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Curso no IPEN Apoio à pesquisa

Em parceria com a Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA), o IPEN promoveu o curso "Síntese e 

Controle de Qualidade de Novos Traçadores PET". O 

professor Philip Elsinga, da Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade de Groningen, Holanda.

Fundep se apresenta ao IPENNovos traçadores PET
Agência, que realiza gerenciamento administrativo e 

financeiro de projetos de importantes centros de 

ensino e pesquisa do Brasil, é credenciada pela CNEN 

e se apresenta como mais uma oportunidade para os 

pesquisadores do Instituto.
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BOAS E NOVAS

Quatro duetos encantam público no IPEN

CNEN "60 ANOS"

Na programação da semana 
ocomemorativa do 60  aniversário da 

CNEN, no dias de 10 e 14 de outubro, 

foram realizadas três edições especiais 

do Ciclo de Palestras Grandes Nomes, 

Grandes Temas. Na segunda-feira, 10,, 

foi abordado o tema foi "60 anos de 

história da CNEN", por Rex Nazaré 

Alves, ex-presidente da autarquia. Em 

seguida, o Contra-Almirante André Luís 

Ferreira Marques – Centro Tecnológico 

da Marinha em São Paulo (CTMSP) 

falou sobre "O Programa Nuclear da 

Marinha e suas interações com a 

CNEN". Na sexta-feira, 14, Jaume 

Carbonell, do Centre National de La 

Recherche Scientifique (CNRS), abordou 

o tema "On the possible existence of 

pure neutron nuclei". As três palestras 

foram transmitidas para servidores de 

todas as unidades de pesquisa da 

CNEN, via intranet da sede. 

NEA disponibiliza estudo 

A Nuclear Energy Agengy (NEA) publicou 

estudo sobre a projeção de mercado 

para o suprimento de radioisótopos para 

a área médica 2016-2021. O documento 

completo, intitulado The Supply of 

Medical Radioisotopes, já está disponível 

em .pdf no link http://www.oecd-

nea.org/cen/docs/2016/sen-hlgmr2016-

2.pdf

IPEN participa de encontro na Unesp

O pesquisador Otávio Luís de Oliveira, 

do Centro de Engenharia Nuclear (CEN) 

do IPEN, foi um dos palestrantes 

durante a 35ª Semana de Engenharia 

Elétrica da Unesp, em Ilha Solteira, 

evento que se realizou no período de 

19 a 23 de setembro. O objetivo do 

evento era oferecer aos novos 

engenheiros informações sobre o 

mercado de trabalho e possíveis áreas 

de atuação para profissionais 

capacitados. Participaram cerca de 70 

pessoas da Unesp e de outras 

instituições de ensino e pesquisa do 

Estado de São Paulo.

Quatro duetos formados por alunos do 

Departamento de Música da Escola de 

Comunicações e Artes (ECA/USP) se 

apresentaram no já tradicional evento 

"Quartas Musicais" deste mês de 

setembro e encantaram o público 

presente no Auditório Rômulo Ribeiro 

Pieroni, do Instituto.  

O primeiro a se apresentar era 

composto pelos músicos Lucas Martins 

e Diesney Leite tocando violino e viola, 

respectivamente. Eles interpretaram 

"Passacaglia", de Halvorsen. Rafaela 

Roman, acompanhada ao piano por 

Henrique Scrocco, interpretou a 1ª série 

Canções de Amor, do maestro 

amazonense Cláudio Santoro. 

Na sequência, o dueto formado por Ana 

Laura Gentille, ao piano, e Felipe Parisi, 

no cello, tocaram obras de Henrique 

Oswald, David de Souza e Camargo 

Guarnieri. Encerrarando o concerto, foi a 

vez do dueto Entre Latinos, formado 

pela flautista Ângela Coltri e Jose 

Valência, ao violão, mostrar seu talento. 

As apresentações são gratuitas e 

coordenadas pelo Prof. Michael Alpert, 

do Laboratório de Música de Câmara 

(Lamuc) da ECA/USP.  Professor da 

trompa, Alpert é formado Instrumento 

pela Boston University (1976) com  
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IPEN desenvolve software livre para
facilitar o estudo da cristalografia 

Chamado de  

CristalWalk, o software 

foi desenvolvido no 

doutoramento de 

Fernando Bardella, sob 

a orientação de Ricardo 

Mendes Leal Neto, 

pesquisador do Centro 

de Ciência e Tecnologia 

de Materiais (CCTM). 

Uma das vantagens é a 

compatibilidade com 

tablets e celulares.

mestrado e doutorado em Musicologia 

na USP. Já foi membro da Orquestra 

Municipal de São Paulo (OMSP), da 

Orquestra Sinfônica Estadual de São 

Paulo (OSESP), da Orquestra Sinfonia 

Cultura de Rádio e Televisão Cultura e 

da Orquestra Jazz Sinfônica (OJS).

Pelo IPEN, a coordenação do  "Quartas 

Musicais" é de Edvaldo Paiva, da Assessoria 

de Comunicação Institucional (ACI). 

Para ele, a série de concertos de música de 

câmara, apresentados há oito anos no 

Instituto, "permite aos público presenciar o 

surgimento de promissores músicos e 

compositores". 
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Em sentido horário: Lucas e Diesney, Felipe e Ana Laura, Ângela e José Valência e Rafaela e Henrique  

IPEN passa a integrar Rede de Avaliação do MS

Pág. 3

Protagonismo do Instituto no desenvolvimento da medicina nuclear e da braquiterapia no país 

garantiu ingresso de duas pesquisadores na Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

– REBRATS, do Ministério da Saúde (MS). Maria Elisa Rostelato, do Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR), é membro titular, e Lorena Pozzo, do Centro de Radiofarmácia (CR), suplente.
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Editorial

Ciência para todos 
tecnologia, "o acesso irrestrito ao 

conhecimento, a reprodutibilidade e a 

transparência são pilares fundamentais da 

atividade científica. Nesse sentido, o 

software livre é peça essencial dessa 

atividade nos dias atuais. Com o 

CrystalWalk, esperamos oferecer nossa 

contribuição para construção de um 

contexto para o desenvolvimento da 

ciência cada vez mais aberto e 

colaborativo" (páginas 4 e 5). 

O protagonismo do IPEN na área de 

saúde  garantiu, pela primeira vez, 

assento de duas pesquisadoras na Rede 

Brasileira de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde – REBRATS, do Ministério da Saúde 

(MS). Maria Elisa Rostelato (membro 

titular) e Lorena Pozzo (suplente) 

representam o Instituto (página 3). 

Protagonismo que se estende também à 

área de tomografia industrial, que levou o 
oIPEN a coordenar o 8  Congresso Mundial 

de Tomografia de Processos Industriais, 

em Foz do Iguaçu (página 6).

