindo
o impacto ambiental e agregando valor a
um material que é um resíduo”, afirma a
pesquisadora, que recebeu o prêmio com
"muita satisfação pelo reconhecimento do
trabalho”.

Pesquisa de doutorado do IPEN é destque em dois congressos
Uma tese, dois papers, dois prêmios em
congressos internacionais. A autora da
façanha é pedagoga Mary L. G. Senna,
doutora em Tecnologia Nuclear pelo
IPEN/USP. Seus artigos foram escolhidos os
melhores (Best Paper) no "ICSTM 2016:
18th International Conference on
Sustainable Tourism Management” e no
"ICHDFS 2016: 18th International
Conference on Human Development and
Family Studies”, realizados em Londres (24
e 25 de novembro) e Paris (21 e 22 de
novembro), respectivamente.
Mary é professora no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Palmas, e defendeu a
tese "Perspectivas de sustentabilidade e
potencial de desenvolvimento local: a
comunidade de mateiros e o

estabelecimento do turismo na região do
Jalapão” (2016), desenvolvida sob a
orientação do professor Afonso Rodrigues
de Aquino, que também é assessor de
Comunicação Institucional do Instituto.
As duas premiações, segundo Aquino,
ratificam a importância das ciências
humanas, muitas vezes menosprezadas
por pesquisadores das chamadas ciências
hard. "Ainda existem pesquisadores da
área de exatas que acreditam ser de
menor importância as demais áreas do
conhecimento, em especial a de humanas.
Assim, se perdem quando as suas vidas
profissionais os colocam diante de
questões de natureza filosófica. Porque,
incapazes de formular a própria
epistemologia, eivados por crises
axiológicas, transformam o seu pretenso

ato de fazer ciência em mero e servil
trabalho técnico”, afirmou.
Mary salienta a oportunidade que o
Programa de Pós-Graduação do IPEN
oferece aos alunos de pesquisarem temas
transversais. "Ao longo do
desenvolvimento do meu doutorado, o
IPEN permitiu confirmar o quanto a
temática ambiental é interdisciplinar e
transversal, tornou possível uma ampla
discussão com meu orientador Afonso
Aquino, que é químico e jornalista, e
facilitou obter contribuições de professores
com diferentes formações. Nessas
circunstâncias, o trabalho viveu um
processo de melhoria contínua cujo ápice
foi atingido com as premiações
internacionais conquistadas".
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FONTES SELADAS EM DESUSO

Capa

IPEN coordena
ação no Brasil
Uma operação multi-institucional
visando a "repatriação” de pelo menos
82 fontes seladas em desuso no Brasil
começou a ser implementada em
outubro, no IPEN/CNEN-SP, com a
chegada de especialistas da NECSA,
estatal sul-africana responsável pelo
desenvolvimento e gerenciamento da
tecnologia nuclear naquele país. Eles
vieram para montar a unidade móvel
onde serão realizados os procedimentos
de desmonte e o devido
acondicionamento para transporte.
Toda a operação foi concluída no final
de dezembro.

Fotos: E. R. Paiva

Fontes seladas são blindagens (não
radioativas) que contêm material
radioativo de alta atividade. O que a
equipe da NECSA fez foi remover esse
material encapsulado e transferi-lo para
embalagens de transporte, de modo que
pudesse ser exportado. As fontes
oriundas dos Estados Unidos foram para
o Southwest Research Institute, em San
Antonio (Texas), as fontes canadenses
para a Gamma Service Recycling GmbH,
em Leipzig, Alemanha. Todo esse
trabalho foi coordenado, no IPEN, pela

Gerência de Rejeitos Radioativos (GRR).

Depositphotos

Maioria das fontes seladas é oriunda de Estados Unidos e Canadá,
e foi utilizada para fins médicos em radioterapia no País

REPATRIAÇÃO

É função da CNEN receber rejeitos
radioativos no Brasil, e as fontes seladas
em desuso são consideradas rejeitos.
Com a repatriação, espera-se resolver
temporariamente um problema de
espaço para armazenamento de fontes.
"Recebemos constantemente vários tipos
de fontes seladas que ficam armazenadas
no nosso depósito. As fontes que serão
repatriadas são as de maior atividade”,
explicou Júlio (foto abaixo).

