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OportunidadesOuvidora

Servidores do  têm um novo canal para IPEN

manifestações, a Ouvidoria. Direção do Instituto 

visa estimular a participação da comunidade, 

garantir mais qualidade à gestão e mais 

transparência nas ações. 

DPDE apoia novos projetosMais transparência às ações
Criado para incentivar várias linhas de pesquisa 

no IPEN, o Edital Interno de Oportunidades já 

pode ser considerado um marco no Instituto. 

Dos 38 projetos de diversas áreas enviados, 19 

foram contemplados. Pág. 6 Pág.7
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Aquisição de Teses e Dissertações

A Biblioteca "Terezine Arantes Ferraz", do 

IPEN,  divulgou a relação das dissertações e 

teses do Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear IPEN/USP, incorporadas 

ao catálogo de aquisições no mês de abril. 

Os interessados podem acessar a página da 

Biblioteca no Portal do Instituto, no botão 

Novas Aquisições.

Wilson Calvo, superintendente do IPEN, 

abriu o evento citando a 

multidisciplinaridade das atividades do 

Instituto, a qualidade de seus 

pesquisadores e a necessidade de 

transformar os desenvolvimentos 

tecnológicos em inovações que 

transformem de forma positiva a 

sociedade.

mais ficará difícil a absorção no universo 

acadêmico”, avalia Zanardi.

Minicursos

Outro tópico importante apresentado foi 

a proteção à propriedade intelectual 

voltada para o meio ambiente. O tema foi 

abordado em dois minicursos oferecidos 

por Daniela Lima Cerqueira Archila, da 

"Workshop sobre Inovação no IPEN" 

contou com 126 inscritos que 

participaram de palestras, minicursos e a 

Feira Tecnológica para a área de Materiais.

Anderson Zanardi de Freitas, organizador 

do evento e gerente do Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) do IPEN, 

considerou que os objetivos foram 

alcançados, entre eles os de incentivar o 

empreendedorismo e divulgar diversos 

desenvolvimentos tecnológicos realizados 

pelo corpo de pesquisadores do instituto.

Dentre as palestras apresentadas, 

destacaram-se as que abordaram temas 

sobre o planejamento da carreira e 

estratégias de crowdfunding 

(financiamento colaborativo). "Existem 

muitos desafios a serem vencidos, 

principalmente o convencimento dos 

alunos de pós-graduação sobre a 

importância do tema, visto que cada vez A
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O  IPEN concentrou 

entre os dias 19 a 21 de 

junho diversas 

atividades com o 

objetivo de fortalecer a 

cultura de inovação e 

empreendedorismo. O 

NIT-IPEN realiza workshop e feira tecnológica

Nilce Ortiz, pesquisadora do Centro de 

Química e Meio Ambiente (CQMA) do 

IPEN, considerou o evento positivo. Seu 

grupo de pesquisa já registrou duas 

patentes sobre o uso de magnetita na 

recuperação de áreas degradadas por 

efluentes contaminados. Houve interesse 

por parte de quatro microempresas no 

processo desenvolvido.

O último dia do evento foi reservado para 

a Feira de Inovação Tecnológica do IPEN 

que, dentre os 72 inscritos, contou com 30 

empresários interessados nos 

desenvolvimentos realizados na área de 

Materiais, tema da edição deste ano.

Para Ortiz, "o evento promoveu a 

divulgação de tecnologias desenvolvidas 

no IPEN e também o conhecimento das 

patentes registradas pelos colegas 

pesquisadores. Muito bom para o 

desenvolvimento de novas parcerias com 

pequenas empresas e grupos de trabalho 

do instituto”.

Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) e por Mauro Catharino Vieira da 

Luz, do Instituto Nacional da Propriedade 

Intelectual (INPI).Fo
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O presidente da CNEN, Paulo Roberto 

Pertusi, visitou o IPEN em 4 de abril, sendo 

recebido pelo superintendente Wilson 

Calvo, e os diretores de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), 

Marcelo Linardi, de Produtos e Serviços 

(DPS), Jair Mengatti, de Segurança, 

Antônio Teixeira, e de Administração, 

Edson Franco Lima. Também  o ex-

superintendente do IPEN, José Carlos 

Bressiani. Pertusi, que é oficial da reserva 

da Aeronáutica, foi diretor de Gestão das 

Unidades de Pesquisa do MCTIC.

Presidente da CNEN visita IPEN

Avaliação do Programa de Pós-Graduação

A Comissão de Pós-Graduação realizou seu 

workshop em 13 de junho, terça-feira, para 

os docentes e alunos matriculados. Entre os 

principais temas discutidos encontraram-se a 

nova estrutura do Ensino, as eleições para os 

novos membros da CPG, os resultados do 

Coleta CAPES, as melhorias na infraestrutura 

do Ensino. A Profa. Dra. Nanci do 

Nascimento, falecida em 13 de março de 

2017, foi homenageada durante a edição do 

workshop.

Palestra sobre Radioproteção 

O pesquisador da Gerência de 

Radioproteção do IPEN, Fábio F. Suzuki, abriu 

o programa de visita para cerca de 25 oficiais 

do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de 

São Paulo, participantes de Curso de 

Atendimento a Emergências com Produtos 

Perigosos. O tema de sua palestra foi 

"Noções de Radioproteção e Atendimento a 

Emergências Radiológicas". Também 

participaram da programação de visitas sete 

funcionários da Companhia Aérea Azul.

Cerca de 40 oficiais da Marinha, 

participantes do Curso Especial de Defesa 

Nuclear, Biológica, Química e Radiativa 

ministrado em Aramar, SP, visitaram o IPEN 

em 1º de junho. A comitiva foi recepcionada 

por representantes da Assessoria de 

Comunicação Institucional e pelo gerente de 

Radioproteção, Demerval Leônidas 

Rodrigues. Os visitantes conheceram o 

Reator IEA-R1 e o Centro de Radiofarmácia.

Oficiais da Marinha no IPEN

IPEN desenvolve tecnologia "limpa" 
para tratamento de resíduos perigosos

Denominada "Tratamento de Resíduos 

Orgânicos Perigosos em Sais Fundidos", a 

tecnologia, desenvolvida no CQMA,  

consiste na decomposição térmica de 

resíduos, por meio de oxidação submersa 

em um banho de sais em fusão. 

Diferentemente da incineração, não há 

formação de chama para iniciar ou 

continuar a reação, mas também se trata 

de um processo de decomposição térmica, 

uma vez que o sal é fundido por um 

processo de aquecimento externo. Entre  

as vantagens, contribui para a preservação 

do meio ambiente e é uma solução que 

pode ser adotada sob medida para os 

métodos de tratamento de determinados 

resíduos perigosos.

IPEN ganha destaque 

em vídeo da AIEA sobre 

irradiação de acervos

NIT-IPEN realiza feira 

de negócio e workshop 

na área de materiais

Pesquisador do CQMA é 

coautor de paper na 

Nature Communications
Pág. 8Pág. 3 Pág. 2
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Editorial

Ciência e responsabilidade social
Agência Internacional de Energia Atômica 

o– AIEA), no período de 30 de maio a 1  de 

junho, em Viena, Áustria. A AIEA divulgou 

a participação do IPEN no tema Aplicação 

de soluções nucleares à indústria – 

incluindo a indústria cultural, chamando a 

atenção para o alcance social dessa 

atividade, destacando que ela conseguiu 

unir conservacionistas de arte e cientistas 

nucleares. A AIEA declarou que o IPEN "é 

um centro de conhecimento para o 

mundo" (pág.3).

Em direção ao fortalecimento da cultura 

de inovação e empreendedorismo, o 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) tem 

promovido diversas atividades para 

divulgar os produtos e processos 

desenvolvidos no Instituto. Entre os dias 

19 a 21 de junho, foram realizados o 

"Workshop sobre Inovação no IPEN" e a 

Feira Tecnológica para a área de Materiais. 

