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Assinatura de acordo consolida novo avanço

O RMB trará benefícios sociais importantes
para a população brasileira, pois garantirá
a produção autônoma de radioisótopos,
principalmente o Molibdênio-99,
permitindo a ampliação do uso da
medicina nuclear no país. Hoje, o Brasil
depende integralmente da importação do
insumo para a produção de radiofármacos,
utilizados, entre outros, no combate ao
câncer. O Reator auxiliará ainda projetos

Ação assinado por ambos os presidentes,
em 7 de fevereiro. No ano passado, os dois
países comemoraram os 25 anos da
Agência Brasileiro-Argentina de
Contabilidade e Controle de Material
Nuclear (ABACC). O RMB deverá ainda
propiciar plataforma de cooperação para
os demais países do Mercosul.
Além de Macri e Temer, participaram da
51ª Cúpula os presidentes Tabaré Vázquez,
do Uruguai, Horacio Cartes, do Paraguai,
David Arthur Granger, da Guiana, e Evo
Morales, da Bolívia, além do ministro das
Relações Exteriores do Chile, Heraldo
Muñoz Valenzuela.

BOAS & NOVAS
IPEN recebe condecoração da Marinha

Em 13 de dezembro de 2017, data em
que é nacionalmente comemorado o
Dia do Marinheiro, o Comando do 8º
Distrito Naval condecorou o IPEN com a
medalha "Mérito Tamandaré”. O
superintendente Wilson Calvo
representou o Instituto na cerimônia,
que também homenageou o
coordenador técnico do
empreendimento Reator Multipropósito
Brasileiro, José Augusto Perrotta.
Homenagem a Linda Caldas
A física Linda Caldas foi a pesquisadora
homenageada da edição 2017 do
Congresso Brasileiro de Metrologia das
Radiações Ionizantes (CBMRI), que
anualmente destaca personalidades
importantes na área, por seu trabalho
dedicado, pioneirismo e inovação na
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área de metrologia das radiações ionizantes
no Brasil. O evento, realizado em Fortaleza
(CE) no período de 26 a 29 de novembro, é
promovido pela Sociedade Brasileira de
Metrologia, em parceria com Inmetro e
Instituto de Radioproteção e Dosimetria.

Em visita oficial ao IPEN, o diretor de Ciclo
do Combustível e Tecnologia de Rejeito da
Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA), Chistophe Xerri, conheceu as
instalações do Reator IEA-R1, no CRPq, do
Reator Nuclear de Pesquisa IPEN-MB/01, no
CEN, e também os Centros de
Radiofarmácia (CR) e do Combustível
Nuclear (CNN). A visita, realizada em 26 de
outubro, encerrou-se com uma reunião
entre Xerri e o superintendente do
Instituto, Wilson Calvo.

Aceleradores de elétrons em debate
O Centro de Tecnologia das Radiações
(CTR) do IPEN, em parceria com o
Instituto Fraunhofer, (FEP), Alemanha, e o
Centro Alemão de Ciência e Inovação
(DWIH) promoveram o workshop "AcEL –
Accelerated Electrons for Life”, nos dias 6 e
7 de novembro. O objetivo do evento,
coordenado pelo pesquisador Samir Luiz
Somessari, foi reunir especialistas,
representantes de empresas e instituições
de pesquisa para discutir as principais
aplicações e novas tecnologias com
aceleradores de elétrons. Dentre as
aplicações possíveis, tem-se o tratamento
de efluentes, produção de vacinas,
desinfecção de sementes e esterilização
de alimentos e embalagens. A realização
do AcEL no IPEN é resultado do
protagonismo do Instituto nessa área.

Edição e fusão de imagens: Élis de Oliveira Lima Filho

e seus prédios e sistemas”, afirmou José
Augusto Perrotta, coordenador técnico do
empreendimento, cujo escritório fica
situado no campus do IPEN, na Cidade
Universitária, em São Paulo.

Pioneiro na América Latina, o primeiro Reator Nuclear de Pesquisas do IPEN sempre operou de forma segura,
sendo considerado ferramenta essencial para a comunidade científica em diversos ramos da pesquisa no País

Págs. 6 e 7

IPEN contemplado em
edital Fapesp-Shell com
US$ 5 milhões

Centros de Pesquisa
mantêm ISO 9000:2015
por mais 3 anos
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Portas Abertas
Aprendendo Física
de forma divertida
Auditório do IPEN ficou lotado
durante apresentação do Show
de Física, principal atração da 11a
edição do IPEN de Portas
Abertas. Visitantes puderam
acompanhar de forma interativa
princípios da Física apresentados
por alunos do Ifusp.
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E. R. Paiva

"Esse contrato se adiciona ao esforço
empreendido pela CNEN e a Amazul para
realização do projeto detalhado do Reator

Governos brasileiro e argentino consideram parceria "estratégica"

O projeto sela a
parceria entre Brasil e
Argentina na área
nuclear e é considerado
estratégico, conforme
assertiva de Mauricio
Macri e de Michel
Temer nas Declarações
Presidenciais Conjuntas
de julho e outubro de
2016, e no Plano de

IEA-R1 completa 60 anos em plena atividade

Arte: Edvaldo Paiva

O RMB é um reator de pesquisa brasileiro,
que contará com desenho à semelhança
do projeto argentino RA-10. Responsável
pelo projeto, a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), autarquia
vinculada ao Ministério da Ciência
Tecnologia Inovação e Comunicações
(MCTIC), trabalha em parceria com a
AMAZUL, co-executora, e com a Fundação
PATRIA, parte brasileira responsável pela
contratação da empresa argentina INVAP,
que elaborará o projeto detalhado de
engenharia do reator e sistemas
associados. Esse contrato é financiado com
recursos de convênio FINEP.

na área científica, por
meio da utilização de
feixes de nêutron para
a pesquisa e testes de
materiais nucleares.

Divulgação MRO

O maior empreendimento nacional para a
área nuclear, na atualidade, o Reator
Multipropósito Brasileiro (RMB), ganhou
um novo impulso nesta quinta-feira, 21 de
dezembro, com a assinatura do contrato
que dará continuidade à execução do
projeto, por meio da Comissão Binacional
de Energia Nuclear (COBEN) e no âmbito
da cooperação Brasil e Argentina. As
negociações foram concluídas em paralelo
à 51ª Cúpula de Chefes de Estado do
Mercosul e Estados Associados, realizada
nesse dia, no Palácio Itamaraty, em Brasília.

Entrevista: "Novo
mestrado é estratégico
para o País"
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Editorial

Gestão de Projetos

Mais uma opção de acesso à gestão de projetos

O pesquisador Marco Antônio
Stanojev Pereira, doutor em
Tecnologia Nuclear pelo IPEN/USP e
pesquisador colaborador do Insituto,
acaba de lançar o livro
"Imageamento com Nêutrons: 30
anos de atividades no IPEN-CNENSP” (ISBN 978-85-923404-1-4,
205pp.), no qual apresenta, "de uma
forma bastante sucinta”, como
ressalta, o trabalho realizado ao
longo de três décadas pelo Grupo
de Radiografia com Nêutrons,
vinculado ao Centro do Reator de
Pesquisas (CRPq) do IPEN.
Trata-se de um trabalho de
divulgação científica que - acredita
o autor - contribuirá muito para
despertar o interesse de estudantes
oriundos das diversas áreas do
conhecimento para a tecnologia
nuclear, pois aborda, de uma forma
prática, a aplicação da técnica de
imageamento com nêutrons na
engenharia civil, bioengenharia,
arqueologia, química, física,
tecnologia da informação, e uma
infinidade de outros campos de
atuação. "É um trabalho que mostra
aos estudantes que existe no Brasil,
em São Paulo, próximo deles, uma
instituição com tradição e
reconhecimento internacional em
pesquisa científica”, diz Stanojev.
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foi contemplado em edital para a criação
do Centro de Pesquisa em Novas Energias,
em São Paulo. Fapesp e BG E&P Brasil,
empresa subsidiária do Grupo Shell, são as
financiadoras do projeto, estimado em US$
16,6 mi. Desse montante, cerca de US$ 5 mi
serão coordenados pelo CCCH, unidade
principal que vai executar a pesquisa no
Instituto (pág.3). O segundo triunfo vem do
CQMA, com o montante de R$ 6.142.523,61
para executar projeto de pesquisa e
desenvolvimento na área ambiental (pág. 4).

Justo, portanto, que, ao completar, este
ano, seis décadas de operação, com
eficiência e segurança, o IEA-R1 seja
protagonista de uma significativa
celebração, afinal, como diz o ditado,
"quem foi rei nunca perde a majestade". Até
porque, "o coroa" continua "enxuto" e
revigorado, graças a um extenso e contínuo
programa de modernização.

Não menos importante foi a confirmação
de que três Centros - o CR, o CEN e o CRPq
- mantiveram a Certificação ISO 9001:2015
pelos próximos três anos, após auditoria da
Fundação Vanzolini (pág. 5). Nessa linha de
promover qualidade às suas ações, o
Escritório de Gestão de Projetos (EGP)
lançou página no Portal IPEN para facilitar o
acesso de pesquisadores (pág. 11).

Para comemorar esses 60 anos, o IPEN
promoveu o "International Workshop on
Utilization of Research Reactors”, que reuniu
pesquisadores nacionais e estrangeiros,
estudantes e servidores para troca de
informações e conhecimento relacionados
aos diversos estudos realizados em reatores
de pesquisa e sua segurança nuclear.

Encerrando as conquistas deste ano, mais
uma exitosa edição do Seminário Anual dos
Programas de Iniciação Científica e
Tecnológica da CNEN (pág. 10) e a
assinatura do acordo Brasil-Argentina para
continuidade à execução do projeto Reator
Multipropósito Brasileiro, a mais importante
iniciativa para a área nuclear brasileira na
atualidade (pág. 12).

Outro marco da celebração foi a
inauguração do Espaço de Memória do
Reator Nuclear IEA-R1 – Carlos Benedicto
Ramos Parente, físico nuclear que ingressou
no IPEN em 1965 e foi o responsável pelo
projeto e pela construção do difratômetro
de nêutrons (denominado "Neutron
Diffractometry") do IPEN. Uma acertada e
oportuna homenagem dos seus colegas.
Mais detalhes da festa de 60 anos do IEAR1 nas páginas 6 e 7.
Duas novas importantes conquistas do IPEN
recebem destaque nesta edição: o Instituto

O Escritório de Gestão de Projetos (EGP)
do IPEN, vinculado à Diretoria de Pesquisa,
Desenvolvimento e Ensino (DPDE), acaba
de lançar a sua página no Portal IPEN
(www.ipen.br), com o objetivo de facilitar o
acesso de pesquisadores e demais
interessados no gerenciamento de seus
projetos científicos individuais, temáticos
ou institucionais. Para acessá-la, basta
clicar no botão "Gestão de Projetos” na
barra de menu que fica à esquerda da tela.
Nesse caminho, há uma página de
apresentação e mais três sub menus. Na
página "Projetos Ativos”, serão
encontrados os projetos de diversas
agências de fomento, entre elas a FAPESP,
bem como outros projetos institucionais,
gerenciados pelo Escritório. Ao clicar no
título de cada projeto, outras informações

"A intenção é que tenhamos um
canal de comunicação disponível
24 horas. As páginas estarão
sempre em atualização, dada a
dinâmica do nosso trabalho
junto aos nossos pesquisadores"
Fernando Moreira,
gerente do EGP

Num ano em que, apesar das
circunstâncias, o Instituto brilhou, foi muito
significativo abrir suas portas para o público
conhecer suas atividades. Um show de
Física e de tantas atrações que divertiram
principalmente as crianças (pág. 9).

serão exibidas. "Disponibilizamos na
página ‘Sistema de Gestão de Projetos’ o

Weder,
Helena,
Fernando e
Linardi,
diretor da
DPDE:
equipe se
reúne com
frequência
para
analisar
projetos de
pesquisa do
Instituto.
Portal vai
dar mais
agilidade
aos
trabalhos.

acesso ao sistema. Este acesso é restrito
aos coordenadores, por senha”, explicou
Fernando Moreira, gerente do EGP.