De acordo com o químico Júlio Takehiro
Marumo, a maioria das fontes foi
utilizada para fins médicos em
teleterapia – tratamento radioterápico
que utiliza aparelhos de raios x, raios
Gama (Cobalto) e Feixes de Elétrons.
As fontes do IPEN são emissoras de
raios gama. Segundo ele, a operação
foi realizada na GRR/IPEN porque é a
unidade, dentre os institutos da CNEN,
que possui a melhor infraestrutura e
também o maior inventário – das 82
fontes, 51 estão no IPEN (as demais
estão armazenadas no IRD, no CDTN e
no CRCN-NE).

A operação é muito segura, baseada
numa tecnologia cuja segurança foi
analisada por especialistas dos EUA,
Reino Unido, Bélgica e África do Sul, e já
foi testada em alguns países como
Sudão, Uruguai, Tanzânia e Filipinas. Além
do espaço que será liberado, há outros
ganhos para o I.
"Consideramos importante a experiência
que adquirimos com essa operação,
tanto pelo contato com os especialistas
da NECSA quanto pela oportunidade de
acompanhar de perto o funcionamento
da única unidade móvel de
desmontagem de fontes do mundo”,
conclui Júlio, destacando que um
Memorando de Entendimento e um
Acordo de Implementação foram
firmados entre as partes contratantes.

Trabalho coletivo
Nós, da GRR, coordenamos a operação
no IPEN dando assistência à equipe da
NECSA, mas outras unidades também
foram envolvidas. A Gerência de
Metrologia das Radiações forneceu os
dosímetros e a Gerência de
Radioproteção fez todo o
acompanhamento radiológico da
operação. A Gerência de Importação e
Exportação está atuando na importação

Acidente em Goiânia impactou a gestão de rejeitos
Um fato que teve impacto importante na
gestão dos rejeitos radioativos no IPEN
foi o acidente com Césio-137 na cidade
de Goiânia, em 1987. Cerca de 80 metros
cúbicos de fardos de papel e 20 metros
cúbicos de sucata metálica,
contaminados com 137Cs e que haviam
sido transportados para fábricas de
reciclagem em quatro cidades do Estado
de São Paulo, antes que o acidente fosse
detectado, foram recolhidos ao IPEN.
Esses rejeitos, junto àqueles gerados na
descontaminação das fábricas,
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da unidade móvel e das embalagens de
transporte, e também foi responsável
pela exportação das fontes e da
devolução da unidade móvel à NECSA”,
afirmou Julio, que é doutor em Ciências,
pela Universidade de São Paulo (USP).

triplicaram repentinamente a quantidade dos
rejeitos que estavam armazenados no IPEN.
Fiscalização
Outro fato importante é que o acidente deu
início a um amplo programa de fiscalização
das instalações radiativas no País,
principalmente daquelas que possuíam
fontes seladas, resultando em um ingresso
progressivo de fontes seladas em desuso,
descartadas como rejeito radioativo.
Para-raios
O acidente precipitou a decisão sobre a

proibição do uso de para-raios radioativos.
Na data da proibição já havia cerca de
75.000 pára-raios instalados no país, que
passaram a ser recolhidos a uma taxa de
1 mil a 2. mil por ano, fazendo crescer o
volume de rejeitos de meia-vida longa,
neste caso, o 226Ra e o 241Am.

Fontes seladas são blindagens
(não radioativas) que contêm
material radioativo
de alta atividade.
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CEN, CRPq e CR

No período de 5 a 9 de dezembro, os
Centros de Engenharia Nuclear (CEN),
de Radiofarmácia (CR) e do Reator de
Pesquisa (CRPq) tiveram seus escopos
auditados para manutenção da
Certificação ISO 9001:2008. A auditoria,
realizada pela Fundação Vanzolini, foi a
última aplicada para os três certificados,
cuja validade é 15 de janeiro de 2018.
Teresa Cristina Salvetti, da Coordenação
da Gestão da Qualidade (CQUAL),
agradece os envolvidos nas atividades
técnicas e de processos corporativos
que colaboraram para o êxito do
resultado. Ela destaca que a avaliação da
Vanzolini reflete a dedicação e o esforço
de um ano inteiro de trabalho em busca
das melhores soluções possíveis no
âmbito dos Centros, principalmente
diante de dificuldades como as que
tangem os recursos humanos.
"Agora, no início do próximo ano, vamos
nos readequar para a nova ISO
9001:2015. Será um grande desafio,
mas, acredito, plenamente possível de
ser superado com a imensa
colaboração de todos", conclui Salvetti.