Tivemos, nesse período, 126 participando 

de palestras e mini-cursos, com boas 

perspectivas de o Instituto transferir 

tecnologias que já estão disponíveis para 

o mercado (pág.8). 

Na entrevista, uma conversa com o 

ouvidor do IPEN sobre a "nova cara" da 

Ouvidoria. Antes um canal direcionado 

exclusivamente aos clientes do Instituto, 

agora, o setor passa a receber também 

manifestações da comunidade interna, 

sejam pesquisadores, técnicos, bolsistas, 

estudantes ou funcionários terceirizados. 

Como diz o ouvidor, "a transparência das 

ações é o principal ganho para todos” 

(pág.6). Essa tem sido a prática da gestão 

do IPEN, visando melhorar a gestão dos 

serviços prestados e ampliar o acesso às 

informações. Boa leitura. 

 

Esta edição tem como matéria de capa 

uma pesquisa que resultou em 

tecnologia limpa para tratamento de 

resíduos orgânicos considerados 

perigosos. Denominada "Tratamento de 

Resíduos Orgânicos Perigosos em Sais 

Fundidos”, consiste na decomposição 

térmica de resíduos por meio de 

oxidação submersa em um banho de 

sais em fusão, método que não produz 

fumaça tóxica. É mais um exemplo do 

compromisso do IPEN de propor 

soluções que visem a melhoria da 

qualidade de vida da população 

brasileira associadas à questão 

ambiental (págs. 4 e 5).

Outra boa notícia é o resultado da 

chamada 04/2018 da Diretoria de 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), lançada 

em março. Dos 38 projetos de diversas 

áreas enviados, 19 foram contemplados, 

observando-se os parâmetros de avaliação 

pré-definidos. O anúncio dos 
ocontemplados saiu em 1  de junho, e a 

cerimônia de assinatura dos termos de 

outorga aconteceu no dia 12 de junho. O 

edital possibilita apoio financeiro oriundo 

de recursos orçamentários a linhas de 

pesquisa não contempladas por outros 

órgãos de fomento científico e 

tecnológico, contribuindo para estimular e 

exercitar pesquisadores na elaboração de 

projetos científicos (pág.7).

Em destaque, também, o trabalho de 

preservação de acervos e bens culturais 

realizado pelo Centro de Tecnologia das 

Radiações do IPEN, apresentado na "IAEA 

Technical Cooperation Conference" 

(Conferência de Cooperação Técnica da 

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

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
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Novos projetos
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Em iniciativa inédita, o Edital Interno de 

Oportunidades, criado para incentivar 

várias linhas de pesquisa no IPEN, já pode 

ser considerado um marco no Instituto. 

Dos 38 projetos de diversas áreas 

enviados, 19 foram contemplados, 

observando-se os parâmetros de avaliação 

pré-definidos. O anúncio dos 

contemplados na edição 04/2018, lançada 

pela Diretoria de Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE) em 31 de março de 2017, 
osaiu em 1  de junho, e a cerimônia de 

assinatura dos termos de outorga 

aconteceu no dia 12 de junho. 

Durante a abertura do evento, Wilson 

Calvo, superintendente do IPEN, destacou 

a importância da iniciativa. "Sem dúvida, 

foi um marco para a instituição que 

possibilita a participação de pesquisadores 

de diversas áreas a apresentarem soluções 

para inúmeros desafios em nossas áreas 

de atuação”, concluiu.

O edital possibilita apoio financeiro 

oriundo de recursos orçamentários a linhas 

de pesquisa não contempladas por outros 

órgãos de fomento científico e 

tecnológico. Contribui, também, para 

estimular e exercitar pesquisadores na 

elaboração de projetos científicos.

Anderson Zanardi de Freitas, gerente do 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do 

IPEN e, na ocasião, representando Marcelo 

Linardi, diretor da DPDE, comentou ser 

uma oportunidade ímpar aos 

pesquisadores que desejam desenvolver 

novas ideias e que ficam de fora dos 

sistemas de financiamento tradicionais 

oferecidos pelo governo ou por outros 

órgãos de fomento.

José Carlos Bressiani, atual diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) da 

CNEN, coordenou a equipe de 

pesquisadores que avaliaram os projetos 

apresentados. A ele, reuniram-se os 

pesquisadores Ana Helena Bressiani, 

Denise Zezell, Carmen C. B. Tobias, Linda 

Caldas, Carlos Soares, Marycel E. B. Cotrim, 

Delvonei A. de Andrade, Anderson Zanardi 

e Emerson Bernardes. 

"Foi um trabalho muito interessante e uma 

surpresa gratificante pela qualidade e 

número de projetos inscritos”, avaliou, 

Bressiani, acrescentando ter ficado "feliz".

Fernando J. F. Moreira, gerente do 

Escritório de Gestão de Projetos (EGP), 

esclareceu os pesquisadores responsáveis 

contemplados sobre os procedimentos 

necessários à gestão dos recursos 

disponíveis e conduziu a cerimônia de 

assinatura dos termos de outorga.

O projeto "Construção e estudo de células 

solares sensibilizadas por corante com 

fotoanodo de ZnO nanoestruturado", do 

pesquisador Eguiberto Galego (na foto 

com Wilson Calvo), do Centro de Ciência   

e Tecnologia dos Materiais (CCTM), foi o 

que recebeu a maior concessão de 

recursos, segundo a DPDE.. 

O Ibama - Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis expediu Licença de Operação que 

autoriza o funcionamento do IPEN pelo 

período de de dez anos. A LO nº 1325/2016 – 

Processo n° 02001.005381/2000-47 foi 

confirmada após rigorosa avaliação das 

características próprias das instalações do 

Instituto e sua relação com o meio ambiente. 

Nesse processo, foram avaliados o potencial 

de geração de líquidos poluentes (despejos e 

efluentes), resíduos sólidos, emissões 

atmosféricas e práticas de desenvolvimento 

sustentável. A LO é uma exigência legal e 

uma ferramenta do poder público para o 

controle ambiental.

A pesquisadora Maria Aparecida Faustino 

programas ambientais e medidas de controle 

foram estabelecidos e estão sendo seguidos 

em atendimento a uma série de 

condicionantes impostas pelo Ibama.

"Agradeço a todos os colaboradores 

envolvidos nas atividades e programas 

voltados a proteção do meio ambiente, 

principalmente aos responsáveis pela 

execução dos programas ambientais 

convencionais e radiológicos; gerencias de 

proteção radiológica, infraestrutura e 

operação do campus, metrologia das 

radiações, material e patrimônio, de química 

e meio ambiente e a todos os representantes 

e envolvidos na área ambiental”, conclui.

O superintendente Wilson Calvo parabenizou 

Centros e Diretorias envolvidos no processo. 
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Pires, gerente adjunto do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA), e responsável pela 

coordenação do processo de planejamento e 

gestão ambiental, comenta que o IPEN, por 

ser uma instituição com atividades nucleares 

e radioativas, possui um histórico de controle 

ambiental radiológico e não radiológico. 

"Ao receber a Licença Ambiental de 

Operação, o IPEN assume os compromissos 

para a manutenção da qualidade ambiental 

do local em que está instalado, considerando 

as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis", explicou Pires.

Ela comenta que a obtenção da Licença 

Ambiental de Operação apresenta-se como 

um grande desafio para qualquer setor, não 

sendo diferente para o IPEN. Vários 
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Ibama expede Licença de Operação Ambiental para o IPEN
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Edital interno se consolida entre pesquisadores

OPORTUNIDADE

O físico José Oscar Vega Bustillos, 

do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA), é um dos 

coautores do trabalho publicado na 

revista Nature Communications 

(DOI: 10.1038/ncomms15541), de 23 

de maio, que reporta resultados do 

"Experimento GoAmazon 

2014/2015”, sobre as propriedades 

da atmosfera no entorno da cidade 

de Manaus, Amazonas. Nesse 

estudo, cientistas brasileiros, 

americanos e europeus chegaram à 

conclusão de que as emissões de 

isopreno na floresta são muito 

maiores do que registros anteriores.

