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Feira TecnológicaConvênio P&D

Em iniciativa pioneira, o IPEN e a empresa Laboratório 

Biosintesis P&D do Brasil firmaram convênio de 

desenvolvimento tecnológico de projeto de inovação 

para técnicas e metodologias in vitro, em condições de 

Boas Práticas de Laboratórios (BPL).

Empresas negociam lasersParceria IPEN-Biosintesis
A Welle Laser, que fabrica equipamentos para 

marcação, corte e solda a laser de última geração, e a 

Industra Technologies, que atua no ramo de  aparelhos 

e materiais cirúrgicos, estão negociando com o CLA 

lasers específicos para suas ativdades.
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Tecnológica (NIT), entre os dias 10 e 12 

com o objetivo de divulgar o IPEN e ao 

mesmo promover parcerias com o 

segmento produtivo industrial. 

O  CLA apresentou cinco produtos e 

processos. O primeiro, pelo pesquisador 

Wagner de Rossi, foi “A funcionalização de 

superfícies com laser”, um processo de 

microusinagem com laser de pulsos 

ultracurtos para produção de estruturas 

micrométricas ou submicrométricas sobre 

superfícies de metais, polímeros ou 

cerâmicas de maneira a mudar suas 

propriedades físicas e químicas.

Em seguida, Niklaus Wetter mostrou a 

importância de “Lasers de estado sólido” 

com potências de até 200W e alta 

qualidade de feixe, que podem operar em 

modo contínuo ou pulsado e são a base 

para uma enorme quantidade de 

processos à laser das áreas industrial, 

médica e científica. 

A terceira tecnologia, da pesquisadora 

Denise Zezell, consiste na “Formulação 

farmacêutica para tratamento de câncer de 

pele”. Trata-se de uma nova fórmula 

química e método de preparação de uma 

pomada fotossensibilizadora para usar na 

Comércio Ltda, que atua no ramo de 

aparelhos e materiais cirúrgicos, 

manifestaram interesse pelas tecnologias 

de laser desenvolvidas no IPEN e já 

iniciaram negociações com o pesquisador 

responsável, Niklaus Ursus Wetter.

A primeira solicitou um modelo de laser 

para marcação. Já a Industra propôs o 

desenvolvimento de um laser específico 

para remoção de tatuagens. "Estamos em 

fase de negociação, a ideia é que, em 

breve, possamos formatar um acordo para 

consolidar essas parcerias", afirmou 

Niklaus, que é gerente do Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA).

O CLA foi o segundo Centro a apresentar 

suas tecnologias na Feira Tecnológica 

IPEN-CNEN/SP, realizada no dia 11 de 

agosto, no âmbito da programação do III 

Workshop Sobre Inovação Tecnológica no 

IPEN, realizado pelo Núcleo de Inovação A
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Laser com a maior eficiência óptica 
para Nd:YLF consolida excelência do CLA  

As empresas Welle Laser, 

que fabrica 

equipamentos para 

marcação, corte e solda 

a laser de última 

geração, e Industra 

Technologies Indústria e 

Empresas querem lasers desenvolvidos pelo CLA
terapia fotodinâmica para tratamento de 

lesão de pele, em particular tumores 

e muita história para contar...
Quase seis décadas consolidam o IPEN como o maior gerador de 

conhecimento na área nuclear do Brasil. Nas comemorações, homenagens e surpresa 

no resultado  do Prêmio IPEN de Inovação Tecnológica. 

Págs. 4 e 5

Instituto alemão HZB visita IPEN

Uma comitiva do Helmholtz-Zentrum 

Berlin (HZB) esteve no IPEN, nos dias 23 

e 24 de julho, para uma visita com a 

finalidade de alinhavar uma cooperação 

internacional na área de utilização de 

feixes de nêutrons, no âmbito do Projeto 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB).  

A ideia é possibilitar a pesquisadores e 

estudantes brasileiros a realização de 

estágios e treinamentos no instituto 

alemão, que é uma referência mundial 

no uso de feixe de nêutrons.

A Martinelli, in memorian

Ex-alunos e colegas pesquisadores 

organizam um simpósio em homenagem 

ao pesquisador e professor José Roberto 

Martinelli, físico, pesquisador do Centro 

de Ciência e Tecnologia dos Materiais 

(CCTM) do IPEN professor de pós-

graduação, falecido em 2014. A 

homenagem  in memorian contou com 

palestras  a apresentação do Coral 

Physicanthus do Instituto de Física da USP 

(IFUSP), onde Martinelli graduou-se em 

física. Ele ingressou no IPEN em 1979, 

atuando no CCTM com o 

desenvolvimento de materiais cerâmicos e 

vidros de fosfato para aplicações ópticas, 

condicionamento de rejeitos e medicina. 

O evento, que aconteceu durante todo o 

dia 28 de agosto, no prédio do Centro de 

Ensino e Informação (CEI), recebeu o 

apoio da Associação Brasileira de 

Cerâmica (ABC), da ACIL Weber, da 

Shimadzu  e da Netzch. 

Pesquisador da bruker no CTR 

O pesquisador David Barr, gerente de 

produto global da Bruker Biospin 

(Boston/USA), liderança em Ressonância 

Paramagnética Eletrônica (EPR), esteve no 

IPEN para proferir a palestra "Análise de 

dosimetria em Alanina por Espectroscopia 

de ressonância paramagnética electrónica 

(EPR)". As aplicações de EPR abrangem 

diversas áreas, desde controle de 

qualidade até pesquisa molecular em 

áreas como pesquisa de materiais, 

biologia estrutural e física quântica. 

Através de experimentos de EPR, têm sido 

geradas informações valiosas sobre as 

estruturas de metaloproteínas e as 

estruturas e processos de fotossíntese. A 

palestra aconteceu no dia 8 de agosto, às 

14h30, na Sala de Seminários do CTR. 

David Barr visitou instalações do 

Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 e 

do Acelerador de Elétrons, acompanhado 

do Dr. Pablo Vasquez, do CTR.
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Editorial

Em se platando, tudo dá
quadro de funcionários. Nós, herdeiros 

de Pero Vaz de Caminha, temos 

consciência de que a perda da 

biodiversidade compromete o nosso 

ecossistema como um todo. Pedimos 

desculpa pela comparação, mas temos 

inúmeras outras espécies ameaçadas de 

extinção. Com isso, o ponto de 

resiliência se aproxima. Aguardamos o 

dia em que o número de ingressantes 

supere o dos que se aposentam.  

A importância do IPEN para a sociedade 

brasileira transcende a área nuclear, que 

foi o motivo da nossa criação, embora 

esse seja prioritária -  daí porque a luta 

do IPEN para ampliar os procedimentos 

de Medicina nuclear no SUS (Pág.7). Mas 

o fato é que, hoje, essa importância 

abrange outras áreas: como ambiental, 

energias alternativas, laser, materiais, 

biotecnologia, saúde, entre outras.

É necessário que se fale das áreas 

correlatas porque as linhas de pesquisa 

aqui desenvolvidas ganharam relevância 

no cenário científico e tecnológico 

nacional, prova disso foram os trabalhos 

apresentados, inclusive os laureados 

com o Prêmio de Inovação Tecnológica 

do IPEN (Págs. 4 e 5). 

Também aproveitamos para 

cumprimentar o Dr. Francisco Ambrózio 

Filho que se torna o mais novo 

integrante do quadro de pesquisadores 

eméritos do IPEN. Não podemos 

esquecer do grande passo que foi dado 

com a assinatura do convênio entre a 

Biosinthesis e o Cietec, consolidando a 

inovação no Instituto (Pág.3). 

Fazendo uma analogia entre o IPEN e o 

Brasil, é possível encontrar semelhanças 

entre as muitas qualidades desse 

instituto e aquelas ressaltadas pelo 

Capitão-mor da frota de Pedro Álvares 

Cabral, Pero Vaz de Caminha, que 

registrou, em sua famosa carta 

endereçada ao rei Dom Manuel de 

Portugal, que: NESTA TERRA, EM SE 

PLANTANDO, TUDO DÁ.