Fotos: E. R. Paiva

Centros mantêm "Certificação ISO 9001:2008"

Reunião entre auditores da Fundação Vanzolini e representantes dos Centros de Pesquisa do IPEN

"Essa certificação é um importante
diferencial da qualidade dos nossos
serviços de engenharia", afirmou Leslie
de Molnary, gerente do CEN.
Frederico Genezini, gerente do CRPq,
destaca a importãncia das atividades do
Reator IEA-R1, salientando que a

certificação é motivo de orgulho para o
IPEN e para o País. "Em 2017, o IEA-R1
completa 60 anos de operação e ainda
tem muito a contribuir. Trabalhando
para que nossas atividades continuem
nesse padrão de excelência".

Professor da UC-San Diego apresenta seminário sobre tecnologias
aspectos da sua operação da
SOFC com reformados,
reforma interna e utilização
direta de gás natural.
A SOFC foi desenvolvida para
um amplo espectro de
aplicações de geração de
energia e uma das suas
principais características
atraentes é a capacidade
multi-combustível.
O IPEN é reconhecidamente
uma das referências nacionais
nessa área.

O evento foi na sede do
Pesquisa com células a combustível no IPEN: referência e patentes
Research Centre for Gas
O Instituto alcançou projeção nas
Innovation, na Escola Politécnica da USP,
alunos do IPEN e a comunidade
últimas duas décadas conduzindo
na tarde do dia 5 de dezembro.
interessada na disseminação do uso do
estudos em materiais, eletroquímica e
gás
natural
em
tecnologias
avançadas
Fábio Coral, gerente do Centro de
catálise para células a combustível e
de
geração
de
energia.
Células a Combustível e Hidrogênio
produção de hidrogênio, com diversas
(CCCH), uma das áreas de excelência do
Minh apresentou uma visão geral da
patentes aplicadas.
IPEN, destaca a importância dessa visita
tecnologia de célula de combustível de
e a excelente oportunidade para os
óxido sólido (SOFC) e discutiu certos
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Pesquisadora do CQMA premiada mais uma vez
O projeto de pesquisa intitulado
"Produção de Sílica Gel e Nanosílica de
Alta Pureza a partir de Cinzas da Biomassa
de Cana-de-Açúcar com Alto Potencial de
Comercialização”, coordenado pela
química Denise Alves Fungaro, do Centro
de Química e Meio Ambiente (CQMA) do
IPEN, foi o vencedor do Prêmio Kurt
Politzer de Tecnologia 2016, categoria
Pesquisador. A premiação ocorreu no 2 de
dezembro, durante o 21o Encontro Anual
da Indústria Química – ENAIQ 2016, em
São Paulo.

CÉLULA A COMBUSTÍVEL

Uma das maiores referências
em pesquisas com células a
combustível de alta
temperatura, o professor
Nguyen Minh, da Universidade
da Califórnia (UC-San Diego),
apresentou o seminário "Solid
Oxide Fuel Cell Technology:
Operation on Natural Gas”
(Tecnologia de Células de
Combustível de Óxido Sólido:
Operação em Gás Natural, em
tradução livre).