Como ciência não se faz sem parceria, 

outras realizações do IPEN ganham 

destaque nesta edição justamente pela 

importância dos parceiros: Um curso 

sobre síntese e controle de qualidade de 

novos traçadores PET foi promovido com 

o apoio da Agência Internacional de 

Energia Atômica (página 6))  e outro 

sobre Imonuensaios em parceria com a 

Empresa Pensabio (página 7). E que, com 

tantos bons resultadis, venham novas 

oportunidades de fomento. A Fundep, 

sediada em Belo Horizonte (MG), abriu 

essa possibilidade ao se apresentar no 

IPEN (página 7).

Com o espírito de oferecer a estudantes e 

professores uma alternativa para o estudo 

de estruturas cristalinas e assim suprir as 

deficiências nas ferramentas de ensino-

aprendizagem, pesquisadores do IPEN se 

propuseram a desenvolver um software 

didático destinado à criação e à 

visualização dessas estruturas num 

ambiente tridimensional interativo. 

De tecnologia totalmente nacional, o 

projeto, batizado de CrystalWalk, 

resultado de pesquisa de doutorado de 

Fernando Bardella, preconizou os 

princípios do software livre, da 

acessibilidade e da democratização do 

conhecimento em seu processo de 

desenvolvimento, oferecendo acesso 

irrestrito ao código-fonte e a liberdade 

para estudá-lo, modificá-lo e desenvolvê-

lo. 

A pesquisa foi realizada sob orientação 

de Ricardo Mendes Leal Neto, do Centro 

de Ciência e Tecnologia de Materiais 

(CCTM). Os principais diferenciais são: 1) 

Foco   na aplicação didática, voltado       

para alunos de graduação e de     pós-

graduação; 2) Tecnologia que não 

necessita ser instalado, pois funciona pela 

web, via navegador, compatível com 

tablets e celulares; e 3) suporte à 

impressão 3D de modelos estruturais.

Com essa proposta, o IPEN consolida sua 

visão de ser uma referência  na criação de 

novas oportunidades em ciência, 

tecnologia e inovação em suas áreas de 

atuação, visando promover o bem estar 

social.

Como definiram os criadores da 
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P&D FOMENTO E APOIO

Fundep, oportunidade aos pesquisadores

IPEN e Pensabio realizam curso sobre NTA e Imunoensaios
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Fundação de Desenvolvimento da 

Pesquisa (Fundep), Priscila Izabela Passos, 

participou de uma reunião aberta com 

pesquisadores e demais interessados do 

IPEN na tarde de 20 de setembro, no 

auditório Prof. Dr. Rui Ribeiro Franco, 

prédio de Ensino e Informática do 

instituto. 

Na reunião, houve uma apresentação da 

Fundep sobre alguns temas de interesse 

dos pesquisadores, em especial os que 

coordenam ou participam de projetos e 

não conhecem a fundação, ou que 

gostariam de mais informações sobre seu 

trabalho. Sediada no campus da 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), em Belo Horizonte, a Fundep é 

credenciada pela CNEN para atuação em 

projetos científicos.

Oportunidade - Para Marcelo Linardi, 

diretor de Pesquisas, Desenvolvimento e 

Ensino do IPEN, a apresentação foi 

importante na medida em que se trata de 

mais uma oportunidade aos 

pesquisadores do Instituto. 

"Vivemos um momento difícil no que diz 

respeito a apoio financeiro para 

O IPEN, por meio do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA), e a Empresa 

Pensabio realizaram, no dia 20 de 

setembro, o curso "Nanoparticle 

Tracking Analysis (NTA) e Imunoensaios - 

Ferramentas Avançadas para 

Caracterização". 

O evento, que ocorreu durante todo o 

dia, apresentou os fundamentos básicos 

e aplicações de ferramentas de alta 

tecnologia para caracterização de 

biomoléculas e nanopartículas. 

Além do método tradicional "Dynamic 

Light Scattering (DLS)", o NTA destaca-se 

tanto por apresentar a distribuição de 

tamanho baseada em número, quanto 

por estimar a concentração de 

partículas. 

As análises de imunoensaios de alta 

capacidade são capazes de revelar a 

composição e força de ligação de 

complexos moleculares. 

O objetivo do curso foi descrever o 

princípio dessas técnicas ortogonais e 

explorar sua complementariedade na 

caracterização de biomoléculas e 

nanopartículas.

Gustavo Varca, do Laboratório de 

Biomateriais do CQMA, organizou o 

evento, que teve como palestrantes 

Geisi Rojas Barreto e Danuza Rossi, 

ambas da Pensabio. 

O curso, resultado de uma parceria 

entre IPEN e a Pensabio, foi ministrado 

no auditório Prof. Dr. Alcídio Abrão, no 

prédio de Ensino e Informática do 

Instituto. "Consideramos bastante 

proveitoso", disse Gustavo.

pesquisas. A Fundep faz esse papel e, 

pelo que mostrou, com excelência. Como 

a CNEN é uma das instituições apoiadas, 

esperamos que o IPEN de alguma 

maneira não perca essa oportunidade a 

mais", disse. 

A Fundep realiza o gerenciamento 

administrativo e financeiro de projetos da 

UFMG e outros importantes centros de 

ensino e pesquisa do Brasil.

A Fundação oferece serviços exclusivos 

como: elaboração das propostas, 

captação de recursos, compras, 

importações, contratação de pessoal, 

assessoria jurídica, prestação de contas, 

gestão de concursos, entre outros. 

Izabela Passos, gerente da Fundep, em sua apresentação para pesquisadores do IPEN

Sobre a Empresa

Sediada em São Paulo, é uma das 

integrantes do Grupo Pensalab, e tem 

como objetivo promover a pesquisa e o 

desenvolvimento de inovação 

relacionada a Ciências da Vida. O Grupo 

Pensalab opera em todo território 

nacional e parte da América Latina.

Curso consolidou parceria entre IPEN e Pensabio

PARCERIA

Engenheiro formado pela Poli/USP, 

Roberto Hazenfratz-Marks 

defendeu seu doutorado direto no 

IPEN-USP em 9 de maio de 2014. 

Em 9 de setembro deste ano, viu 

divulgada pelaPró-Reitoria de Pós-

Graduação (PRPG) da USP que sua 

tese estava entre as melhores 

defendidas no período de 2014-

2015. Intitulada "Nêutrons, radiação 

e arqueologia: estudo de caso 

multianalítico de cerâmicas da 

tradição borda incisa na Amazônia 

Central", sua pesquisa teve a 

orientação do Prof. Dr. Casimiro S. 

Munita, do Centro do Reator de 

Pesquisa (CRPq) do IPEN. O 

trabalho ficou em segundo lugar na 

categoria Grandes Áreas - 

Engenharia e ganhou Menção 

Honrosa. Os critérios para 

premiação foram a originalidade, 

relevância para o desenvolvimento 

científico, tecnológico, cultural.