Moreira, salientando a sua "imensa
satisfação” ao anunciar esse canal
facilitador.

Segundo ele, também está disponível a
página "EGP Orientações”, baseada nas
principais ocorrências do trabalho
realizado pelo Escritório, bem como nas
diligências que chegam das Auditorias, a
partir das prestações de contas. "São
orientações para que os
coordenadores/pesquisadores possam
atuar de forma mais eficiente na gestão
dos documentos e procedimentos
gerenciais dos projetos”, acrescentou

"A intenção é que tenhamos um canal de
comunicação disponível 24 horas. As
páginas estarão sempre em atualização,
dada a dinâmica do nosso trabalho junto
aos pesquisadores”, disse Moreira,
salientando o incentivo do diretor da
DPDE, Marcelo Linardi. O servidor Franz
Arnold, da Gerência de Desenvolvimento
de Sistemas (GDS), foi responsável pela
construção da página, que contou com
apoio do funcionário Weder Silva.

Equipe recebeu treinamento e está habilitada na FAPESP

Para 2018, conforme entrevista (pág. 8), fica
a expectativa de aprovação do novo
programa de pós-graduação, o Mestrado
Profissional de Tecnologia das Radiações na
Saúde, submetido à Capes em outubro.
Nada mais justo.

A equipe do Escritório de Gestão de
Projetos do IPEN está habilitada como EAIP
– Escritório de Apoio Institucional ao
Pesquisador, que é a denominação utilizada
pela FAPESP, após a realização de curso
naquela Fundação.
O EGP recebeu a visita do Grupo de
Trabalho da FAPESP cujo objetivo foi
conhecer como o apoio aos pesquisadores
tem se desenvolvido no Instituto, como
está a adesão dos pesquisadores a esse
serviço, como estão sendo feitos o controle
e manutenção das atividades e, por fim,
para informar-se acerca das ferramentas e
sistemas utilizados. Outras instituições
também foram visitadas.

Expediente
Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo
Acervo Pessoal

O livro, que estará disponível on-line
na página do IPEN para download
gratuito e também poderá ser
adquirido impresso por encomenda
diretamente à gráfica "Clube de
Autores”, no site
https://www.clubedeautores.com.br,
ou através do autor, começou a ser
delineado em 2013 e foi finalizado
durante e em conjunto com os
estudos de pós-doutorado
realizados por Stanojev, entre os
anos de 2016 e 2017, sob a
orientação do pesquisador Reynaldo
Pugliesi. É também um registro
importante no ano em que se
comemora 60 anos do IEA-R1.

O ano de 1957 foi marcado por mudanças
importantes no Brasil: em 1o de outubro, o
então presidente Juscelino Kubitschek
sancionou a lei que fixava a data da
mudança da nova capital federal para
Brasília. Um pouco antes, em 16 de
setembro, o Reator Nuclear de Pesquisa
IEA-R1 atingiu sua primeira criticalidade,
quando alcançou a plena potência
operacional, simbolizando uma trajetória
pioneira e muito significativa e definitiva
para a área nuclear brasileira.

Ana Paula Freire

Diversidade de conquistas
CARTÃO
DE VISITA

EGP NO PORTAL IPEN

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, Margarete Bustus e Antonio Fernando Rodriguez
Alvarez

Em sua página institucional, a FAPESP
afirma ter recebido o feedback de
pesquisadores que usufruíram dos serviços
prestados e "manifestaram-se muito
satisfeitos com o resultado atingido”, diz o

Edição on-line
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texto da agência.
Essas visitas ocorreram após um
treinamento promovido pela FAPESP
direcionado aos Escritórios de Apoio
Institucional ao Pesquisador (EAIP) das
instituições de ensino e pesquisa, que
demandaram por esse auxílio.
De acordo com o divulgado no site da
FAPESP, o treinamento foi uma demanda da
comunidade científica, que buscava auxílio
para atuar na pesada carga de trabalho
exigida para gestão e administração de
projetos de pesquisa. Desse modo, o
pesquisador pode se dedicar mais à
pesquisa e a orientação dos alunos do que
a burocracia da gestão. "Tem sido uma
parceria na qual todos, FAPESP, Instituição e
Pesquisadores ganham”, diz o site da
FAPESP. Mais informações sobre os EAIP em
http://www.fapesp.br/eaip, onde está
mencionada a iniciativa do IPEN.

Para Marcelo Linardi, diretor da DPDE, o
reconhecimento da FAPESP é sempre um
incentivo a mais para os pesquisadores do
IPEN, considerando sua importância no
cenário científico brasileiro.
"A FAPESP é a principal agência de fomento
estadual no Brasil e isso faz toda a
diferença na ciência do nosso Estado e do
nosso Instituto. Quando um projeto é
aprovado ou chancelado pela FAPESP,
significa que passou por um crivo rigoroso
de especialistas. Ou seja, podemos dizer
que e é sempre um projeto de qualidade. E,
como diretor da DPDE, fico muito satisfeito
com o trabalho realizado pelo Escritório,
que é fruto de dedicação e compromisso
dos servidores envolvidos, apesar de
termos um quadro reduzido. Todos estão
realmente de parabéns", disse Linardi,
destacando que "a DPDE atua para facilitar
o trabalho dos pesquisadores".
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Oito alunos de Iniciação Científica do
IPEN foram "Destaque" nas
apresentações orais durante o Seminário
Anual de Avaliação dos Programas de
Iniciação Científica e Tecnológica da
CNEN – PIBIC/PROBIC/PIBITI. O evento
aconteceu nos dias 6 e 7 de dezembro,
no prédio do Ensino. Este ano, o
cientista homenageado foi o médico
brasileiro Oswaldo Cruz (1972-1917), e a
palestra de abertura, proferida pela
pesquisadora Waldely de Oliveira Dias,
do Instituto Butantan, foi sobre o tema
"Os Programas de Imunização no Brasil:
da Revolta das Vacinas ao Controle de
Doenças”, com alusão ao legado
deixado por Cruz (ver boxe).
Os agraciados do Instituto pela melhor
apresentação oral, por sessão, foram:
Renan Passos Freire (Carlos Roberto
Jorge Soares), Gabriela Vieira Gomes
(Denise Maria Zezell), Raynara Maria
Silva (Monica Beatriz Mathor), Carlos
Eduardo Domingues Ramos (Almir
Oliveira Neto), Isis Campos Alves (Paulo
Sergio Cardoso da Silva), Lucas Frauzino
do Amaral (Eliana Nazarro dos Santos
Muccillo), Vitor Freire dos Santos
(Estevam Vitório Spinacé) e Lucas

Fotos: E.R.Paiva

IPEN tem o maior número de "Destaques"
Além desses,
também foram
"Destaque" os
estudantes
Thaylice Cristina
Sampaio Cabral
(CDTN), Luciane
Carollyne de O.
Reis Monteiro
(CRCN-NE),
Angela Souza
Gonçalves (IRD),
Ludimila Silva
Salles de Sá (IEN)
e Lucas Henrique
Campos (CTMSP).
Aparecido dos Santos Ferreira (Sonia
Licia Baldochi). Entre parênteses, o nome
dos respectivos orientadores.
"Como nos anos anteriores, o evento foi
um sucesso. É muito gratificante ver o
entusiasmo dos alunos ao fazerem as
apresentações, alguns mais nervosos,
participantes de primeira viagem, e
outros, mais experientes, já dominando
a situação. Foram várias apresentações
de alto nível, muito elogiadas pelos
avaliadores", afirmou Martha Marques
Ferreira Vieira, gerente de Ensino.

Participaram da comissão avaliadora,
representando o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), os seguintes
pesquisadores: Cristiano Luís Pinto de
Oliveira e Rafael Sá de Freitas, do
Instituto de Física da USP – IFUSP;
Daniel Carvalho Pimenta – Instituto
Butantan; Maurício Yonamine, da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
FCFUSP; e Denise de Oliveira Silva e
Hermi Felinto de Brito, do Instituto de
Química da USP – IQUSP.

‘Brasil é liderança em políticas públicas de imunização’
Quando se fala em vacina e política
pública de imunização, o Brasil tem uma
atuação muito importante no cenário
mundial, por meio de seu Programa
Nacional de Imunizações – PNI, do
Ministério da Saúde (MS). O Instituto
Butantan, em São Paulo, é o principal
centro de pesquisa e produção de
imunobiológicos do País, responsável por
grande porcentagem da produção
nacional de soros hiperimunes e de
antígenos vacinais, que compõem as
vacinas utilizadas no PNI e são distribuídos
de forma estratégica e gratuita à
população brasileira.
No Centro de Biotecnologia do Instituto, a
pesquisadora Waldely Dias (foto) coordena
projetos de desenvolvimento de novas
vacinas para coqueluche e tosse convulsa,
altamente contagiosas e perigosas para as
crianças, dentre outros estudos. Ela
proferiu a palestra de abertura do
Seminário Anual de Avaliação dos
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evento que ficou conhecido como a
"Revolta da Vacina”, em 1904, quando foi
colocada em prática a campanha de
vacinação obrigatória no País - Lei da
Vacina Obrigatória (de 31 de Outubro)..

Programas de IC e Tecnológica da CNEN,
cujo tema foi "Os Programas de
Imunização no Brasil: da Revolta das
Vacinas ao Controle de Doenças”.
Doutora em microbiologia e imunologia,
com pós-doutorado no Institut Pasteur
(França), começou sua palestra fazendo
uma retrospectiva histórica das vacinas,
que, segundo ela, "se confunde com a
história do homem”. Waldely destacou as
principais contribuições em nível mundial
e depois apresentou o percurso histórico
no Brasil desde a primeira vacinação,
contra a varíola, em 1804, mencionando o

O sanitarista Oswaldo Cruz, cientista
homenageado, foi pioneiro no estudo das
moléstias tropicais e da medicina
experimental no Brasil. Teve participação
fundamental para a aprovação dessa lei,
que permitia que brigadas sanitárias,
acompanhadas por policiais, entrassem
nas casas para aplicar a vacina à força.
Waldely também explicou sobre os
diferentes tipos de vacina, as etapas desde
a pesquisa até a distribuição no mercado,
e finalizou com dados significativos: mais
de 10 Milhões de crianças morrem por
ano, antes de completarem cinco anos de
idade. "2,5 milhões dessas mortes
poderiam ser evitadas com vacinas já
disponíveis ou em desenvolvimento”.

Novo Centro

EDITAL FAPESP/SHELL

US$ 16 mi para estudar energias alternativas
O IPEN foi uma das três instituições
contempladas, com USP e Unicamp, em
edital para a criação do Centro de Pesquisa
em Novas Energias, em São Paulo,
confirmando sua excelência na área de
energias sustentáveis. Fapesp e BG E&P
Brasil, empresa subsidiária do Grupo Shell,
são as financiadoras do projeto, estimado
em US$ 16,6 mi. Desse montante, cerca de
US$ 5 mi serão coordenados pelo Centro
de Células a Combustível e Hidrogênio
(CCCH), unidade principal que vai executar
a pesquisa no Instituto. O resultado foi
anunciado no dia 21 de dezembro.