Destaque

Neste ano, houve um recorde de
inscrições: foram submetidos 57 projetos.
No desenvolvimento de seu projeto,
Denise contou com a colaboração de duas
pós-doutorandas, a também química
Suzimara Rovani, doutora em Ciências dos
Materiais pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), e a engenheira
química Luciana Cavalcanti de Azevêdo,
doutora em Química pela Universidade
Federal da Bahia (UFBA).
Doutora em Química pela Universidade de
São Paulo (USP), Denise é uma das
pesquisadoras mais premiadas do
Instituto. Entre suas conquistas, que
incluem trabalhos de orientandos,
destacam-se o "1o Prêmio Enfil de
Inovação em Tecnologia Ambiental, Enfil
S/A Soluções Ambientais” (2013), o Prêmio
Internacional da Água e da Ciência do
Simpósio de Água de Cannes (França),

Divulgação ENAIQ

EXCELÊNCIA GARANTIDA

Todo o processo ciclo do elemento combustível é feito no CCN/IPEN

UNESCO; Cidade de Cannes; Universidade
das Nações Unidas e Universidade de Nice
Sophia Antipolis (2006).

Dra Denise,
entre as pósdoutorandas
Suzimara
Rovani e
Luciana de
Azevêdo,
participantes
do projeto.
O ENAIQ é
um dos
maiores
eventos do
setor químico
brasileiro e
este ano, em
sua 21a
edição reuniu
cerca de 600
participantes.
.

Sobre o projeto

sílica gel e da nanosílica de alta pureza são
em tintas, cerâmicas, revestimentos, pneus
de carro, agentes de limpeza, filtros de
água, dentre outros.

De acordo com o resumo apresentado na
premiação, o objetivo da pesquisa é a
obtenção de material de alto valor
agregado derivado das cinzas da biomassa
de cana-de-açúcar, visando à criação de
um novo nicho econômico para os
subprodutos da indústria sucroalcooleiraenergética brasileira. Segundo a
pesquisadora, as aplicações industriais da

«A diferença é que a produção, a partir da
cinza de cana, pode ser econômica e
ambientalmente vantajosas em relação à
sílica produzida industrialmente, reduzindo
o impacto ambiental e agregando valor a
um material que é um resíduo”, afirma a
pesquisadora, que recebeu o prêmio com
"muita satisfação pelo reconhecimento do
trabalho”.

Pesquisa de doutorado do IPEN é destque em dois congressos
Uma tese, dois papers, dois prêmios em
congressos internacionais. A autora da
façanha é pedagoga Mary L. G. Senna,
doutora em Tecnologia Nuclear pelo
IPEN/USP. Seus artigos foram escolhidos os
melhores (Best Paper) no "ICSTM 2016:
18th International Conference on
Sustainable Tourism Management” e no
"ICHDFS 2016: 18th International
Conference on Human Development and
Family Studies”, realizados em Londres (24
e 25 de novembro) e Paris (21 e 22 de
novembro), respectivamente.
Mary é professora no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Palmas, e defendeu a
tese "Perspectivas de sustentabilidade e
potencial de desenvolvimento local: a
comunidade de mateiros e o

estabelecimento do turismo na região do
Jalapão” (2016), desenvolvida sob a
orientação do professor Afonso Rodrigues
de Aquino, que também é assessor de
Comunicação Institucional do Instituto.
As duas premiações, segundo Aquino,
ratificam a importância das ciências
humanas, muitas vezes menosprezadas
por pesquisadores das chamadas ciências
hard. "Ainda existem pesquisadores da
área de exatas que acreditam ser de
menor importância as demais áreas do
conhecimento, em especial a de humanas.
Assim, se perdem quando as suas vidas
profissionais os colocam diante de
questões de natureza filosófica. Porque,
incapazes de formular a própria
epistemologia, eivados por crises
axiológicas, transformam o seu pretenso

