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Reator IPEN/MB-01 comemora 30 anos de 
operação com novo núcleo para simular RMB

FIQUE POR DENTRO
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preclinical evaluation of novel PET 
tracers for molecular imaging in 
Oncology" (Desenvolvimento e 
avaliação pré-clínica de novos 
traçadores PET para procedimentos de 
imagem molecular em Oncologia). 

O curso teve patrocínio da AIEA, no 
âmbito do projeto IAEA BRA6027 
"Improving Protocols in Nuclear 
Medicine Services and in the 
Development of New 
Radiopharmaceuticals” (Melhorando 
Protocolos em Serviços de Medicina 
Nuclear e no Desenvolvimento de 
Novos Produtos Radiofarmacêuticos).

De acordo com Emerson Bernardes, 
pesquisador do CR e coordenador local, 
o curso é voltado para pós-graduandos 
que pesquisam novos radiofármacos 
(para terapia e diagnóstico) e 
mecanismos moleculares de doenças 
em geral, e para profissionais da área 
da saúde que trabalham diagnóstico 
por imagem utilizando radiofarmacos.

IPEN participa de
curso internacional
sobre produção de
radiofármacos

Com patrocínio da
AIEA, IPEN traz
especialista para
curso sobre PET

Pôster do IPEN é
sucesso de ‘buzz
marketing’ em
Congresso

De 5 a 9 de novembro, Frank Wuest 
(foto abaixo), professor e pesquisador 
no Departamento de Oncologia da 
Universidade de Alberta, Canadá, 
ministrou o"Development and 

Imagine um pôster em branco, com 
apenas título e nome dos autores, 
atraindo dezenas de estudantes, em 
uma fila que só crescia em razão de um 
buzz marketing – o chamado boca a 
boca – completamente inesperado. Foi 

o que aconteceu na demonstração da 
plataforma CrystalWalk AR, no 23º 
Congresso Brasileiro de Engenharia e 
Ciência dos Materiais – CBECIMAT, 
organizado pelo IPEN, em Foz do Iguaçu 
(PR), entre 4 e 8 de novembro.
Com autoria de Fernando Bardella, 
André Montes Rodrigues e Ricardo 
Mendes Leal, este pesquisador do 
Centro de Ciência em Tecnologia de 
Materiais (CCTM), o pôster, intitulado 
"CrystalWalk AR: Estruturas Cristalinas 
e Realidade Aumentada”, apresentado 
por Leal, ultrapassou o horário da 
sessão, e foi preciso que a organização 
do evento apagasse as luzes para forçar 
o público a se dirigir ao auditório.
As sessões de pôsteres ocorreram em 
dois horários: das 8h30 as 9h30 e das 
17h15 às 18h15. Cada pôster foi 
apresentado em apenas uma das 
sessões de um dia específico, ou seja, 
por apenas uma hora durante todo o 
evento. "O nosso foi apresentado na 
primeira sessão, pela manhã, do 
primeiro dia. Repeti num outro dia, 
durante um dos intervalos para café, o 
mesmo efeito ocorreu”, contou Leal.

Destaques

O curso de Boas Práticas de Fabricação 
de Radiofármacos, promovido pela 
Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA), foi realizado em Lima, 
Peru, de 12 a 16 de novembro.
Dentre os assuntos discutidos, 
destacaram-se registro, aspectos 
regulatórios, controle de qualidade e 
requisitos de Boas Práticas de 
Fabricação de Radiofármacos. Os 
temas foram amplamente debatidos 
pelos 26 participantes, entre 
reguladores e produtores, 
representantes de 12 países (Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Equador, México, Paraguai, 
Peru e Uruguai).  Efrain Perini, gerente 
do Centro de Radiofarmácia (CR) do 
IPEN, foi um dos participantes. O 
encontro faz parte das ações do Projeto 
RLA6080 de Cooperação para a 
Promoção da Ciência e da Tecnologia 
Nuclear na América Latina e Caribe 
(ARCAL). A coordenação deste projeto 
no Brasil é realizada pela pesquisadora 
Margareth Matsuda, do CR/IPEN.
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Representantes de 12 países da América Latina e Caribe presentes no curso da AIEA, em Lima, Peru
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Parceria com Hospital
de Amor viabilizará
estudo clínico inédito
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Pesquisadores, técnicos e 

operadores comemoram os 30 

anos do Reator Nuclear 

IPEN/MB-01, que atingiu sua 

primeira criticalidade às 15h35 de 

9 de novembro de 1988. 

Celebração marca também a 

entrega do novo núcleo, com 

elemento combustível do tipo 

placa, que vai simular a física de 

nêutrons do núcleo do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB). 

Os 19 elementos combustíveis do 

IPEN/MB-01 foram produzidos 

pelo Centro do Combustível 

Nuclear (CCN).

a
100  Edição

Emoção, diversão e 

aprendizado no ‘IPEN 

de Portas Abertas'

Linda Caldas é uma das

‘Pioneiras da Ciência’ de 

projeto do CNPq

Lançado em 2000, 

Órbita chega à marca  

de 100 edições
Pág. 15Pág. 7 Pág. 6

IPEN fornecerá o radiofármaco 

PSMA marcado com Lutécio-177 

e HA recrutará pacientes com 

câncer de próstata metastático 

para execução de Programa de 

Uso Compassivo. O estudo é 

pioneiro na América Latina.
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Editorial

"Tecnologia própria é independência"
no futuro, salientando que: com o novo 

núcleo, vai simular o núcleo do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), 

Pesquisadores, tecnologistas e técnicos 

que contribuíram ao longo das três 

décadas e na nova fase foram 

homenageados (págs. 8 e 9).

Outro bom motivo para se comemorar é 

o Acordo de Cooperação Técnico-

Científica firmado entre IPEN  e 

Fundação Pio XII, mantenedora do 

Hospital de Amor de Barretos (SP).  

Serão feitos estudos clínicos inéditos na 

América Latina, a partir de um Programa 

de Uso Compassivo de Lutécio-177-

PSMA, a ser fornecido pelo IPEN, em 

pacientes com câncer de próstata 

metastático, a serem recrutados pelo 

IPEN. O objetivo é avaliar a eficácia, a 

segurança e o aprimoramento desse 

radiofármaco para estudos clínicos 

necessários ao registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A formalização do Acordo (pág. 3) é a 

concretização de uma ideia antiga do 

médico nuclear do Hospital de Amor, 

Euclides Timoteo da Rocha, entrevistado 

deste número (pág. 4).

E por falar neste número, há que se 

comemorar a marca de 100 edições do 

Órbita IPEN, um feito que poucos 

informativos institucionais conseguem 

(pág.6). A quantidade de eventos 

importantes nesses dois meses fez com 
aque esta 100  edição viesse com 16 

páginas. Apesar das dificuldades de 

sempre, o IPEN, por todas as suas 

realizações, tem muito a comemorar.