A cerimônia de premiação foi 

realizada em 28 de setembro, na 

Sala do Conselho Universitário. 

Além de seu orientador, estiveram 

presentes o superintendente do 

IPEN, José Carlos Bressiani, o 

presidente da Comissão de Pós-

Graduação do IPEN-USP, Delvonei 

Alves de Andrade e o gerente de 

Ensino, Roberto Frajndlich.

A tese desenvolvida por Roberto 

Hazenfratz-Marks analisa a 

existência de redes de troca entre 

populações indígenas da região 

central da Amazônia no primeiro 

milênio AD. A pesquisa utilizou-se 

de diversas áreas do conhecimento 

como História, Arqueologia, 

Etnografia, Química e Física. Os 

resultados têm impacto sobre as 

hipóteses de ocupação e 

mobilidade na Amazônia Central no 

período pré-colonial.

Na foto, o orentador Casemiro, o 

presidente da CPG, Delvonei, e o 

autor premiado, Roberto 

Hazenfratz-Marks..

CARTÃO 
DE VISITA

Roberto Frajndlich
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NOVOS TRAÇADORES PET

O curso "Synthesis and Quality Control 

on New PET Tracers" realizou-se no IPEN 

no período de 3 a 7 de outubro. Foi a 

primeira atividade programada para o 

Projeto Nacional "Improving Protocols in 

Nuclear Medicine Services and in the 

Development of New 

Radiopharmaceuticals" (BRA6027), 

fomentado pela Agência Internacional 

de Energia Atômica (AIEA) e coordenado 

pela pesquisadora Lorena Pozzo, do 

Centro de Radiofarmácia (CR).

O professor Philip Elsinga, da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade de 

Groningen, Holanda, ministrou palestras 

em que foram abordadas as técnicas ara 

produção de [18F]FLT, [18F]FColina, 

[18F]FMISO, [11C]PIB, [68Ga]PSMA e 

outros radiofármacos usados em 

Medicina Nuclear.

As aulas práticas foram acompanhadas 

por representantes das instituições que 

integram o projeto: IPEN, CDTN, CRCN e 

InsCer PUCRS. Nas atividades práticas 

do curso foi possível acompanhar e 

realizar marcações e testes de controle 

de qualidade de moléculas importantes 

para o desenvolvimento de novos 

radiofármacos, como o tosilato e a FLT.

Os participantes tiveram a oportunidade 

Síntese e Controle  

3

Colaboração TECNOLOGIAS EM SAÚDE

IPEN passa a integrar Rede de Avaliação do MS
As pesquisadores Maria Elisa Rostelato, do 

Centro de Tecnologia das Radiações (CTR), 

e Lorena Pozzo, do Centro de 

Radiofarmácia (CR), foram designadas as 

representantes (titular e suplente, 

respectivamente) do IPEN na Rede 

Brasileira de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde – REBRATS, do Ministério da Saúde 

(MS). A carta de "aceite formal” foi 

assinada no início deste mês pelo 

coordenador substituto do Comitê 

Executivo da REBRATS, Tazio Vanni.

Criada em 2011, a REBRATS está 

subordinada ao Departamento de Ciência 

e Tecnologia (DECIT), um dos quatro 

departamentos da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do MS. 

É uma rede de centros colaboradores e 

instituições de ensino e pesquisa no País 

voltada à geração e à síntese de evidências 

científicas no campo de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (ATS) no Brasil e no 

âmbito internacional.

A ATS é o processo contínuo de análise e 

síntese dos benefícios para a saúde e das 

consequências econômicas e sociais do 

emprego das tecnologias nessa área. Os 

objetivos da REBRATS são: produzir e 

disseminar estudos e pesquisas prioritárias 

no campo de ATS; padronizar 

metodologias; validar e atestar a qualidade 

dos estudos; promover capacitação 

profissional na área; e estabelecer 

mecanismos para monitoramento de 

tecnologias novas e emergentes.

De acordo com Lorena, o IPEN já vem 

contribuindo com pesquisas que poderiam 

ser consideradas como ATS, como, por 

exemplo, estudos de dosimetria clínica, 

avaliação de desempenho de PET e SPECT, 

colaboração em estudos que levam à 

padronização de metodologias de uso de 

radiofármacos e braquiterapia.

"O IPEN teve um papel fundamentaL nos 

estudos que culminaram com a 

incorporação ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) de três procedimentos de PET-CT em 

2014. CR-IPEN e Instituto do Coração 

(Incor) trabalharam juntos durante anos 

em mais de quatro pesquisas clínicas que 

resultaram em diversos antigos científicos 

sobre o uso do FDG em oncologia", 

salientou Lorena, acrescentando que o 

Instituto pode contribuir também na 

formação profissional na área, atuando 

com outros núcleos de ATS (NATS) no país 

e, em especial, no Estado de São Paulo.

"Além disso, como estamos falando de 

uma rede de colaboração, acreditamos 

que o IPEN pode atuar em conjunto com 

outros NATS no país e, em especial, com 

os do Estado de São Paulo. Na verdade, o 

NATS IPEN faz parte também da REPATS 

(Rede de ATS do Estado de SP). A REPATS 

promove reuniões e oficinas mensais, das 

quais eu tenho participado desde 2015. A 

partir deste ano, a doutora Elisa também 

começou a participar e estamos agora 

ampliando nossa atuação com alunos e 

colaboradores”, acrescentou Lorena.

Boa parte das instituições que compõem a 

Rede, no Estado de São Paulo, são 

hospitais, mas também há centros de 

ensino e pesquisa. O diferencial do IPEN, 

segundo Lorena, "é o fato de sermos um 

centro público de pesquisa e geração e 

oferta contínua de produtos para a saúde 

e que tem como principal foco o uso das 

radiações ionizantes. O IPEN é, na minha 

opinião, a instituição pública mais 

importante nessa área e, portanto, deveria 

fazer parte naturalmente desta rede”.

Protagonismo

Para a pesquisadora, a participação do 

IPEN também é uma forma de "retorno 

direto à sociedade do investimento por ela 

realizado nas pesquisas na área nuclear”. 

Lorena destaca que, embora não seja um 

hospital ou clínica ou, ainda, um gestor de 

saúde, o IPEN mantém há décadas 

colaborações com hospitais e clínicas que 

demandam seus produtos.

Como, no caso da Radiofarmácia, falamos 

do protagonismo do IPEN no 

desenvolvimento da Medicina Nuclear no 

país (e o mesmo se aplica à braquiterapia), 

nada mais natural do que abrir um campo 

de atuação cujos frutos subsidiem os 

órgãos competentes na tomada de 

decisão a respeito de incorporação, 

desincorporação e otimização de uso de 

tecnologias de saúde que usam a radiação 

ionizante”, avalia.