ato de fazer ciência em mero e servil
trabalho técnico”, afirmou.
Mary salienta a oportunidade que o
Programa de Pós-Graduação do IPEN
oferece aos alunos de pesquisarem temas
transversais. "Ao longo do
desenvolvimento do meu doutorado, o
IPEN permitiu confirmar o quanto a
temática ambiental é interdisciplinar e
transversal, tornou possível uma ampla
discussão com meu orientador Afonso
Aquino, que é químico e jornalista, e
facilitou obter contribuições de professores
com diferentes formações. Nessas
circunstâncias, o trabalho viveu um
processo de melhoria contínua cujo ápice
foi atingido com as premiações
internacionais conquistadas".
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IPEN segue fazendo história
CARTÃO
DE VISITA
Nos dias 8 e 9 de novembro, o
IPEN sediou 3ª edição do
congresso Brasiltec / Viniltec
2016. Realizado em parceria com
a "Society of Plastics Engineers"
(SPE) - Seção Brasil, o evento teve
como um dos objetivos do
oferecer à comunidade que atua
com polímeros informações
recentes sobre o
desenvolvimento técnico na área
de plásticos no Brasil. O IPEN tem
diversas pesquisas com materiais
poliméricos, daí o seu
protagonismo no Congresso. O
tema central foi a "Transformação
de materiais plásticos: o cenário
atual da competitividade da
indústria plástica de
transformação no Brasil". Dentre
os assuntos discutidos,
destacaram-se polímeros de
engenharia e comoditties,
polímeros sustentáveis,
processamento de
termoplásticos, tecnologia de
PVC, tendências do mercado e
novas tecnologias. Houve uma
concorrida sessão de pôsteres nas
dependências do prédio de Ensino
e Informática na tarde de 8 de
novembro, ocasião em os trabalhos
foram avaliados por uma comissão
formada por pesquisadores e
especialistas no tema. Foram
considerados os critérios de
inovação, conceito tecnológico,
sustentabilidade desenvolvidos por
alunos de graduação e pósgraduação. Foram indicados como
vencedores: Gisele D. Lazo, Mario
Solís Jara e Marcus Vinícius Seixas,
respectivamente primeiro, segundo
e terceiro lugar. A pesquisadora do
IPEN e coordenadora do congresso,
Esperidiana B. de Moura (foto E. R.
Paiva), do Centro de Química e
Meio Ambiente (CQMA), destacou
a qualidade das apresentações.
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No Brasil, é função da CNEN receber
rejeitos radioativos no Brasil, e as fontes
seladas em desuso são consideradas
rejeitos. O IPEN, por ser a unidade,
dentre os institutos da CNEN, que
possui a melhor infraestrutura e
também o maior inventário, coordenou
nos últimos três meses uma mega
operação multi-institucional visando a
"repatriação” de pelo menos 82 fontes
seladas em desuso no Brasil, a maioria
usada para fins médicos.
Para quem não sabe, fontes seladas são
blindagens (não radioativas) que contêm
material radioativo de alta atividade. Por
esta razão, o manuseio, bem como o
armazenamento, devem ser
extremamente seguros. Especialistas da
NECSA, estatal sul-africana responsável
pelo desenvolvimento e gerenciamento
da tecnologia nuclear naquele país,
vieram ao Brasil para montar a unidade
móvel onde serão realizados os
procedimentos de desmonte e o devido
acondicionamento para transporte.
Toda essa operação confirma o IPEN
como a referência na área de rejeitos no
Brasil. Referência que se tornou
exponencial após o acidente com Césio137 em Goiânia, quando a política
nacional para a gestão de rejeitos,
incluindo maior fiscalização, foi
totalmente reformulada (págs. 4 e 5).
Muito importante também a noticia de
que os Centros de Engenharia Nuclear
(CEN), de Radiofarmácia (CR) e do
Reator de Pesquisa (CRPq) tiveram seus
escopos auditados para manutenção da

Certificação ISO 9001:2008, em
auditoria, realizada pela Fundação
Vanzolini. A avaliação da Vanzolini
reflete a dedicação e o esforço de um
ano inteiro de trabalho em busca das
melhores soluções possíveis no âmbito
dos Centros de Pesquisa, sobretudo
diante das dificuldades por falta de mais
investimentos e pessoal (pág.7).
O Instituto segue fazendo história na
área ambiental. A pesquisadora Denise
Alves Fungaro, do Centro de Química e
Meio Ambiente (CQMA), ganhou o
Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia 2016,
categoria Pesquisador, com o seu
projeto "Produção de Sílica Gel e
Nanosílica de Alta Pureza a partir de
Cinzas da Biomassa de Cana-de-Açúcar
com Alto Potencial de Comercialização”.