Com essas palavras, o superintendente 

do IPEN, Wilson Calvo, pautou seu 

discurso na cerimônia dos 30 anos do 

Reator Nuclear IPEN/MB-01, ressaltando 

a importância dessa instalação para o 

avanço da tecnologia nuclear no Brasil. 

Genuinamente brasileiro, o IPEN/MB-01, 

além de realizar pesquisas na área de 

física de reatores, também é utilizado 

para a formação de operadores de 

reatores de outras unidades de pesquisa 

da CNEN e também reatores potência 

da Eletrobras Eletronuclear. 

"Ser uma referência nacional e 

internacional, na Pesquisa, 

Desenvolvimento, Ensino e Produção, e 

na criação de novas oportunidades em 

ciência e tecnologia nas áreas de 

atuação institucional para o bem estar 

social, comprometido com a inovação, a 

segurança e o desenvolvimento 

sustentável do país". O superintendente 

ressaltou esse comprometimento 

falando um pouco sobre a história do 

IPEN/MB-01 nesses 30 anos e seu papel 

As três décadas de operação foram 

comemoradas duplamente: além do fato 

em si, o IPEN/MB-01 recebeu um novo 

núcleo, agora com elemento 

combustível do tipo placa, com 20% de 

enriquecimento de Urânio-235. Serão 19 

elementos combustíveis, produzidos 

pelo Centro do Combustível Nuclear 

(CCN). Uma parceria com o Centro de 

Engenharia Nuclear (CEN), onde está 

localizado o Reator, que, segundo Calvo, 

mostra o quanto o IPEN está 

comprometido com com a sua Visão: 
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Além dela, foram homenageadas Alda 

Lima Falcão (Biologia), Beatriz Alvarenga 

(Física), Beatriz Nascimento (História), 

principalmente na formação de recursos 

humanos. Linda V. Ehlin Caldas se 

destaca na área da Física.

Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo 

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

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).

Colaboração: Katia Itioka, Walkiria Gomes dos Santos, Otávio Oliveira e Delvonei Andrade (CEN), 

Martha Marques Ferreira Vieira (Ensino) e Olavo Pedro da Silva (GRP)  
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indicação como uma pioneira da Ciência 

no Brasil foi uma grande surpresa para 

mim e me deixou muito satisfeita e 

muito emocionada. Satisfeita, por ter 

sido reconhecido o meu trabalho de 

pesquisa e formação de pessoal, e 

emocionada, por entender que a minha 

nomeação indica mais um 

reconhecimento do IPEN como uma 

instituição de pesquisa relevante para o 

Brasil", disse ao Órbita, em uma das 

raras declarações a jornalistas. 

Para Linda, todos os colaboradores de 

suas pesquisas merecem essa 

homenagem compartilhada. "O meu 

trabalho só pôde ser realizado graças 

ao apoio da direção, às instalações 

técnicas e equipamentos do IPEN, além 

da capacitação dos seus pesquisadores, 

funcionários e alunos. Considero 

homenageados comigo todos os meus 

ex-alunos, os alunos atuais, os colegas e 

os colaboradores, pois trabalhamos 

sempre juntos. Também foi essencial o 

apoio das agências de financiamento de 

pesquisa FAPESP, CNPq e CAPES ao 

IPEN e aos meus projetos de pesquisa", 

finalizou a pequisadora. Linda Caldas 

nasceu em Karlstad, Suécia, e se mudou 

para o Brasil em 1958.

PIONEIRAS DA CIÊNCIA

A pesquisadora Linda V. Ehlin Caldas 

(foto), gerente do Centro de Metrologia 

das Radiações (GMR) do IPEN, é uma 
adas dez homenageadas na 7  edição do 

"Projeto Pioneiras da Ciência no Brasil", 

do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). A lista com o nome 

das contempladas foi divulgada no 

início de dezembro, no portal 

www.cnpq.br.

Lançado em 2013, o "Pioneiras da 

Ciência" tem por objetivo valorizar as 

histórias das cientistas mulheres que 

contribuíram, de forma relevante, para o 

avanço do conhecimento científico e 

para a formação e ampliação do sistema 

científico e tecnológico no Brasil, 

"Considero homenageados 

todos os meus ex-alunos, os 

alunos atuais, os colegas e os

colaboradores, pois sempre

trabalhamos juntos"

Linda Caldas,

gerente do CMR 

Linda Caldas entra para seleto grupo do CNPq

"Minha indicação como ‘Pioneira’ foi uma grande surpresa" 

Apesar de tantas credenciais uma 

produtividade ímpar, ela se diz surpresa 

com a homenagem do CNPq: "A minha 

Lindas Caldas é a única pesquisadora 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa 

Nível 1A do CNPq, no IPEN. Doutora em 

Física Nuclear pelo Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo (1980), tem 

um extenso currículo acadêmico-

científico e é muito respeitada em sua 

área de atuação, com ênfase em 

instrumentação para medida e controle 

da radiação. Desde 2012, é Membro 

Titular da Academia de Ciências do 

Estado de São Paulo (ACIESP). 

com esta nova edição. Muitas dessas 

histórias são contadas por 

pesquisadores que foram influenciados 

pela atuação e obra das pioneiras e 

também por parceiros que atuam no 

CNPq e em outras instituições de 

pesquisa e ensino.

"A importância desta iniciativa está em 

atribuir visibilidade às mulheres e às 

suas contribuições para a ciência e 

tecnologia, nas diversas áreas do 

conhecimento, principalmente como 

figuras exemplares e modelos para 

meninas e jovens", explica a diretora de 

Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e 

Sociais do CNPq, Adriana Tonini. 

Ewa Wanda Cybulska (Física), Leda Bisol 

(Linguística), Maria Adélia Aparecida de 

Souza (Geografia), Paula Beiguelman 

(Ciência Política), Ruth de Souza 

Schneider (Física) e Yocie Yoneshigue 

Valentin (Biologia).

"Histórias inspiradoras"

O "Pioneiras da Ciência" traz "histórias 

inspiradoras" contadas por meio de 

verbetes que entrelaçam as trajetórias 

pessoais e acadêmicas das 

homenageadas, destacando não 

somente os resultados de sucesso como 

também os obstáculos enfrentados por 

elas nesse percurso. Até o momento, 

foram homenageadas 89 pesquisadoras, 

CARTÃO 
DE VISITA

Em 2001, Marinho recebeu 

"Menção Honrosa", da Society of 

Automotive Engineers Brazil. Em 

2013, foi condecorado como 

"Melhor Professor de MBA", pela 

Fundação Getúlio Vargas. Realizou 

os cursos "Business and 

Management for International 

Professionals ", na University of 

California, Irvine-EUA e"Executive 

Program on Project Management", 

na The George Washington 

University School of Business, em 

Washington EUA, em 2008 e 2010, 

respectivamente.

O engenheiro eletricista Wanderlei 

Marinho da Silva (foto), servidor 

do IPEN, foi condecorado com a 

medalha "Mérito Tamandaré" 

pelos relevantes serviços 

prestados à Marinha do Brasil. 