É a primeira vez que o IPEN participa da 

REBRATS como integrante. Antes, sua 

contribuição havia sido por meio de 

projetos e oficinas do Programa de 

Pesquisa para o SUS (PPSUS) – 

FAPESP/CNPq e editais específicos do 

CNPq. O pedido de adesão do IPEN foi 

acolhido pelo Comitê Executivo em menos 

de uma semana, o que, segundo Lorena, 

"indica a real necessidade de nosso país de 

estudos de ATS na área de nuclear”. 

Otimista, a pesquisadora diz que, com a 

implementação do núcleo de ATS no IPEN, 

estes estudos ganharão visibilidade junto à 

sociedade e, em especial, ao Ministério da 

Saúde e operadores de saúde diversos. 

Quanto ao processo de escolha das 

responsáveis no Instituto, Lorena explica 

que Elisa Rostelato foi escolhida devido à 

sua grande experiência na pesquisa e 

produção em braquiterapia e pela sua 

produção acadêmica. "É um prazer 

participar da REBRATS e poder contribuir 

ainda mais para a saúde no país”, diz.
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Elisa Rostelato: experiência na pesquisa com braquiterapia e produção acadêmica garantiram indicação

de conhecer alguns centros e grupos de 

pesquisa cujos trabalhos estão 

relacionados à Medicina. 

Durante dois períodos, eles realizaram 

visitas nos Centros de Lasers e 

Aplicações (CLA), de Tecnologia das 

Radiações (CTR) e do Reator de Pesquisa 

(CRPq), além das instalações de 

Produção, Controle de Qualidade e de 

Aceleradores Cíclotron do Centro de 

Radiofarmácia (CR).

Participaram do evento 111 inscritos, 

das mais diversas formações, de 

diferentes regiões do país e, na maioria, 

com até cinco anos de experiência na 

área. O superintendente do IPEN, José 

Carlos Bressiani, e o diretor de Produtos 

e Serviços, Jair Mengatti, estiveram na 

abertura do evento.

Prof. Philip Elsinga, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Groningen, Holanda

Destaque na área de tomografia industrial, CTR-IPEN coordena 
o8  Congresso Mundial de Tomografia de Processos Industriais 

 Tomography - WCIPT8, realizado em 

Foz do Iguaçu, no período de 26 a 29 de 

setembro. O protagonismo do IPEN foi 

um reconhecimento ao seu papel de 

destaque na área de tomografia 

industrial.

O WCIPT8 deu continuidade aos 

eventos já bem sucedidos em Reino 

Unido (1999), Alemanha (2001), Canadá 

(2003) Japão (2005) Noruega (2007), 

China (2010), Polónia (2013). Nesta 

oitava edição, foram abordadas todas as 

alternativas técnicas envolvidas na 

tomografia industrial, dentre elas 

tomografia por sensores de capacitância 

elétrica; tomografia com raios X e 

radiação gama; tomografia por emissão 

e por transmissão; algoritmos de 

reconstrução de imagens tomográficas 

(algoritmos algébricos, estatísticos e 

iterativos); os recentes avanços das 

gerações metodológicas dos 

tomógrafos (1ª a 5ª gerações 

tecnológicas); modelagem e simulações 

e inovações na tomografia industrial.

Os congressos sobre Tomografia de 

Processos Industriais são promovidos 

pela Sociedade Mundial de Tomografia 

Industrial (ISIPT) com sede em 

Manchester (Inglaterra).

 O Congresso Mundial é realizado tri-

anualmente em países que se 

destacaram na área da tomografia 

industrial. É um fórum para cientistas e 

engenheiros se reunirem para 

apresentar e discutir o estado da arte e 

as inovações da tomografia de 

processos e aplicações industriais; 

medições de fluxos multifásicos e 

ensaios não destrutivos dinâmicos.

A pesquisadora 

Margarida M. 

Hamada do 

Centro de 

Tecnologia das 

Radiações (CTR) 

do IPEN, 

coordenou o o 
th8  World 

Congress on 

Industrial 

Process 
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CIÊNCIA DE MATERIAIS 

Alunos de graduação e pós-

graduação das áreas de Engenharia e 

Ciência dos  Materiais já contam com 

software muito útil para criar e 

visualizar com facilidade estruturas 

cristalinas num ambiente 

tridimensional virtual, seguindo um 

processo passo-a-passo bastante 

simplificado e interativo, que 

demanda a participação ativa e 

consciente do usuário no processo 

criativo. Chamado de  CristalWalk, o 

software foi desenvolvido no 

doutoramento de Fernando Bardella, 

sob a orientação de Ricardo Mendes 

Leal Neto, pesquisador do Centro de 

Ciência e Tecnologia de Materiais 

(CCTM), do IPEN.

De acordo com Bardella, o projeto 

surgiu da percepção de deficiências 

nas ferramentas de ensino-

aprendizagem empregadas no estudo 

da ciência dos materiais, em 

particular, de estruturas cristalinas. “O 

correto entendimento desse tema 

demanda habilidade associada à 

visualização em três dimensões, além 

de conceitos nem sempre abordados 

ou explorados pelos livros didáticos 

pertinentes à área de materiais, 

especificamente à cristalografia. O 

que nós  propomos é  facilitar o 

aprendizado a partir de uma 

implementação inédita do conceito 

de rede e motivo, baseada em 

pressupostos construtivistas”, 

afirmou. 

Para entender a importância desse 

software no campo da cristalografia, 

basta imaginar que muitas 

propriedades físicas e químicas 

dependem em maior ou menor grau 

das estruturas cristalinas, de modo 

que seu estudo é fundamental para o 

progresso das ciências aplicadas e 

das áreas de tecnologia e 

desenvolvimento de materiais, 

incluindo metais e ligas, cerâmicas, 

alguns vidros e polímeros, bem como 

a concepção de medicamentos, 

segundo explicou o pesquisador 

Ricardo Leal. 

Cristalografia é um ramo da ciência 

que lida tanto com as formas 

geométricas de cristais quanto com 

suas estruturas internas e 

propriedades. Um cristal pode ser 

definido, de um modo simples, como 

um sólido cujos átomos estão 

regularmente distribuídos de acordo 

com padrões geométricos bem 

definidos. “Nos cristais naturais, as 

formas externas que conhecemos são 

reflexo dessa organização interna”, 

acrescentou Ricardo. 

Metodologia

Durante o desenvolvimento da 

pesquisa, houve testes e avaliações 

com alunos do curso de graduação e 

de pós-graduação, das disciplinas 

Caracterização Física de Materiais e 

Ciência dos Materiais e Técnicas de 

Caracterização Física e Química de 

Materiais, respectivamente. Bardella 

afirmou que o retorno obtido foi 

muito importante para o 

aprimoramento da versão atual do 

software. “O processo de 

desenvolvimento e implementação 

tecnológica preconizou os princípios 

do software livre, da acessibilidade e 

da democratização do 

conhecimento”.