É inegável que as sementes aqui 

plantadas pelos fundadores 

germinaram, viraram frondosas árvores, 

que, por sua vez, frutificaram, e novas 

sementes lançaram nesse solo fértil, que 

chamamos pelo nome de Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares - 

IPEN, uma instituição de Pesquisa, 

Desenvolvimento, Ensino, Inovação e 

Produção que, depois de quase seis 

décadas, continua mostrando a sua 

vitalidade. Porém, os tempos mudaram, 

e aquela época em que a natureza, 

sozinha, se encarregava de fazer tudo 

acontecer, ficou no passado. Hoje, 

mesmo os mais ricos biomas precisam 

da proteção do homem para se prevenir 

de ações por ele perpetradas.

Anualmente, ver o IPEN perder de 40 a 

50 funcionários é motivo de grande 

preocupação. Junto com eles vai embora 

uma parte do conhecimento acumulado 

nesses 59 anos. A Dra. Marina 

Vasconcellos, nossa entrevistada neste 

número (Pág.6), é um exemplo da perda 

desse conhecimento. 

Isso se dá, basicamente por não termos 

tido uma recomposição do nosso 
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IPEN e SBMN reivindicam atenção para o SUS
Representado pelo diretor de Produtos e 

Serviços, Jair Mengatti, o IPEN participou 
ono dia 1  de julho, em Brasília (DF), de 

audiência no Ministério da Saúde, com o 

secretário de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos (SCTIE), Jarbas 

Barbosa, e a secretária de Atenção à 

Saúde (SAS), Lumena Furtado. 

Dois dias depois, Barbosa e Furtado se 

comprometeram a avaliar as 

reivindicações da Sociedade Brasileira     

de Medicina Nuclear (SBMN), que 

solicitou a reunião com o objetivo de 

discutir a perspectiva de revisão dos 

valores de remuneração dos 

procedimentos de medicina nuclear da 

Tabela Unificada de Procedimentos do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Além do IPEN, também participam da 

reunião a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), representada pelo diretor 

de Pesquisa e Desenvolvimento, Isaac 

Obadia. Pela SBMN, estava o seu 

presidente, Claudio Tinoco Mesquita, pelo 

vice-presidente, Juliano Cerci, pelo diretor 

da regional da Sociedade em Brasília, 

Gustavo do Vale Gomes, e pela consultora 

econômica, Beatriz Leme.

As três instituições se reuniram com o 

secretário da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), 

Jarbas Barbosa, e com a secretária de 

Atenção à Saúde (SAS), Lumena Furtado. 

A SBMN tem a expectativa de buscar uma 

solução junto às esferas governamentais, 

visto que os procedimentos de medicina 

nuclear via saúde pública não sofrem 

reajustes via Tabela SUS desde o ano     

de 2009, há sete anos.

Em contrapartida, está previsto para este 

ano mais um aumento de 22% do valor 

cobrado pelos insumos radioativos - 

matéria-prima essencial à realização dos  

exames médicos diagnósticos - 

produzidos pelo IPEN, totalizando,                                

este ano, um  reajuste de 40,7% no 

Gerador de Tecnécio. A SBMN entende 

que este aumento  unilateral impacta 

profundamente na saúde brasileira, pois 

há risco real da inviabilização do 

Entre os dias 1º a 3 de julho, o IPEN 

realizou as cerimônias de posse e 

recondução dos gerentes para o triênio 

de 2015-2018 em cada uma de suas 

unidades de pesquisa. A primeira 

cerimônia aconteceu na 

Superintendência, pela manhã, onde o 

pesquisador Frederico Antônio Genezini, 

do Centro  do Reator de Pesquisa (CRPq), 

foi reconduzido ao cargo.

Em substituição a Adonis Marcelo Saliba, 

assumiu a gerência do Centro do 

Combustível Nuclear (CCN) a 

pesquisadora Elita F. Urano de Carvalho.   

A posse se deu no centro, às 14h. Nesse 

Fábio Coral Fonseca, do Centro de Célula 

a Combustível e Hidrogênio (CCCH) foram 

reconduzidos ao cargo. A gerência do 

Centro de Ciência e Tecnologia dos 

Materiais (CCTM) está agora sob a 

responsabilidade da pesquisadora Sonia 

Regina Homem de Mello Castanho, que 

ocupa pela primeira vez o cargo. 

Em 3 de julho, foram reconduzidos ao 

cargos os pesquisadores Margarida M. 

Hamada, do Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR), Niklaus Ursus Wetter, do 

Centro de Lasers e Aplicações (CLA), e 

Ademar Benévolo Lugão, do Centro de 

Química e Meio Ambiente (CQMA).

mesmo dia, às 15h30, o pesquisador 

Leslie Molnary foi empossado na 

Gerência do Centro de Engenharia 

Nuclear (CEN), substituindo Ulysses  

Dutra Bitelli.

Em 2 de julho, Carlos Roberto Jorge 

Soares, do Centro de Biotecnologia (CB) e 
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Três mudam e seis são reconduzidos para mais um mandato 
GERENTES DE CENTROS - POSSE

CARTÃO 
DE VISITA

Os pesquisadores Ricardo Elgul 

Samad e Nilson Dias Vieira Junior, 

ambos do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA) são coautores do 

artigo "Synthesis of diamond-like 

phase from graphite by ultrafast 

laser driven dynamical compression" 

("Síntese de diamante a partir de 

grafite por compressão dinâmica 

com laser ultrarrápido"), publicado 

na revista Scientific Report (de 7 de 

julho), do grupo Nature, uma das 

cinco mais importantes na área 

multidisciplinar. 

O estudo foi desenvolvido em 

parceria com os pesquisadores 

Francisco C. B. Maia, Raul O. Freitas 

e Narcizo M. Souza-Neto, todos do 

Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS), e Jefferson Bettini 

do Laboratório Nacional de 

Nanotecnologia. 

O CLA, que já desenvolveu o laser 

mais intenso do hemisfério sul (1/2 

TW de potência pico), vem 

utilizando lasers de alta intensidade 

e curta duração temporal (25fs) há 

mais de uma década, aplicando-os 

entre outras atividades, na ablação 

de materiais com grande precisão, 

tendo desenvolvido o método de 

Varredura-D (D-Scan) que permite 

determinar o limiar de ablação de 

sólidos com muita simplicidade e 

precisão para confeccionar circuitos 

microfluídicos com possíveis 

aplicações em medicina nuclear. 

Esses lasers produzem, em 

laboratório, campos 

eletromagnéticos e pressões só 

encontradas no interior de estrelas 

e na fusão nuclear, e o seu uso em 

grafite produziu as condições 

termodinâmicas de pressão e 

temperatura para a transformação 

de carbono em diamante, 

divulgadas neste trabalho. A 

pesquisa teve apoio de projetos 

temáticos, multiusuários e CEPID da 

FAPESP, da FINEP e do CNPq.

AUDIÊNCIA EM BRASÍLIA

funcionamento de diversos serviços de 

medicina nuclear, públicos e privados, 

responsáveis por atender pacientes da 

demanda do SUS.

Expansão da MN

Em maio, IPEN e SBMN organizaram um 

workshop para debater as fragilidades da 

medicina nuclear no Brasil e as ações para 

superá-las. Para isso, foi discutida a 

criação de um Plano Nacional de 

Expansão da MN. "É preciso aumentar a 

produção de radiofármacos para 

beneficiar os pacientes do SUS", avaliou 

Jair Mengatti, que também é gerente do 

Centro de Radiofarmácia.                                