Doutor em Engenharia Elétrica 

pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo-USP, 

exerce suas funções atualmente na 

Gerência de Projetos Especiais 

junto ao Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo (CTMSP). 

Wanderlei Marinho possui 

especialização pela University of 

Manchester Institute of Science 

and Technology - UMIST, 

Manchester, Inglaterra (1997), 

dentre outras especializações.

A medalha "Mérito Tamandaré” foi 

criada em homenagem ao 

Almirante Joaquim Marques 

Lisboa - o Marquês de Tamandaré, 

Patrono da Marinha do Brasil - e é 

destinada a agraciar autoridades, 

personalidades e organizações, 

civis e militares, que tenham 

prestado relevantes serviços à 

instituição. A cerimônia que 

homenageou Wanderlei Marinho 

aconteceu durante as festividades 

do Dia do Marinheiro, pelo 

Comando do 8º Distrito Naval, dia 

17 de dezembro.
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a Dra. Linda 

Caldas é a 

única 

pesquisadora 

do IPEN 

Bolsista de 

Produtividade 

em Pesquisa 

Nível 1A do 

CNPq. Apesar 

de seu extenso 

currículo 

acadêmico-

científico, ela 

se disse 

surpresa com 

a indicação 

como uma 

"pioneira".
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ServiçosUSINA ANGRA 1

Equipe do CEN realiza testes físicos em reator 

Medicina Nuclear

Novembro/Dezembro 2018

HOSPITAL DE AMOR

Acordo viabilizará estudo clínico inédito na AL
IPEN e Fundação Pio XII, mantenedora do 

Hospital de Amor de Barretos (SP), 

assinaram um Acordo de Cooperação 

Técnico-Científica para estudo inédito na 

América Latina: o uso compassivo de 

Lutécio-177-PSMA em pacientes com 

câncer de próstata metastático. O objetivo 

é avaliar a eficácia, a segurança e o 

aprimoramento desse radiofármaco para 

estudos clínicos necessários ao registro na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). O Acordo foi assinado em 11 de 

dezembro e publicado no Diário Oficial da 
oUnião (DOU) N 240 no dia 14.

Esse Acordo é um "sonho antigo”, 

segundo Euclides Timóteo da Rocha, 

médico titular do corpo clínico do 

Departamento de Medicina Nuclear do 

HA. "Tivemos um primeiro encontro em 

São Paulo, no IPEN, para conversar sobre o 

3

radiofármaco a ser utilizado no tratamento 

de um amigo, cirurgião da instituição, que 

foi diagnosticado com câncer, e então 

surgiu a ideia de expandir a pesquisa 

conjunta para que pudesse servir de base 

para estudos maiores no País. É uma 

satisfação enorme ter vocês aqui, 

consolidando aquela ideia plantada há 

algum tempo”, afirmou Rocha, referindo-

se ao Lutécio-177-PSMA, que será 

fornecido, para uso compassivo, pelo IPEN. 

A execução de um Programa de Uso 

Compassivo (PUC) consiste em 

disponibilizar um medicamento a um 

grupo de doentes (ou, por vezes, a 

doentes individuais analisados caso a caso) 

que sofram de uma doença crônica ou 

gravemente debilitante e que não possam 

ser satisfatoriamente tratados com um 

medicamento autorizado.

Em alguns países, as entidades reguladoras 

têm respondido a esta situação, e os 

medicamentos podem ser obtidos antes 

de chegarem ao mercado, com base no 

uso compassivo, para ajudar a tratar 

doentes que não têm outras opções nem 

tempo para aguardar pelo final dos 

"Esse convênio abre muitas possibilidades 

tanto para o desenvolvimento do 

radiofármaco no País, quanto para 

benefício dos pacientes. O número de 

pacientes com câncer de próstata que já 

não têm alternativa de tratamento é muito 

alto, e esse tratamento [compassivo] vai 

possibilitar uma nova oportunidade para 

eles. E há outro aspecto importante: aqui, 

todos são tratados pelo SUS [Sistema 

Único de Saúde], então, não terão custo 

Para garantir a segurança dos pacientes e 

também a consistência dos resultados dos 

estudos, o Hospital de Amor segue 

normatização internacional de boas 

práticas clínicas, que é adotada por todos 

os envolvidos nos Ensaios Clínicos. Após 

comprovada a eficácia, a medicação passa 

ainda pela avaliação de agências 

reguladoras governamentais, como a 

Anvisa, no caso do Brasil, que vão certificar 

a segurança e autorizar o uso e a 

comercialização da nova droga.

O tratamento com Lutécio-177-PSMA 

ainda é experimental em alguns países, 

entre eles, Estados Unidos e Austrália. De 

acordo com Rocha, surgiu há 

aproximadamente quatro anos na 

Alemanha. "Somos os primeiros a realizá-

lo na America Latina, o que nos coloca em 

uma posição bem atualizada”, salientou.

ensaios clínicos e pelo processo de 

autorização. "No caso do Lutécio-177-

PSMA, já há indicativos de eficácia no 

tratamento de câncer de próstata, nosso 

foco aqui”, explicou Jair Mengatti, diretor 

de Radiofarmácia do IPEN.
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Pelo Acordo, o IPEN será 

responsável pelo fornecimento 

do radiofármaco chamado 

PSMA, marcado com Lutécio-177, 

e o HA recrutará pacientes com 

características determinadas para 

receberem este tratamento.

algum”, afirmou Wilson Eduardo Furlan 

Matos Alves, coordenador médico da 

Medicina Nuclear do Hospital.

"Significado especial” – Antes da 

formalização do Acordo, o 

superintendente do IPEN, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo, e comitiva, 

visitaram as unidades do HA, 

acompanhados por Wilson Alves e 

Euclides Rocha. O grupo percorreu todas 

as alas, incluindo a Radiofarmácia. "Temos 

uma excelente oportunidade de fazer 

avançar a medicina nuclear a partir dessa 

parceria”, disse Calvo.

Para o superintendente do IPEN, a parceria 

com o Hospital de Amor de Barretos tem 

um "significado especial”, por tudo o que 

representa para o País. Também 

compuseram a comitiva do Instituto o 

gerente do Centro de Radiofarmácia (CR), 

Efraim Perini, o gerente do Escritório de 

Gestão de Projetos, Fernando Moreira, a 

gerente de Garantia da Qualidade do CR, 

Elaine Bortoleti de Araújo, o gerente de 

Controle de Qualidade do CR, Natanael 

Gomes da Silva, e o pesquisador Afonso 

Rodrigues de Aquino. (Leia a entrevista 

com Euclides da Rocha na pág. 4).

A comitiva também visitou outras 

instalações, entre elas o Hospital de 

Câncer Infantojuvenil "Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva” e o Instituto de Ensino 

e Pesquisa (IEP) do Hospital. O Termo do 

acordo foi assinado por Regina Maura 

Nogueira Paschoal, diretora executiva do 

Hospital, e por Calvo e Mengatti, do lado 

do IPEN, e por Paschoal, pelo Hospital.