E. R. Paiva

Iniciação Científica

SEMINÁRIO ANUAL

Desde 2000, o IPEN pesquisa sistemas
energéticos eficientes e de baixo impacto
ambiental, com foco no desenvolvimento
da tecnologia de células a combustível,
dispositivos que convertem a energia

Edital Fapesp/Shell visa a criação
de um Centro de Pesquisas em
Energias Novas. Apenas três
instituições são contempladas,
entre elas, o IPEN, que receberá
cerca de US$ 5 mi. O Centro de
Célula a Combustível e Hidrogênio
será a principal unidade executora.
química do hidrogênio em energia elétrica
de forma limpa. Ao longo de quase duas
décadas, o Instituto se tornou referência
nacional nesta área, conduzindo estudos
em materiais, eletroquímica e catálise para
células a combustível e para a produção de
hidrogênio.
A chamada foi divulgada no primeiro
semestre, com data limite para envio das
propostas em 9 de junho de 2017. De
acordo com a Fapesp, foram recebidas 12
submissões, cobrindo as quatro divisões
com os seguintes tópicos de pesquisa :
"Transportadores de alta densidade de
energia”, "Armazenamento avançado de
energia”, "Conversão de metano em
produtos” e "Ciência de materiais
computacional ”. Estas divisões comporão
o novo centro de pesquisas em energias
avançadas.
Cada proposta recebeu pareceres de
assessoria ad hoc e foi analisada por um
painel de especialistas. O Comitê Gestor
avaliou a documentação e, após discussão
preliminar, enviou críticas e pedidos de
esclarecimento identificados nos

pareceres, para manifestação dos
proponentes. Depois de examinadas as
respostas dos proponentes, o Comitê
Gestor realizou as entrevistas de
esclarecimentos previstas na chamada e,
depois de quase seis meses de análises e
expectativa, anunciou os vencedores.
"Esse projeto marca uma nova fase do
CCCH, abrindo linhas de pesquisa
inovadoras e consolidando nossa atuação
no IPEN. Talvez os dois principais méritos
da nossa proposta sejam o caráter
inovador da pesquisa e a equipe reunida,
composta por pesquisadores do CCCH, do
CCTM, da Universidade Federal do ABC e
nossos parceiros de centros de referência
no mundo”, afirmou o físico Fábio Coral,
gerente do Centro.
O IPEN vai executar, junto com a
Universidade Federal do ABC e parceiros
da Dinamarca, Alemanha, França, Estados
Unidos e Portugal, a divisão "Conversão do
Metano para Produtos - Rota sustentável
para a conversão de metano com
tecnologias eletroquímicas avançadas”,
tendo Coral como PI (pesquisador
principal – o "coordenador” do projeto).
"Diamante dos gases"
"O principal objetivo desta divisão é
investigar rotas para a oxidação parcial do
metano em moléculas que são matériaprima para indústria química e
combustíveis, como o etano e o metanol.
Cenários futuros prevêem que o metano
será disponível e abundante, motivando o
interesse em se estabelecer novas rotas

tecnológicas para a conversão deste
insumo em produtos de maior valor
agregado”, explica Coral.
Este gás, segundo ele, pode ser
considerado o "diamante dos gases" por
sua estabilidade. "Portanto, o desafio será
usar técnicas eletroquímicas, em reatores
similares às células a combustível, para
promover as reações de interesse. O tema
é de fronteira e muito desafiador,
representando novos rumos da pesquisa
de todo o time envolvido”, acrescenta.
O Instituto de Química e a Faculdade de
Engenharia Química, da Unicamp, e o
Instituto de Química de São Carlos, da
Universidade de São Paulo (USP), foram
contemplados para a Divisão "Portadores
Densos de Energia”, Divisão
"Armazenamento Avançado de Energia” e
Divisão "Ciência dos Materiais
Computacional”, respectivamente.
"Estamos muito orgulhosos dessa
conquista. O processo de seleção foi duro,
com várias etapas que incluíram
entrevistas com assessores internacionais.
Além disso, os concorrentes eram todos
de excelente competência e tradição. A
seleção recaiu sobre um grupo de sangue
jovem, criativo e de muita energia, sem
trocadilhos. A verba deste projeto vai
praticamente dobrar o orçamento IPEN
nos próximos anos, além de sinalizar para
a sociedade nossa excelência nessa área”,
ressaltou Marcelo Linardi, diretor de
Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino
(DPDE) do IPEN.
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Meio Ambiente

ANEEL

Portas Abertas

DIVERSÃO COM APRENDIZADO

A pesquisadora Denise Alves Fungaro,
Centro de Química e Meio Ambiente
(CQMA), foi contemplada com R$
6.142.523,61 para executar o projeto de
pesquisa e desenvolvimento
"Sustentabilidade da Usina Termelétrica:
Tratamento Integrado de Efluentes
Líquido, Sólido e Gasoso”, na Usina
Termelétrica de Figueira, no Paraná. A
planta pertence à Copel Geração e
Transmissão S/A - Copel-GeT, que
participa e financia o projeto no âmbito do
programa de P&D regulado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
De acordo com Fungaro, a Copel está
modernizando a planta da Usina
envolvendo a troca das atuais caldeiras de
carvão pulverizado por uma caldeira de
leito fluidizado borbulhante. Essa
modificação resultará na produção de
cinzas sulfatadas com características
diferentes das cinzas silico-aluminosas
geradas anteriormente na combustão de
carvão pulverizado.
Reciclagem de cinzas
"Uma das maneiras de reduzir os impactos
ambientais decorrentes da sua disposição
consiste na ampliação das potencialidades
de utilização com agregação de valor.
Assim, a motivação desta pesquisa será
buscar a possibilidade de obtenção de

Divulgação/CQMA

Projeto do CQMA é contemplado com R$ 6,1 mi

Equipe do CQMA, com Dra. Denise Fungaro à frente: mais um projeto vencedor

produtos de valor agregado usando as
cinzas sulfatadas”, explica a pesquisadora.

das cinzas e tratamento dos principais
efluentes da própria usina”, diz.

As cinzas sulfatadas, segundo Fungaro,
serão a matéria-prima na produção de
material adsorvente, o qual será utilizado
no tratamento dos efluentes líquidos
gerados pelas pilhas de rejeito presentes
nos aterros da usina, bem como na
captura do gás carbônico, o principal gás
do efeito estufa.

Com previsão para quatro anos, mas
podendo ser prorrogado, o projeto será
executado em etapas: caracterização de
matéria-prima, avaliação de
pozolanicidade, síntese e aplicação de
material adsorvente a partir das cinzas
sulfatadas.

"É um processo integrado de reciclagem

O NIT-IPEN é a unidade responsável pela
formalização do acordo interinstitucional.

‘Resultado era esperado’, afirma pesquisadora Denise Fungaro
Para Denise Fungaro, o resultado já era
esperado. "Eu coordeno Projetos de
P&D&I sobre esse assunto há 20 anos,
tenho mais de 50 artigos publicados,
seis capítulos de livro, depósito de oito
patentes. Orientei três doutorados e
oito mestrados. Atualmente, oriento
dois doutorados, cinco mestrados e um
pós-doutorado. A pesquisa foi
premiada muitas vezes, inclusive em
um Congresso sobre água, na França.
Então, nós esperávamos uma avaliação
positiva”, afirmou a pesquisadora.
Outro aspecto importante do projeto
diz respeito à capacitação de recursos
humanos, conforme destaca Fungaro.
"Possibilitará a formação de mestres e
doutores, a participação de pósdoutores, a participação em
congressos, a publicação de artigos
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Em sentido horário,
o menino Gustavo,
6 anos, se diverte
como ‘socorrista’
de ambulância; o
Show de Física é
sempre um sucesso
no IPEN; visita ao
Nuclespaço; muitos
embarcaram no
Trem da Alegria
que circulou pelo
campus : sucesso.

internacionais, o depósito de patentes e
a modernização de equipamentos de
laboratório com treinamento incluso”.
A pesquisadora se diz satisfeita com o
fato de seu trabalho ser valorizado por
outras instituições. "É uma satisfação ter
o reconhecimento externo da qualidade
da pesquisa que eu desenvolvo há 20
anos no IPEN, principalmente
envolvendo um recurso financeiro de tal
montante com possibilidade de
renovação após os quatro anos. O
legado a ser deixado para os futuros
pesquisadores será considerável em
todos os sentidos”, conclui.
Do IPEN, além de Fungaro, fazem parte
os servidores Anderson Andrade, Sandra
Maria Cunha, Sabine Neusatz Guilhen e
Iara Maria Carneiro Bignardi, e os alunos
Felipe Campelo, Davi Homem de Melo

Castanho, Juliana Izidoro, Lucas Grosche,
Tharcila Bertolini, Suzimara Rovani, Caio
Miranda, carlos Eduardo de Souza e
Thiago Luis Zanin, último aluno de
doutorado da pesquisadora. Da Copel,
Eliseu Esmanhoto.
Prêmios
A pesquisadora Denise Alves Fungaro
tem um histórico de premiações
pessoais e para seus alunos. Entre eles, o
Prêmio Internacional da Água e da
Ciência do Simpósio de Água de Cannes
(França), UNESCO; Universidade das
Nações Unidas e Universidade de Nice
Sophia Antipolis (2006), o Prêmio
Fernando Cervino Lopes- Novas
Técnicas de Reciclagem (2005)e o
Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia 2016,
dentre outros.

Um show de Física e de atrações diversificadas
Esse dia é como uma espécie de "turismo
científico" no IPEN, principalmente para as
crianças. É o momento em que o Instituto
abre suas portas para que o público
externo possa conhecer suas principais
atividades e ter contato com o fascinante
mundo da ciência. A 11a edição do IPEN
de Portas Abertas, realizada em 12 de
dezembro, ofereceu diversas atividades e
contou com aproximadamente 1.200
visitantes ao longo do dia.
O grande destaque foi a abertura com o
Show de Física, projeto desenvolvido há
mais de 25 anos pelo Instituto de Física da
USP (Ifusp), sob a coordenação do
professor Fuad Daher Saad.
O auditório do IPEN ficou lotado, e os
visitantes puderam acompanhar de forma
interativa princípios da Física apresentados
por Maria Aparecida de Oliveira Marques
Oliviere, que coordenou a equipe formada
pelos jovens monitores Bruno Santos
Nascimento, Dindara Silva Galvão e
Jonathan de Oliveira Figueiredo dos
Santos, todos alunos do Ifusp.
O superintendente do IPEN, Wilson Calvo,
deu as boas-vindas agradecendo a
presença de todos fortalecendo o objetivo

do evento em permitir que o público
pudesse passar um dia de lazer com
ciência, tecnologia e inovação.

atrás do prédio do Ensino, uma "praça de
alimentação", que acabou se tornando um
ponto de encontro da comunidade.

Após a divertida e surpreendente
apresentação do Show de Física, os
visitantes conheceram três espaços
expositivos que apresentam informações
históricas e científicas. A exposição
permanente "A História do IPEN", com
projeto do artista plástico Guto Lacaz,
apresenta história, maquetes e
equipamentos diversos desenvolvidos no
Instituto.

Brincando de socorrista - Outra
atividade, promovida pela Gerência de
Transportes, foi uma visita de crianças ao
setor. Vestidas a caráter, elas passearam na
ambulância do IPEN, simulando o traslado
de pacientes, e no caminhão do Instituto.
"Criamos uma oportunidade para os filhos
e netos dos nossos servidores conhecerem
o nosso trabalho. Foi bastante divertido e
não deixa de ser uma forma de incentiválos a gostar das áreas de saúde e de
pesquisa", disse Marcos Silveira, gerente
do setor e idealizador da visita,
destacando o "trabalho coletivo" de toda a
equipe de Transportes.