Workshop realizado em maio, no IPEN, definiu as diretrizes para a elaboração de um PNMN
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Entrevista Empreendedorismo
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PROJETO INÉDITO

Bonita com o que Deus lhe deu Biosinthesis e IPEN assinam convênio de P&D

Inaugurado em 1998, Cietec é hoje a maior incubadora do país
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MARINA VASCONCELLOS

Depois de 46 anos de atividades no 

IPEN, você se aposentou. E agora?

Agora, estou continuando como 

voluntária. Ainda tenho alunos de 

mestrado, doutorado, pós-doutorado,  

ministro cursos, um de graduação e um 

de pós e tenho projetos sendo 

propostos... então, no momento, continuo 

como voluntária.

Alguma perspectiva de quanto tempo 

ficará em atividade como voluntária? 

Tenho planos para um ano, ou dois, mas o 

futuro a gente nunca sabe, não é? Você no 

momento está bem, de repente acontece 

algum problema, ou quando tem um neto 

para curtir [risos], aí decide parar. No 

momento, a minha intenção é continuar 

por aqui, enquanto tiver alunos. 

O grupo de radioquímica continuará, 

com a sua aposentadoria? 

Quando ela ingressou na UFRGS,

nos anos 60, cursar engenharia 

era quase uma heresia para 

mulheres. Havia todo tipo de

preconceito, inclusive em relação 

à aparência. Rapazes diziam: ou 

é bonita, ou é engenheira. 

Marina mostrou que era possível

ser as duas coisas.

Sim, nossas linhas de pesquisa não serão 

descontinuadas. Há uma gama de 

aplicações muito grande nas áreas 

ambiental, saúde, arqueologia, geologia... 

O que considera ter sido seu maior 

legador no IPEN?

Olha, um deles foi a formação de recursos 

humanos, que é uma das tarefas mais 

importantes do pesquisador. Além disso, 

fiquei 28 anos como chefe de divisão [da 

Radioquímica e da Física Nuclear]. Foi 

importante porque consegui agregar 

pessoas e motivá-las para a preparação de 

projetos que foram bem relevantes para o 

grupo, no sentido de adquirir 

equipamentos de porte, de adequar as 

instalações - tivemos projetos de 

infraestrutura da Fapesp, e tudo isso 

resultou no desenvolvimento do nosso 

grupo de pesquisa.

Gostaria de ter realizado algo e que não 

foi possível?

O Laboratório Biosintesis – associado ao 

Centro de Inovação, Empreendedorismo e 

Tecnologia (Cietec) – e o IPEN fecharam 

acordo para o desenvolvimento de novas 

técnicas e metodologias para pesquisa in 

vitro na área de segurança e eficácia de 

radiofármacos e biomateriais. 

O convênio tem como objetivo criar uma 

metodologia inédita para estudos em 

materiais biológicos e medicamentos 

radiológicos. Os estudos serão 

desenvolvidos dentro dos princípios de 

boas práticas de laboratório (BPL), um 

sistema de qualidade adotado pela 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) para 

todos os países membros. As normas 

estabelecem requisitos ao processo 

organizacional e condições técnicas para 

estudos não clínicos de segurança à saúde 

humana e ao meio ambiente.

"A exposição e a utilização de produtos 

seguros é uma preocupação constante 

para a sociedade, indústria e órgãos 

regulamentadores. O uso de 

metodologias in vitro, em ensaios 

biológicos validados e monitorados por 

sistemas de qualidade robustos, 

possibilita a realização de estudos de 

segurança e eficácia com grande rapidez, 

precisão e rastreabilidade dos resultados", 

afirma Fabiana Medeiros, diretora da 

Biosintesis.

Sergio Risola, diretor-executivo do Cietec, 

O Cietec, inaugurado em abril de 1998, 

tem como missão incentivar o 

empreendedorismo e a inovação 

tecnológica, apoiando a criação, 

fortalecimento e a consolidação de 

empresas e empreendimentos 

inovadores de base tecnológica. 

Em suas unidades de negócio, São 

Paulo e Mogi das Cruzes, são 

conduzidos processos de incubação de 

empresas inovadoras, em diferentes 

níveis de maturidade. Nesses processos, 

o Cietec oferece serviços de apoio para 

demandas nas áreas de gestão 

tecnológica, empresarial e 

mercadológica, além de infraestrutura 

física para a instalação e operação 

dessas empresas. 

O Cietec, associação civil sem fins 

lucrativos de direito privado, possibilita a 

ampliação do índice de sobrevivência e 

competitividade das micro e pequenas 

empresas, oferecendo a excelência de sua 

infraestrutura, a capacitação do seus 

recursos humanos e a comercialização e 

busca por investimento, como o 

investimento-anjo, capital semente e 

venture capital (capital de risco).

As empresas incubadas usufruem de 

facilidades técnicas e operacionais não 

apenas do IPEN, mas também da 

Universidade de São Paulo (USP), do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

que incluem laboratórios em todas as 

áreas de conhecimento humano e o apoio 

de técnicos e pesquisadores das entidades 

Entrevista

Eu acho que não. Todas as propostas que 

vislumbramos conseguimos realizar. A 

útlima foi a realização desse congresso 

internacional em Maresias [4th INCC – 

International Nuclear Chemistry 

Congress], que é muito importante na 

nossa área e que os outros países já 

estavam nos cobrando havia bastante 

tempo. Sempre nos perguntavam: - Por 

que não no Brasil? Mas tínhamos um 

certo receio de não poder estar à altura, 

porque queríamos fazer bem feito. E 

tivemos muita sorte no ano passado, 

porque a situação do país estava melhor e 

todas as empresas e agências 

financiadoras (Fapesp, CNPq, Capes, 

Eletronuclear etc.) nos deram apoio. O 

IPEN também nos apoiou muito na 

logística, disponibilizando carros para 

levar todos  os convidados a Maresias e 

depois trazê-los de volta para Guarulhos. 

A CNEN pagou a taxa de inscrição de 

todos os funcionários que quiseram 

participar. Então, foi um desafio que deu 

certo e, pessoalmente, me senti realizada.

Você é uma pesquisadora de destaque 

na sua área. Como vê a participação da 

mulher na ciência nos dias de hoje?

Ah, é uma diferença brutal. Quando eu 

entrei no curso de engenharia química [na 

UFRGS], eram pouquíssimas mulheres. De 

um total de 200 alunos, de todas as 

engenharias, que ingressaram no meu 

ano, menos de 10% eram mulheres. E 

sofríamos um certo bullying de colegas 

que falavam: - O que estás fazendo aqui, 

guria? O objetivo de vocês é casar, lavar 

panelas... Professores também 

manifestavam estranheza. Às vezes, no 

meio de uma prova, o professor 

mulheres poderosas mundo afora, como 

Hillary Clinton e Angela Merkel. Quem 

poderia imaginar isso?

Você sabia que já foi "musa" de colegas 

aqui do IPEN?

[Risos] Não sabia. O que eu sei é que o 

Afonso [Aquino, chefe da Assessoria de 

Comunicação Institucional], como bom 

carioca, brinca comigo, com essa história 

de musa. Na festa do IPEN, ele me 

apresentou a um convidado dizendo: - 

Olha, essa aqui é a minha musa de 78. Eu 

respondi: - Ai, Afonso, não precisa falar o 

ano [Risos]. Mas ele brinca assim com 

outras colegas também.

Ah, mas querendo ou não, você foge 

um pouco ao estereótipo de 

pesquisadora, aquele estilo meio bicho-

grilo... Ser bonita ajuda ou atrapalha?

Na minha área, que é preciso estudar 

muito, que é uma área experimental, o 

que interessa é se você sabe fazer as 

coisas ou não. Isso é o mais relevante. Mas 

eu tenho notado que esse estereótipo está 

mudando, inclusive para as engenheiras. 

Sabe o que falavam para a gente? - 

Quando uma menina nasce, Deus 

pergunta se ela quer ser bonita ou 

estudantes de engenharia? [Risos].

E você conseguiu ser as duas coisas...