Wilson Calvo assinam Termo, 

observados por Jair Mengatti

Regina Paschoal e 

Responsável pela operação do parque 

nuclear brasileiro, que compreende as 

Usinas Angra I e Angra II, a Eletrobrás 

Eletronuclear é a principal cliente do 

IPEN, nessa área de reatores. Anualmente, 

a usina nuclear de Angra 1 é 

desconectada do Sistema Interligado 

Nacional (SIN) para reabastecimento de 

combustível. Nessa parada, de cerca de 

40 dias, programada em comum acordo 

com o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), são realizadas de 3.500 a 

4.000 atividades, tais como: inspeção e 

manutenção periódicas, levantamento de 

dados, alterações no projeto do núcleo, 

dentre outras.

Nesse último Teste Físico de Partida de 

Angra 1, uma vez que o contrato assinado 

em 2014 chegou ao fim. Ao todo, foram 

cinco testes realizados, os quais validaram 

os projetos do núcleo do Reator e 

garantiram sua operação segura e 

eficiente durante todos esse período. 

"Este foi mais um exemplo no qual a 

aliança entre a indústria nuclear e a 

competência técnica dos servidores do 

IPEN contribuiu para o desenvolvimento 

da tecnologia nuclear nacional e 

proporcionou um uso mais racional dos 

recursos da nação. Importante ressaltar 

O Centro de Engenharia Nuclear (CEN), 

do IPEN, é referência no Brasil na 

prestação de serviços tecnológicos para a 

área nuclear. No final de novembro, uma 

equipe de seis servidores (foto) do Centro 

esteve na Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto, em Angra dos Reis (RJ), 

para realizar Testes Físicos de Partida do 

Reator Nuclear de Angra 1, a Parada 

1P24. Foi a última atividade no âmbito do 

contrato com a Eletrobrás Eletronuclear, 

firmado em 2014. 

A cada troca de combustível, a 

Eletronuclear refaz o projeto do núcleo 

do reator, o qual deve ser validado antes 

que a usina possa operar a plena 

potência e ser reconectada ao SIN. Essa 

validação experimental dos dados de 

projeto, também conhecida como Testes 

Físicos de Partida, requer o auxílio de um 

equipamento chamado reatímetro. Este 

equipamento é utilizado como 

ferramenta de apoio para a criticalização 

inicial do reator e na medição de diversos 

parâmetros que garantem a operação 

segura da usina.

que contratos como esse oferecem uma 

excelente oportunidade de formação de 

pessoal qualificado na área nuclear", 

ressaltou Rogerio Jerez, operador sênior 

do Reator e coordenador da equipe.

Com o encerramento desse último 

contrato, o CEN vem tentando 

estabelecer um projeto de inovação 

tecnológica em parceria com a 

Eletronuclear para desenvolver um novo 

reatímetro. Nessa nova versão é prevista 

a introdução de novas funcionalidades e 

melhorias que permitirão um uso mais 

eficiente dos recursos humanos e 

por empresas estrangeiras. Esse avanço 

permitiu uma economia substancial de 

recursos financeiros, além de fomentar a 

evolução tecnológica do país, segundo 

Rogério. 

Ao longo desses mais de 30 anos de 

parceria entre IPEN e Eletronuclear, o 

reatímetro desenvolvido pelo Instituto 

passou por inúmeras inovações e novas 

funcionalidades foram agregadas. "Dessa 

forma, várias gerações de servidores já 

participaram dessa atividade e 

contribuíram para que o reatímetro fosse 

continuamente aperfeiçoado".

RADIOPROTEÇÃO

O IPEN também se destaca em serviços relacionados à segurança e radiopretação, 

sob demanda de empresas e instituições públicas. No dia 11 de dezembro, o servidor 

Olavo Pedro da Silva, da Gerência de Radioproteção (GRP), esteve no aeroporto de 

Congonhas, a pedido da empresa Latam Airlines do Brasil, para participar de um 

simulado de emergência radiológica. Entre as ações previstas nesse cenário, estão o 

isolamento da área onde ocorreu o incidente radiológico, e o monitoramento dos 

níveis de contaminação do local e das pessoas, e do nível de dose no ambiente. O 

simulado foi uma demanda da Diretoria de Segurança Operacional - Segurança do 

Trabalho, na pessoa de Willian Ceola Gennari.

financeiros da 

Eletronuclear.

Economia - A 

participação do 

CEN nessas 

atividades teve 

início nos anos 80, 

quando o IPEN 

desenvolveu com 

tecnologia nacional 

seu próprio 

reatímetro. Até 

então, os Testes 

Físicos eram 

realizados apenas 

Renato França, Julian Shorto, Rogério Jerez, Hugo Landin e Otávio 
Oliveira, do CEN. Ainda teve Adelk Prado, ausente na foto.

O servidor Olavo Silva, da proteção 
radiológica do CR, em ação no 
aeroporto de Congonhas. 
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Pesquisa de mestrado é premiada em congresso
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"O Maurilio é um aluno exemplar em 

termos de dedicação, perseverança e 

verve de pesquisador. Ele é um 

realizador de tarefas e sempre excedeu 

as expectativas, não por menos 

recebemos este prêmio da ABM", 

afirmou Jesualdo Rossi. Segundo ele, o 

trabalho foi premiado pela qualidade da 

escrita, da excelência dos resultados 

apresentados e pelo desempenho do 

Maurilio na apresentação oral. "Este 

trabalho me deu muito orgulho, pois já é 

o segundo prêmio recebido da ABM no 

tema, e também já foi motivo de patente 

outorgada", acrescentou.

"O exercício da vida acadêmica não tem 

dia e nem hora definidos, pois, 

costumeiramente, me encontro 

estudando durante à noite e aos finais 

de semana. O interessante é que apesar 

dessa dedicação integral parecer um 

sacrifício enorme e muitas vezes 

impossível para muitas pessoas, quando 

a carreira científica nos escolhe, tudo 

parece ter uma razão inata de ser que 

nos instiga internamente", diz Maurilio. 

O trabalho “Characterization of    sintered 

valve seat inserts obtained with AISI M2 

high-speed after air quenching”, de 

Maurílio Pereira Gomes, Igor Passos dos 

Santos, Luís Augusto Mendes dos Reis, 

Camila Pucci Couto, Cristiano Stefano 

Mucsi, Jesualdo Luiz Ross, do Centro de 

Ciência e Tecnologia de Materiais 

(CCTM), do IPEN, e de Marco Antônio 

Colosio, da GM Mercosul, foi o vencedor 

do Prêmio ABM, Categoria Produtos 

Metálicos 2018, um dos maiores  

eventos técnico-científico da América 

Latina nas áreas de Metalurgia, materiais 

e mineração.

A ABM WEEK tem como objetivos 

promover o intercâmbio tecnológico, 

favorecer o desenvolvimento industrial e 

melhorar a competitividade das 

empresas do setor. O trabalho vencedor 

é resultado da pesquisa de mestrado de 

Maurílio Pereira Gomes, sob a orientação 

do professor Jesualdo Luiz Rossi, no 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear IPEN/USP. 