No segundo andar do prédio de Ensino, o
pesquisador Afonso Rodrigues de Aquino
recebeu os visitantes no Nuclespaço. O
local foi concebido para apresentar, de
forma clara e acessível, informações sobre
a Energia Nuclear e suas diversas
aplicações. Também foi visitado o Espaço
de Memória Carlos Benedicto Ramos
Parente, inaugurado durante as
comemorações dos 60 anos do Reator
Nuclear IEA-R1.
O Trem da Alegria que circulou com os
visitantes pelas arborizadas alamedas do
Instituto foi uma atração à parte. Para
quem quisesse passar o dia, foi montada,

Sorte das crianças, que se divertiram
muito. Gustavo Jorgio Cruz, de 6 anos, que
o diga. Por alguns minutos, ele atuou
como motorista e "socorrista", e ficou
"encantado", segundo sua mãe, Thais
Jorgio dos Santos cruz, auxiliar
administrativa tercerizada. O IPEN de
Portas Abertas contou com o apoio da
Minc Corretora, da Tokio Marine, da Sul
América e da Porto Seguro.
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Recentemente, o IPEN submeteu à
Capes a proposta de Mestrado
Profissional em Tecnologia das
Radiações na Saúde. O que esse
programa poderá oferecer de
diferencial, caso seja aprovado?
Diferentemente dos programas de pósgraduação Acadêmicos, o Mestrado
Profissional (MP) é voltado para a
capacitação de profissionais atuando no
mercado, que não deixarão suas atividades
para dedicar-se com exclusividade à pósgraduação, e que visem solucionar
problemas relativos a sua prática
profissional. Isto per si já carateriza um
alunado diferente dos demais programas
de Pós-graduação Acadêmicos. No caso
da proposta apresentada pelo IPEN,
pretende-se atender uma demanda do
mercado de trabalho de hospitais e
clínicas, por profissionais que tenham

Mestrado Profissional de
Tecnologia das Radiações na Saúde proposta do IPEN submetida à Capes,
se aprovado, tem muito a contribuir
na formação de profissionais
altamente especializados para a
integralidade do cuidado em saúde
no Brasil, avalia a coordenadora.

conhecimento mais aprofundado em áreas
como radiofarmácia e medicina nuclear,
assim como em radioterapia, e demais
métodos de diagnóstico e terapia usando
radiações ionizantes e não ionizantes. Esta
nova proposta é uma conseqüência natural
do programa de pós-graduação
acadêmico oferecido pela USP no IPEN,
em função da crescente demanda por
titulação de profissionais médicos, e
demais profissionais atuando áreas da
saúde, com claro perfil profissional. O
trabalho final do curso (dissertação ou
proposta de patente, por exemplo) deve
ser sempre vinculado a problemas reais da
área de atuação do profissional-aluno.
Sendo um programa profissional, qual a
estratégia para elevar e manter a
qualidade científica?
Os critérios de avaliação da CAPES para
programas Profissionais são diferentes dos
Acadêmicos. Apesar de também
considerar publicações cientificas em
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E. R. Paiva

‘Capacitação em saúde é estratégica para o País’
meados de outubro. Em anos anteriores
esta resposta ocorria em meados de junho.
Assim, entre junho e Outubro de 2018
devemos receber a avaliação.
A aplicação de tecnologias das
radiações nas ciências da saúde é uma
área de conhecimento médico que tem
se desenvolvido muito. Pode-se dizer
que a ideia do curso nasceu dessa
demanda?

revistas internacionais, valoriza também o
desenvolvimento ou aprimoramento de
processos ou técnicas, patentes, e
principalmente o impacto destes no setor
produtivo e para a sociedade. Já há
tradição indiscutível na instituição nestas
atividades.
Como o programa poderá auxiliar novos
pesquisadores?
Novos pesquisadores já participantes da
proposta, quando aprovada, poderão
orientar alunos e colher os frutos dos
resultados do tema escolhido. A
divulgação das ações e resultados obtidos
pelo programa poderá motivar novos
pesquisadores a se credenciarem,
oferecendo sua contribuição.
Esse programa poderia, de alguma
maneira, competir com o atual, que é de
excelência e tem a chancela USP? Ou, ao
contrário, poderia contribuir?
De forma alguma haverá competição e sim
atuação de forma complementar. O perfil
do alunado e tema de trabalho são bem
diferentes. A intenção é que egressos do
novo programa, que se interesse em fazer
doutorado de pesquisa, se vinculem ao
programa Acadêmico, contribuindo desta
forma para o aumento do número de
alunos de doutorado do programa da USP.
Como disse, esta nova proposta é uma
conseqüência natural do programa de
pós-graduação acadêmico oferecido pela
USP no IPEN.
Existe uma previsão de prazo para a
Capes anunciar o resultado?
Em 2017 a Capes publicou os resultados
das avaliações de novas propostas em

Sim. A formação de profissionais
altamente especializados para a
integralidade do cuidado em saúde
representa uma política estratégica
nacional e, ao mesmo tempo, um grande
desafio para a otimização de recursos,
tanto humanos, como de infraestrutura e
de financiamento, capitaneados por uma
Instituição pública, para o objetivo comum
do bem estar da população brasileira.
Especificamente, a aplicação de
tecnologias das radiações nas ciências da
saúde é uma área de conhecimento
médico que tem se desenvolvido
rapidamente e colaborado com o
diagnóstico por imagem, no
monitoramento de pacientes e no
tratamento de doenças via radiofármacos,
de uma maneira muito significativa. São
indiscutíveis os avanços na medicina
nuclear, principalmente no campo das
doenças oncológicas, particularmente nos
linfomas, pois agora, nesses casos, a
aplicação da medicina nuclear é uma
recomendação da própria Organização
Mundial da Saúde (OMS). Além disso, essa
área se desenvolvendo de forma
exponencial e só tem agregado valores na
conduta dos pacientes. Nossa proposta
nasceu dessa reflexão.
Sendo o IPEN a instituição que melhor
reúne todos os requisitos para esse
curso, podemos ter boas expectativas
quanto à sua aprovação?
Estamos otimistas, porém cautelosos.
Vamos aguardar o resultado na avaliação.
Caso o programa receba sugestões de
melhoria, faremos as adequações
necessárias e a proposta será submetida
novamente, pois, como disse, o IPEN é,
sem dúvida alguma, a instituição do País
mais preparada em termos de
infraestrutura e experiência de seus
pesquisadores, para oferecer um programa
de mestrado profissional nessa área
proposta.

Qualidade

ISO 9001:2015

Três Centros do IPEN obtêm recertificação
Três unidades do IPEN – os Centros de
Engenharia Nuclear (CEN), Radiofarmácia
(CR) e do Reator de Pesquisa (CRPq) –
receberam recertificação NBR ISO
9001:2015 pelos próximos três anos,
depois de auditoria realizada pela
Fundação Vanzolini, no período de 1 a 8
de dezembro. Foram avaliadas,
principalmente, as práticas de gestão de
cada Centro e o envolvimento da direção
da casa com o Sistema de Gestão da
Qualidade, conforme explicou Tereza
Salvetti, coordenadora da Gestão de
Qualidade do Instituto (CQUAL).
"Nas versões anteriores à 2015, o foco
principal da NBR ISO 9001 era o cliente.
Agora, com a mudança da norma,
continua a abordagem por processo e a
necessidade de atender o cliente, mas
com forte ênfase na gestão e a
participação efetiva da Alta Direção,
identificando, inclusive os riscos e
ameaças para atingir os objetivos do
Instituto”, afirmou Salvetti.
Os escopos auditados foram: "Prestação
de Serviços Tecnológicos em Sistemas
Energéticos e Nucleares” (CEN); "Pesquisa
e Desenvolvimento, Produção, Controle
de Qualidade e Comercialização de
Radiofármacos e Produção de
Radioisótopos em Ciclotron” (CR) e
"Operação e Manutenção do Reator IEAR1 e Prestação de Serviço de Irradiação”
(CRPq).
Apesar de a recertificação ter o prazo de
até três anos, nos próximos dois anos
haverá auditorias de manutenção e
acompanhamento. "Na prática, somos
avaliados a cada ano. Não havendo
qualquer não conformidade séria maior,
a certificação é mantida. Ou seja,
precisamos manter as nossas boas
práticas, até porque deve ser sempre o
nosso compromisso”, reitera Salvetti.
A manutenção do Sistema de Gestão da
Qualidade é uma tarefa que exige muita
dedicação, ressalta. Para adequação do
Sistema de Gestão do IPEN à norma
2015, foi criado um Grupo de Transição,
que promoveu várias reuniões e
discussões. Foi elaborado um calendário
contendo todas as ações para esta
adequação do SGQ, incluindo o
atendimento às exigências
regulamentares tais como as Boas

Katia Itioka

Entrevista

DENISE MARIA ZEZELL

Na Superintendência, reunião entre os auditores da Fundação Vanzolini e os gerentes dos Centros

Práticas de Fabricação (BPF) e aos
requisitos da CNEN, para garantia da
qualidade.

Criar a cultura da qualidade
no IPEN é o grande desafio

"Tudo fica mais fácil se trabalharmos com
organização e planejamento. É
fundamental acompanharmos
mensalmente todos os indicadores da
qualidade, fazermos reuniões periódicas
a fim de encontrar possibilidades de
melhorias nos processos, realizarmos
auditorias internas e reuniões de análise
crítica periódicas”, observa Salvetti.

Tereza Salvetti afirma que tinha boa
expectativa quanto à recertificação,
que "significa muito” para o Instituto.
"Considero um avanço porque,
historicamente, o IPEN é muito
técnico. Então, podemos dizer que
houve um upgrade na gestão do
Instituto, uma preocupação de olhar
de forma mais holística essa questão”.

Para ela, a equipe de auditoria interna e
o Grupo de Transição "tiveram forte
protagonismo no sucesso na realização
da auditoria externa”. Salvetti salienta
que, com base no resultado da última
auditoria externa e das auditorias
internas, é realizada uma operação
"pente fino” para garantir que tudo esteja
em plena conformidade. "Tudo é
verificado com atenção sem se esquecer
de itens como análise crítica, organização
dos documentos e pastas de
procedimentos”, acrescenta.
Uma das principais dificuldades
enfrentadas nessa tarefa, segundo
Salvetti, diz respeito aos servidores
envolvidos de fato com o Sistema.
"Temos pessoas que colaboram muito e
não se negam em auxiliar, mas estão,
normalmente, sobrecarregadas com
atividades específicas, sobrando pouco
tempo para dedicar-se à melhoria dos
processos”, lamenta.

Pensando no futuro, Salvetti ressalta a
importância de assegurar que a
gestão da qualidade no IPEN seja
vista como "muito mais do que
preencher os requisitos da ISO 9001”
e "que realmente ajude o Instituto a
atingir sucesso de longo prazo”.
"[A recertificação] foi só um pontapé
inicial, mas devemos permanecer
atentos à qualidade no Instituto
como um todo. Nesse momento,
tivemos que introduzir a gestão como
prática, agora, o desafio é disseminar
e melhorar os conceitos de gestão no
Instituto e ela precisa ser de forma
permanente”, concluiu, destacando o
apoio que a equipe recebeu da
direção do IPEN e dos servidores
envolvidos.
"Será um grande desafio, mas
plenamente possível de ser superado
com a imensa e imprescindível
colaboração de todos”.
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60 ANOS DO REATOR IEA-R1
1957 - o ano que mudou o Brasil: sancionada a lei que fixa
data da transferência da capital para Brasília, Pelé estreia na
Seleção Brasileira e o País ingressa na era nuclear

Para celebrar essa data histórica no
Instituto, o Centro do Reator de Pesquisas
(CRPq) organizou, entre 28 de novembro
e 1º de dezembro, uma programação
diversificada, que incluiu um dos mais
importantes eventos acadêmicos na
história do IPEN - o "International
Workshop on Utilization of Research
Reactors”.
O evento reuniu pesquisadores nacionais
e internacionais, estudantes e
Pioneiro na América Latina, o Reator
Nuclear de Pesquisas IEA-R1 sempre
operou de forma segura e tornouseferramenta essencial para a
comunidade científica em diversos
ramos da pesquisa no País. Segundo
Frederico Genezini, gerente do CRPq,
ainda tem muito a contribuir.

interessados que trocaram informações e
conhecimento sobre diversos estudos
realizados em reatores nucleares de
pesquisa e sua segurança nuclear.
"O sucesso alcançado foi maior que o
esperado. Tivemos ótimas palestras e
recebemos um feedback muito positivo. A
abertura, com sessão solene e exibição
do filme sobre o reator IEA-R1 no
auditório do IPEN, que ficou
completamente lotado, e na inauguração
do espaço de visitação do IEA-R1, onde o
pesquisador Carlos Parente foi
homenageado, foi bastante emocionante
para do CRPq e penso que para toda a
comunidade IPEN", avalia o pesquisador
Frederico Genezini, gerente do CRPq.
O workshop dos 60 anos foi "um
sucesso", tanto em relação aos
palestrantes, quanto ao público
participante. "Nas sessões técnicas,
contamos com 30 palestrantes, sendo 10
estrangeiros, e a tradução simultânea
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ajudou bastante nesse sentido. Em
algumas tivemos público superior a 100
pessoas, o que para nós foi
surpreendente. A sessão de pôsteres,
realizada em dois dias com a exibição de
cerca de 80 trabalhos, também foi muito
interessante. Tivemos bastante apoio da
direção e de vários setores da casa, e a
comissão organizadora trabalhou
intensamente para, com pouca verba,
realizar o melhor evento possível para
comemorar os 60 anos da primeira
criticalidade do IEA-R1. Estou certo que
conseguimos", comemora Genezini.