O objetivo do Experimento era 

mostrar como as emissões urbanas 

de Manaus interagem com as 

emissões da floresta. Para isso, 

realizaram medidas detalhadas em 

solo e no perfil vertical da 

atmosfera, utilizando aviões até 15 

quilômetros de altura. Após 

extensas medidas com o avião de 

pesquisas Gulfstream G1, do 

Departamento de Energia dos 

Estados Unidos, os pesquisadores 

concluíram que as emissões de 

isopreno são  três vezes maiores do 

que os valores obtidos através de 

medidas por satélites. 

A importância desse resultado está 

no fato de que o isopreno é um dos 

principais gases precursores da 

formação de ozônio, o que afeta a 

capacidade oxidativa da atmosfera, 

isto é, a qualidade do ar em uma 

determinada região. "Foram 

realizadas várias campanhas 

científicas na Amazônia para medir 

a concentração do isopreno 

liberado pela floresta, desde o solo, 

onde as folhas caídas das árvores 

ainda emitem, até o topo da 

floresta. Quando essas medidas 

foram comparadas com dados de 

concentração de isopreno obtidos 

por satélites, a surpresa veio à tona”, 

explicou Oscar. Além dele, assinam 

o artigo mais 21 autores, entre eles 

Dasa Gu, da Universidade da 

Califórnia, em Irvine.
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TECNOLOGIA DAS RADIAÇÕES

‘Transparência é o principal ganho para todos’ AIEA destaca IPEN na preservação de acervos

‘Um centro de conhecimento para o mundo’
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«Usar radiação gama é uma

maneira muito menos invasiva

de desinfetar peças, se

comparado a métodos

convencionais".
Sunil Sabharwal, especialista em

processamento de radiação na AIEA
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CELSO HUERTA GIMENES

Quando foi instituída a Ouvidoria no 

IPEN e quem já ocupou essa função?

A ouvidoria no IPEN foi instituída em 

meados dos anos 90 e tinha como 

escopo atender a demanda da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação – SDECTI. O 

primeiro ouvidor foi o Dr. José Adroaldo 

de Araujo, permanecendo no cargo até 

26 de junho de 2003. O segundo ouvidor 

foi o Senhor Ronaldo Veronesi, gerente 

comercial do IPEN, que permaneceu no 

cargo até fevereiro de 2017.

Você fez algum treinamento específico 

para assumir a Ouvidoria?

Sim, efetuei o curso Gestão e Prática em 

Ouvidoria, realizado na cidade de Porto 

Alegre, no período de 29 a 31 de agosto 

de 2017. Esse curso foi oferecido pela 

Acostumado a lidar com RH, no

acompanhamento funcional,

Celso Huerta assume a Ouvidoria

do IPEN com a missão de dar

agilidade e solução às

manifestações dos servidores.

Objetivo da direção do Instituto

é a melhoria da gestão com mais

transparência nas ações.

Controladoria Geral da União – CGU. Em 

maio de 2016, participei do Congresso de 

Mediação de Conflitos, em Salamanca, na 

Espanha, e em novembro de 2017, 

também no Congresso de Mediação de 

Conflitos, apresentei o trabalho  “La 

Mediación de Conflictos en una 

Organización de Investigaciones y 

Desarrollo”. Esse foi em Madrid.

O que o levou a aceitar esse desafio?

Bem, como RH, eu já efetuava o 

acompanhamento funcional e por falta 

de Psicólogo e Assistente social, acabei 

que por falta de opção de nossos 

servidores, sendo a pessoa que todos 

procuram quando encontram 

dificuldades para resolver problemas 

junto aos gestores e a direção. 

Como uma pessoa interessada em 

manifestação para o IPEN deve 

O trabalho de preservação de acervos e 

bens culturais com a tecnologia de 

radiação gama utilizando Cobalto-60, 

realizado no Centro de Tecnologia das 

Radiações do IPEN, foi destaque na "IAEA 

Technical Cooperation Conference" 

(Conferência de Cooperação Técnica da 

Agência Internacional de Energia Atômica 
o

– AIEA), no período de 30 de maio a 1  de 

junho, em Viena, Áustria. 

A AIEA divulgou a participação do IPEN 

no tema "Applying nuclear solutions to 

industry — including the cultural industry”  

(Aplicação de soluções nucleares à 

indústria – incluindo a indústria cultural), 

chamando a atenção para o alcance social 

dessa atividade, destacando que ela 

conseguiu unir conservacionistas de arte e 

cientistas nucleares, a priori "uma equipe 

improvável”. "No Brasil, esses especialistas 

uniram forças para aproveitar a tecnologia 

nuclear e preservar mais de 20 mil 

artefatos culturais”, destacou a AIEA, em 

seu Portal de notícias.

Para o  pesquisador Pablo Vásquez, 

responsável e coordenador do Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60 do 

CTR/IPEN, "a tecnologia de radiação 

tornou-se uma parte essencial do nosso 

processo de conservação". "Juntando 

esses dois mundos, estamos preservando 

nossa herança e descobrindo detalhes 

sobre o nosso passado de uma maneira 

que nunca tínhamos feito antes”, disse. 

Pablo ressalta que essa tecnologia ajuda a 

proteger as peças dos efeitos do clima do 

país. "O problema no Brasil é o clima, a 

umidade e os desastres naturais. Temos 

uma quantidade maior de fungos e cupins 

do que outros países, e estes podem ser 

destrutivos para livros, pinturas, peças de 

madeira, móveis, esculturas e arte 

moderna”, explica o pesquisador. Por seu 

relevante trabalho, Pablo foi convidado 

para ministrar a palestra "Overview of 

Disinfection of Cultural Heritage Artefacts 

and Archive Materials by Ionizing radiation 

in Brazil: Culture meets Nuclear” no 

A AIEA reconhece que as décadas de 

experiência da equipe IPEN são a 

principal fonte de conhecimento para 

muitos especialistas na região e em 

todo o mundo. Menciona que, em 2016, 

os pesquisadores do Instituto estiveram 

envolvidos no primeiro curso de 

formação sobre este tema para peritos 

latino-americanos, organizado pela 

própria agência. 

O curso reuniu conservadores, 

restauradores, museólogos, 

bibliotecários, curadores e radiologistas 

de dez países da região para conhecer 

as diferentes aplicações das tecnologias 

de radiação no patrimônio cultural. "O 

IPEN agora tem uma longa lista de 

solicitações de suporte. Sua equipe 

trabalha em objetos de diferentes 

países e regularmente treina cientistas 

estrangeiros e especialistas no campo 

de bens culturais”, diz a AIEA.

Pablo Vásquez conta que um projeto 

interessante é a possibilidade de trazer, 

do Equador, para tratamento no IPEN, três 

múmias que foram atacadas por insetos e 

fungos. A AIEA apoia este projeto com 

competências e formação. 

"Estou contente que especialistas e 

organizações internacionais estão 

colocando cada vez mais importância na 

preservação do patrimônio cultural, 

porque nosso patrimônio é o que 

representa a identidade da nossa ação. 

Devemos continuar a trabalhar para 

protegê-lo”, afirmou Pablo.

Entre as peças já tratadas pela tecnologia 

de radiação estão obras de artistas como 

Anatol Wladyslaw e Wassily Kandinsky, 

além de pintores brasileiros modernos 

como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di 

Cavalcanti, Clóvis Graciano, Candido 

Portinari e Alfredo Volpi. 

Entrevista

proceder?

O IPEN disponibilizou, em meados de 

janeiro de 2017, um e-mail para esse 

fim [ ].  No entanto, ouvidoria@ipen.br

para os nossos clientes, que demandam 

por radiofarmacos e serviços diversos,, 

o e-mail acionado é outro [ ]sac@ipen.br

E depois disso, como as 

manifestações são encaminhadas?