Foram propostas duas estratégias 

para abordar as principais 

dificuldades de entendimento de 

estruturas cristalinas. A primeira 

consiste em diversos recursos de 

visualização e interação de modo que 

o usuário tenha uma experiência 

multifacetada com as estruturas 

criadas. A segunda, denominada 

“narrativa didática”, é uma ferramenta 

com a qual o usuário pode expressar 

sua criatividade didática por meio de 

sequências de visualização que 

podem ser compartilhadas, recurso 

muito útil para professores, por 

exemplo. 
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Bardella salienta que também foram 

incorporadas "com sucesso" outras 

funcionalidades didáticas que se 

provaram eficazes para garantir plena 

acessibilidade aos recursos do 

CrystalWalk e aumentar seu alcance 

social. "Por exemplo o suporte à 

interação avançada e às tecnologias 

de interface de Realidade Virtual, 

suporte à impressão 3D e plataforma 

de publicação online”, disse, 

destacando que o software, 

compatível também com tablets e 

celulares, não precisa ser instalado no 

computador do usuário, bastando 

digitar na barra de endereço do 

navegador a url <http://cw.gl>, 

inclusive sem a necessidade de 

cadastro prévio.

“Foi um longo caminho percorrido 

entre a ideia de conceber o software 

e sua implementação. O trabalho 

segue, pois a melhoria contínua é 

intrínseca deste tipo de 

desenvolvimento. Almejamos que o 

CrystalWalk se torne uma ferramenta 

de empoderamento efetivo para 

alunos, professores e pesquisadores 

envolvidos com a ciência dos 

materiais e tenha seu uso 

disseminado no Brasil e fora dele. E 

temos muita satisfação de anunciar a 

sua inclusão na base de dados da 

União Internacional de Cristalografia 

(IUCr)”, concluiu Ricardo.

Software vai facilitar estudo de estruturas cristalinas
Compatível com 

tablets e celulares

O objetivo da pesquisa de Bardella (foto) é facilitar o estudo na área de cristalografia. 

Para ele, o  acesso irrestrito ao conhecimento, o alcance social dos resultados e a 

transparência são pilares fundamentais da atividade científica. "Com o CrystalWalk, 

esperamos oferecer nossa contribuição para construção de um contexto para o 

desenvolvimento da ciência cada vez mais aberto e colaborativo", diz.

Título: "CrystalWalk: um software 

didático-interativo para síntese e 

visualização de estruturas 

cristalinas”

Autor: Fernando Bardella
Orientador: Ricardo Mendes Leal 
Neto - CCTM/IPEN
Programa de Pós-Graduação em 
Tecnologia Nuclear IPEN/USP

SOBRE A TESE

http://cw.gl
http://cw.gl
http://cw.gl
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IPEN promove curso em parceria com AIEA
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NOVOS TRAÇADORES PET

O curso "Synthesis and Quality Control 

on New PET Tracers" realizou-se no IPEN 

no período de 3 a 7 de outubro. Foi a 

primeira atividade programada para o 

Projeto Nacional "Improving Protocols in 

Nuclear Medicine Services and in the 

Development of New 

Radiopharmaceuticals" (BRA6027), 

fomentado pela Agência Internacional 

de Energia Atômica (AIEA) e coordenado 

pela pesquisadora Lorena Pozzo, do 

Centro de Radiofarmácia (CR).

O professor Philip Elsinga, da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade de 

Groningen, Holanda, ministrou palestras 

em que foram abordadas as técnicas ara 

produção de [18F]FLT, [18F]FColina, 

[18F]FMISO, [11C]PIB, [68Ga]PSMA e 

outros radiofármacos usados em 

Medicina Nuclear.

As aulas práticas foram acompanhadas 

por representantes das instituições que 

integram o projeto: IPEN, CDTN, CRCN e 

InsCer PUCRS. Nas atividades práticas 

do curso foi possível acompanhar e 

realizar marcações e testes de controle 

de qualidade de moléculas importantes 

para o desenvolvimento de novos 

radiofármacos, como o tosilato e a FLT.

Os participantes tiveram a oportunidade 

Síntese e Controle  

3

Colaboração TECNOLOGIAS EM SAÚDE

IPEN passa a integrar Rede de Avaliação do MS
As pesquisadores Maria Elisa Rostelato, do 

Centro de Tecnologia das Radiações (CTR), 

e Lorena Pozzo, do Centro de 

Radiofarmácia (CR), foram designadas as 

representantes (titular e suplente, 

respectivamente) do IPEN na Rede 

Brasileira de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde – REBRATS, do Ministério da Saúde 

(MS). A carta de "aceite formal” foi 

assinada no início deste mês pelo 

coordenador substituto do Comitê 

Executivo da REBRATS, Tazio Vanni.

Criada em 2011, a REBRATS está 

subordinada ao Departamento de Ciência 

e Tecnologia (DECIT), um dos quatro 

departamentos da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do MS. 

É uma rede de centros colaboradores e 

instituições de ensino e pesquisa no País 

voltada à geração e à síntese de evidências 

científicas no campo de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (ATS) no Brasil e no 

âmbito internacional.

A ATS é o processo contínuo de análise e 

síntese dos benefícios para a saúde e das 

consequências econômicas e sociais do 

emprego das tecnologias nessa área. Os 

objetivos da REBRATS são: produzir e 

disseminar estudos e pesquisas prioritárias 

no campo de ATS; padronizar 

metodologias; validar e atestar a qualidade 

dos estudos; promover capacitação 

profissional na área; e estabelecer 

mecanismos para monitoramento de 

tecnologias novas e emergentes.

De acordo com Lorena, o IPEN já vem 

contribuindo com pesquisas que poderiam 

ser consideradas como ATS, como, por 

exemplo, estudos de dosimetria clínica, 

avaliação de desempenho de PET e SPECT, 

colaboração em estudos que levam à 

padronização de metodologias de uso de 

radiofármacos e braquiterapia.

"O IPEN teve um papel fundamentaL nos 

estudos que culminaram com a 

incorporação ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) de três procedimentos de PET-CT em 

2014. CR-IPEN e Instituto do Coração 

(Incor) trabalharam juntos durante anos 

em mais de quatro pesquisas clínicas que 

resultaram em diversos antigos científicos 

sobre o uso do FDG em oncologia", 

salientou Lorena, acrescentando que o 

Instituto pode contribuir também na 

formação profissional na área, atuando 

com outros núcleos de ATS (NATS) no país 

e, em especial, no Estado de São Paulo.