"CARLOS BENEDICTO RAMOS PARENTE"
Fotos:
Everton
Bonturim e Katia Itioka
Fotos:
E. R. Paiva

Em 16 de setembro de 1957, um ano
após o início de sua construção no
campus da USP, em São Paulo, o Reator
Nuclear de Pesquisa IEA-R1 entrou em
operação pela primeira vez. Marco
tecnológico e pioneiro na América Latina,
o IEA-R1 sempre operou de forma
segura e tornou-se, desde então,
ferramenta essencial para a comunidade
científica em diversos ramos da
pesquisa no País. Definitivamente, o ano
de 1957 mudou o Brasil.

O ‘coroa’ que continua ‘enxuto’

‘Espaço de Memória’, uma
justa homenagem do CRPq
"Gostaria de agradecer por esta
homenagem, que me deixa muito
comovido. Acho que fiz o meu trabalho,
tive acertos, cometi erros, mas procurei,
de toda forma, contribuir para o
desenvolvimento da instituição”. Com
essas palavras, e visivelmente
emocionado, o pesquisador Carlos
Benedicto Ramos Parente (foto abaixo)
inaugurou o Espaço de Memória que
leva o seu nome, no prédio do Centro do
Reator de Pesquisas (CRPq) do IPEN. A
inauguração, ocorrida na manhã de 28
de novembro, marcou o primeiro dia das
comemorações pelos 60 anos de
operação do Reator Nuclear de Pesquisas
IEA-R1, o pioneiro no Brasil.

"Programa de alto nível»
O workshop empolgou o público logo no
primeiro dia, com três sessões temporais
sobre o IEA-R1 e a pesquisa nuclear. A
primeira foi "Histórica", com explanação
sobre os primórdios do Reator.
Participaram os pesquisadores Laércio
Vinhas, Rajendra Saxena e Roberto
Frajndlich. O segundo momento foi
"Cenário Atual", que abordou a utilização
de reatores de pesquisa nos dias atuais,
com palestra proferida pelo chefe da
seção de física da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA), Danas Ridikas.
Na terceira sessão – "O Futuro" – com as
perspectivas com a entrada em operação
do Reator Multipropósito Brasileiro
(RMB), apresentadas pelo coordenador
técnico do projeto, José Augusto Perrotta.

A homenagem a Parente, como é
carinhosamente chamado pelos colegas,
foi iniciativa dos operadores do IEA-R1,
com o total apoio do Centro e da direção
do IPEN, em reconhecimento à
"inestimável contribuição” que o físico
deu ao longo de 52 anos – ele ingressou
oficialmente no Instituto como
pesquisador em 1965. Neste mesmo ano,
foi o responsável pelo projeto e pela
construção do difratômetro de nêutrons
(denominado "Neutron Diffractometry")
do IPEN, financiado pela Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA).
Este, aliás, foi o seu "maior legado”,
segundo ele próprio.

Um momento singular desse dia foi a
palestra do pesquisador Shigueo
Watanabe, do Instituto de Física da USP,
que abordou o tema "USP-IEA-R1
collaboration". "Quem esperava uma
exposição mais técnica se surpreendeu e, com certeza, saiu ganhando - com a
aula de História do professor Shigueo",
declarou o superintendente do IPEN,
Wilson Aparecido Pareja Calvo, após a
apresentação.
O segundo dia do workshop terve como
foco a "segurança nuclear”, um tema
sempre em evidência no mundo. Dentre
os tópicos, os desafios, os riscos e
ameaças, e treinamento em segurança e
proteção. No terceiro e quarto dias, as
sessões focaram nos usuários internos e
externos do IEA-R1, com tópicos como
análise por ativação de nêutrons em
arqueologia, o projeto ISOLDE (The
Isotope mass Separator On-Line facility)
no CERN, a Organização Europeia para a
Investigação Nuclear (tradução livre).

Capa

Acima, no destaque,
registro de
operação inicial do
IEA-R1. À esquerda,
participantes do
Workshop; acima,
inauguração do
Espaço de Memória;
o professor Shigueo
Watanabe; e mesa
de autoridades
durante abertura
oficial

"Eu penso que uma das formas de
contribuir para o desenvolvimento
científico é viabilizar instrumentos de
pesquisas. Eu consegui o primeiro
difratômetro de nêutrons para o IPEN e
desse primeiro, fiz um upgrade. Esses
instrumentos possibilitaram
contribuirmos para uma parte da
pesquisa do Instituto".
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Recentemente, o IPEN submeteu à
Capes a proposta de Mestrado
Profissional em Tecnologia das
Radiações na Saúde. O que esse
programa poderá oferecer de
diferencial, caso seja aprovado?
Diferentemente dos programas de pósgraduação acadêmicos, o mestrado
profissional (MP) é voltado para a
capacitação de profissionais atuando no
mercado, que não deixarão suas atividades
para dedicar-se com exclusividade à pósgraduação, e que visem solucionar
problemas relativos a sua prática
profissional. Isto per si já carateriza um
alunado diferente dos demais programas
de Pós-graduação Acadêmicos. No caso
da proposta apresentada pelo IPEN,
pretende-se atender uma demanda do
mercado de trabalho de hospitais e
clínicas, por profissionais que tenham

Mestrado Profissional em
Tecnologia das Radiações na Saúde proposta do IPEN submetida à Capes,
se aprovado, tem muito a contribuir
na formação de profissionais
altamente especializados para a
integralidade do cuidado em saúde
no Brasil, avalia a coordenadora.

conhecimento mais aprofundado em áreas
como radiofarmácia e medicina nuclear,
assim como em radioterapia, e demais
métodos de diagnóstico e terapia usando
radiações ionizantes e não ionizantes. Esta
nova proposta é uma conseqüência natural
do programa de pós-graduação
acadêmico oferecido pela USP no IPEN,
em função da crescente demanda por
titulação de profissionais médicos, e
demais profissionais atuando em áreas da
saúde, com claro perfil profissional. O
trabalho final do curso (dissertação ou
proposta de patente, por exemplo) deve
ser sempre vinculado a problemas reais da
área de atuação do profissional-aluno.
Sendo um programa profissional, qual a
estratégia para elevar e manter a
qualidade científica?
Os critérios de avaliação da CAPES para
programas profissionais são diferentes dos
acadêmicos. Apesar de também considerar
publicações cientificas em revistas
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E. R. Paiva

‘Capacitação em saúde é estratégica para o País’
meados de outubro. Em anos anteriores
esta resposta ocorria em meados de junho.
Assim, entre junho e outubro de 2018
devemos receber a avaliação.
A aplicação de tecnologias das
radiações nas ciências da saúde é uma
área de conhecimento médico que tem
se desenvolvido muito. Pode-se dizer
que a ideia do curso nasceu dessa
demanda?

internacionais, valoriza também o
desenvolvimento ou aprimoramento de
processos ou técnicas, patentes, e
principalmente o impacto destes no setor
produtivo e para a sociedade. Já há
tradição indiscutível na instituição nestas
atividades.
Como o programa poderá auxiliar novos
pesquisadores?
Novos pesquisadores já participantes da
proposta, quando aprovada, poderão
orientar alunos e colher os frutos dos
resultados do tema escolhido. A
divulgação das ações e resultados obtidos
pelo programa poderá motivar novos
pesquisadores a se credenciarem,
oferecendo sua contribuição.
Esse programa poderia, de alguma
maneira, competir com o atual, que é de
excelência e tem a chancela USP? Ou, ao
contrário, poderia contribuir?
De forma alguma haverá competição e sim
atuação de forma complementar. O perfil
do alunado e tema de trabalho são bem
diferentes. A intenção é que egressos do
novo programa, que se interessem em
fazer doutorado de pesquisa, se vinculem
ao programa acadêmico, contribuindo
desta forma para o aumento do número
de alunos de doutorado do programa da
USP. Como disse, esta nova proposta é
uma conseqüência natural do programa
de pós-graduação acadêmico oferecido
pela USP no IPEN.
Existe uma previsão de prazo para a
Capes anunciar o resultado?
Em 2017 a Capes publicou os resultados
das avaliações de novas propostas em

Sim. A formação de profissionais
altamente especializados para a
integralidade do cuidado em saúde
representa uma política estratégica
nacional e, ao mesmo tempo, um grande
desafio para a otimização de recursos,
tanto humanos, como de infraestrutura e
de financiamento, capitaneados por uma
Instituição pública, para o objetivo comum
do bem estar da população brasileira.
Especificamente, a aplicação de
tecnologias das radiações nas ciências da
saúde é uma área de conhecimento
médico que tem se desenvolvido
rapidamente e colaborado com o
diagnóstico por imagem, no
monitoramento de pacientes e no
tratamento de doenças via radiofármacos,
de uma maneira muito significativa. São
indiscutíveis os avanços na medicina
nuclear, principalmente no campo das
doenças oncológicas. Além disso, essa
área se desenvolvendo de forma
exponencial e só tem agregado valores na
conduta dos pacientes. Nossa proposta
nasceu dessa reflexão.
E o Projeto RMB também pode ser
beneficiado...
Sim, sem dúvida. O RMB, grande projeto
do MCTIC, executado pela CNEN, vai trazer
autossuficiência na produção de
Molibidênio-99, precursor do principal
radiorfármaco consumido hoje, e, claro, vai
exigir mão-de-obra qualificada para seus
objetivos finalísticos, indo ao encontro
dessa proposta.
Sendo o IPEN a instituição que melhor
reúne todos os requisitos para esse
curso, podemos ter boas expectativas
quanto à sua aprovação?
Estamos otimistas, porém cautelosos.
Vamos aguardar o resultado da avaliação.
Convém lembrar que essa é uma proposta
inédita que congrega radiofarmacia e física
médica, além de aplicações de radiações
ionizantes e não ionizantes na saúde.