Quando a demanda é externa, 

(professores, convidados, fornecedores, 

prestadores de serviço e outros 

(pacientes que utilizam nossos 

produtos), o canal de reclamação é a 

ouvidoria, procuro a pessoa ou setor 

envolvido e encontramos a solução. Até 

o momento, não tive dificuldade em 

responder ao contribuinte. Quando a 

reclamação do tipo SAC- clínicas e 

hospitais que adquirem produtos e 

serviços do , a própria Gerência IPEN

Comercial tem dado solução aos 

reclames dos clientes

Por que o IPEN ainda não está 

vinculado ao e-OUV?

Solicitamos o nosso cadastramento 

junto ao e-ouv em 05 de outubro do 

ano passado. Na ocasião, o responsável 

junto a CGU disse que já estávamos 

cadastrados, inclusive como 

administrador local do órgão INEP, pois 

não existe ainda o IPEN no e-Ouv. Não 

voltei mais a falar com a CGU para 

ICARTS 2017, além de ter sido escolhido 

como "Chairperson” da sessão para 

preservação de patrimônio cultural do 

evento.

Usar radiação gama é uma maneira muito 

menos invasiva de desinfetar peças se 

comparado a métodos convencionais, 

afirmou Sunil Sabharwal, especialista em 

processamento de radiação na AIEA. "É 

uma alternativa melhor porque é feito à 

temperatura ambiente sem usar 

substâncias adicionais, ao contrário dos 

métodos convencionais de 

descontaminação, que muitas vezes 

envolvem calor ou produtos químicos que 

podem alterar o material”. 

"Estamos protegendo da melhor forma o 

material e sem manuseá-lo", disse Pablo.

corrigir detalhes, bem 

como necessito incluir 

um texto nesse ícone. 

Também já discuti  

com o responsável 

pela internet a 

possibilidade de 

alterar o local  do 

ícone, pois acho que 

está escondido. No 

entanto, em nossa 

Internet já é possível 

acessar o e-Ouv. 

Tem registro do 

número de 

manifestações?

Sim! A cada    

semestre 
preenchemos um relatório e 

encaminhamos para a Ouvidoria do 

Estado de São Paulo e apresentamos à 

direção do IPEN. Já tivemos 

manifestações por e-mail, telefone, 

sistema SAC, mas ainda não recebi 

nenhuma pelo sistema e–Ouv.

Quais os ganhos que o Instituto e os 

usuários terão com a Ouvidoria?

O objetivo da direção do IPEN é 

estimular a participação dos servidores, 

melhorando a gestão dos serviços 

prestados, ampliando o acesso às 

informações através de um trabalho   

de promoção de estratégias mais 

eficazes de escuta, não apenas pelos 

canais de acesso (telefone/ internet / 

atendimento presencial). O nosso é 

intuito é captar as expectativas dos 

servidores e usuários de nossos 

produtos e serviços, discutindo as 

alternativas para a resolução de 

conflitos apresentadas.

E tem também a questão da 

transparência, não é?

Sim, estas ações da direção têm como 

objetivo de facilitar o acesso da 

população aos serviços bem como dar 

transparência às das ações da casa. 

Dessa forma, posso afirmar que a 

transparência das ações é o principal 

ganho para os usuários bem como para 

o Instituto. 

mailto:ouvidoria@ipen.br
mailto:sac@ipen.br


4

Maio/Junho 2017

Capa

Alguns resíduos orgânicos perigosos 

decorrentes de processos químicos e 

industriais, como pesticidas, herbicidas e 

rejeitos hospitalares e radioativos, por 

exemplo, devem receber um tratamento 

adequado ao serem descartados, em 

função dos riscos que oferecem, 

principalmente na contaminação do 

ambiente. Para eliminar esse risco, o IPEN 

desenvolveu uma tecnologia que também 

usa calor para decompor essas substâncias, 

mas de forma mais segura.

A tecnologia, denominada Tratamento de 

Resíduos Orgânicos Perigosos em Sais 

Fundidos, consiste na decomposição 

térmica de resíduos, por meio de oxidação 

submersa em um banho de sais em fusão. 

Apesar de ser um processo de 

decomposição térmica, a oxidação em sais 

fundidos não é considerada um processo 

de incineração. 

Diferentemente da incineração, não há 

formação de chama para iniciar ou 

continuar a reação, mas também se trata 

de um processo de decomposição térmica, 

uma vez que o sal é fundido por um 

processo de aquecimento externo (por 

exemplo, com aquecimento resistivo, ou 

seja, resistências elétricas fornecem o calor 

necessário para a fusão inicial do sal). 

Assim, o processo não ocorre em 

temperatura ambiente.

Nesse processo, o resíduo e o oxidante 

(normalmente ar) são continuamente 

introduzidos simultaneamente em uma 

mistura de sais que já se encontra no 

estado líquido (fundidos). A fusão dos sais 

é iniciada pelo aquecimento externo, por 

meio de resistências elétricas, e, a partir de 

certo ponto, as reações de oxidação 

fornecem calor para manter o sal no estado 

de fusão. 

A temperatura em que ocorre o processo 

depende da composição do sal. Carbonato 

de sódio puro, por exemplo, funde a cerca 

de 850°C. 

A decomposição do resíduo é obtida pela 

injeção do material a ser oxidado e ar em 

excesso (em relação à quantidade 

estequiometricamente necessária) abaixo 

da superfície de um banho fundido de 

um sal ou mistura salina como, por 

exemplo, carbonato de sódio e sulfato de 

sódio, mantido em temperaturas da 

ordem de 900 a 1.000°C. 

“Iniciamos nossos estudos com estes sais. 

Depois, desenvolvemos misturas salinas 

constituídas de carbonato de sódio, 

carbonato de potássio e carbonato de 

lítio que fundem a cerca de 450—500°C”, 

afirmou o engenheiro de Metalurgia 

Paulo Ernesto de Oliveira Lainetti, 

pesquisador do Centro de Química e 

Meio Ambiente (CQMA).

Segundo ele, as condições da oxidação 

em sais fundidos proporcionam 

temperaturas de processo mais baixas 

que as da incineração convencional, que, 

associadas à fase líquida em que ocorrem 

as reações, permitem uma redução 

significativa na produção de óxidos de 

nitrogênio, além da retenção de 

componentes inorgânicos, inclusive 

materiais radioativos, no banho salino. 

“Portanto, as reações de oxidação que, 

em última análise, são os agentes 

promotores da transformação do resíduo 

perigoso em produtos totalmente 

inócuos, como água e dióxido de 

carbono, ocorrem em meio líquido, ou 

seja, um leito turbulento de sais em 

fusão”, explicou Lainetti. 

Com isso – continua – a transferência  de 

calor é muito mais eficiente e o sal reage 

com componentes do resíduo, 

contribuindo para a formação de 

compostos inócuos que ficam retidos  no 

banho, dispensando o uso de 

equipamentos caros de controle das 

emissões atmosféricas. 

“As reações de oxidação também 

fornecem calor para manter o sal no 

estado de fusão”, acrescentou. 

Riscos - Lainetti aponta para o fato de 

que a disposição final adequada de 

alguns resíduos orgânicos perigosos 

constitui um grave problema ambiental. 

Como exemplo, cita um problema 

ambiental sério que ocorre 

mundialmente: a decomposição de 

resíduos orgânicos que contêm cloro. 

“Rejeitos como PCBs (bifenilas 

policloradas), pesticidas, herbicidas, 

resíduos hospitalares, propelentes, 

explosivos, resíduos orgânicos radioativos 

deverão ser “destruídos”, isto é, deve 

ocorrer a sua decomposição completa em 

algum ponto do seu ciclo de uso, em razão 

do risco que representam para o ser 

humano, animais e plantas”, salienta o 

pesquisador, doutor em Tecnologia  

Nuclear pelo IPEN/USP.