Olha, eu vou te dizer, havia momentos em 

que eu tinha vontade de esganar, de bater 

neles, sabia? Eu não respondia à altura, 

mas ficava indignada. Isso era um abuso 

de poder masculino, você não acha? Eles 

não falavam isso para outro rapaz. Mas, 

tudo bem, esse reinado deles está 

acabando, é questão de tempo. [Risos]

Elaine Bortoleti

Projeto inédito da Biosintesis inovará em técnicas e metodologias in vitro, em condições de BPL

Fachada do Cietec, no campus do IPEN 
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sublinha que "as normas que serão 

utilizadas nos estudos seguirão padrões 

internacionais, o que colaborará para o 

reconhecimento global dos produtos 

desenvolvidos a partir delas".

Marcelo Linardi, diretor de P&D e Ensino 

do IPEN, salienta a importância do 

convênio de Inovação Tecnológica com 

empresas incubadas. "O caminho da 

inovação tecnológica é vital para a política 

de continuidade dos Institutos de 

Pesquisas, pois dá o retorno à sociedade 

do investimento público em P&D, 

justificando todo o processo, gerando 

melhoria da qualidade de vida do 

brasileiro.". O documento que estabelece 

o convênio entre a Biosintesis e o IPEN 

consigna um prazo de dois anos para o 

trabalho. De acordo com Medeiros, 

"inicialmente a tecnologia tem aplicação 

na radiofarmácia do IPEN e, sem dúvida, 

poderá ser desdobrada para outros 

segmentos da saúde". 

Em operação desde 2008, a Biosintesis é 

uma empresa de base tecnológica 100% 

nacional, cujo grande diferencial é o 

constante investimento em inovação 

tecnológica nas áreas de biotecnologia e 

nanotecnologia junto a instituições de 

referência em C&T.

envolvidas. Além disso, os residentes tem 

acesso a assessorias em gestão 

tecnológica, captação de recursos, 

finanças, marketing estratégico e direito, 

caso do Laboratório Biosinthesis. Para 

conhecer mais sobre o Cietec basta 

acessar o site http://www.cietec.org.br/

comentava: - Que 

coisa linda uma moça 

fazendo engenharia!!! 

E eu tinha que dizer: - 

Professor, deixe a 

gente terminar a prova, 

não nos desconcentre 

[risos]. Bem, de um 

modo geral, acho que 

a participação da 

mulher sofreu uma 

revolução em vários 

campos. Temos uma 

presidenta da 

República, aqui no 

Brasil, e outras Marina brinca: "Vontade de esganar colegas que faziam bullying" 
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Ao lado, Dr. Niklaus Wetter, gerente do CLA, 

o aluno Cássio Lima, representando a 

Dra. Denise Zezell; Patrícia Ponce e a

Dra. Maria Aparecida, gerente do CQMA.

Acima, a Dra. Marina Vasconcelos, recebendo

homenagem em nome dos aposentados em 2015. 

Abaixo, Maria José (esq.), Wagner de Rossi (dir.) e o

Pesquisador Emérito Francisco Ambrózio (centro).

Prêmio Capes

A tese "Obtenção de membranas de 

hidrogéis para tratamento alternativo de 

Leishmaniose Tegumentar", defendida no 

ano de 2013, no âmbito do Programa de 

Tecnologia Nuclear do IPEN/USP foi 

Destaque em Pesquisa e 

Desenvolvimento 2015. De autoria da 

química Maria José Alves de Oliveira, do 

CQMA, a pesquisa resultou em um 

produto que já está patenteado e 

futuramente poderá ser utilizado em 

larga escala, após testes clínicos em 

humanos, com a vantagem de ter baixo 

custo de produção.

Maria José desenvolveu uma membrana à 

base de água gelatinizada (hidrogel) 

usando uma matriz polimérica 

modificada por radiação ionizante fonte 

de cobalto (60CO), para a liberação do 

glucantime (antimoniato). Trata-se de um 

curativo indicado para leishmaniose 

tegumentar, que obteve excelentes 

resultados nos testes com camundongos 

da linhagem Balb/c (muito utilizada em 

pesquisas do sistema imune). O estudo 

foi orientado pela pesquisadora Duclerc 

Fernandes Parra e coorientado por Valdir 

Sabbaga Amato, do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da USP. Maria 

José recebeu o Prêmio Capes de Tese 

2014 da área de Engenharias II.

Excelência

Encerrando a cerimônia, José Carlos 

Bressiani destacou a excelência e o 

compromisso do IPEN com a sociedade e 

o meio ambiente, sobretudo frente às 

dificuldades de pessoal, com as 

aposentadorias, e orçamentária. Isaac 

Abadia, diretor de pesquisas e 

desenvolvimento da CNEN, 

representando o presidente Angelo 

Fernando Padilha, ratificou a importância 

do Instituto e reiterou a luta da CNEN 

para que as primeiras 495 vagas de um 

total de 1 mil sejam preenchidas até o fim 

deste ano, com novo concurso.

Após os pronunciamentos, servidores, 

autoridades e demais convidados fizeram 

um brinde ao IPEN. A cerimônia de 59 

anos marcou a Semana de Ciência e 

Tecnologia do Instituto e aconteceu no 

dia 28 de agosto, sexta-feira, entre 14h e 

17h, no auditório "Rômulo Ribeiro 

Pieroni", na presença da comunidade do 

IPEN e de várias autoridades.
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Quando um é pouco...
Quando um ganhador é pouco e então é 

preciso dobrar o prêmio, é demais! A 

escolha de duas propostas vencedoras da 

segunda edição do "Prêmio IPEN de 

Inovação Tecnológica” foi a grande 

novidade na celebração do 59º 

aniversário do Instituto, ocorrida na 

sexta-feira, 28. Denise Maria Zezell 

venceu com a tecnologia 

"Desenvolvimento de métodos ópticos de 

diagnóstico e terapia de lesões tumorais 

cutâneas” e Patrícia Ponde com "Produção 

de tubetes biodegradáveis de germinação 

e plantio a partir de resíduos industriais e 

urbanos de fontes renováveis”. Cada uma 

arrebatou o valor de R$ 100 mil para ser 

alocado no próximo ano aos respectivos 

laboratórios e/ou grupos de pesquisa,    

em qualquer rubrica, de acordo com o 

regulamento.

"Foi uma escolha difícil, quatro horas de 

debates, até que a Comissão Avaliadora 

perguntou se não seria possível premiar

duas pesquisas. Eu consultei a Diretoria 

de Administração, que, reconhecendo a 

importância de valorizar os 

pesquisadores, deu o sinal verde. Assim, 

não foi preciso dividir o prêmio, o que 

certamente frustraria os vencedores”, 

revelou Marcelo Linardi, diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) do IPEN, idealizador da 

premiação, antes de anunciar os nomes.

Denise Zezell é do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA) e foi representada por 

seu aluno de mestrado Cassio A. Lima. 

"Este prêmio é resultado da dedicação e 

da criatividade da Denise, e muito me 

honra fazer parte do seu grupo de 

pesquisa e hoje estar aqui recebendo 

esse prêmio”, disse. Patrícia Ponce realiza 

pesquisas no Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA), no Laboratório de 

Processamento de Polímeros. Ambos 

fizeram uma apresentação resumida das 

propostas vencedoras.

"Esperamos contribuir para gerar renda e 

emprego a pequenas comunidades 

carentes espalhadas pelo Brasil”, declarou 

Patrícia. Os pesquisadores Niklaus Ursus 

Wetter e Maria Aparecida Faustino Pires, 

respectivamente gerente do CLA e 

gerente adjunta do CQMA, também 

receberam troféus pelas unidades.

Outro momento singular da cerimônia foi 

a homenagem ao Pesquisador Emérito 

IPEN 2015, Francisco Ambrózio Filho, que 

foi saudado pela pesquisadora Emília 

Satoshi Miyamaru Seo, do Centro de 

Ciência e Tecnologia de Materiais (CCTM). 