Qualidade

ISO 9001:2015

Três Centros do IPEN obtêm recertificação
Três unidades do IPEN – os Centros de
Engenharia Nuclear (CEN), Radiofarmácia
(CR) e do Reator de Pesquisa (CRPq) –
receberam recertificação NBR ISO
9001:2015 pelos próximos três anos,
depois de auditoria realizada pela
Fundação Vanzolini, no período de 1 a 8
de dezembro. Foram avaliadas,
principalmente, as práticas de gestão de
cada Centro e o envolvimento da direção
da casa com o Sistema de Gestão da
Qualidade, conforme explicou Tereza
Salvetti, coordenadora da Gestão de
Qualidade do Instituto (CQUAL).
"Nas versões anteriores à 2015, o foco
principal da NBR ISO 9001 era o cliente.
Agora, com a mudança da norma,
continua a abordagem por processo e a
necessidade de atender o cliente, mas
com forte ênfase na gestão e a
participação efetiva da Alta Direção,
identificando, inclusive os riscos e
ameaças para atingir os objetivos do
Instituto”, afirmou Salvetti.
Os escopos auditados foram: "Prestação
de Serviços Tecnológicos em Sistemas
Energéticos e Nucleares” (CEN); "Pesquisa
e Desenvolvimento, Produção, Controle
de Qualidade e Comercialização de
Radiofármacos e Produção de
Radioisótopos em Ciclotron” (CR) e
"Operação e Manutenção do Reator IEAR1 e Prestação de Serviço de Irradiação”
(CRPq).
Apesar de a recertificação ter o prazo de
até três anos, nos próximos dois anos
haverá auditorias de manutenção e
acompanhamento. "Na prática, somos
avaliados a cada ano. Não havendo
qualquer não conformidade séria maior,
a certificação é mantida. Ou seja,
precisamos manter as nossas boas
práticas, até porque deve ser sempre o
nosso compromisso”, reitera Salvetti.
A manutenção do Sistema de Gestão da
Qualidade é uma tarefa que exige muita
dedicação, ressalta. Para adequação do
Sistema de Gestão do IPEN à norma
2015, foi criado um Grupo de Transição,
que promoveu várias reuniões e
discussões. Foi elaborado um calendário
contendo todas as ações para esta
adequação do SGQ, incluindo o
atendimento às exigências
regulamentares tais como as Boas

Katia Itioka

Entrevista

DENISE MARIA ZEZELL

Na Superintendência, reunião entre os auditores da Fundação Vanzolini e os gerentes dos Centros

Práticas de Fabricação (BPF) e aos
requisitos da CNEN, para garantia da
qualidade.

Criar a cultura da qualidade
no IPEN é o grande desafio

"Tudo fica mais fácil se trabalharmos com
organização e planejamento. É
fundamental acompanharmos
mensalmente todos os indicadores da
qualidade, fazermos reuniões periódicas
a fim de encontrar possibilidades de
melhorias nos processos, realizarmos
auditorias internas e reuniões de análise
crítica periódicas”, observa Salvetti.

Tereza Salvetti afirma que tinha boa
expectativa quanto à recertificação,
que "significa muito” para o Instituto.
"Considero um avanço porque,
historicamente, o IPEN é muito
técnico. Então, podemos dizer que
houve um upgrade na gestão do
Instituto, uma preocupação de olhar
de forma mais holística essa questão”.

Para ela, a equipe de auditoria interna e
o Grupo de Transição "tiveram forte
protagonismo no sucesso na realização
da auditoria externa”. Salvetti salienta
que, com base no resultado da última
auditoria externa e das auditorias
internas, é realizada uma operação
"pente fino” para garantir que tudo esteja
em plena conformidade. "Tudo é
verificado com atenção sem se esquecer
de itens como análise crítica, organização
dos documentos e pastas de
procedimentos”, acrescenta.
Uma das principais dificuldades
enfrentadas nessa tarefa, segundo
Salvetti, diz respeito aos servidores
envolvidos de fato com o Sistema.
"Temos pessoas que colaboram muito e
não se negam em auxiliar, mas estão,
normalmente, sobrecarregadas com
atividades específicas, sobrando pouco
tempo para dedicar-se à melhoria dos
processos”, lamenta.

Pensando no futuro, Salvetti ressalta a
importância de assegurar que a
gestão da qualidade no IPEN seja
vista como "muito mais do que
preencher os requisitos da ISO 9001”
e "que realmente ajude o Instituto a
atingir sucesso de longo prazo”.
"[A recertificação] foi só um pontapé
inicial, mas devemos permanecer
atentos à qualidade no Instituto
como um todo. Nesse momento,
tivemos que introduzir a gestão como
prática, agora, o desafio é disseminar
e melhorar os conceitos de gestão no
Instituto e ela precisa ser de forma
permanente”, concluiu, destacando o
apoio que a equipe recebeu da
direção do IPEN e dos servidores
envolvidos.
"Será um grande desafio, mas
plenamente possível de ser superado
com a imensa e imprescindível
colaboração de todos”.
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Meio Ambiente

ANEEL

Portas Abertas

DIVERSÃO COM APRENDIZADO

A pesquisadora Denise Alves Fungaro,
Centro de Química e Meio Ambiente
(CQMA), foi contemplada com R$
6.142.523,61 para executar o projeto de
pesquisa e desenvolvimento
"Sustentabilidade da Usina Termelétrica:
Tratamento Integrado de Efluentes
Líquido, Sólido e Gasoso”, na Usina
Termelétrica de Figueira, no Paraná. A
planta pertence à Copel Geração e
Transmissão S/A - Copel-GeT, que
participa e financia o projeto no âmbito do
programa de P&D regulado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
De acordo com Fungaro, a Copel está
modernizando a planta da Usina
envolvendo a troca das atuais caldeiras de
carvão pulverizado por uma caldeira de
leito fluidizado borbulhante. Essa
modificação resultará na produção de
cinzas sulfatadas com características
diferentes das cinzas silico-aluminosas
geradas anteriormente na combustão de
carvão pulverizado.
Reciclagem de cinzas
"Uma das maneiras de reduzir os impactos
ambientais decorrentes da sua disposição
consiste na ampliação das potencialidades
de utilização com agregação de valor.
Assim, a motivação desta pesquisa será
buscar a possibilidade de obtenção de

Divulgação/CQMA

Projeto do CQMA é contemplado com R$ 6,1 mi

Equipe do CQMA, com Dra. Denise Fungaro à frente: mais um projeto vencedor

produtos de valor agregado usando as
cinzas sulfatadas”, explica a pesquisadora.

das cinzas e tratamento dos principais
efluentes da própria usina”, diz.

As cinzas sulfatadas, segundo Fungaro,
serão a matéria-prima na produção de
material adsorvente, o qual será utilizado
no tratamento dos efluentes líquidos
gerados pelas pilhas de rejeito presentes
nos aterros da usina, bem como na
captura do gás carbônico, o principal gás
do efeito estufa.

Com previsão para quatro anos, mas
podendo ser prorrogado, o projeto será
executado em etapas: caracterização de
matéria-prima, avaliação de
pozolanicidade, síntese e aplicação de
material adsorvente a partir das cinzas
sulfatadas.

"É um processo integrado de reciclagem

O NIT-IPEN é a unidade responsável pela
formalização do acordo interinstitucional.

‘Resultado era esperado’, afirma pesquisadora Denise Fungaro
Para Denise Fungaro, o resultado já era
esperado. "Eu coordeno Projetos de
P&D&I sobre esse assunto há 20 anos,
tenho mais de 50 artigos publicados,
seis capítulos de livro, depósito de oito
patentes. Orientei três doutorados e
oito mestrados. Atualmente, oriento
dois doutorados, cinco mestrados e um
pós-doutorado. A pesquisa foi
premiada muitas vezes, inclusive em
um Congresso sobre água, na França.
Então, nós esperávamos uma avaliação
positiva”, afirmou a pesquisadora.
Outro aspecto importante do projeto
diz respeito à capacitação de recursos
humanos, conforme destaca Fungaro.
"Possibilitará a formação de mestres e
doutores, a participação de pósdoutores, a participação em
congressos, a publicação de artigos
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Em sentido horário,
o menino Gustavo,
6 anos, se diverte
como ‘socorrista’
de ambulância; o
Show de Física é
sempre um sucesso
no IPEN; visita ao
Nuclespaço; muitos
embarcaram no
Trem da Alegria
que circulou pelo
campus : sucesso.

internacionais, o depósito de patentes e
a modernização de equipamentos de
laboratório com treinamento incluso”.
A pesquisadora se diz satisfeita com o
fato de seu trabalho ser valorizado por
outras instituições. "É uma satisfação ter
o reconhecimento externo da qualidade
da pesquisa que eu desenvolvo há 20
anos no IPEN, principalmente
envolvendo um recurso financeiro de tal
montante com possibilidade de
renovação após os quatro anos. O
legado a ser deixado para os futuros
pesquisadores será considerável em
todos os sentidos”, conclui.
Do IPEN, além de Fungaro, fazem parte
os servidores Anderson Andrade, Sandra
Maria Cunha, Sabine Neusatz Guilhen e
Iara Maria Carneiro Bignardi, e os alunos
Felipe Campelo, Davi Homem de Melo

Castanho, Juliana Izidoro, Lucas Grosche,
Tharcila Bertolini, Suzimara Rovani, Caio
Miranda, carlos Eduardo de Souza e
Thiago Luis Zanin, último aluno de
doutorado da pesquisadora. Da Copel,
Eliseu Esmanhoto.
Prêmios
A pesquisadora Denise Alves Fungaro
tem um histórico de premiações
pessoais e para seus alunos. Entre eles, o
Prêmio Internacional da Água e da
Ciência do Simpósio de Água de Cannes
(França), UNESCO; Universidade das
Nações Unidas e Universidade de Nice
Sophia Antipolis (2006), o Prêmio
Fernando Cervino Lopes- Novas
Técnicas de Reciclagem (2005)e o
Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia 2016,
dentre outros.

Um show de Física e de atrações diversificadas
Esse dia é como uma espécie de "turismo
científico" no IPEN, principalmente para as
crianças. É o momento em que o Instituto
abre suas portas para que o público
externo possa conhecer suas principais
atividades e ter contato com o fascinante
mundo da ciência. A 11a edição do IPEN
de Portas Abertas, realizada em 12 de
dezembro, ofereceu diversas atividades e
contou com aproximadamente 1.200
visitantes ao longo do dia.
O grande destaque foi a abertura com o
Show de Física, projeto desenvolvido há
mais de 25 anos pelo Instituto de Física da
USP (Ifusp), sob a coordenação do
professor Fuad Daher Saad.
O auditório do IPEN ficou lotado, e os
visitantes puderam acompanhar de forma
interativa princípios da Física apresentados
por Maria Aparecida de Oliveira Marques
Oliviere, que coordenou a equipe formada
pelos jovens monitores Bruno Santos
Nascimento, Dindara Silva Galvão e
Jonathan de Oliveira Figueiredo dos
Santos, todos alunos do Ifusp.
O superintendente do IPEN, Wilson Calvo,
deu as boas-vindas agradecendo a
presença de todos fortalecendo o objetivo

do evento em permitir que o público
pudesse passar um dia de lazer com
ciência, tecnologia e inovação.

atrás do prédio do Ensino, uma "praça de
alimentação", que acabou se tornando um
ponto de encontro da comunidade.

Após a divertida e surpreendente
apresentação do Show de Física, os
visitantes conheceram três espaços
expositivos que apresentam informações
históricas e científicas. A exposição
permanente "A História do IPEN", com
projeto do artista plástico Guto Lacaz,
apresenta história, maquetes e
equipamentos diversos desenvolvidos no
Instituto.

Brincando de socorrista - Outra
atividade, promovida pela Gerência de
Transportes, foi uma visita de crianças ao
setor. Vestidas a caráter, elas passearam na
ambulância do IPEN, simulando o traslado
de pacientes, e no caminhão do Instituto.
"Criamos uma oportunidade para os filhos
e netos dos nossos servidores conhecerem
o nosso trabalho. Foi bastante divertido e
não deixa de ser uma forma de incentiválos a gostar das áreas de saúde e de
pesquisa", disse Marcos Silveira, gerente
do setor e idealizador da visita,
destacando o "trabalho coletivo" de toda a
equipe de Transportes.