Atualmente, Maurílio faz doutorado, sob 

a orientação da professora Isolda Costa, 

e está em estágio na Sorbonne 

Université, em Paris, França.
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Entrevista

‘Capacitação em saúde é estratégica para o País’
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estudos clínicos chamados Fase I e II na 

nossa instituição envolvendo o 

PSMA_Lu177. Diante disto, eu procurei me 

cercar de colegas da urologia clínica - 

Flávio Cárcano, Eduardo Zucca, João Paulo, 

pesquisa básica - Rui Reis, e do meu 

departamento - Wilson Furlan. Nesse meio 

termo, fomos à Anvisa e lá ficou registrado 

em Ata, pedido por eles, para que fossem 

conduzidos esses estudos de Fase I e II 

visando o registro e a consequente 

liberação par a uso clínico no Brasil. Todo 

este périplo culminou na visita do IPEN à 

nossa instituição agora em dezembro, e a 

assinatura do convênio.

Sem dúvida, estaremos envolvidos, IPEN e 

Barretos, em uma jornada que buscará 

avaliar clinicamente a molécula, e, ao seu 

É um convênio pioneiro na América 

Latina, com uso de radiofármacos 

modernos ainda não utilizados de forma 

corriqueira, no caso, o Lutécio-177-

PSMA. O que esperar de um passo tão 

ousado e importante para o País?

Faz um tempo um dos médicos do nosso 

corpo clínico me procurou dizendo que o 

seu médico havia indicado a terapia com 

PSMA. Ele certamente não sabia que se 

tratava de um tratamento ainda 

experimental, e de tramitação complicada. 

Mesmo assim, liguei para o IPEN e 

conversei com o Jair Mengatti e a Elaine 

Bortoleti. Foi uma conversa muito 

amistosa, como sempre. Neste primeiro 

momento, tratamos de viabilizar o 

tratamento para o estimado amigo. Este 

foi o gatilho. A partir daí começamos a 

discutir a possibilidade de conduzir 

O convênio firmado recentemente entre 

IPEN e Hospital de Amor começou a ser 

desenhado há muto tempo, por 

iniciativa sua. No ato da formalização, 

você comentou que era "um sonho 

concretizado". Conte um pouco sobre 

esse percurso.

término, ter o seu registro na Anvisa. 

Estamos muito felizes, e espero que o 

sucesso deste convênio nos estimule a 

traçar novas metas para o futuro.

Sabemos que medicina é uma área 

difícil, afinal, lida diretamente com 

vidas. Na medicina nuclear, o desafio é 

ainda maior. Como você avalia, de um 

modo geral, o papel do médico nuclear 

na relação com o paciente?

Na maioria da vezes, nós precisamos 

explicar como é o procedimento e o que 

esperar dele. Na nossa instituição, quando 

o procedimento é realizado, o resultado 

vai direto para o prontuário do paciente; 

na consulta de retorno, o clínico vê o 

resultado e traça as melhores estratégias 

de tratamento. Com o fortalecimento do 

braço terapia em Medicina Nuclear, este 

contato médico nuclear-paciente deverá 

ser mais presente.

E como fica essa relação do médico com 

pacientes em tratamento compassivo?

É uma relação absolutamente amistosa. 

Eles sabem que o tratamento deles foi 

interrompido porque já não trazia 

benefícios para eles. É compreensível que 

gerem expectativas. Cabe a nós 

administrar as ansiedades e angústias.

Qual foi o momento mais difícil ou 

doloroso na sua vida como médico 

nuclear?

Houve muitos momentos assim. No 

entanto, lembro particularmente de um. 

Uma criança foi trazida pela mãe do 

interior do Pará. Houve dificuldades para 

estabelecer o diagnóstico. Dois dias após a 

sua chegada em Barretos, a criança 

começou a apresentar rebaixamento dos 

Como conciliar a vida de médico com a 

vida em família, passeios, lazer...?

O Hospital de Amor é uma referência 

internacional no tratamento de câncer. 

O que o diferencia dos demais? 

Sempre que percebo que fazemos a 

diferença na vida das pessoas, seja através 

de diagnóstico, da terapia, ou apenas 

conversando com elas, eu fico feliz. Todos 

os dias fazemos "shows" individuais que 

somente o médico e o seu paciente 

sabem. 

Não é fácil. É muito desgastante para 

todos. Muitos colegas praticam esporte, 

viajam. Eu recarrego as minhas energias 

com a família. Procuro estar com eles 

sempre que posso.

O que gostaria de realizar e ainda não 

conseguiu?

níveis de consciência. Coube a mim fazer o 

diagnóstico de morte cerebral. Morria ali 

também as esperanças da família.

Eu fiz Faculdade em Salvador, Clínica 

Médica na USP de Ribeirão Preto e 

Medicina Nuclear na USP de São 

Paulo.Trabalhei por um tempo contratado 

em clínica e hospital privado. Mas, aí, 

recebi convite para conhecer o hospital em 

Barretos. Eu e minha esposa viemos e 

decidimos aceitar a proposta de trabalho. 

Recebi propostas para sair, inclusive de 

São Paulo, mas estou feliz em Barretos.

Todos os que convivem com você falam 

de seu entusiamo, da sua ousadia e de 

sua humanidade com os pacientes. 

Poderia falar um pouco sobre sua 

trajetória profissional?

Com o intuito de ganharmos musculatura 

eu gostaria de estabelecer convênios entre 

a nossa Medicina Nuclear e instituições 

acadêmicas estrangeiras.

Em primeiro lugar, nosso atendimento é 

100% voltado ao paciente do sistema 

público de saúde; depois, nós procuramos 

atendê-los com humanidade, entendendo 

as suas necessidades e dificuldades; em 

terceiro, temos o presidente da instituição, 

Henrique Prata, que, além de dinâmico, é 

muito comprometido com a qualidade do 

atendimento. Este empenho resulta em 

melhor infraestrutura hospitalar; e, por fim, 

o nosso corpo clínico, que é muito 

dedicado ao tratamento e bem estar dos 

nossos pacientes. 

E o mais emocionante?

Idealizador do convênio com o 

IPEN, Euclides acredita que, com  

o fortalecimento da terapia em 

Medicina Nuclear, o contato 

médico nuclear-paciente deverá 

ser mais presente. Essa prática, 

contudo,  já  é uma realidade no 

Hospital de Amor de Barretos.

EUCLIDES TIMOTEO DA ROCHA

O CCTM é um dos Centros de Pesquisa do 

IPEN que mais se destacam em congressos 

técnico-científicos. Este ano de 2018, além 

de Maurílio Gomes, também foram 

premiados outros dois alunos, um de 

Mestrado e um de Doutorado. O 

mestrando João Victor de Sousa Araujo 

recebeu o Prêmio Prof. Vicente Gentil, 

Melhor Apresentação Oral do Congresso 

INTERCORR 2018 (7th International 

Corrosion Meeting e 38º Congresso 

Brasileiro de Corrosão), realizado entre 14 

e 18 de maio de 2018, São Paulo.