Ela ressaltou a "competência, a dedicação 

e principalmente a influência do Dr. 

Ambrózio para uma geração de 

pesquisadores do Instituto". Também foi 

veiculado um vídeo com depoimentos de 

colegas, ex-alunos e familiares do 

homenageado. "Dedico essa honraria à 

minha família", disse, emocionado.

Destaques 2015

A cerimônia começou com uma 

homenagem aos servidores que se 

aposentaram em 2015, entre eles a 

pesquisadora Marina Beatriz Agostini 

Vasconcellos (confira entrevista na página 

6), do Centro do Reator de Pesquisas 

(CRPq), e Antonio Xavier de Oliveira, que 

foram saudados pelo superintendente 

José Carlos Bressiani.

Na seção Destaque em Projetos 2015, o 

pesquisador Wagner de Rossi, do CLA, fez 

uma breve apresentação do projeto 

Temático Multiusuário "Microusinagem 

com laser de pulsos ultracurtos aplicada 

na produção e controle de circuitos 

optofluídicos”, aprovado pela FAPESP, 

com o valor de R$ 2,8 milhões.

 "O projeto visa desenvolver a capacidade 

de microusinagem, isto é, de produzir 

estruturas da ordem de microns em 

qualquer tipo de material e, a partir daí, 

construir circuitos microfluídicos, integrar 

componentes ópticos a eles, e aplicá-los”.

Entre os resultados esperados (metas) do 

projeto, estão o desenvolvimento de 

circuitos opto-microfluídicos, de um 

plataforma ELISA para diagnóstico de 

toxoplasmose, de um simulador de fluxo 

microvascular, da síntese de nanocristais 

luminescentes e da síntese do 

radiofármaco 18FDG.

“Logo que, numa inovação, nos mostram alguma coisa de antigo, 

ficamos sossegados”
Friedrich Nietzsche

e dois vencem, é demais!
O novo método de de diagnóstico de lesões 

tumorais cutãneas proposto por Denise 

Zezell consiste em fórmula química e 

método de preparação de uma pomada 

fotossensibilizadora para usar no tratamento 

de lesão de pele, em particular tumores 

espinocelulares (carcinoma espinocelular é o 

segundo tipo mais comum de câncer de 

pele, sendo responsável por cerca de 20% 

dos tumores cutâneos não melanoma).

O método diagnóstico já desenvolvido 

utiliza material colhido por biópsia para 

análise convencional (histopatológica). O 

fragmento de tecido é colocado em lâmina 

especial para espectroscopia no 

infravermelho e, após análise estatística 

multivariada, provê informações bioquímicas 

ao patologista para tomada de decisão. Após a 

finalização, o espectro poderá ser coletado via 

fibra óptica de forma não invasiva. Já a fase de 

terapia é ambulatorial, o que contribui para a 

redução dos custos do tratamento, permitindo 

várias sessões sem os danos coleterais da 

quimioterapia e da radioterapia. esses são os 

principais impactos econômicos da proposta. 

Mas há também o impacto ambiental (não 

utiliza material radioativo para terapia).

A outra proposta vencedora consiste no 

reaproveitamento de resíduos industriais e 

urbanos, tais como fibras de côco, sisal e 

bagaço da cana-de-açucar, fibras de carauá, 

juta e cascas de café e arroz, na produção, em 

escala industrial, de espumas biodegradáveis e 

compostáveis para a fabricação de tubetes de 

germinação e plantio direto de sementes na 

terra, em substituição aos tubetes 

tradicionais de plástico. 

Uma das vantagens é que a utilização de 

resíduos de matérias-prima de fonte 

renovável contribuirá para gerar renda e 

emprego a pequenas comunidades carentes 

espalhadas pelo Brasil, que os utilizam como 

base da economia local, fixando o 

trabalhador no campo e evitando o inchaço 

das cidades e explosões de urbanização 

descontrolada. Os produtos e processos 

desenvolvidos serão protegidos com duas 

patentes, uma de invenção e outra de 

modelo de utilidade, em conformidade com 

o princípio do Prêmio IPEN de Inovação, no 

âmbito da pesquisa acadêmica.

Após quatro horas de debates, 

a Comissão Avaliadora da 

Segunda edição do Prêmio IPEN 

de Inovação Tecnológica decidiu

contemplar duas propostas.

Para valorizar os ganhadores,

o montante de R$ 100 mil não

será dividido, mas dobrado.
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PROJETO INÉDITO

Bonita com o que Deus lhe deu Biosinthesis e IPEN assinam convênio de P&D

Inaugurado em 1998, Cietec é hoje a maior incubadora do país
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MARINA VASCONCELLOS

Depois de 46 anos de atividades no 

IPEN, você se aposentou. E agora?

Agora, estou continuando como 

voluntária. Ainda tenho alunos de 

mestrado, doutorado, pós-doutorado,  

ministro cursos, um de graduação e um 

de pós e tenho projetos sendo 

propostos... então, no momento, continuo 

como voluntária.

Alguma perspectiva de quanto tempo 

ficará em atividade como voluntária? 

Tenho planos para um ano, ou dois, mas o 

futuro a gente nunca sabe, não é? Você no 

momento está bem, de repente acontece 

algum problema, ou quando tem um neto 

para curtir [risos], aí decide parar. No 

momento, a minha intenção é continuar 

por aqui, enquanto tiver alunos. 

O grupo de radioquímica continuará, 

com a sua aposentadoria? 

Quando ela ingressou na UFRGS,

nos anos 60, cursar engenharia 

era quase uma heresia para 

mulheres. Havia todo tipo de

preconceito, inclusive em relação 

à aparência. Rapazes diziam: ou 

é bonita, ou é engenheira. 

Marina mostrou que era possível

ser as duas coisas.

Sim, nossas linhas de pesquisa não serão 

descontinuadas. Há uma gama de 

aplicações muito grande nas áreas 

ambiental, saúde, arqueologia, geologia... 

O que considera ter sido seu maior 

legador no IPEN?

Olha, um deles foi a formação de recursos 

humanos, que é uma das tarefas mais 

importantes do pesquisador. Além disso, 

fiquei 28 anos como chefe de divisão [da 

Radioquímica e da Física Nuclear]. Foi 

importante porque consegui agregar 

pessoas e motivá-las para a preparação de 

projetos que foram bem relevantes para o 

grupo, no sentido de adquirir 

equipamentos de porte, de adequar as 

instalações - tivemos projetos de 

infraestrutura da Fapesp, e tudo isso 

resultou no desenvolvimento do nosso 

grupo de pesquisa.

Gostaria de ter realizado algo e que não 

foi possível?

O Laboratório Biosintesis – associado ao 

Centro de Inovação, Empreendedorismo e 

Tecnologia (Cietec) – e o IPEN fecharam 

acordo para o desenvolvimento de novas 

técnicas e metodologias para pesquisa in 

vitro na área de segurança e eficácia de 

radiofármacos e biomateriais. 

O convênio tem como objetivo criar uma 

metodologia inédita para estudos em 

materiais biológicos e medicamentos 

radiológicos. Os estudos serão 

desenvolvidos dentro dos princípios de 

boas práticas de laboratório (BPL), um 

sistema de qualidade adotado pela 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) para 

todos os países membros. As normas 

estabelecem requisitos ao processo 

organizacional e condições técnicas para 

estudos não clínicos de segurança à saúde 

humana e ao meio ambiente.

"A exposição e a utilização de produtos 

seguros é uma preocupação constante 

para a sociedade, indústria e órgãos 

regulamentadores. O uso de 

metodologias in vitro, em ensaios 

biológicos validados e monitorados por 

sistemas de qualidade robustos, 

possibilita a realização de estudos de 

segurança e eficácia com grande rapidez, 

precisão e rastreabilidade dos resultados", 

afirma Fabiana Medeiros, diretora da 

Biosintesis.