A decomposição térmica tem sido 

comercialmente empregada na disposição 

de resíduos, principalmente a incineração, 

que apresenta algumas restrições, uma vez 

que incineradores podem liberar 

substâncias extremamente tóxicas, tais 

como: metais pesados, produtos da 

combustão incompleta (PCIs) ou cloreto de 

polivinila (PVC),  além de dioxinas e furanos 

(que são compostos extremamente 

tóxicos, mesmo em concentrações de 

partes por bilhão). Lainetti ressalta que, na 

oxidação em sais fundidos, os 

hidrocarbonetos são imediatamente 

oxidados a dióxido de carbono – CO  – e 2

vapor d'água. 

Na incineração – explica o pesquisador – o 

cloro se recombina durante o resfriamento 

dos gases para formar as dioxinas e 

furanos. Já na oxidação em sais fundidos, 

pelas suas características químicas e de 

projeto, o cloro reage com o sódio 

presente no sal (carbonato de sódio) e 

forma o cloreto de sódio (o sal de cozinha 

– composto totalmente inócuo), que fica 

retido no banho salino. “Dessa maneira, a 

formação de dioxinas e furanos pode ser 

negligenciada. Ou seja, a oxidação em sais 

fundidos proporciona uma queima muito 
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TECNOLOGIAS LIMPAS

Nessa tecnologia, a transferência

de calor é muito mais eficiente, e 

o sal reage com componentes 

do resíduo perigoso, contribuindo

para a formação de compostos 

inócuos que ficam retidos no 

banho e, consequentemente, para

a preservação ambiental.

5

mais eficiente de compostos considerados 

nocivos que a incineração convencional, 

constituindo uma alternativa 

intrinsecamente segura e mais avançada na 

disposição de resíduos orgânicos 

perigosos, principalmente os 

organoclorados”.

A construção de um equipamento com 

capacidade de tratamento de resíduos de 

cerca de 100 kg/hora teria um custo 

estimado de R$ 500.000,00, inclusive com as 

utilidades necessárias (ar comprimido, linhas 

de gases, sistemas de exaustão, etc.). 

Instalações prediais não estão computadas 

nesta estimativa. 

Os gastos até o momento, segundo Lainetti, 

podem ser estimados em cerca de R$ 250 

mil, recursos obtidos junto às agências de 

fomento FAPESP e CNPq. 

"Queima" sem fumaça tóxica
Vantagens da 
tecnologia
v  É uma tecnologia limpa e que 

contribui para a preservação do meio 

ambiente, eliminando, de maneira 

segura e eficaz, resíduos orgânicos 

perigosos. Além disso, é uma solução 

que pode ser adotada sob medida 

(“tailored”) para o  os métodos de 

tratamento de determinados resíduos 

considerados perigosos.

v Em comparação com os processos 

até agora utilizados no país, ela 

proporciona uma decomposição mais 

completa e mais segura de resíduos 

como os POPs, nos quais se incluem: 

pesticidas de diversos grupos, 

produtos químicos obsoletos, 

compostos extremamente energéticos 

(como propelentes e explosivos), 

resíduos hospitalares e compostos 

orgânicos com presença de materiais 

radioativos, dentre outros.

v É uma tecnologia inovadora na 

medida em que as reações de 

oxidação, que, em última análise, são 

os agentes promotores da 

transformação do resíduo perigoso 

em produtos totalmente inócuos, 

como água e dióxido de carbono, 

ocorrem em meio líquido, ou seja, um 

leito turbulento de sais em fusão. 

Com isso, a transferência de calor é 

muito mais eficiente e o sal reage 

com componentes do resíduo, 

contribuindo para a formação de 

compostos inócuos que ficam retidos 

no banho, dispensando o uso de 

equipamentos caros de controle das 

emissões atmosféricas.

IPEN desenvolveu protótipo, em escala de laboratório, para estudos da decomposição de alguns 

grupos representativos de resíduos classificados como POPs (poluentes orgânicos persistentes). 

Os resultados foram considerados "excelentes", mostrando índices de destruição dos resíduos 

extremamente elevados. Como consequência dos bons resultados iniciais, foram construídas 

duas unidades de maiores dimensões, já em escala piloto. A aplicação comercial da tecnologia 

depende de avaliação e licenciamento pelo órgão ambiental, no caso a CETESB, em São Paulo, o 

que requer investimento para demonstração da sua eficácia. A análise das emissões por um 

órgão independente é de fundamental importância para a aprovação do processo. Uma vez 

licenciada, a tecnologia passa a dispor de um diferencial competitivo. 

mil reais é o custo 
estimando para a 
construção de um 
equipamento com 

capacidade de tratamento 
de resíduos de cerca de 

100 kg/hora.

500

‘Tratamento de Resíduos Orgânicos Perigosos em Sais Fundidos’ é a 

tecnologia desenvolvida pelo pesquisador Paulo Lainetti, do CQMA

Paulo Lainetti, do CQMA/IPEN: 
"Tecnologia inovadora, segura e eficaz, e 
pode ser adotada sob medida"

Diagrama esquemático da oxidação em sais fundidos
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TECNOLOGIA DAS RADIAÇÕES

‘Transparência é o principal ganho para todos’ AIEA destaca IPEN na preservação de acervos

‘Um centro de conhecimento para o mundo’
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«Usar radiação gama é uma

maneira muito menos invasiva

de desinfetar peças, se

comparado a métodos

convencionais".
Sunil Sabharwal, especialista em

processamento de radiação na AIEA
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CELSO HUERTA GIMENES

Quando foi instituída a Ouvidoria no 

IPEN e quem já ocupou essa função?

A ouvidoria no IPEN foi instituída em 

meados dos anos 90 e tinha como 

escopo atender a demanda da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação – SDECTI. O 

primeiro ouvidor foi o Dr. José Adroaldo 

de Araujo, permanecendo no cargo até 

26 de junho de 2003. O segundo ouvidor 

foi o Senhor Ronaldo Veronesi, gerente 

comercial do IPEN, que permaneceu no 

cargo até fevereiro de 2017.

Você fez algum treinamento específico 

para assumir a Ouvidoria?

Sim, efetuei o curso Gestão e Prática em 

Ouvidoria, realizado na cidade de Porto 

Alegre, no período de 29 a 31 de agosto 

de 2017. Esse curso foi oferecido pela 

Acostumado a lidar com RH, no

acompanhamento funcional,

Celso Huerta assume a Ouvidoria

do IPEN com a missão de dar

agilidade e solução às

manifestações dos servidores.

Objetivo da direção do Instituto

é a melhoria da gestão com mais

transparência nas ações.

Controladoria Geral da União – CGU. Em 

maio de 2016, participei do Congresso de 

Mediação de Conflitos, em Salamanca, na 

Espanha, e em novembro de 2017, 

também no Congresso de Mediação de 

Conflitos, apresentei o trabalho  “La 

Mediación de Conflictos en una 

Organización de Investigaciones y 

Desarrollo”. Esse foi em Madrid.

O que o levou a aceitar esse desafio?

Bem, como RH, eu já efetuava o 

acompanhamento funcional e por falta 

de Psicólogo e Assistente social, acabei 

que por falta de opção de nossos 

servidores, sendo a pessoa que todos 

procuram quando encontram 

dificuldades para resolver problemas 

junto aos gestores e a direção. 

Como uma pessoa interessada em 

manifestação para o IPEN deve 

O trabalho de preservação de acervos e 

bens culturais com a tecnologia de 

radiação gama utilizando Cobalto-60, 

realizado no Centro de Tecnologia das 

Radiações do IPEN, foi destaque na "IAEA 

Technical Cooperation Conference" 

(Conferência de Cooperação Técnica da 

Agência Internacional de Energia Atômica 
o

– AIEA), no período de 30 de maio a 1  de 

junho, em Viena, Áustria. 

A AIEA divulgou a participação do IPEN 

no tema "Applying nuclear solutions to 

industry — including the cultural industry”  

(Aplicação de soluções nucleares à 

indústria – incluindo a indústria cultural), 

chamando a atenção para o alcance social 

dessa atividade, destacando que ela 

conseguiu unir conservacionistas de arte e 

cientistas nucleares, a priori "uma equipe 

improvável”. "No Brasil, esses especialistas 

uniram forças para aproveitar a tecnologia 

nuclear e preservar mais de 20 mil 

artefatos culturais”, destacou a AIEA, em 

seu Portal de notícias.