"Além disso, como estamos falando de 

uma rede de colaboração, acreditamos 

que o IPEN pode atuar em conjunto com 

outros NATS no país e, em especial, com 

os do Estado de São Paulo. Na verdade, o 

NATS IPEN faz parte também da REPATS 

(Rede de ATS do Estado de SP). A REPATS 

promove reuniões e oficinas mensais, das 

quais eu tenho participado desde 2015. A 

partir deste ano, a doutora Elisa também 

começou a participar e estamos agora 

ampliando nossa atuação com alunos e 

colaboradores”, acrescentou Lorena.

Boa parte das instituições que compõem a 

Rede, no Estado de São Paulo, são 

hospitais, mas também há centros de 

ensino e pesquisa. O diferencial do IPEN, 

segundo Lorena, "é o fato de sermos um 

centro público de pesquisa e geração e 

oferta contínua de produtos para a saúde 

e que tem como principal foco o uso das 

radiações ionizantes. O IPEN é, na minha 

opinião, a instituição pública mais 

importante nessa área e, portanto, deveria 

fazer parte naturalmente desta rede”.

Protagonismo

Para a pesquisadora, a participação do 

IPEN também é uma forma de "retorno 

direto à sociedade do investimento por ela 

realizado nas pesquisas na área nuclear”. 

Lorena destaca que, embora não seja um 

hospital ou clínica ou, ainda, um gestor de 

saúde, o IPEN mantém há décadas 

colaborações com hospitais e clínicas que 

demandam seus produtos.

Como, no caso da Radiofarmácia, falamos 

do protagonismo do IPEN no 

desenvolvimento da Medicina Nuclear no 

país (e o mesmo se aplica à braquiterapia), 

nada mais natural do que abrir um campo 

de atuação cujos frutos subsidiem os 

órgãos competentes na tomada de 

decisão a respeito de incorporação, 

desincorporação e otimização de uso de 

tecnologias de saúde que usam a radiação 

ionizante”, avalia.

É a primeira vez que o IPEN participa da 

REBRATS como integrante. Antes, sua 

contribuição havia sido por meio de 

projetos e oficinas do Programa de 

Pesquisa para o SUS (PPSUS) – 

FAPESP/CNPq e editais específicos do 

CNPq. O pedido de adesão do IPEN foi 

acolhido pelo Comitê Executivo em menos 

de uma semana, o que, segundo Lorena, 

"indica a real necessidade de nosso país de 

estudos de ATS na área de nuclear”. 

Otimista, a pesquisadora diz que, com a 

implementação do núcleo de ATS no IPEN, 

estes estudos ganharão visibilidade junto à 

sociedade e, em especial, ao Ministério da 

Saúde e operadores de saúde diversos. 

Quanto ao processo de escolha das 

responsáveis no Instituto, Lorena explica 

que Elisa Rostelato foi escolhida devido à 

sua grande experiência na pesquisa e 

produção em braquiterapia e pela sua 

produção acadêmica. "É um prazer 

participar da REBRATS e poder contribuir 

ainda mais para a saúde no país”, diz.
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Elisa Rostelato: experiência na pesquisa com braquiterapia e produção acadêmica garantiram indicação

de conhecer alguns centros e grupos de 

pesquisa cujos trabalhos estão 

relacionados à Medicina. 

Durante dois períodos, eles realizaram 

visitas nos Centros de Lasers e 

Aplicações (CLA), de Tecnologia das 

Radiações (CTR) e do Reator de Pesquisa 

(CRPq), além das instalações de 

Produção, Controle de Qualidade e de 

Aceleradores Cíclotron do Centro de 

Radiofarmácia (CR).

Participaram do evento 111 inscritos, 

das mais diversas formações, de 

diferentes regiões do país e, na maioria, 

com até cinco anos de experiência na 

área. O superintendente do IPEN, José 

Carlos Bressiani, e o diretor de Produtos 

e Serviços, Jair Mengatti, estiveram na 

abertura do evento.

Prof. Philip Elsinga, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Groningen, Holanda

Destaque na área de tomografia industrial, CTR-IPEN coordena 
o8  Congresso Mundial de Tomografia de Processos Industriais 

 Tomography - WCIPT8, realizado em 

Foz do Iguaçu, no período de 26 a 29 de 

setembro. O protagonismo do IPEN foi 

um reconhecimento ao seu papel de 

destaque na área de tomografia 

industrial.

O WCIPT8 deu continuidade aos 

eventos já bem sucedidos em Reino 

Unido (1999), Alemanha (2001), Canadá 

(2003) Japão (2005) Noruega (2007), 

China (2010), Polónia (2013). Nesta 

oitava edição, foram abordadas todas as 

alternativas técnicas envolvidas na 

tomografia industrial, dentre elas 

tomografia por sensores de capacitância 

elétrica; tomografia com raios X e 

radiação gama; tomografia por emissão 

e por transmissão; algoritmos de 

reconstrução de imagens tomográficas 

(algoritmos algébricos, estatísticos e 

iterativos); os recentes avanços das 

gerações metodológicas dos 

tomógrafos (1ª a 5ª gerações 

tecnológicas); modelagem e simulações 

e inovações na tomografia industrial.

Os congressos sobre Tomografia de 

Processos Industriais são promovidos 

pela Sociedade Mundial de Tomografia 

Industrial (ISIPT) com sede em 

Manchester (Inglaterra).

 O Congresso Mundial é realizado tri-

anualmente em países que se 

destacaram na área da tomografia 

industrial. É um fórum para cientistas e 

engenheiros se reunirem para 

apresentar e discutir o estado da arte e 

as inovações da tomografia de 

processos e aplicações industriais; 

medições de fluxos multifásicos e 

ensaios não destrutivos dinâmicos.

A pesquisadora 

Margarida M. 

Hamada do 

Centro de 

Tecnologia das 

Radiações (CTR) 

do IPEN, 

coordenou o o 
th8  World 

Congress on 

Industrial 

Process 
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Editorial

Ciência para todos 
tecnologia, "o acesso irrestrito ao 

conhecimento, a reprodutibilidade e a 

transparência são pilares fundamentais da 

atividade científica. Nesse sentido, o 

software livre é peça essencial dessa 

atividade nos dias atuais. Com o 

CrystalWalk, esperamos oferecer nossa 

contribuição para construção de um 

contexto para o desenvolvimento da 

ciência cada vez mais aberto e 

colaborativo" (páginas 4 e 5). 

O protagonismo do IPEN na área de 

saúde  garantiu, pela primeira vez, 

assento de duas pesquisadoras na Rede 

Brasileira de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde – REBRATS, do Ministério da Saúde 

(MS). Maria Elisa Rostelato (membro 

titular) e Lorena Pozzo (suplente) 

representam o Instituto (página 3). 

Protagonismo que se estende também à 

área de tomografia industrial, que levou o 
oIPEN a coordenar o 8  Congresso Mundial 

de Tomografia de Processos Industriais, 

em Foz do Iguaçu (página 6).