Saúde pública

PREVENÇÃO NO CAMPUS

IPEN promove ações de combate ao Aedes aegypti
A chegada do verão, com a elevação das
temperaturas e da intensidade das
chuvas, propicia ambientes adequados à
proliferação do mosquito Aedes aegypti,
transmissor dos vírus da dengue, zika e
chikungunya. A transformação em agente
de transmissão de doenças debilitantes
torna o pequeno inseto numa ameaça
global, visto que encontrou condições
adequadas para sua sobrevivência no
ambiente urbano.

USP/IPEN, que é gerida pelo Centro de
Inovação, Empreendedorismo e
Tecnologia (CIETEC), forneceu ao Instituto
um produto desenvolvido pela empresa
que mata as larvas do mosquito. O
inseticida biológico é produzido a partir
do BTI (Bacillus thurigiensis var.
israelenses), um microrganismo que não
afeta o meio ambiente, nem é nocivo a
animais e plantas, porém interrompe o
desenvolvimento das larvas do Aedes.

Essa preocupação levou o IPEN ao
engajamento no combate contra o
mosquito com a manutenção de um
programa de prevenção e controle em
seu campus, que compreende uma área
de cerca de 500 mil m2. O Instituto se
soma às diversas frentes para erradicar o
Aedes aegypti. A coordenação das
atividades é de Gilberto Magalhães, da
Departamento de Infraestrutura, com a
participação de colaboradores
terceirizados.

No formato de pequenos tabletes, o
produto é colocado em locais onde pode
ocorrer o acúmulo de água parada. Em
contato com o líquido, o tablete se
dissolve e libera os microrganismos que
matam as larvas em um período de até 24
horas. O efeito permanece por até 60
dias, desde que o volume de água não
Fotos: E. R. Paiva

Editorial

seja renovado. O uso do BTI existente no
DengueTech, nome comercial do produto,
é recomendado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pela
Superintendência de Controle de
Endemias de São Paulo (SUCEN).
No IPEN, o produto é colocado em pratos
de vasos com plantas, bandejas de arcondicionado e geladeiras e locais onde
pode ocorrer o acúmulo de líquido. A
tecnologia, que não possui nenhuma
contraindicação, foi desenvolvida pela
Fiocruz e licenciada à BR3 por meio de
Aviso de Chamada Pública em 2010.
Gilberto ressalta o papel imprescindível
dos servidores do IPEN no controle dos
possíveis focos de procriação do Aedes.

No Ensino, a tese "Perspectivas de
sustentabilidade e potencial de
desenvolvimento local: a comunidade de
mateiros e o estabelecimento do turismo
na região do Jalapão” (2016), defendida
no Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia Nuclear IPEN-USP, sob a
orientação do pesquisador Afonso
Rodrigues de Aquino, rendeu dois "Best
Paper" e dois prêmios em congressos
internacionais (pág. 3).

Gilberto esclarece que as atividades de
prevenção são rotineiras e consistem no
recolhimento de copos e demais objetos
que poderiam se tornar criadouros do
mosquito, colocação de areia nos pratos
de plantas com orientação aos servidores
do Instituto, manutenção e limpeza de
calhas e telhados e pulverização dos
jardins do campus.

Alunos de Iniciação Científica tiveram a
oportunidade de assistir à palestra "A
Biomecãnica por Leonardo da Vinci",
proferida pelo professor Marcos Duarte,

Recentemente, o IPEN ganhou um aliado
no combate ao mosquito Aedes aegypti. A
BR3, empresa residente na Incubadora de
Base Tecnológica de São Paulo -

egresso do Programa de Pós-Graduação
do IPEN., na aberturado Seminário Anual,
que teve como inspiração para o tema os
Jogos Olímpicos no Brasil (pág.8).

Treinamento para ensaios pré-clínicos com radiofármacos

Expediente
Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
Superintendente: José Carlos Bressiani
Diretores: Marcelo Linardi, Linda Caldas, Wilson A. Parejo Calvo, Jair Mengatti, Willy Hope de Souza
Chefe da ACI: Afonso Aquino
Jornalista responsável: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto gráfico: Mário Lima
Colaboração: Edvaldo Paiva, Katia Itioka, Walkiria Santos e Margareth Bustos
Edição on-line
Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br

Inseticida
produzido pela
empresa Br3,
residente na
Incubadora de
Base
Tecnológica de
São Paulo,
gerida pelo
CIETEC.
Com essa ação,
o IPEN se soma
ás diversas
frentes na luta
para erradicar o
Aedes aegypti.

A Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA) e o IPEN realizaram o
"Training on Preclinical Assays fo
Radiopharmaceuticals" no Centro de
Radiofarmácia (CR) do Instituto.

radiofármacos, principalmente para
aqueles utilizados na obtenção de
imagens com PET/CT. Houve aulas
teóricas para todos os inscritos e aulas
práticaspara os integrantes do projeto.

O curso, realizado no período de 21 a 25
de novembro, faz parte das atividades
programadas para o Projeto Nacional
"Improving Protocols in Nuclear Medicine
Services and in the Development of New
Radiopharmaceuticals" (BRA6027), com
fomento da AIEA.

Participam do curso o pesquisador Mick
Welling, da Leiden University Medical
Center, Holanda (foto), Dulcineia Abdalla,
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da USP, Marcos Lima, do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina,
também da USP, Paula Feltes, do InsCerPUCRS entre outros.

O objetivo principal do curso era divulgar
aspectos teóricos e práticos sobre os
testes pré-clínicos necessários no
processo para desenvolvimento de novos

A coordenação do curso ficou sob a
responsabilidade da pesquisadora Lorena
Pozzo, do CR/IPEN.
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Olimpíada no Brasil inspirou tema e palestrante
A palestra "A Biomecânica por Leonardo da
Vinci”, proferida pelo físico Marcos Duarte,
professor titular da Universidade Federal
do ABC, abriu o Seminário Anual de
Avaliação dos Programas de Iniciação
Científica e Tecnológica da CNEN –
PIBIC/PROBIC/PIBITI, nos dias 7 e 8 de
dezembro, no prédio do Ensino. Este ano, o
cientista homenageado será o italiano
Leonardo da Vinci.
De acordo com Martha Marques Ferreira
Vieira, gerente do Centro de Ensino e
Informação (CEI) do IPEN e coordenadora
do Seminário, tanto a indicação do
homenageado quanto a escolha do tema
da palestra foram motivadas pela
realização dos Jogos Olímpicos no Brasil. O
professor Marcos Duarte tem vasta
experiência de pesquisa no campo da
Engenharia Biomédica e sua abordagem
acerca dos estudos de Da Vinci na área de
Biomecânica entusiasmou o público
presente na abertura do evento.
"A palestra deste ano tem um significado
especial porque o professor Marcos Duarte
fez Iniciação Científica, Mestrado e
Doutorado no IPEN, sob minha orientação.
O fato de ele ser um profissional destacado
na sua área de atuação é um bom exemplo
para os estudantes que estão iniciando a
sua carreira acadêmica. E neste ano em
que tivemos as Olimpíadas no Rio de
Janeiro, a abordagem sobre a Biomecânica
por Leonardo da Vinci, somada à
experiência do Marcos, é extremamente
interessante e atual", afirmou Martha.

Considerado um exímio anatomista, Da
Vinci descreveu as proporções do corpo
humano masculino a partir de seu estudo
"Homem Vitruviano”, desenho ainda hoje
considerado o "cânone das proporções”.
Baseado no tratado à época recémredescoberto do arquiteto romano
Vitrúvio, no final do século XV, o Homem
Vitruviano acabou se tornando um dos
trabalhos mais famosos do cientista e um
símbolo do espírito renascentista e
atualmente faz parte da coleção da
Gallerie dell'Accademia, em Veneza, Itália.
Avaliação externa
O Seminário é organizado em
apresentações orais e em sessão de
pôsteres, como forma de o bolsista
aprimorar a atuação acadêmica nessas
duas situações. São concedidos prêmios

Dra Denise,
entre as pósdoutorandas
Suzimara Rovani
e Luciana de
Azevêdo,
participantes do
projeto.
O ENAIQ é um
dos maiores
eventos do setor
químico
brasileiro e este
ano, em sua 21a
edição reuniu
cerca de 600
participantes..
Paulo Albino Balan Junior, 43, tecnólogo em
processamento de dados, é um dos novos
para
os trêsLotado
melhores
pôsteres,
e, em cada
servidores.
no Centro
de Ensino
e Informação,
ele já teve
umaéexperiência
sessão
de exposição
oral,
escolhidonoo
IPEN como bolsista
de Iniciação
Científica.–
"Destaque”
de melhor
apresentação