Para o  pesquisador Pablo Vásquez, 

responsável e coordenador do Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60 do 

CTR/IPEN, "a tecnologia de radiação 

tornou-se uma parte essencial do nosso 

processo de conservação". "Juntando 

esses dois mundos, estamos preservando 

nossa herança e descobrindo detalhes 

sobre o nosso passado de uma maneira 

que nunca tínhamos feito antes”, disse. 

Pablo ressalta que essa tecnologia ajuda a 

proteger as peças dos efeitos do clima do 

país. "O problema no Brasil é o clima, a 

umidade e os desastres naturais. Temos 

uma quantidade maior de fungos e cupins 

do que outros países, e estes podem ser 

destrutivos para livros, pinturas, peças de 

madeira, móveis, esculturas e arte 

moderna”, explica o pesquisador. Por seu 

relevante trabalho, Pablo foi convidado 

para ministrar a palestra "Overview of 

Disinfection of Cultural Heritage Artefacts 

and Archive Materials by Ionizing radiation 

in Brazil: Culture meets Nuclear” no 

A AIEA reconhece que as décadas de 

experiência da equipe IPEN são a 

principal fonte de conhecimento para 

muitos especialistas na região e em 

todo o mundo. Menciona que, em 2016, 

os pesquisadores do Instituto estiveram 

envolvidos no primeiro curso de 

formação sobre este tema para peritos 

latino-americanos, organizado pela 

própria agência. 

O curso reuniu conservadores, 

restauradores, museólogos, 

bibliotecários, curadores e radiologistas 

de dez países da região para conhecer 

as diferentes aplicações das tecnologias 

de radiação no patrimônio cultural. "O 

IPEN agora tem uma longa lista de 

solicitações de suporte. Sua equipe 

trabalha em objetos de diferentes 

países e regularmente treina cientistas 

estrangeiros e especialistas no campo 

de bens culturais”, diz a AIEA.

Pablo Vásquez conta que um projeto 

interessante é a possibilidade de trazer, 

do Equador, para tratamento no IPEN, três 

múmias que foram atacadas por insetos e 

fungos. A AIEA apoia este projeto com 

competências e formação. 

"Estou contente que especialistas e 

organizações internacionais estão 

colocando cada vez mais importância na 

preservação do patrimônio cultural, 

porque nosso patrimônio é o que 

representa a identidade da nossa ação. 

Devemos continuar a trabalhar para 

protegê-lo”, afirmou Pablo.

Entre as peças já tratadas pela tecnologia 

de radiação estão obras de artistas como 

Anatol Wladyslaw e Wassily Kandinsky, 

além de pintores brasileiros modernos 

como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di 

Cavalcanti, Clóvis Graciano, Candido 

Portinari e Alfredo Volpi. 

Entrevista

proceder?

O IPEN disponibilizou, em meados de 

janeiro de 2017, um e-mail para esse 

fim [ ].  No entanto, ouvidoria@ipen.br

para os nossos clientes, que demandam 

por radiofarmacos e serviços diversos,, 

o e-mail acionado é outro [ ]sac@ipen.br

E depois disso, como as 

manifestações são encaminhadas?

Quando a demanda é externa, 

(professores, convidados, fornecedores, 

prestadores de serviço e outros 

(pacientes que utilizam nossos 

produtos), o canal de reclamação é a 

ouvidoria, procuro a pessoa ou setor 

envolvido e encontramos a solução. Até 

o momento, não tive dificuldade em 

responder ao contribuinte. Quando a 

reclamação do tipo SAC- clínicas e 

hospitais que adquirem produtos e 

serviços do , a própria Gerência IPEN

Comercial tem dado solução aos 

reclames dos clientes

Por que o IPEN ainda não está 

vinculado ao e-OUV?

Solicitamos o nosso cadastramento 

junto ao e-ouv em 05 de outubro do 

ano passado. Na ocasião, o responsável 

junto a CGU disse que já estávamos 

cadastrados, inclusive como 

administrador local do órgão INEP, pois 

não existe ainda o IPEN no e-Ouv. Não 

voltei mais a falar com a CGU para 

ICARTS 2017, além de ter sido escolhido 

como "Chairperson” da sessão para 

preservação de patrimônio cultural do 

evento.

Usar radiação gama é uma maneira muito 

menos invasiva de desinfetar peças se 

comparado a métodos convencionais, 

afirmou Sunil Sabharwal, especialista em 

processamento de radiação na AIEA. "É 

uma alternativa melhor porque é feito à 

temperatura ambiente sem usar 

substâncias adicionais, ao contrário dos 

métodos convencionais de 

descontaminação, que muitas vezes 

envolvem calor ou produtos químicos que 

podem alterar o material”. 

"Estamos protegendo da melhor forma o 

material e sem manuseá-lo", disse Pablo.

corrigir detalhes, bem 

como necessito incluir 

um texto nesse ícone. 

Também já discuti  

com o responsável 

pela internet a 

possibilidade de 

alterar o local  do 

ícone, pois acho que 

está escondido. No 

entanto, em nossa 

Internet já é possível 

acessar o e-Ouv. 

Tem registro do 

número de 

manifestações?

Sim! A cada    

semestre 
preenchemos um relatório e 

encaminhamos para a Ouvidoria do 

Estado de São Paulo e apresentamos à 

direção do IPEN. Já tivemos 

manifestações por e-mail, telefone, 

sistema SAC, mas ainda não recebi 

nenhuma pelo sistema e–Ouv.

Quais os ganhos que o Instituto e os 

usuários terão com a Ouvidoria?

O objetivo da direção do IPEN é 

estimular a participação dos servidores, 

melhorando a gestão dos serviços 

prestados, ampliando o acesso às 

informações através de um trabalho   

de promoção de estratégias mais 

eficazes de escuta, não apenas pelos 

canais de acesso (telefone/ internet / 

atendimento presencial). O nosso é 

intuito é captar as expectativas dos 

servidores e usuários de nossos 

produtos e serviços, discutindo as 

alternativas para a resolução de 

conflitos apresentadas.

E tem também a questão da 

transparência, não é?

Sim, estas ações da direção têm como 

objetivo de facilitar o acesso da 

população aos serviços bem como dar 

transparência às das ações da casa. 

Dessa forma, posso afirmar que a 

transparência das ações é o principal 

ganho para os usuários bem como para 

o Instituto. 

mailto:ouvidoria@ipen.br
mailto:sac@ipen.br
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Ciência e responsabilidade social
Agência Internacional de Energia Atômica 

o– AIEA), no período de 30 de maio a 1  de 

junho, em Viena, Áustria. A AIEA divulgou 

a participação do IPEN no tema Aplicação 

de soluções nucleares à indústria – 

incluindo a indústria cultural, chamando a 

atenção para o alcance social dessa 

atividade, destacando que ela conseguiu 

unir conservacionistas de arte e cientistas 

nucleares. A AIEA declarou que o IPEN "é 

um centro de conhecimento para o 

mundo" (pág.3).

Em direção ao fortalecimento da cultura 

de inovação e empreendedorismo, o 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) tem 

promovido diversas atividades para 

divulgar os produtos e processos 

desenvolvidos no Instituto. Entre os dias 

19 a 21 de junho, foram realizados o 

"Workshop sobre Inovação no IPEN" e a 

Feira Tecnológica para a área de Materiais. 

Tivemos, nesse período, 126 participando 

de palestras e mini-cursos, com boas 

perspectivas de o Instituto transferir 

tecnologias que já estão disponíveis para 

o mercado (pág.8). 

Na entrevista, uma conversa com o 

ouvidor do IPEN sobre a "nova cara" da 

Ouvidoria. Antes um canal direcionado 

exclusivamente aos clientes do Instituto, 

agora, o setor passa a receber também 

manifestações da comunidade interna, 

sejam pesquisadores, técnicos, bolsistas, 

estudantes ou funcionários terceirizados. 