Como ciência não se faz sem parceria, 

outras realizações do IPEN ganham 

destaque nesta edição justamente pela 

importância dos parceiros: Um curso 

sobre síntese e controle de qualidade de 

novos traçadores PET foi promovido com 

o apoio da Agência Internacional de 

Energia Atômica (página 6))  e outro 

sobre Imonuensaios em parceria com a 

Empresa Pensabio (página 7). E que, com 

tantos bons resultadis, venham novas 

oportunidades de fomento. A Fundep, 

sediada em Belo Horizonte (MG), abriu 

essa possibilidade ao se apresentar no 

IPEN (página 7).

Com o espírito de oferecer a estudantes e 

professores uma alternativa para o estudo 

de estruturas cristalinas e assim suprir as 

deficiências nas ferramentas de ensino-

aprendizagem, pesquisadores do IPEN se 

propuseram a desenvolver um software 

didático destinado à criação e à 

visualização dessas estruturas num 

ambiente tridimensional interativo. 

De tecnologia totalmente nacional, o 

projeto, batizado de CrystalWalk, 

resultado de pesquisa de doutorado de 

Fernando Bardella, preconizou os 

princípios do software livre, da 

acessibilidade e da democratização do 

conhecimento em seu processo de 

desenvolvimento, oferecendo acesso 

irrestrito ao código-fonte e a liberdade 

para estudá-lo, modificá-lo e desenvolvê-

lo. 

A pesquisa foi realizada sob orientação 

de Ricardo Mendes Leal Neto, do Centro 

de Ciência e Tecnologia de Materiais 

(CCTM). Os principais diferenciais são: 1) 

Foco   na aplicação didática, voltado       

para alunos de graduação e de     pós-

graduação; 2) Tecnologia que não 

necessita ser instalado, pois funciona pela 

web, via navegador, compatível com 

tablets e celulares; e 3) suporte à 

impressão 3D de modelos estruturais.

Com essa proposta, o IPEN consolida sua 

visão de ser uma referência  na criação de 

novas oportunidades em ciência, 

tecnologia e inovação em suas áreas de 

atuação, visando promover o bem estar 

social.

Como definiram os criadores da 

Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela 
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P&D FOMENTO E APOIO

Fundep, oportunidade aos pesquisadores

IPEN e Pensabio realizam curso sobre NTA e Imunoensaios
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Fundação de Desenvolvimento da 

Pesquisa (Fundep), Priscila Izabela Passos, 

participou de uma reunião aberta com 

pesquisadores e demais interessados do 

IPEN na tarde de 20 de setembro, no 

auditório Prof. Dr. Rui Ribeiro Franco, 

prédio de Ensino e Informática do 

instituto. 

Na reunião, houve uma apresentação da 

Fundep sobre alguns temas de interesse 

dos pesquisadores, em especial os que 

coordenam ou participam de projetos e 

não conhecem a fundação, ou que 

gostariam de mais informações sobre seu 

trabalho. Sediada no campus da 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), em Belo Horizonte, a Fundep é 

credenciada pela CNEN para atuação em 

projetos científicos.

Oportunidade - Para Marcelo Linardi, 

diretor de Pesquisas, Desenvolvimento e 

Ensino do IPEN, a apresentação foi 

importante na medida em que se trata de 

mais uma oportunidade aos 

pesquisadores do Instituto. 

"Vivemos um momento difícil no que diz 

respeito a apoio financeiro para 

O IPEN, por meio do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA), e a Empresa 

Pensabio realizaram, no dia 20 de 

setembro, o curso "Nanoparticle 

Tracking Analysis (NTA) e Imunoensaios - 

Ferramentas Avançadas para 

Caracterização". 

O evento, que ocorreu durante todo o 

dia, apresentou os fundamentos básicos 

e aplicações de ferramentas de alta 

tecnologia para caracterização de 

biomoléculas e nanopartículas. 

Além do método tradicional "Dynamic 

Light Scattering (DLS)", o NTA destaca-se 

tanto por apresentar a distribuição de 

tamanho baseada em número, quanto 

por estimar a concentração de 

partículas. 

As análises de imunoensaios de alta 

capacidade são capazes de revelar a 

composição e força de ligação de 

complexos moleculares. 

O objetivo do curso foi descrever o 

princípio dessas técnicas ortogonais e 

explorar sua complementariedade na 

caracterização de biomoléculas e 

nanopartículas.

Gustavo Varca, do Laboratório de 

Biomateriais do CQMA, organizou o 

evento, que teve como palestrantes 

Geisi Rojas Barreto e Danuza Rossi, 

ambas da Pensabio. 

O curso, resultado de uma parceria 

entre IPEN e a Pensabio, foi ministrado 

no auditório Prof. Dr. Alcídio Abrão, no 

prédio de Ensino e Informática do 

Instituto. "Consideramos bastante 

proveitoso", disse Gustavo.

pesquisas. A Fundep faz esse papel e, 

pelo que mostrou, com excelência. Como 

a CNEN é uma das instituições apoiadas, 

esperamos que o IPEN de alguma 

maneira não perca essa oportunidade a 

mais", disse. 

A Fundep realiza o gerenciamento 

administrativo e financeiro de projetos da 

UFMG e outros importantes centros de 

ensino e pesquisa do Brasil.

A Fundação oferece serviços exclusivos 

como: elaboração das propostas, 

captação de recursos, compras, 

importações, contratação de pessoal, 

assessoria jurídica, prestação de contas, 

gestão de concursos, entre outros. 

Izabela Passos, gerente da Fundep, em sua apresentação para pesquisadores do IPEN

Sobre a Empresa

Sediada em São Paulo, é uma das 

integrantes do Grupo Pensalab, e tem 

como objetivo promover a pesquisa e o 

desenvolvimento de inovação 

relacionada a Ciências da Vida. O Grupo 

Pensalab opera em todo território 

nacional e parte da América Latina.

Curso consolidou parceria entre IPEN e Pensabio

PARCERIA

Engenheiro formado pela Poli/USP, 

Roberto Hazenfratz-Marks 

defendeu seu doutorado direto no 

IPEN-USP em 9 de maio de 2014. 

Em 9 de setembro deste ano, viu 

divulgada pelaPró-Reitoria de Pós-

Graduação (PRPG) da USP que sua 

tese estava entre as melhores 

defendidas no período de 2014-

2015. Intitulada "Nêutrons, radiação 

e arqueologia: estudo de caso 

multianalítico de cerâmicas da 

tradição borda incisa na Amazônia 

Central", sua pesquisa teve a 

orientação do Prof. Dr. Casimiro S. 

Munita, do Centro do Reator de 

Pesquisa (CRPq) do IPEN. O 

trabalho ficou em segundo lugar na 

categoria Grandes Áreas - 

Engenharia e ganhou Menção 

Honrosa. Os critérios para 

premiação foram a originalidade, 

relevância para o desenvolvimento 

científico, tecnológico, cultural.