Sergio Risola, diretor-executivo do Cietec, 

O Cietec, inaugurado em abril de 1998, 

tem como missão incentivar o 

empreendedorismo e a inovação 

tecnológica, apoiando a criação, 

fortalecimento e a consolidação de 

empresas e empreendimentos 

inovadores de base tecnológica. 

Em suas unidades de negócio, São 

Paulo e Mogi das Cruzes, são 

conduzidos processos de incubação de 

empresas inovadoras, em diferentes 

níveis de maturidade. Nesses processos, 

o Cietec oferece serviços de apoio para 

demandas nas áreas de gestão 

tecnológica, empresarial e 

mercadológica, além de infraestrutura 

física para a instalação e operação 

dessas empresas. 

O Cietec, associação civil sem fins 

lucrativos de direito privado, possibilita a 

ampliação do índice de sobrevivência e 

competitividade das micro e pequenas 

empresas, oferecendo a excelência de sua 

infraestrutura, a capacitação do seus 

recursos humanos e a comercialização e 

busca por investimento, como o 

investimento-anjo, capital semente e 

venture capital (capital de risco).

As empresas incubadas usufruem de 

facilidades técnicas e operacionais não 

apenas do IPEN, mas também da 

Universidade de São Paulo (USP), do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

que incluem laboratórios em todas as 

áreas de conhecimento humano e o apoio 

de técnicos e pesquisadores das entidades 

Entrevista

Eu acho que não. Todas as propostas que 

vislumbramos conseguimos realizar. A 

útlima foi a realização desse congresso 

internacional em Maresias [4th INCC – 

International Nuclear Chemistry 

Congress], que é muito importante na 

nossa área e que os outros países já 

estavam nos cobrando havia bastante 

tempo. Sempre nos perguntavam: - Por 

que não no Brasil? Mas tínhamos um 

certo receio de não poder estar à altura, 

porque queríamos fazer bem feito. E 

tivemos muita sorte no ano passado, 

porque a situação do país estava melhor e 

todas as empresas e agências 

financiadoras (Fapesp, CNPq, Capes, 

Eletronuclear etc.) nos deram apoio. O 

IPEN também nos apoiou muito na 

logística, disponibilizando carros para 

levar todos  os convidados a Maresias e 

depois trazê-los de volta para Guarulhos. 

A CNEN pagou a taxa de inscrição de 

todos os funcionários que quiseram 

participar. Então, foi um desafio que deu 

certo e, pessoalmente, me senti realizada.

Você é uma pesquisadora de destaque 

na sua área. Como vê a participação da 

mulher na ciência nos dias de hoje?

Ah, é uma diferença brutal. Quando eu 

entrei no curso de engenharia química [na 

UFRGS], eram pouquíssimas mulheres. De 

um total de 200 alunos, de todas as 

engenharias, que ingressaram no meu 

ano, menos de 10% eram mulheres. E 

sofríamos um certo bullying de colegas 

que falavam: - O que estás fazendo aqui, 

guria? O objetivo de vocês é casar, lavar 

panelas... Professores também 

manifestavam estranheza. Às vezes, no 

meio de uma prova, o professor 

mulheres poderosas mundo afora, como 

Hillary Clinton e Angela Merkel. Quem 

poderia imaginar isso?

Você sabia que já foi "musa" de colegas 

aqui do IPEN?

[Risos] Não sabia. O que eu sei é que o 

Afonso [Aquino, chefe da Assessoria de 

Comunicação Institucional], como bom 

carioca, brinca comigo, com essa história 

de musa. Na festa do IPEN, ele me 

apresentou a um convidado dizendo: - 

Olha, essa aqui é a minha musa de 78. Eu 

respondi: - Ai, Afonso, não precisa falar o 

ano [Risos]. Mas ele brinca assim com 

outras colegas também.

Ah, mas querendo ou não, você foge 

um pouco ao estereótipo de 

pesquisadora, aquele estilo meio bicho-

grilo... Ser bonita ajuda ou atrapalha?

Na minha área, que é preciso estudar 

muito, que é uma área experimental, o 

que interessa é se você sabe fazer as 

coisas ou não. Isso é o mais relevante. Mas 

eu tenho notado que esse estereótipo está 

mudando, inclusive para as engenheiras. 

Sabe o que falavam para a gente? - 

Quando uma menina nasce, Deus 

pergunta se ela quer ser bonita ou 

estudantes de engenharia? [Risos].

E você conseguiu ser as duas coisas...

Olha, eu vou te dizer, havia momentos em 

que eu e minhas colegas ficávamos muito 

bravas com eles. Eu não respondia à 

altura, mas ficava indignada. Isso era um 

abuso de poder masculino, você não 

acha? Eles não falavam isso para outro 

rapaz. Mas, tudo bem, esse reinado deles 

está acabando, é questão de tempo. 

Elaine Bortoleti

Projeto inédito da Biosintesis inovará em técnicas e metodologias in vitro, em condições de BPL

Laboratório Bisosintesis, associado ao Cietec 
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sublinha que "as normas que serão 

utilizadas nos estudos seguirão padrões 

internacionais, o que colaborará para o 

reconhecimento global dos produtos 

desenvolvidos a partir delas".

Marcelo Linardi, diretor de P&D e Ensino 

do IPEN, salienta a importância do 

convênio de Inovação Tecnológica com 

empresas incubadas. "O caminho da 

inovação tecnológica é vital para a política 

de continuidade dos Institutos de 

Pesquisas, pois dá o retorno à sociedade 

do investimento público em P&D, 

justificando todo o processo, gerando 

melhoria da qualidade de vida do 

brasileiro.". O documento que estabelece 

o convênio entre a Biosintesis e o IPEN 

consigna um prazo de dois anos para o 

trabalho. De acordo com Medeiros, 

"inicialmente a tecnologia tem aplicação 

na radiofarmácia do IPEN e, sem dúvida, 

poderá ser desdobrada para outros 

segmentos da saúde". 

Em operação desde 2008, a Biosintesis é 

uma empresa de base tecnológica 100% 

nacional, cujo grande diferencial é o 

constante investimento em inovação 

tecnológica nas áreas de biotecnologia e 

nanotecnologia junto a instituições de 

referência em C&T.

envolvidas. Além disso, os residentes tem 

acesso a assessorias em gestão 

tecnológica, captação de recursos, 

finanças, marketing estratégico e direito, 

caso do Laboratório Biosinthesis. Para 

conhecer mais sobre o Cietec basta 

acessar o site http://www.cietec.org.br/

comentava: - Que 

coisa linda uma moça 

fazendo engenharia!!! 

E eu tinha que dizer: - 

Professor, deixe a 

gente terminar a prova, 

não nos desconcentre 

[risos]. Bem, de um 

modo geral, acho que 

a participação da 

mulher sofreu uma 

revolução em vários 

campos. Temos uma 

presidenta da 

República, aqui no 

Brasil, e outras Marina brinca: "Vontade de esganar colegas que faziam bullying" 
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Editorial

Em se platando, tudo dá
quadro de funcionários. Nós, herdeiros 

de Pero Vaz de Caminha, temos 

consciência de que a perda da 

biodiversidade compromete o nosso 

ecossistema como um todo. Pedimos 

desculpa pela comparação, mas temos 

inúmeras outras espécies ameaçadas de 

extinção. Com isso, o ponto de 

resiliência se aproxima. Aguardamos o 

dia em que o número de ingressantes 

supere o dos que se aposentam.  

A importância do IPEN para a sociedade 

brasileira transcende a área nuclear, que 

foi o motivo da nossa criação, embora 

esse seja prioritária -  daí porque a luta 

do IPEN para ampliar os procedimentos 

de Medicina nuclear no SUS (Pág.7). Mas 

o fato é que, hoje, essa importância 

abrange outras áreas: como ambiental, 

energias alternativas, laser, materiais, 

biotecnologia, saúde, entre outras.