Como diz o ouvidor, "a transparência das 

ações é o principal ganho para todos” 

(pág.6). Essa tem sido a prática da gestão 

do IPEN, visando melhorar a gestão dos 

serviços prestados e ampliar o acesso às 

informações. Boa leitura. 

 

Esta edição tem como matéria de capa 

uma pesquisa que resultou em 

tecnologia limpa para tratamento de 

resíduos orgânicos considerados 

perigosos. Denominada "Tratamento de 

Resíduos Orgânicos Perigosos em Sais 

Fundidos”, consiste na decomposição 

térmica de resíduos por meio de 

oxidação submersa em um banho de 

sais em fusão, método que não produz 

fumaça tóxica. É mais um exemplo do 

compromisso do IPEN de propor 

soluções que visem a melhoria da 

qualidade de vida da população 

brasileira associadas à questão 

ambiental (págs. 4 e 5).

Outra boa notícia é o resultado da 

chamada 04/2018 da Diretoria de 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), lançada 

em março. Dos 38 projetos de diversas 

áreas enviados, 19 foram contemplados, 

observando-se os parâmetros de avaliação 

pré-definidos. O anúncio dos 
ocontemplados saiu em 1  de junho, e a 

cerimônia de assinatura dos termos de 

outorga aconteceu no dia 12 de junho. O 

edital possibilita apoio financeiro oriundo 

de recursos orçamentários a linhas de 

pesquisa não contempladas por outros 

órgãos de fomento científico e 

tecnológico, contribuindo para estimular e 

exercitar pesquisadores na elaboração de 

projetos científicos (pág.7).

Em destaque, também, o trabalho de 

preservação de acervos e bens culturais 

realizado pelo Centro de Tecnologia das 

Radiações do IPEN, apresentado na "IAEA 

Technical Cooperation Conference" 

(Conferência de Cooperação Técnica da 

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

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
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Novos projetos
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Em iniciativa inédita, o Edital Interno de 

Oportunidades, criado para incentivar 

várias linhas de pesquisa no IPEN, já pode 

ser considerado um marco no Instituto. 

Dos 38 projetos de diversas áreas 

enviados, 19 foram contemplados, 

observando-se os parâmetros de avaliação 

pré-definidos. O anúncio dos 

contemplados na edição 04/2018, lançada 

pela Diretoria de Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE) em 31 de março de 2017, 
osaiu em 1  de junho, e a cerimônia de 

assinatura dos termos de outorga 

aconteceu no dia 12 de junho. 

Durante a abertura do evento, Wilson 

Calvo, superintendente do IPEN, destacou 

a importância da iniciativa. "Sem dúvida, 

foi um marco para a instituição que 

possibilita a participação de pesquisadores 

de diversas áreas a apresentarem soluções 

para inúmeros desafios em nossas áreas 

de atuação”, concluiu.

O edital possibilita apoio financeiro 

oriundo de recursos orçamentários a linhas 

de pesquisa não contempladas por outros 

órgãos de fomento científico e 

tecnológico. Contribui, também, para 

estimular e exercitar pesquisadores na 

elaboração de projetos científicos.

Anderson Zanardi de Freitas, gerente do 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do 

IPEN e, na ocasião, representando Marcelo 

Linardi, diretor da DPDE, comentou ser 

uma oportunidade ímpar aos 

pesquisadores que desejam desenvolver 

novas ideias e que ficam de fora dos 

sistemas de financiamento tradicionais 

oferecidos pelo governo ou por outros 

órgãos de fomento.

José Carlos Bressiani, atual diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) da 

CNEN, coordenou a equipe de 

pesquisadores que avaliaram os projetos 

apresentados. A ele, reuniram-se os 

pesquisadores Ana Helena Bressiani, 

Denise Zezell, Carmen C. B. Tobias, Linda 

Caldas, Carlos Soares, Marycel E. B. Cotrim, 

Delvonei A. de Andrade, Anderson Zanardi 

e Emerson Bernardes. 

"Foi um trabalho muito interessante e uma 

surpresa gratificante pela qualidade e 

número de projetos inscritos”, avaliou, 

Bressiani, acrescentando ter ficado "feliz".

Fernando J. F. Moreira, gerente do 

Escritório de Gestão de Projetos (EGP), 

esclareceu os pesquisadores responsáveis 

contemplados sobre os procedimentos 

necessários à gestão dos recursos 

disponíveis e conduziu a cerimônia de 

assinatura dos termos de outorga.

O projeto "Construção e estudo de células 

solares sensibilizadas por corante com 

fotoanodo de ZnO nanoestruturado", do 

pesquisador Eguiberto Galego (na foto 

com Wilson Calvo), do Centro de Ciência   

e Tecnologia dos Materiais (CCTM), foi o 

que recebeu a maior concessão de 

recursos, segundo a DPDE.. 

O Ibama - Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis expediu Licença de Operação que 

autoriza o funcionamento do IPEN pelo 

período de de dez anos. A LO nº 1325/2016 – 

Processo n° 02001.005381/2000-47 foi 

confirmada após rigorosa avaliação das 

características próprias das instalações do 

Instituto e sua relação com o meio ambiente. 

Nesse processo, foram avaliados o potencial 

de geração de líquidos poluentes (despejos e 

efluentes), resíduos sólidos, emissões 

atmosféricas e práticas de desenvolvimento 

sustentável. A LO é uma exigência legal e 

uma ferramenta do poder público para o 

controle ambiental.

A pesquisadora Maria Aparecida Faustino 

programas ambientais e medidas de controle 

foram estabelecidos e estão sendo seguidos 

em atendimento a uma série de 

condicionantes impostas pelo Ibama.

"Agradeço a todos os colaboradores 

envolvidos nas atividades e programas 

voltados a proteção do meio ambiente, 

principalmente aos responsáveis pela 

execução dos programas ambientais 

convencionais e radiológicos; gerencias de 

proteção radiológica, infraestrutura e 

operação do campus, metrologia das 

radiações, material e patrimônio, de química 

e meio ambiente e a todos os representantes 

e envolvidos na área ambiental”, conclui.

O superintendente Wilson Calvo parabenizou 

Centros e Diretorias envolvidos no processo. 

E
. R

. P
a
iv

a

Pires, gerente adjunto do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA), e responsável pela 

coordenação do processo de planejamento e 

gestão ambiental, comenta que o IPEN, por 

ser uma instituição com atividades nucleares 

e radioativas, possui um histórico de controle 

ambiental radiológico e não radiológico. 

"Ao receber a Licença Ambiental de 

Operação, o IPEN assume os compromissos 

para a manutenção da qualidade ambiental 

do local em que está instalado, considerando 

as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis", explicou Pires.

Ela comenta que a obtenção da Licença 

Ambiental de Operação apresenta-se como 

um grande desafio para qualquer setor, não 

sendo diferente para o IPEN. Vários 
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Ibama expede Licença de Operação Ambiental para o IPEN
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Edital interno se consolida entre pesquisadores

OPORTUNIDADE

O físico José Oscar Vega Bustillos, 

do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA), é um dos 

coautores do trabalho publicado na 

revista Nature Communications 

(DOI: 10.1038/ncomms15541), de 23 

de maio, que reporta resultados do 

"Experimento GoAmazon 

2014/2015”, sobre as propriedades 

da atmosfera no entorno da cidade 

de Manaus, Amazonas. Nesse 

estudo, cientistas brasileiros, 

americanos e europeus chegaram à 

conclusão de que as emissões de 

isopreno na floresta são muito 

maiores do que registros anteriores.

O objetivo do Experimento era 

mostrar como as emissões urbanas 

de Manaus interagem com as 

emissões da floresta. Para isso, 

realizaram medidas detalhadas em 

solo e no perfil vertical da 

atmosfera, utilizando aviões até 15 

quilômetros de altura. Após 

extensas medidas com o avião de 

pesquisas Gulfstream G1, do 

Departamento de Energia dos 

Estados Unidos, os pesquisadores 

concluíram que as emissões de 

isopreno são  três vezes maiores do 

que os valores obtidos através de 

medidas por satélites. 