A cerimônia de premiação foi 

realizada em 28 de setembro, na 

Sala do Conselho Universitário. 

Além de seu orientador, estiveram 

presentes o superintendente do 

IPEN, José Carlos Bressiani, o 

presidente da Comissão de Pós-

Graduação do IPEN-USP, Delvonei 

Alves de Andrade e o gerente de 

Ensino, Roberto Frajndlich.

A tese desenvolvida por Roberto 

Hazenfratz-Marks analisa a 

existência de redes de troca entre 

populações indígenas da região 

central da Amazônia no primeiro 

milênio AD. A pesquisa utilizou-se 

de diversas áreas do conhecimento 

como História, Arqueologia, 

Etnografia, Química e Física. Os 

resultados têm impacto sobre as 

hipóteses de ocupação e 

mobilidade na Amazônia Central no 

período pré-colonial.

Na foto, o orentador Casemiro, o 

presidente da CPG, Delvonei, e o 

autor premiado, Roberto 

Hazenfratz-Marks..

CARTÃO 
DE VISITA

Roberto Frajndlich
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Curso no IPEN Apoio à pesquisa

Em parceria com a Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA), o IPEN promoveu o curso "Síntese e 

Controle de Qualidade de Novos Traçadores PET". O 

professor Philip Elsinga, da Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade de Groningen, Holanda.

Fundep se apresenta ao IPENTraçadores PET em discussão
Agência, que realiza gerenciamento administrativo e 

financeiro de projetos de importantes centros de 

ensino e pesquisa do Brasil, é credenciada pela CNEN 

e se apresenta como mais uma oportunidade para os 

pesquisadores do Instituto.
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BOAS E NOVAS

Quatro duetos encantam público no IPEN

CNEN "60 ANOS"

Na programação da semana 
ocomemorativa do 60  aniversário da 

CNEN, no dias de 10 e 14 de outubro, 

foram realizadas três edições especiais 

do Ciclo de Palestras Grandes Nomes, 

Grandes Temas. Na segunda-feira, 10,, 

foi abordado o tema foi "60 anos de 

história da CNEN", por Rex Nazaré 

Alves, ex-presidente da autarquia. Em 

seguida, o Contra-Almirante André Luís 

Ferreira Marques – Centro Tecnológico 

da Marinha em São Paulo (CTMSP) 

falou sobre "O Programa Nuclear da 

Marinha e suas interações com a 

CNEN". Na sexta-feira, 14, Jaume 

Carbonell, do Centre National de La 

Recherche Scientifique (CNRS), abordou 

o tema "On the possible existence of 

pure neutron nuclei". As três palestras 

foram transmitidas para servidores de 

todas as unidades de pesquisa da 

CNEN, via intranet da sede. 

NEA disponibiliza estudo 

A Nuclear Energy Agengy (NEA) publicou 

estudo sobre a projeção de mercado 

para o suprimento de radioisótopos para 

a área médica 2016-2021. O documento 

completo, intitulado The Supply of 

Medical Radioisotopes, já está disponível 

em .pdf no link http://www.oecd-

nea.org/cen/docs/2016/sen-hlgmr2016-

2.pdf

IPEN participa de encontro na Unesp

O pesquisador Otávio Luís de Oliveira, 

do Centro de Engenharia Nuclear (CEN) 

do IPEN, foi um dos palestrantes 

durante a 35ª Semana de Engenharia 

Elétrica da Unesp, em Ilha Solteira, 

evento que se realizou no período de 

19 a 23 de setembro. O objetivo do 

evento era oferecer aos novos 

engenheiros informações sobre o 

mercado de trabalho e possíveis áreas 

de atuação para profissionais 

capacitados. Participaram cerca de 70 

pessoas da Unesp e de outras 

instituições de ensino e pesquisa do 

Estado de São Paulo.

Quatro duetos formados por alunos do 

Departamento de Música da Escola de 

Comunicações e Artes (ECA/USP) se 

apresentaram no já tradicional evento 

"Quartas Musicais" deste mês de 

setembro e encantaram o público 

presente no Auditório Rômulo Ribeiro 

Pieroni, do Instituto.  

O primeiro a se apresentar era 

composto pelos músicos Lucas Martins 

e Diesney Leite tocando violino e viola, 

respectivamente. Eles interpretaram 

"Passacaglia", de Halvorsen. Rafaela 

Roman, acompanhada ao piano por 

Henrique Scrocco, interpretou a 1ª série 

Canções de Amor, do maestro 

amazonense Cláudio Santoro. 

Na sequência, o dueto formado por Ana 

Laura Gentille, ao piano, e Felipe Parisi, 

no cello, tocaram obras de Henrique 

Oswald, David de Souza e Camargo 

Guarnieri. Encerrarando o concerto, foi a 

vez do dueto Entre Latinos, formado 

pela flautista Ângela Coltri e Jose 

Valência, ao violão, mostrar seu talento. 

As apresentações são gratuitas e 

coordenadas pelo Prof. Michael Alpert, 

do Laboratório de Música de Câmara 

(Lamuc) da ECA/USP.  Professor da 

trompa, Alpert é formado Instrumento 

pela Boston University (1976) com  

Págs. 4 e 5
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IPEN desenvolve software livre para
facilitar o estudo da cristalografia 

Chamado de  

CristalWalk, o software 

foi desenvolvido no 

doutoramento de 

Fernando Bardella, sob 

a orientação de Ricardo 

Mendes Leal Neto, 

pesquisador do Centro 

de Ciência e Tecnologia 

de Materiais (CCTM). 

Uma das vantagens é a 

compatibilidade com 

tablets e celulares.

mestrado e doutorado em Musicologia 

na USP. Já foi membro da Orquestra 

Municipal de São Paulo (OMSP), da 

Orquestra Sinfônica Estadual de São 

Paulo (OSESP), da Orquestra Sinfonia 

Cultura de Rádio e Televisão Cultura e 

da Orquestra Jazz Sinfônica (OJS).

Pelo IPEN, a coordenação do  "Quartas 

Musicais" é de Edvaldo Paiva, da Assessoria 

de Comunicação Institucional (ACI). 

Para ele, a série de concertos de música de 

câmara, apresentados há oito anos no 

Instituto, "permite aos público presenciar o 

surgimento de promissores músicos e 

compositores". 
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Em sentido horário: Lucas e Diesney, Felipe e Ana Laura, Ângela e José Valência e Rafaela e Henrique  

IPEN passa a integrar Rede de Avaliação do MS

Pág. 3

Protagonismo do Instituto no desenvolvimento da medicina nuclear e da braquiterapia no país 

garantiu ingresso de duas pesquisadores na Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

– REBRATS, do Ministério da Saúde (MS). Maria Elisa Rostelato, do Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR), é membro titular, e Lorena Pozzo, do Centro de Radiofarmácia (CR), suplente.
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