É necessário que se fale das áreas 

correlatas porque as linhas de pesquisa 

aqui desenvolvidas ganharam relevância 

no cenário científico e tecnológico 

nacional, prova disso foram os trabalhos 

apresentados, inclusive os laureados 

com o Prêmio de Inovação Tecnológica 

do IPEN (Págs. 4 e 5). 

Também aproveitamos para 

cumprimentar o Dr. Francisco Ambrózio 

Filho que se torna o mais novo 

integrante do quadro de pesquisadores 

eméritos do IPEN. Não podemos 

esquecer do grande passo que foi dado 

com a assinatura do convênio entre a 

Biosinthesis e o Cietec, consolidando a 

inovação no Instituto (Pág.3). 

Fazendo uma analogia entre o IPEN e o 

Brasil, é possível encontrar semelhanças 

entre as muitas qualidades desse 

instituto e aquelas ressaltadas pelo 

Capitão-mor da frota de Pedro Álvares 

Cabral, Pero Vaz de Caminha, que 

registrou, em sua famosa carta 

endereçada ao rei Dom Manuel de 

Portugal, que: NESTA TERRA, EM SE 

PLANTANDO, TUDO DÁ.

É inegável que as sementes aqui 

plantadas pelos fundadores 

germinaram, viraram frondosas árvores, 

que, por sua vez, frutificaram, e novas 

sementes lançaram nesse solo fértil, que 

chamamos pelo nome de Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares - 

IPEN, uma instituição de Pesquisa, 

Desenvolvimento, Ensino, Inovação e 

Produção que, depois de quase seis 

décadas, continua mostrando a sua 

vitalidade. Porém, os tempos mudaram, 

e aquela época em que a natureza, 

sozinha, se encarregava de fazer tudo 

acontecer, ficou no passado. Hoje, 

mesmo os mais ricos biomas precisam 

da proteção do homem para se prevenir 

de ações por ele perpetradas.

Anualmente, ver o IPEN perder de 40 a 

50 funcionários é motivo de grande 

preocupação. Junto com eles vai embora 

uma parte do conhecimento acumulado 

nesses 59 anos. A Dra. Marina 

Vasconcellos, nossa entrevistada neste 

número (Pág.6), é um exemplo da perda 

desse conhecimento. 

Isso se dá, basicamente por não termos 

tido uma recomposição do nosso 
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IPEN e SBMN reivindicam atenção para o SUS
Representado pelo diretor de Produtos e 

Serviços, Jair Mengatti, o IPEN participou 
ono dia 1  de julho, em Brasília (DF), de 

audiência no Ministério da Saúde, com o 

secretário de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos (SCTIE), Jarbas 

Barbosa, e a secretária de Atenção à 

Saúde (SAS), Lumena Furtado. 

Dois dias depois, Barbosa e Furtado se 

comprometeram a avaliar as 

reivindicações da Sociedade Brasileira     

de Medicina Nuclear (SBMN), que 

solicitou a reunião com o objetivo de 

discutir a perspectiva de revisão dos 

valores de remuneração dos 

procedimentos de medicina nuclear da 

Tabela Unificada de Procedimentos do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Além do IPEN, também participam da 

reunião a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), representada pelo diretor 

de Pesquisa e Desenvolvimento, Isaac 

Obadia. Pela SBMN, estava o seu 

presidente, Claudio Tinoco Mesquita, pelo 

vice-presidente, Juliano Cerci, pelo diretor 

da regional da Sociedade em Brasília, 

Gustavo do Vale Gomes, e pela consultora 

econômica, Beatriz Leme.

As três instituições se reuniram com o 

secretário da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), 

Jarbas Barbosa, e com a secretária de 

Atenção à Saúde (SAS), Lumena Furtado. 

A SBMN tem a expectativa de buscar uma 

solução junto às esferas governamentais, 

visto que os procedimentos de medicina 

nuclear via saúde pública não sofrem 

reajustes via Tabela SUS desde o ano     

de 2009, há sete anos.

Em contrapartida, está previsto para este 

ano mais um aumento de 22% do valor 

cobrado pelos insumos radioativos - 

matéria-prima essencial à realização dos  

exames médicos diagnósticos - 

produzidos pelo IPEN, totalizando,                                

este ano, um  reajuste de 40,7% no 

Gerador de Tecnécio. A SBMN entende 

que este aumento  unilateral impacta 

profundamente na saúde brasileira, pois 

há risco real da inviabilização do 

Entre os dias 1º a 3 de julho, o IPEN 

realizou as cerimônias de posse e 

recondução dos gerentes para o triênio 

de 2015-2018 em cada uma de suas 

unidades de pesquisa. A primeira 

cerimônia aconteceu na 

Superintendência, pela manhã, onde o 

pesquisador Frederico Antônio Genezini, 

do Centro  do Reator de Pesquisa (CRPq), 

foi reconduzido ao cargo.

Em substituição a Adonis Marcelo Saliba, 

assumiu a gerência do Centro do 

Combustível Nuclear (CCN) a 

pesquisadora Elita F. Urano de Carvalho.   

A posse se deu no centro, às 14h. Nesse 

Fábio Coral Fonseca, do Centro de Célula 

a Combustível e Hidrogênio (CCCH) foram 

reconduzidos ao cargo. A gerência do 

Centro de Ciência e Tecnologia dos 

Materiais (CCTM) está agora sob a 

responsabilidade da pesquisadora Sonia 

Regina Homem de Mello Castanho, que 

ocupa pela primeira vez o cargo. 

Em 3 de julho, foram reconduzidos ao 

cargos os pesquisadores Margarida M. 

Hamada, do Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR), Niklaus Ursus Wetter, do 

Centro de Lasers e Aplicações (CLA), e 

Ademar Benévolo Lugão, do Centro de 

Química e Meio Ambiente (CQMA).

mesmo dia, às 15h30, o pesquisador 

Leslie Molnary foi empossado na 

Gerência do Centro de Engenharia 

Nuclear (CEN), substituindo Ulysses  

Dutra Bitelli.

Em 2 de julho, Carlos Roberto Jorge 

Soares, do Centro de Biotecnologia (CB) e 
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Três mudam e seis são reconduzidos para mais um mandato 
GERENTES DE CENTROS - POSSE

CARTÃO 
DE VISITA

Os pesquisadores Ricardo Elgul 

Samad e Nilson Dias Vieira Junior, 

ambos do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA) são coautores do 

artigo "Synthesis of diamond-like 

phase from graphite by ultrafast 

laser driven dynamical compression" 

("Síntese de diamante a partir de 

grafite por compressão dinâmica 

com laser ultrarrápido"), publicado 

na revista Scientific Report (de 7 de 

julho), do grupo Nature, uma das 

cinco mais importantes na área 

multidisciplinar. 

O estudo foi desenvolvido em 

parceria com os pesquisadores 

Francisco C. B. Maia, Raul O. Freitas 

e Narcizo M. Souza-Neto, todos do 

Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS), e Jefferson Bettini 

do Laboratório Nacional de 

Nanotecnologia. 

O CLA, que já desenvolveu o laser 

mais intenso do hemisfério sul (1/2 

TW de potência pico), vem 

utilizando lasers de alta intensidade 

e curta duração temporal (25fs) há 

mais de uma década, aplicando-os 

entre outras atividades, na ablação 

de materiais com grande precisão, 

tendo desenvolvido o método de 

Varredura-D (D-Scan) que permite 

determinar o limiar de ablação de 

sólidos com muita simplicidade e 

precisão para confeccionar circuitos 

microfluídicos com possíveis 

aplicações em medicina nuclear. 

Esses lasers produzem, em 

laboratório, campos 

eletromagnéticos e pressões só 

encontradas no interior de estrelas 

e na fusão nuclear, e o seu uso em 

grafite produziu as condições 

termodinâmicas de pressão e 

temperatura para a transformação 

de carbono em diamante, 

divulgadas neste trabalho. A 

pesquisa teve apoio de projetos 

temáticos, multiusuários e CEPID da 

FAPESP, da FINEP e do CNPq.