No 16º EBRATS – 16º Encontro e Exposição 

Brasileira de Tratamentos de Superfície, 

ocorrido entre 12 e 15 de setembro, em 

São Paulo, o aluno de doutorado Rafael 

Emil Klumpp foi agraciado com o "Prêmio 

A pesquisa resultou na publicação “Estudo 

da influência dos tratamentos 

termomecânicos T8 e T851 na 

microestrutura e na resistência à corrosão 

da liga AA2198”. João Victor também foi 

premiado com o 3º lugar no 21º Concurso 

de Fotografia de Corrosão e Degradação 

de Materiais, com a fotografia “Corrosão 

nas bandas de deformação na liga 

AA2198-T851”, no mesmo congresso.

Engenheiro Gerhard Ett" de Melhor 

Trabalho Acadêmico. Tanto ele quanto 

João Victor são orientados pela professora 

Isolda Costa, que se diz orgulhosa de seus 

alunos. “Tenho imenso orgulho dos meus 

orientados pela dedicação, interesse e 

amor ao trabalho que desenvolvem no 

Laboratório de Eletroquímica e 

Revestimentos Protetores. É um prazer 

realizar pesquisas com alunos que 

mostram habilidade e competência como 

pesquisadores, incluindo os pós-

doutorandos atuais deste laboratório”, 

afirmou Isolda Costa.

CCTM coleciona inúmeras premiações

João Victor (com o troféu), e Isolda Costa (de verde) 

Uma das formas de se manter essa 

chama interna acessa, segundo Maurilio, 

é pela constatação dos esforços 

empreendidos. "Deste modo, tendo sido 

agraciado com este prêmio de 

reconhecimento técnico fez com que a 

minha motivação e a do meu grupo de 

pesquisa [no CCTM] se ampliassem, e 

principalmente, fez-nos valorizar nossos 

esforços por meio do reconhecimento 

de nossas capacidades técnicas e 

subentendesse o alto padrão de 

desenvolvimento institucional, sem o 

qual não seria possível atingir tais níveis 

de excelência", acrescentou. O colega 

Luis Reis o representou na cerimônia.

Luis Reis, mestrando do CCTM, recebeu o prêmio pelo colega Maurilio, atualmente na França  
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Nuclear ForenseOPORTUNIDADE NA CARREIRA

Ao A.C. Camargo, caberá a utilização da 

18F-Colina (e de novos), a coleta de dados 

sobre o uso e a elaboração de relatórios 

dos estudos clínicos no formato e na 

adequação necessários para o futuro 

registro na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), sem o qual a pesquisa 

A expertise do IPEN em Radiofarmácia, 

com mais de 50 anos atuando na síntese 

de radiofármacos para uso em medicina 

nuclear e em pesquisas científicas, e o 

interesse do A.C. Camargo Cancer Center 

em desenvolver essa área motivaram as 

duas instituições a formalizar, no último 

dia 7, o Acordo de Cooperação Técnico-

Científica "Desenvolvimento de novas 

metodologias em diagnóstico oncológico 

e desenvolvimento de radiofármacos”.

O Acordo foi publicado no Diário Oficial 
oda União (DOU) N 226, de 26 de 

novembro. O objetivo principal é garantir a 

eficácia, a segurança e o aprimoramento 

de radiofármacos produzidos pelo IPEN 

para ensaios clínicos em pacientes do 

Hospital A.C. Carmargo.

Pelos termos do Acordo, caberá ao IPEN 

fornecer inicialmente o radiofármaco 18F-

Colina, indicado para o diagnóstico 

precoce de câncer de próstata, e atuar em 

conjunto com o hospital na pesquisa e 

desenvolvimento de novos radiofármacos.

científica não completa o ciclo da 

inovação, e o radiofármaco não poder ser 

usado em escala comercial.

"É um acordo em que todos saem 

ganhando, principalmente os pacientes, 

aos quais serão oferecidos novos 

radiofármacos que possibilitarão 

procedimentos seguros e avançados”, 

avalia o superintendente do IPEN, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo, acrescentando 

que, tanto usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) quanto da rede privada, serão 
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beneficiados por essa colaboração. "A 

introdução desse radiofármaco vem de 

acordo com a contribuição histórica do 

A.C. Camargo para o desenvolvimento 

clínico, em diversos tópicos, em parceria 

com o IPEN", complementou Eduardo 

Nóbrega, médico e head do Departamento 

de Medicina Nuclear do hospital.

O Termo foi assinado por Calvo e por José 

Humberto T. G. Fregnani e José Marcelo A. 

de Oliveira, da Fundação Antônio 

Prudente, mantenedora do A. C. Camargo.

.

O projeto de parceria técnico-científica 

entre A.C.Camargo Cancer Center e 

IPEN está aprovado pelo Comitê de 

Ética em pesquisa do Hospital e será 

aberto para recrutamento de pacientes 

a partir de 20 de janeiro de 2019. Serão 

elegíveis os pacientes com diagnóstico 

de câncer primário ou recorrente de 

próstata em investigação. Eles farão o 

exame com 18F-Colina no PET-CT, 

além de outros exames habituais. 

De acordo com Eduardo Nóbrega Lima, 

o objetivo é avaliar o impacto 

diagnóstico do exame no câncer de 

próstata, melhorando a detecção da 

doença e complementando as 

informações que os especialistas 

dispõem atualmente.

O A.C. Camargo dispõe de um serviço 

de medicina nuclear consolidado, 

atuante há mais de 30 anos, que oferece 

rotineiramente exames e tratamentos 

sofisticados. Com médicos nucleares 

altamente capacitados, está apto a 

avaliar, opinar, sugerir e atestar a 

qualidade dos radiofármacos produzidos 

pelo IPEN. 

Por sua vez, o IPEN é a instituição 

responsável pela produção e distribuição 

da maior parte dos radiofármacos 

utilizados em todo o País e trabalha com 

pesquisa e inovação em vários campos 

da tecnologia nuclear aplicada, incluindo 

a medicina.

O prazo de vigência do Acordo é de três 

anos, a partir da data da assinatura (7 de 

novembro de 2018), prorrogável por 

mais um até o máximo de cinco anos, 

mediante termo aditivo. Na hipótese de 

não prorrogação, será considerado 

automaticamente extinto. 

"Nosso objetivo maior é sempre o 

paciente, principalmente o usuário do 

SUS. Batalhamos conjuntamente com 

outros parceiros para ampliar a 

medicina nuclear no País, e acredito que 

as colaborações vão nessa direção”, 

ressaltou Calvo."Estamos entrando em 

uma fase cada vez mais teranóstica, e o 

IPEN tem um papel fundamental nisso", 

acrescentou Nóbrega.