No segundo andar do prédio de Ensino, o
pesquisador Afonso Rodrigues de Aquino
recebeu os visitantes no Nuclespaço. O
local foi concebido para apresentar, de
forma clara e acessível, informações sobre
a Energia Nuclear e suas diversas
aplicações. Também foi visitado o Espaço
de Memória Carlos Benedicto Ramos
Parente, inaugurado durante as
comemorações dos 60 anos do Reator
Nuclear IEA-R1.
O Trem da Alegria que circulou com os
visitantes pelas arborizadas alamedas do
Instituto foi uma atração à parte. Para
quem quisesse passar o dia, foi montada,

Sorte das crianças, que se divertiram
muito. Gustavo Jorgio Cruz, de 6 anos, que
o diga. Por alguns minutos, ele atuou
como motorista e "socorrista", e ficou
"encantado", segundo sua mãe, Thais
Jorgio dos Santos Cruz, auxiliar
administrativa tercerizada. O IPEN de
Portas Abertas contou com o apoio da
Minc Corretora, da Tokio Marine, da Sul
América e da Porto Seguro.
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Oito alunos de Iniciação Científica do
IPEN foram "Destaque" nas
apresentações orais durante o Seminário
Anual de Avaliação dos Programas de
Iniciação Científica e Tecnológica da
CNEN – PIBIC/PROBIC/PIBITI. O evento
aconteceu nos dias 6 e 7 de dezembro,
no prédio do Ensino. Este ano, o
cientista homenageado foi o médico
brasileiro Oswaldo Cruz (1872-1917), e a
palestra de abertura, proferida pela
pesquisadora Waldely de Oliveira Dias,
do Instituto Butantan, foi sobre o tema
"Os Programas de Imunização no Brasil:
da Revolta das Vacinas ao Controle de
Doenças”, com alusão ao legado
deixado por Cruz (ver boxe).
Os agraciados do Instituto pela melhor
apresentação oral, por sessão, foram:
Renan Passos Freire (Carlos Roberto
Jorge Soares), Gabriela Vieira Gomes
(Denise Maria Zezell), Raynara Maria
Silva (Monica Beatriz Mathor), Carlos
Eduardo Domingues Ramos (Almir
Oliveira Neto), Isis Campos Alves (Paulo
Sergio Cardoso da Silva), Lucas Frauzino
do Amaral (Eliana Nazarro dos Santos
Muccillo), Vitor Freire dos Santos
(Estevam Vitório Spinacé) e Lucas

Fotos: E.R.Paiva

IPEN tem o maior número de "Destaques"
Além desses,
também foram
"Destaque" os
estudantes
Thaylice Cristina
Sampaio Cabral
(CDTN), Luciane
Carollyne de O.
Reis Monteiro
(CRCN-NE),
Angela Souza
Gonçalves (IRD),
Ludimila Silva
Salles de Sá (IEN)
e Lucas Henrique
Campos (CTMSP).
Aparecido dos Santos Ferreira (Sonia
Licia Baldochi). Entre parênteses, o nome
dos respectivos orientadores.
"Como nos anos anteriores, o evento foi
um sucesso. É muito gratificante ver o
entusiasmo dos alunos ao fazerem as
apresentações, alguns mais nervosos,
participantes de primeira viagem, e
outros, mais experientes, já dominando
a situação. Foram várias apresentações
de alto nível, muito elogiadas pelos
avaliadores", afirmou Martha Marques
Ferreira Vieira, gerente de Ensino.

Participaram da comissão avaliadora,
representando o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), os seguintes
pesquisadores: Cristiano Luís Pinto de
Oliveira e Rafael Sá de Freitas, do
Instituto de Física da USP – IFUSP;
Daniel Carvalho Pimenta – Instituto
Butantan; Maurício Yonamine, da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
FCFUSP; e Denise de Oliveira Silva e
Hermi Felinto de Brito, do Instituto de
Química da USP – IQUSP.

‘Brasil é liderança em políticas públicas de imunização’
Quando se fala em vacina e política
pública de imunização, o Brasil tem uma
atuação muito importante no cenário
mundial, por meio de seu Programa
Nacional de Imunizações – PNI, do
Ministério da Saúde (MS). O Instituto
Butantan, em São Paulo, é o principal
centro de pesquisa e produção de
imunobiológicos do País, responsável por
grande porcentagem da produção
nacional de soros hiperimunes e de
antígenos vacinais, que compõem as
vacinas utilizadas no PNI e são distribuídos
de forma estratégica e gratuita à
população brasileira.
No Centro de Biotecnologia do Instituto, a
pesquisadora Waldely Dias (foto) coordena
projetos de desenvolvimento de novas
vacinas para coqueluche e tosse convulsa,
altamente contagiosas e perigosas para as
crianças, dentre outros estudos. Ela
proferiu a palestra de abertura do
Seminário Anual de Avaliação dos
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evento que ficou conhecido como a
"Revolta da Vacina”, em 1904, quando foi
colocada em prática a campanha de
vacinação obrigatória no País - Lei da
Vacina Obrigatória (de 31 de Outubro)..

Programas de IC e Tecnológica da CNEN,
cujo tema foi "Os Programas de
Imunização no Brasil: da Revolta das
Vacinas ao Controle de Doenças”.
Doutora em microbiologia e imunologia,
com pós-doutorado no Institut Pasteur
(França), começou sua palestra fazendo
uma retrospectiva histórica das vacinas,
que, segundo ela, "se confunde com a
história do homem”. Waldely destacou as
principais contribuições em nível mundial
e depois apresentou o percurso histórico
no Brasil desde a primeira vacinação,
contra a varíola, em 1804, mencionando o

O sanitarista Oswaldo Cruz, cientista
homenageado, foi pioneiro no estudo das
moléstias tropicais e da medicina
experimental no Brasil. Teve participação
fundamental para a aprovação dessa lei,
que permitia que brigadas sanitárias,
acompanhadas por policiais, entrassem
nas casas para aplicar a vacina à força.
Waldely também explicou sobre os
diferentes tipos de vacina, as etapas desde
a pesquisa até a distribuição no mercado,
e finalizou com dados significativos: mais
de 10 Milhões de crianças morrem por
ano, antes de completarem cinco anos de
idade. "2,5 milhões dessas mortes
poderiam ser evitadas com vacinas já
disponíveis ou em desenvolvimento”.

Novo Centro

EDITAL FAPESP/SHELL

US$ 16 mi para estudar energias alternativas
O IPEN foi uma das três instituições
contempladas, com USP e Unicamp, em
edital para a criação do Centro de Pesquisa
em Novas Energias, em São Paulo,
confirmando sua excelência na área de
energias sustentáveis. Fapesp e BG E&P
Brasil, empresa subsidiária do Grupo Shell,
são as financiadoras do projeto, estimado
em US$ 16,6 mi. Desse montante, cerca de
US$ 5 mi serão coordenados pelo Centro
de Células a Combustível e Hidrogênio
(CCCH), unidade principal que vai executar
a pesquisa no Instituto. O resultado foi
anunciado no dia 21 de dezembro.

E. R. Paiva

Iniciação Científica

SEMINÁRIO ANUAL

Desde 2000, o IPEN pesquisa sistemas
energéticos eficientes e de baixo impacto
ambiental, com foco no desenvolvimento
da tecnologia de células a combustível,
dispositivos que convertem a energia

Edital Fapesp/Shell visa a criação
de um Centro de Pesquisas em
Energias Novas. Apenas três
instituições são contempladas,
entre elas, o IPEN, que receberá
cerca de US$ 5 mi. O Centro de
Célula a Combustível e Hidrogênio
será a principal unidade executora.
química do hidrogênio em energia elétrica
de forma limpa. Ao longo de quase duas
décadas, o Instituto se tornou referência
nacional nesta área, conduzindo estudos
em materiais, eletroquímica e catálise para
células a combustível e para a produção de
hidrogênio.
A chamada foi divulgada no primeiro
semestre, com data limite para envio das
propostas em 9 de junho de 2017. De
acordo com a Fapesp, foram recebidas 12
submissões, cobrindo as quatro divisões
com os seguintes tópicos de pesquisa :
"Transportadores de alta densidade de
energia”, "Armazenamento avançado de
energia”, "Conversão de metano em
produtos” e "Ciência de materiais
computacional ”. Estas divisões comporão
o novo centro de pesquisas em energias
avançadas.
Cada proposta recebeu pareceres de
assessoria ad hoc e foi analisada por um
painel de especialistas. O Comitê Gestor
avaliou a documentação e, após discussão
preliminar, enviou críticas e pedidos de
esclarecimento identificados nos

pareceres, para manifestação dos
proponentes. Depois de examinadas as
respostas dos proponentes, o Comitê
Gestor realizou as entrevistas de
esclarecimentos previstas na chamada e,
depois de quase seis meses de análises e
expectativa, anunciou os vencedores.
"Esse projeto marca uma nova fase do
CCCH, abrindo linhas de pesquisa
inovadoras e consolidando nossa atuação
no IPEN. Talvez os dois principais méritos
da nossa proposta sejam o caráter
inovador da pesquisa e a equipe reunida,
composta por pesquisadores do CCCH, do
CCTM, da Universidade Federal do ABC e
nossos parceiros de centros de referência
no mundo”, afirmou o físico Fábio Coral,
gerente do Centro.
O IPEN vai executar, junto com a
Universidade Federal do ABC e parceiros
da Dinamarca, Alemanha, França, Estados
Unidos e Portugal, a divisão "Conversão do
Metano para Produtos - Rota sustentável
para a conversão de metano com
tecnologias eletroquímicas avançadas”,
tendo Coral como PI (pesquisador
principal – o "coordenador” do projeto).
"Diamante dos gases"
"O principal objetivo desta divisão é
investigar rotas para a oxidação parcial do
metano em moléculas que são matériaprima para indústria química e
combustíveis, como o etano e o metanol.
Cenários futuros prevêem que o metano
será disponível e abundante, motivando o
interesse em se estabelecer novas rotas

tecnológicas para a conversão deste
insumo em produtos de maior valor
agregado”, explica Coral.
Este gás, segundo ele, pode ser
considerado o "diamante dos gases" por
sua estabilidade. "Portanto, o desafio será
usar técnicas eletroquímicas, em reatores
similares às células a combustível, para
promover as reações de interesse. O tema
é de fronteira e muito desafiador,
representando novos rumos da pesquisa
de todo o time envolvido”, acrescenta.
O Instituto de Química e a Faculdade de
Engenharia Química, da Unicamp, e o
Instituto de Química de São Carlos, da
Universidade de São Paulo (USP), foram
contemplados para a Divisão "Portadores
Densos de Energia”, Divisão
"Armazenamento Avançado de Energia” e
Divisão "Ciência dos Materiais
Computacional”, respectivamente.
"Estamos muito orgulhosos dessa
conquista. O processo de seleção foi duro,
com várias etapas que incluíram
entrevistas com assessores internacionais.
Além disso, os concorrentes eram todos
de excelente competência e tradição. A
seleção recaiu sobre um grupo de sangue
jovem, criativo e de muita energia, sem
trocadilhos. A verba deste projeto vai
praticamente dobrar o orçamento IPEN
nos próximos anos, além de sinalizar para
a sociedade nossa excelência nessa área”,
ressaltou Marcelo Linardi, diretor de
Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino
(DPDE) do IPEN.
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Editorial

Gestão de Projetos

Mais uma opção de acesso à gestão de projetos

CARTÃO
DE VISITA

O Escritório de Gestão de Projetos (EGP)
do IPEN, vinculado à Diretoria de Pesquisa,
Desenvolvimento e Ensino (DPDE), acaba
de lançar a sua página no Portal IPEN
(www.ipen.br), com o objetivo de facilitar o
acesso de pesquisadores e demais
interessados no gerenciamento de seus
projetos científicos individuais, temáticos
ou institucionais. Para acessá-la, basta
clicar no botão "Gestão de Projetos” na
barra de menu que fica à esquerda da tela.

O pesquisador Marco Antônio
Stanojev Pereira, doutor em
Tecnologia Nuclear pelo IPEN/USP e
pesquisador colaborador do Insituto,
acaba de lançar o livro
"Imageamento com Nêutrons: 30
anos de atividades no IPEN-CNENSP” (ISBN 978-85-923404-1-4,
205pp.), no qual apresenta, "de uma
forma bastante sucinta”, como
ressalta, o trabalho realizado ao
longo de três décadas pelo Grupo
de Radiografia com Nêutrons,
vinculado ao Centro do Reator de
Pesquisas (CRPq) do IPEN.