AUDIÊNCIA EM BRASÍLIA

funcionamento de diversos serviços de 

medicina nuclear, públicos e privados, 

responsáveis por atender pacientes da 

demanda do SUS.

Expansão da MN

Em maio, IPEN e SBMN organizaram um 

workshop para debater as fragilidades da 

medicina nuclear no Brasil e as ações para 

superá-las. Para isso, foi discutida a 

criação de um Plano Nacional de 

Expansão da MN. "É preciso aumentar a 

produção de radiofármacos para 

beneficiar os pacientes do SUS", avaliou 

Jair Mengatti, que também é gerente do 

Centro de Radiofarmácia.                                

Workshop realizado em maio, no IPEN, definiu as diretrizes para a elaboração de um PNMN

T
a
ti

a
n

a
 A

lm
e
id

a
/R

S
 P

re
ss



Ano XIV

Número 80

Julho/Agosto 2015

Feira TecnológicaConvênio P&D

Em iniciativa pioneira, o IPEN e a empresa Laboratório 

Biosintesis P&D do Brasil firmaram convênio de 

desenvolvimento tecnológico de projeto de inovação 

para técnicas e metodologias in vitro, em condições de 

Boas Práticas de Laboratórios (BPL).

Empresas negociam lasersParceria IPEN-Biosintesis
A Welle Laser, que fabrica equipamentos para 

marcação, corte e solda a laser de última geração, e a 

Industra Technologies, que atua no ramo de  aparelhos 

e materiais cirúrgicos, estão negociando com o CLA 

lasers específicos para suas ativdades.
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Tecnológica (NIT), entre os dias 10 e 12 

com o objetivo de divulgar o IPEN e ao 

mesmo promover parcerias com o 

segmento produtivo industrial. 

O  CLA apresentou cinco produtos e 

processos. O primeiro, pelo pesquisador 

Wagner de Rossi, foi “A funcionalização de 

superfícies com laser”, um processo de 

microusinagem com laser de pulsos 

ultracurtos para produção de estruturas 

micrométricas ou submicrométricas sobre 

superfícies de metais, polímeros ou 

cerâmicas de maneira a mudar suas 

propriedades físicas e químicas.

Em seguida, Niklaus Wetter mostrou a 

importância de “Lasers de estado sólido” 

com potências de até 200W e alta 

qualidade de feixe, que podem operar em 

modo contínuo ou pulsado e são a base 

para uma enorme quantidade de 

processos à laser das áreas industrial, 

médica e científica. 

A terceira tecnologia, da pesquisadora 

Denise Zezell, consiste na “Formulação 

farmacêutica para tratamento de câncer de 

pele”. Trata-se de uma nova fórmula 

química e método de preparação de uma 

pomada fotossensibilizadora para usar na

Comércio Ltda, que atua no ramo de 

aparelhos e materiais cirúrgicos, 

manifestaram interesse pelas tecnologias 

de laser desenvolvidas no IPEN e já 

iniciaram negociações com o pesquisador 

responsável, Niklaus Ursus Wetter.

A primeira solicitou um modelo de laser 

para marcação. Já a Industra propôs o 

desenvolvimento de um laser específico 

para remoção de tatuagens. "Estamos em 

fase de negociação, a ideia é que, em 

breve, possamos formatar um acordo para 

consolidar essas parcerias", afirmou 

Niklaus, que é gerente do Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA).

O CLA foi o segundo Centro a apresentar 

suas tecnologias na Feira Tecnológica 

IPEN-CNEN/SP, realizada no dia 11 de 

agosto, no âmbito da programação do III 

Workshop Sobre Inovação Tecnológica no 

IPEN, realizado pelo Núcleo de Inovação A
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Laser com a maior eficiência óptica 
para Nd:YLF consolida excelência do CLA  

As empresas Welle Laser, 

que fabrica 

equipamentos para 

marcação, corte e solda 

a laser de última 

geração, e Industra 

Technologies Indústria e 

Empresas querem lasers desenvolvidos pelo CLA

e muita história para contar...
Quase seis décadas consolidam o IPEN como o maior gerador de 

conhecimento na área nuclear do Brasil. Nas comemorações, homenagens e surpresa 

no resultado  do Prêmio IPEN de Inovação Tecnológica. 

Págs. 4 e 5

Instituto alemão HZB visita IPEN

Uma comitiva do Helmholtz-Zentrum 

Berlin (HZB) esteve no IPEN, nos dias 23 

e 24 de julho, para uma visita com a 

finalidade de alinhavar uma cooperação 

internacional na área de utilização de 

feixes de nêutrons, no âmbito do Projeto 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB).  

A ideia é possibilitar a pesquisadores e 

estudantes brasileiros a realização de 

estágios e treinamentos no instituto 

alemão, que é uma referência mundial 

no uso de feixe de nêutrons.

A Martinelli, in memorian

Ex-alunos e colegas pesquisadores 

organizam um simpósio em homenagem 

ao pesquisador e professor José Roberto 

Martinelli, físico, pesquisador do Centro 

de Ciência e Tecnologia dos Materiais 

(CCTM) do IPEN professor de pós-

graduação, falecido em 2014. A 

homenagem  in memorian contou com 

palestras  a apresentação do Coral 

Physicanthus do Instituto de Física da USP 

(IFUSP), onde Martinelli graduou-se em 

física. Ele ingressou no IPEN em 1979, 

atuando no CCTM com o 

desenvolvimento de materiais cerâmicos e 

vidros de fosfato para aplicações ópticas, 

condicionamento de rejeitos e medicina. 

O evento, que aconteceu durante todo o 

dia 28 de agosto, no prédio do Centro de 

Ensino e Informação (CEI), recebeu o 

apoio da Associação Brasileira de 

Cerâmica (ABC), da ACIL Weber, da 

Shimadzu  e da Netzch. 

Pesquisador da bruker no CTR 

O pesquisador David Barr, gerente de 

produto global da Bruker Biospin 

(Boston/USA), liderança em Ressonância 

Paramagnética Eletrônica (EPR), esteve no 

IPEN para proferir a palestra "Análise de 

dosimetria em Alanina por Espectroscopia 

de ressonância paramagnética electrónica 

(EPR)". As aplicações de EPR abrangem 

diversas áreas, desde controle de 

qualidade até pesquisa molecular em 

áreas como pesquisa de materiais, 

biologia estrutural e física quântica. 

Através de experimentos de EPR, têm sido 

geradas informações valiosas sobre as 

estruturas de metaloproteínas e as 

estruturas e processos de fotossíntese. A 

palestra aconteceu no dia 8 de agosto, às 

14h30, na Sala de Seminários do CTR. 

David Barr visitou instalações do 

Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 e 

do Acelerador de Elétrons, acompanhado 

do Dr. Pablo Vasquez, do CTR.

terapia fotodinâmica para tratamento de 

lesão de pele, em particular tumores 

espinocelulares (o segundo tipo mais 

comum de câncer de pele).

Na sequência, Martha Simões Ribeiro 

apresentou o produto “Colóide à base de 

azuleno para redução microbiana”, uma 

formulação farmacêutica para tratamento 

tópico de infecções. Trata-se de um 

colóide à base de um fotossensibilizador 

que provoca morte microbiana quando 

associado a uma fonte de luz de baixa 

potência de emissão vermelha. Com 

importante ação contra micro-organismos 

resistentes a antibióticos, é atóxico e não 

mancha o tecido biológico (tecido mole, 

como a pele e mucosa, ou tecido duro, 

como dente e osso).

Encerrando as apresentações, Anderson 

Zanardi de Freitas mostrou a “Utilização da 

tomografia por coerência óptica na 

avaliação de rugosidade de superfícies e 

desmineralização em esmalte dental” como 

metodologia para determinação de 

rugosidade de superfícies frágeis em 

tempo real e para determinação do grau 

de desmineralização de esmalte dental.
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