A importância desse resultado está 

no fato de que o isopreno é um dos 

principais gases precursores da 

formação de ozônio, o que afeta a 

capacidade oxidativa da atmosfera, 

isto é, a qualidade do ar em uma 

determinada região. "Foram 

realizadas várias campanhas 

científicas na Amazônia para medir 

a concentração do isopreno 

liberado pela floresta, desde o solo, 

onde as folhas caídas das árvores 

ainda emitem, até o topo da 

floresta. Quando essas medidas 

foram comparadas com dados de 

concentração de isopreno obtidos 

por satélites, a surpresa veio à tona”, 

explicou Oscar. Além dele, assinam 

o artigo mais 21 autores, entre eles 

Dasa Gu, da Universidade da 

Califórnia, em Irvine.
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OportunidadesOuvidora

Servidores do  têm um novo canal para IPEN

manifestações, a Ouvidoria. Direção do Instituto 

visa estimular a participação da comunidade, 

garantir mais qualidade à gestão e mais 

transparência nas ações. 

DPDE apoia novos projetosMais transparência às ações
Criado para incentivar várias linhas de pesquisa 

no IPEN, o Edital Interno de Oportunidades já 

pode ser considerado um marco no Instituto. 

Dos 38 projetos de diversas áreas enviados, 19 

foram contemplados. Pág. 6 Pág.7
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Aquisição de Teses e Dissertações

A Biblioteca "Terezine Arantes Ferraz", do 

IPEN,  divulgou a relação das dissertações e 

teses do Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear IPEN/USP, incorporadas 

ao catálogo de aquisições no mês de abril. 

Os interessados podem acessar a página da 

Biblioteca no Portal do Instituto, no botão 

Novas Aquisições.

mais ficará difícil a absorção no universo 

acadêmico”, avalia Zanardi.

Wilson Calvo, superintendente do IPEN, 

abriu o evento citando a 

multidisciplinaridade das atividades do 

Instituto, a qualidade de seus 

pesquisadores e a necessidade de 

transformar os desenvolvimentos 

tecnológicos em inovações que 

transformem de forma positiva a 

sociedade.

Minicursos

Outro tópico importante apresentado foi 

a proteção à propriedade intelectual 

voltada para o meio ambiente. O tema foi 

abordado em dois minicursos oferecidos 

por Daniela Lima Cerqueira Archila, da 

"Workshop sobre Inovação no IPEN" 

contou com 126 inscritos que 

participaram de palestras, minicursos e a 

Feira Tecnológica para a área de Materiais.

Anderson Zanardi de Freitas, organizador 

do evento e gerente do Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) do IPEN, 

considerou que os objetivos foram 

alcançados, entre eles os de incentivar o 

empreendedorismo e divulgar diversos 

desenvolvimentos tecnológicos realizados 

pelo corpo de pesquisadores do instituto.

Dentre as palestras apresentadas, 

destacaram-se as que abordaram temas 

sobre o planejamento da carreira e 

estratégias de crowdfunding 

(financiamento colaborativo). "Existem 

muitos desafios a serem vencidos, 

principalmente o convencimento dos 

alunos de pós-graduação sobre a 

importância do tema, visto que cada vez A
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u
s 

R
a
e
le

O  IPEN concentrou 

entre os dias 19 a 21 de 

junho diversas 

atividades com o 

objetivo de fortalecer a 

cultura de inovação e 

empreendedorismo. O 

NIT-IPEN realiza workshop e feira tecnológica
Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) e por Mauro Catharino Vieira da 

Luz, do Instituto Nacional da Propriedade 

Intelectual (INPI).

O último dia do evento foi reservado para 

a Feira de Inovação Tecnológica do IPEN 

que, dentre os 72 inscritos, contou com 30 

empresários interessados nos 

desenvolvimentos realizados na área de 

Materiais, tema da edição deste ano.

Nilce Ortiz, pesquisadora do Centro de 

Química e Meio Ambiente (CQMA) do 

IPEN, considerou o evento positivo. Seu 

grupo de pesquisa já registrou duas 

patentes sobre o uso de magnetita na 

recuperação de áreas degradadas por 

efluentes contaminados. Houve interesse 

por parte de quatro microempresas no 

processo desenvolvido.

Para Ortiz, "o evento promoveu a 

divulgação de tecnologias desenvolvidas 

no IPEN e também o conhecimento das 

patentes registradas pelos colegas 

pesquisadores. Muito bom para o 

desenvolvimento de novas parcerias com 

pequenas empresas e grupos de trabalho 

do instituto”.
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Presidente da CNEN visita IPEN

O presidente da CNEN, Paulo Roberto 

Pertusi, visitou o IPEN em 4 de abril, sendo 

recebido pelo superintendente Wilson 

Calvo, e os diretores de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), 

Marcelo Linardi, de Produtos e Serviços 

(DPS), Jair Mengatti, de Segurança, 

Antônio Teixeira, e de Administração, 

Edson Franco Lima. Também  o ex-

superintendente do IPEN, José Carlos 

Bressiani. Pertusi, que é oficial da reserva 

da Aeronáutica, foi diretor de Gestão das 

Unidades de Pesquisa do MCTIC.

Avaliação do Programa de Pós-Graduação

A Comissão de Pós-Graduação realizou seu 

workshop em 13 de junho, terça-feira, para 

os docentes e alunos matriculados. Entre os 

principais temas discutidos encontraram-se a 

nova estrutura do Ensino, as eleições para os 

novos membros da CPG, os resultados do 

Coleta CAPES, as melhorias na infraestrutura 

do Ensino. A Profa. Dra. Nanci do 

Nascimento, falecida em 13 de março de 

2017, foi homenageada durante a edição do 

workshop.

Palestra sobre Radioproteção 

O pesquisador da Gerência de Radioproteção 

do IPEN, Fábio F. Suzuki, abriu o programa 

de visita para cerca de 25 oficiais do Corpo 

de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, 

participantes de Curso de Atendimento a 

Emergências com Produtos Perigosos. O 

tema de sua palestra foi "Noções de 

Radioproteção e Atendimento a Emergências 

Radiológicas". Também participaram da 

programação de visitas sete funcionários da 

Companhia Aérea Azul.

Oficiais da Marinha no IPEN

Cerca de 40 oficiais da Marinha, 

participantes do Curso Especial de Defesa 

Nuclear, Biológica, Química e Radiativa 

ministrado em Aramar, SP, visitaram o IPEN 

em 1º de junho. A comitiva foi recepcionada 

por representantes da Assessoria de 

Comunicação Institucional e pelo gerente de 

Radioproteção, Demerval Leônidas 

Rodrigues. Os visitantes conheceram o 

Reator IEA-R1 e o Centro de Radiofarmácia.

IPEN desenvolve tecnologia "limpa" 
para tratamento de resíduos perigosos

Denominada "Tratamento de Resíduos 

Orgânicos Perigosos em Sais Fundidos", a 

tecnologia, desenvolvida no CQMA,  

consiste na decomposição térmica de 

resíduos, por meio de oxidação submersa 

em um banho de sais em fusão. 

Diferentemente da incineração, não há 

formação de chama para iniciar ou 

continuar a reação, mas também se trata 

de um processo de decomposição térmica, 

uma vez que o sal é fundido por um 

processo de aquecimento externo. Entre  

as vantagens, contribui para a preservação 

do meio ambiente e é uma solução que 

pode ser adotada sob medida para os 

métodos de tratamento de determinados 

resíduos perigosos.

IPEN ganha destaque 

em vídeo da AIEA sobre 

irradiação de acervos

NIT-IPEN realiza feira 

de negócio e workshop 

na área de materiais

Pesquisador do CQMA é 

coautor de paper na 

Nature Communications
Pág. 8Pág. 3 Pág. 2
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