Nesse caminho, há uma página de
apresentação e mais três sub menus. Na
página "Projetos Ativos”, serão
encontrados os projetos de diversas
agências de fomento, entre elas a FAPESP,
bem como outros projetos institucionais,
gerenciados pelo Escritório. Ao clicar no
título de cada projeto, outras informações

Trata-se de um trabalho de
divulgação científica que - acredita
o autor - contribuirá muito para
despertar o interesse de estudantes
oriundos das diversas áreas do
conhecimento para a tecnologia
nuclear, pois aborda, de uma forma
prática, a aplicação da técnica de
imageamento com nêutrons na
engenharia civil, bioengenharia,
arqueologia, química, física,
tecnologia da informação, e uma
infinidade de outros campos de
atuação. "É um trabalho que mostra
aos estudantes que existe no Brasil,
em São Paulo, próximo deles, uma
instituição com tradição e
reconhecimento internacional em
pesquisa científica”, diz Stanojev.
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"A intenção é que tenhamos um
canal de comunicação disponível
24 horas. As páginas estarão
sempre em atualização, dada a
dinâmica do nosso trabalho
junto aos nossos pesquisadores"
Fernando Moreira,
gerente do EGP
serão exibidas. "Disponibilizamos na
página ‘Sistema de Gestão de Projetos’ o

Weder,
Helena,
Fernando e
Linardi,
diretor da
DPDE:
equipe se
reúne com
frequência
para
analisar
projetos de
pesquisa do
Instituto.
Portal vai
dar mais
agilidade
aos
trabalhos.

Ana Paula Freire

Diversidade de conquistas

acesso ao sistema. Este acesso é restrito
aos coordenadores, por senha”, explicou
Fernando Moreira, gerente do EGP.

Moreira, salientando a sua "imensa
satisfação” ao anunciar esse canal
facilitador.

Segundo ele, também está disponível a
página "EGP Orientações”, baseada nas
principais ocorrências do trabalho
realizado pelo Escritório, bem como nas
diligências que chegam das Auditorias, a
partir das prestações de contas. "São
orientações para que os
coordenadores/pesquisadores possam
atuar de forma mais eficiente na gestão
dos documentos e procedimentos
gerenciais dos projetos”, acrescentou

"A intenção é que tenhamos um canal de
comunicação disponível 24 horas. As
páginas estarão sempre em atualização,
dada a dinâmica do nosso trabalho junto
aos pesquisadores”, disse Moreira,
salientando o incentivo do diretor da
DPDE, Marcelo Linardi. O servidor Franz
Arnold, da Gerência de Desenvolvimento
de Sistemas (GDS), foi responsável pela
construção da página, que contou com
apoio do funcionário Weder Silva.

Equipe recebeu treinamento e está habilitada na FAPESP
A equipe do Escritório de Gestão de
Projetos do IPEN está habilitada como EAIP
– Escritório de Apoio Institucional ao
Pesquisador, que é a denominação utilizada
pela FAPESP, após a realização de curso
naquela Fundação.
O EGP recebeu a visita do Grupo de
Trabalho da FAPESP cujo objetivo foi
conhecer como o apoio aos pesquisadores
tem se desenvolvido no Instituto, como
está a adesão dos pesquisadores a esse
serviço, como estão sendo feitos o controle
e manutenção das atividades e, por fim,
para informar-se acerca das ferramentas e
sistemas utilizados. Outras instituições
também foram visitadas.

Expediente
Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo
Acervo Pessoal

O livro, que estará disponível on-line
na página do IPEN para download
gratuito e também poderá ser
adquirido impresso por encomenda
diretamente à gráfica "Clube de
Autores”, no site
https://www.clubedeautores.com.br,
ou através do autor, começou a ser
delineado em 2013 e foi finalizado
durante e em conjunto com os
estudos de pós-doutorado
realizados por Stanojev, entre os
anos de 2016 e 2017, sob a
orientação do pesquisador Reynaldo
Pugliesi. É também um registro
importante no ano em que se
comemora 60 anos do IEA-R1.

EGP NO PORTAL IPEN

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 Margareth Lopes Bustos
Edição on-line

Em sua página institucional, a FAPESP
afirma ter recebido o feedback de
pesquisadores que usufruíram dos serviços
prestados e "manifestaram-se muito
satisfeitos com o resultado atingido”, diz o

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br
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texto da agência.
Essas visitas ocorreram após um
treinamento promovido pela FAPESP
direcionado aos Escritórios de Apoio
Institucional ao Pesquisador (EAIP) das
instituições de ensino e pesquisa, que
demandaram por esse auxílio.
De acordo com o divulgado no site da
FAPESP, o treinamento foi uma demanda da
comunidade científica, que buscava auxílio
para atuar na pesada carga de trabalho
exigida para gestão e administração de
projetos de pesquisa. Desse modo, o
pesquisador pode se dedicar mais à
pesquisa e a orientação dos alunos do que
a burocracia da gestão. "Tem sido uma
parceria na qual todos, FAPESP, Instituição e
Pesquisadores ganham”, diz o site da
FAPESP. Mais informações sobre os EAIP em
http://www.fapesp.br/eaip, onde está
mencionada a iniciativa do IPEN.

Para Marcelo Linardi, diretor da DPDE, o
reconhecimento da FAPESP é sempre um
incentivo a mais para os pesquisadores do
IPEN, considerando sua importância no
cenário científico brasileiro.
"A FAPESP é a principal agência de fomento
estadual no Brasil e isso faz toda a
diferença na ciência do nosso Estado e do
nosso Instituto. Quando um projeto é
aprovado ou chancelado pela FAPESP,
significa que passou por um crivo rigoroso
de especialistas. Ou seja, podemos dizer
que e é sempre um projeto de qualidade. E,
como diretor da DPDE, fico muito satisfeito
com o trabalho realizado pelo Escritório,
que é fruto de dedicação e compromisso
dos servidores envolvidos, apesar de
termos um quadro reduzido. Todos estão
realmente de parabéns", disse Linardi,
destacando que "a DPDE atua para facilitar
o trabalho dos pesquisadores".
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Assinatura de acordo consolida novo avanço

"Esse contrato se adiciona ao esforço
empreendido pela CNEN e a Amazul para
realização do projeto detalhado do Reator

Governos brasileiro e argentino consideram parceria "estratégica"

e seus prédios e sistemas”, afirmou José
Augusto Perrotta, coordenador técnico do
empreendimento, cujo escritório fica
situado no campus do IPEN, na Cidade
Universitária, em São Paulo.
O RMB trará benefícios sociais importantes
para a população brasileira, pois garantirá
a produção autônoma de radioisótopos,
principalmente o Molibdênio-99,
permitindo a ampliação do uso da
medicina nuclear no país. Hoje, o Brasil
depende integralmente da importação do
insumo para a produção de radiofármacos,
utilizados, entre outros, no combate ao
câncer. O Reator auxiliará ainda projetos

O projeto sela a
parceria entre Brasil e
Argentina na área
nuclear e é considerado
estratégico, conforme
assertiva de Mauricio
Macri e de Michel
Temer nas Declarações
Presidenciais Conjuntas
de julho e outubro de
2016, e no Plano de

AIEA quer operação "sustentável" de reatores
Reconhecendo o protagonismo do IPEN na área nuclear, Agência patrocinou workshop dirigido a
profissionais de operação, manutenção e segurança de reatores de pesquisa na América Latina e Caribe.

Ação assinado por ambos os presidentes,
em 7 de fevereiro. No ano passado, os dois
países comemoraram os 25 anos da
Agência Brasileiro-Argentina de
Contabilidade e Controle de Material
Nuclear (ABACC). O RMB deverá ainda
propiciar plataforma de cooperação para
os demais países do Mercosul.
Além de Macri e Temer, participaram da
51ª Cúpula os presidentes Tabaré Vázquez,
do Uruguai, Horacio Cartes, do Paraguai,
David Arthur Granger, da Guiana, e Evo
Morales, da Bolívia, além do ministro das
Relações Exteriores do Chile, Heraldo
Muñoz Valenzuela.

Arte: Edvaldo Paiva

O RMB é um reator de pesquisa brasileiro,
que contará com desenho à semelhança
do projeto argentino RA-10. Responsável
pelo projeto, a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), autarquia
vinculada ao Ministério da Ciência
Tecnologia Inovação e Comunicações
(MCTIC), trabalha em parceria com a
AMAZUL, co-executora, e com a Fundação
PATRIA, parte brasileira responsável pela
contratação da empresa argentina INVAP,
que elaborará o projeto detalhado de
engenharia do reator e sistemas
associados. Esse contrato é financiado com
recursos de convênio FINEP.

na área científica, por
meio da utilização de
feixes de nêutron para
a pesquisa e testes de
materiais nucleares.

Divulgação MRO

O maior empreendimento nacional para a
área nuclear, na atualidade, o Reator
Multipropósito Brasileiro (RMB), ganhou
um novo impulso nesta quinta-feira, 21 de
dezembro, com a assinatura do contrato
que dará continuidade à execução do
projeto, por meio da Comissão Binacional
de Energia Nuclear (COBEN) e no âmbito
da cooperação Brasil e Argentina. As
negociações foram concluídas em paralelo
à 51ª Cúpula de Chefes de Estado do
Mercosul e Estados Associados, realizada
nesse dia, no Palácio Itamaraty, em Brasília.

BOAS & NOVAS
IPEN recebe condecoração da Marinha

Em 13 de dezembro de 2017, data em
que é nacionalmente comemorado o
Dia do Marinheiro, o Comando do 8º
Distrito Naval condecorou o IPEN com a
medalha "Mérito Tamandaré”. O
superintendente Wilson Calvo
representou o Instituto na cerimônia,
que também homenageou o
coordenador técnico do
empreendimento Reator Multipropósito
Brasileiro, José Augusto Perrotta.
Homenagem a Linda Caldas
A física Linda Caldas foi a pesquisadora
homenageada da edição 2017 do
Congresso Brasileiro de Metrologia das
Radiações Ionizantes (CBMRI), que
anualmente destaca personalidades
importantes na área, por seu trabalho
dedicado, pioneirismo e inovação na
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área de metrologia das radiações ionizantes
no Brasil. O evento, realizado em Fortaleza
(CE) no período de 26 a 29 de novembro, é
promovido pela Sociedade Brasileira de
Metrologia, em parceria com Inmetro e
Instituto de Radioproteção e Dosimetria.

Em visita oficial ao IPEN, o diretor de Ciclo
do Combustível e Tecnologia de Rejeito da
Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA), Chistophe Xerri, conheceu as
instalações do Reator IEA-R1, no CRPq, do
Reator Nuclear de Pesquisa IPEN-MB/01, no
CEN, e também os Centros de
Radiofarmácia (CR) e do Combustível
Nuclear (CNN). A visita, realizada em 26 de
outubro, encerrou-se com uma reunião
entre Xerri e o superintendente do
Instituto, Wilson Calvo.

Aceleradores de elétrons em debate
O Centro de Tecnologia das Radiações
(CTR) do IPEN, em parceria com o
Instituto Fraunhofer, (FEP), Alemanha, e o
Centro Alemão de Ciência e Inovação
(DWIH) promoveram o workshop "AcEL –
Accelerated Electrons for Life”, nos dias 6 e
7 de novembro. O objetivo do evento,
coordenado pelo pesquisador Samir Luiz
Somessari, foi reunir especialistas,
representantes de empresas e instituições
de pesquisa para discutir as principais
aplicações e novas tecnologias com
aceleradores de elétrons. Dentre as
aplicações possíveis, tem-se o tratamento
de efluentes, produção de vacinas,
desinfecção de sementes e esterilização
de alimentos e embalagens. A realização
do AcEL no IPEN é resultado do
protagonismo do Instituto nessa área.

Págs. 6 e 7

Portas Abertas
Aprendendo Física
de forma divertida
Programa de Pós-Graduação
em Tecnologia Nuclear
IPEN/USP mantém nota 6 na
avaliação quadrienal da Capes.
Resultado é comemorado pela
CPG, que agora vai focar nos
aspectos a serem melhroados.
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