Diretor diz que Comitê de Ética do A.C. Camargo já aprovou

H.C. Camargo

Eduardo Nóbrega, 

médico e head do 

Medicina Nuclear

Novembro/Dezembro 2018

FLUORCOLINA DO IPEN

Parceria visa desenvolver novos radiofármacos Workshop traz perspectivas de
mais um convênio para o IPEN
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A possibilidade imediata de parceria e 

convênio com a Texas A&M University 

nas áreas de termo-hidráulica e 

segurançca nuclear e o apoio da 

Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) para a realização de uma 

escola em português, língua não oficial 

da AIEA, no Brasil, são os frutos 

deixados pelo "Career Opportunities for 

Graduates in Nuclear Security” 

(Oportunidades de Carreira para 

Graduados em Segurança Nuclear, em 

tradução livre), realizado de 10 a 12 de 

dezembro, no Prédio do Ensino, no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear IPEN/USP. 

Com o objetivo de despertar a atenção 

principalmente para novas gerações de 

profissionais e futuros membros da área 

nuclear para os novos conceitos e 

oportunidades acadêmicas e técnicas na 

área de segurança nuclear, a realização 

do Workshop foi uma parceria entre 

IPEN, que organizou e sediou o 

encontro, a Texas A&M University 

(Estados Unidos) e o World Institute for 

Nuclear Security-WINS (Áustria), por 

meio do programa Partnership for 

Nuclear Security (PNS).

"As discussões foram riquíssimas e 

focaram na colocação profissional do 

pessoal altamente qualificado formado 

pelos programas de Pós-Graduação do 

Segundo Delvonei, a procura superou as 

expectativas, sendo necessario 

transmissão em tempo real : "No 

começo estávamos fazendo o controle 

das inscrições manualmente, porém, 

devido ao sucesso da iniciativa fizemos 

um site com todas as informações e 

facilidades. Só assim foi possível 

‘administrar’ o Workshop. Dado o 

interesse, limitamos em 60 vaga 

presenciais e abrimos participação via 

Internet, já que o evento foi transmitido 

integralmente, utilizando, para esse fim, 

pela primeira vez, a ferramenta da Rede 

Nacional de Pesquisa, RNP, à qual temos 

acesso institucional", acrescentou 

Delvonei, que é pesquisador do Centro 

de Engenharia Nuclear (CEN).

Pais na área nuclear, contexto em que o 

IPEN desempenha papel de conhecida 

liderança. Todos os pontos discutidos 

servirão de base para a proposta de 

novas disciplinas na Pós-graduação do 

programa IPEN/USP", afirmou Delvonei 

Andrade, presidente da Comissão de 

Pós-Graduação (CPG) do Programa e 

um dos coordenadores do evento, ao 

lado de Jorge Eduardo de Souza Sarkis, 

pesquisador do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA) e Osvaldo Negrini, ex-

diretor do Centro de Análises e Perícias 

da Polícia Científica do Estado de São 

Paulo e pesquisador associado do CLA.

Os temas do Workshop foram 

"extremamente atuais", tendo 

sido definidos de acordo com o 

que vem sendo abordado  na 

área de segurança nuclear, nas 

últimas décadas. "São temas que 

compõem o conjunto de novas 

disciplinas que emergiram nas 

ultimas décadas, em função não 

somente de potenciais riscos das 

atividades nucleares, mas, 

também, como resultado de 

novos estudos e 

desenvolvimentos no setor”, de 

acordo com os coordenadores.

Dado o sucesso do evento, os 

organizadores já cogitam realizar 

outros, com novas temáticas. 

"Inclusive fizemos uma proposta 

à IAEA para realização de uma 

escola no Brasil. Embora a 

proposta dessa escola seja de 

realizar em Português, língua não 

oficial da agência, o coordenador 

da INSEN se comprometeu a nos 

ajudar para sua a realização. 

Cabe lembrar que o Dr. Jorge 

Sarkis e eu somos membros da 

INSEN. Caso consigamos realizar 

a escola em Português, será a 

primeira vez que um evento 

desse tipo acontecerá numa 

língua não oficial da IAEA, e 

nesse caso em Português, e o 

evento, no Brasil. Ficamos muito 

orgulhosos com essa porta 

aberta por conta do sucesso do 

Workshop realizado em 

dezembro passado".

Participaram do Workshop mais 

de 70 participantes de diversas 

instituições de ensino, como USP 

(Poli, Ifusp, IME, ICB, entre 

outros), UNB, UFABC, UFRJ, 

UFRGS, da própria CNEN,  

representantes da indústria, do 

Instituto Geral de Perícia, e de 

instituições que protagonizam a 

área nuclear brasileira, como INB, 

CMTSP, Amazul, ABACC, dentre 

outros. "Além dos participantes 

que acompanharam via internet", 

ressalta Delvonei.

"extremamente atuais" 

Temas diversificados e

Dmitriy Nikonov, da Divisão de

Segurança Nuclear da Agência

Internacional de Energia Atômica
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aLançado em 2000, Órbita chega à 100  edição
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Dia de encontro entre alunos e orientadores 

Um dia antes do Advisor Day, o grupo 

visitou algumas instalações do IPEN para 

conhecer um pouco mais sobre as 

atividades desenvolvidas no Instituto. O 

Laboratório de Biomateriais Poliméricos e 

Nanotheranóstica, do Centro de Química e 

Meio Ambiente (CQMA), o Centro de 

Biotecnologia (CB), o Biotério, o Reator 

IEA-R1, o Laboratório de Braquiterapia e o 

Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 

foram as unidades visitadas.

Vinte e um profissionais da Fundação São 

Francisco Xavier (FSFX), que administra o 

Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (MG), 

praticamente confirmaram seus 

orientadores no Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia Nuclear 

IPEN/USP, durante o III Advisor Day, 

promovido pela Diretoria de Ensino, 

Pesquisa e Desenvolvimento (DPDE), em 

parceria com a Comissão  de Pós-

Graduação IPEN/USP, em 22 de novembro.

"O Advisor Day foi uma forma que 

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) é 

parceira do IPEN na área de ensino desde 

julho de 2017. Há mais de 50 anos, 

administra o Hospital Márcio Cunha, que 

atualmente conta com 543 leitos em duas 

unidades, além de uma terceira, exclusiva 

para o tratamento de pacientes com 

câncer, sendo referência para cerca de 800 

mil habitantes em mais de 35 municípios 

do Leste de Minas Gerais.

"Considerando que todos saíram daqui 

com orientações praticamente definidas, 

eu diria que o evento foi um sucesso 

total”, afirmou Fernando Moreira, gerente 

do Escritório de Gestão de Projetos (EGP) e 

Coordenador de Convênios Acadêmicos 

do IPEN, ligado à DPDE. Foram convidados 

65 orientadores, dos quais 25 se fizeram 

presentes no evento. "Até o Dr. Calvo saiu 

com uma orientanda, a única engenheira 

do grupo”, disse Moreira, referindo-se ao 

superintendente do Instituto, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo.

O Advisor Day consiste em uma 

apresentação, em forma de seminário, por 

meio de propostas de pesquisa, com o 

objetivo de despertar a atenção dos 

professores para uma futura orientação. 