IPEN coordena 'repatriação' de
fontes seladas em
desuso no Brasil
Gerência de Rejeitos Radioativos
está à frente da ação que vai
"devolver" pelo menos 82 fontes
seladas (blindagens não radioativas
que contêm material radioativo de
alta atividade) que deixaram de ser
utilizadas em clínicas e hospitais
no País. Material encapsulado foi
removido por equipe especializada.

escolha feita de comum acordo entre o
avaliador e o coordenador da sessão.
Todos os anos, a avaliação dos trabalhos é
feita por pesquisadores representando o
CNPq. Neste ano, participaram Cristiano
Luís Pinto de Oliveira, do Instituto de Física
da USP; Daniele Ribeiro de Araujo, da
Universidade Federal do ABC; Lilia
Coronato Courrol, da Universidade Federal
de São Paulo; Marly Babinski, do Instituto
de Geociências da USP; e Thiago R. L. C. da
Paixão, do Instituto de Química da USP.
A relação dos "destaques" está disponível
no link do evento:
htttp://pelicano.ipen.br/pibic/index.htm

BOAS & NOVAS
Bolsa para pós-doc em corrosão

CCCH também oferece bolsa pos-doc

CLA realiza simpósio para estudantes

O Projeto Temático "Estudo da corrosão
localizada e caracterização da resistência
à corrosão associada à fadiga na região
de solda em ligas de alumínio de
elevada resistência soldadas por fricção
(FSW)", prorroga para até 30 de janeiro
a data limite para a vaga de bolsista de
Pós-Doutorado. O projeto tem
financiamento da FAPESP e possui
equipe formada por pesquisadores do
IPEN, USP-São Paulo, USP-São Carlos,
UNESP-Araraquara e UNIFESP-Diadema.

O Centro de Células a Combustível e
Hidrogênio (CCH) do IPEN informa que
possui uma bolsa FAPESP de PósDoutorado como parte do Projeto
Temático "Estudos sobre o uso do
bioetanol em células a combustível tipo
PEMFC e SOFC". A bolsa tem duração de
24 meses a partir do início de 2017. O
prazo para concorrer a bolsa vai até 13 de
janeiro. O selecionado atuará na pesquisa
relacionada à produção de hidrogênio
pelo processo de reforma a vapor.

A 6ª edição do Simpósio de Lasers e
Aplicações apresentou uma visão
abrangente das diversas possibilidades
da utilização do laser como ferramenta
de pesquisa e tecnologia. Coordenado
pelo Centro de Lasers e Aplicações
(CLA), o evento, que aconteceu no dia
30 de novembro, é direcionado para
alunos de graduação e pós-graduação,
e tem como objetivo divulgar as
atividades da área, bem como atrair
bolsistas deste a iniciação científica.
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Prevenção e combate ao Aedes aegypti no campus
Instituto utiliza inseticida biológico produzido a partir do BTI (Bacillus thurigiensis var.
israelenses), um microrganismo que não afeta o meio ambiente, nem é nocivo a animais e
plantas, porém interrompe o desenvolvimento das larvas do mosquito. O produto está sendo
aplicado em locais onde pode ocorrer o acúmulo de água parada. Seu efeito permanece por
até 60 dias, desde que o volume de água não seja renovado.
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Pós-Graduação
Seminários
de IC

Pesquisa do CQMA premiada

Olimpíadas inspiram palestra

Projeto que desenvolve produção de sílica gel e
nanosílica de alta pureza a partir de cinzas da
biomassa de cana-de-açúcar , coordenado por Denise
Alves Fungaro, foi o vencedor do Prêmio Kurt Politzer
de Tecnologia 2016, categoria Pesquisador.

Edvaldo Paiva, da Assessoria de Comunicação
Institucional, se aventura pelos domínios da fotografia
e das artes plásticas. Com tantas habilidades, esse
profissional de reconhecida importância para o IPEN
não poderia jamais passar despercebido.
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