Cada candidato teve 15 minutos para 

expor a sua ideia e mais 5 minutos para 

comentários, perguntas ou sugestões. 

Desses 21, três declinaram da 

apresentação porque já haviam contatado 

seus potenciais orientadores antes.

Presente no evento, o pesquisador Carlos 

Alberto Zeituni, do Centro de Tecnologia 

das Radiações (CTR), elogiou o evento: 

"Gosto muito do formato que está 

ocorrendo. No passado, sentia que os 

alunos ficavam mais "soltos" e portanto 

acabávamos, como professores, relevando 

um pouco o ‘formato’ das apresentações. 

Hoje, como o formalismo voltou, já os 

deixa mais preparados para as bancas que 

ocorrerão caso desejam titular no IPEN. 

Acredito que as oportunidades são vastas 

para os professores presentes já que indo 

em direção a alunos ávidos por ter um 

orientador, garantimos a escolha dos 

melhores e com isso temos alunos para 

continuar nossas pesquisas aqui no 

instituto", afirmou.

Zeituni foi um dos orientadores mais bem 

sucedidos no evento. "Articulei vários 

alunos para conversas iniciais... Resumindo, 

eu, a Elisa [Rostelato] e a Carla [Daruich De 

Souza] ‘fechamos’ com quase todos os 

médicos e/ou profissionais ligados a 

Radioterapia", acrescentou.

criamos, em parceria com a CPG, para 

promover o encontro de futuros alunos 

com os nossos orientadores e minimizar a 

distância entre os candidatos e os 

pesquisadores do IPEN. Este evento, em 

especial, teve sucesso absoluto, pois os 21 

candidatos que se apresentaram saíram 

com a indicação de um ou mais 

orientadores interessados em avançar as 

tratativas para a elaboração de um plano 

de trabalho. Agora depende deles a 

continuidade”, disse Moreira.

Fernando Moreira, do Escritório de Gestão de Projetos (DPDE), coordena os convênios acadêmicos.
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FAZENDO HISTÓRIA

Alessandra destacou o nível de 

organização do Advisor Day. "Fomos 

surpreendidos com uma organização 

exemplar. Houve todo um cuidado para 

que as apresentações seguissem uma 

coerência temática e temporal. Tudo foi 

muito bem pensado, desde o tempo 

das apresentações, os locais e o tempo 

destinados às visitas, o tempo de 

almoço. Saímos com a melhor 

impressão possível", disse.

Na opinião de Alessandra, eventos 

como o Advisor Day são importantes 

porque aproximam o aluno do 

pesquisador e da própria instituição.  

"O grupo foi muito acolhido pelo IPEN, 

tudo foi muito bem pensado. Os 

servidores que participaram da 

organização estão de parabéns".  

A engenheira mecânica Alessandra 

Barbosa de Oliveira Andrade, única do 

grupo que não é da área de saúde, 

aproveitou a oportunidade para alinhar 

sua pesquisa sob a orientação de 

Wilson Calvo, do CTR. Ela vai trabalhar 

na Unidade Móvel de Acelerador de 

Elétrons, recém adiquirida pelo IPEN. 

"Havia uma outra proposta de trabalho, 

mas que não atendia muito às minhas 

expectativas. Foi quando surgiu, no 

evento, a chance de trabalhar na 

unidade móvel, o que me deixou 

bastante satisfeita", contou.

Criar a cultura da qualidade 

no IPEN é o grande desafio

Segundo Lilian, Órbita IPEN "parecia algo 

que mostrava a força da ciência, a coesão 

necessária à atividade de pesquisa, 

somando os valores e talentos dos 

pesquisadores do IPEN e de todo o 

pessoal técnico e administrativo que faz 

com que o Instituto seja esse lugar de 

tanta dedicação, que alcança resultados 

de excelência". Na ocasião, a equipe era 

liderada pelo atual chefe, Edvaldo Paiva. 

Todos aprovaram o nome, e só então 

Lílian partiu para o projeto gráfico que 

seria apresentado à direção da casa.

A produção como um todo, contratação 

de fotografia, gráfica para impressão foi 

um trabalho de equipe da comunicação 

do IPEN, "um time talentoso", do qual 

Lilian se diz orgulhosa de ter feito parte. 

"Acabamos nos multiplicando, vencendo 

dificuldades e trazendo muitos resultados 

positivos por conta do comprometimento 

e competência profissional". Por motivos 

pessoais, Lilian retornou ao Rio de Janeiro 

e hoje chefia a comunicação no Instituto 

de Radioproteção e Dosimetria (IRD). A 

última edição sob sua responsabilidade 

foi a de número 73, (nov/dez 2012). O 

informativo, que é bimestral, só viria a ser 

"Dê-me uma alavanca e um ponto de 

apoio, e moverei o mundo". A frase, 

atribuída a Arquimedes, foi capa da 

edição 77 (Jan/Fev-2015), quando do 

lançamento do novo Portal IPEN, mas se 

aplica também ao informativo Órbita 

IPEN, que, com este número, chega à sua 
a100  edição, fazendo história na 

comunicação do Instituto. Uma (re)leitura 

possível para o axioma arquimediano é: 

com as ferramentas adequadas e vontade 

de realizar, o conhecimento pode ser 

levado a todos, em qualquer lugar.

Foi com esse espírito que o Órbita IPEN 

foi concebido, a partir de uma demanda 

do então superintendente Cláudio 

Rodrigues. De acordo com a jornalista 

responsável à época, Lilian Bueno, os 

recursos materiais eram limitados, mas 

não foram impedimento. "Consegui o 

software que precisava com um colega da 

CNEN-sede/RJ, o Antônio Cordeiro, e me 

aventurei nos rabiscos de um layout. 

Durante o processo, fomos pensando em 

diversas possibilidades de nome. Um dia, 

conversando com meu marido na época, 

o jornalista Rodrigo Bueno, ele sugeriu o 

nome Órbita, ao qual juntei o do IPEN".

retomado 18 meses 

depois, em 2014, na 

gestão de Afonso Aquino 

e editado pela jornalista 

Ana Paula  Freire, 

integrada ao IPEN em 

março daquele ano. "Em 

2014, foi decidido 

internamente que, sem 

perder o tom coloquial, o Órbita 

incorporaria dois pressupostos: 1- pensar 

globalmente, agir localmente, de tal 

forma que as matérias tivessem um 

calcance global; 2- adaptar-se à nova 

linguagem visual, com uso de imagens 

sangradas, olhos e caixas de textos, cores 

variadas, que se tornaram comuns na 

nova fase", explica Aquino.

"Silenciosamente", ao 

longo dos 25 últimos 

exemplares, foi feita uma 

mudança que, segundo 

ele, "pode ser 

considerada radical, mas 

que, pelo timing e 

qualidade, foi bem 

assimilada por todos". 

O atual chefe da ACI, Edvaldo Paiva, 

destaca o papel do Órbita IPEN como 

‘fonte histórica’ do Instituto. "Eu mesmo 

sempre recorro às edições antigas para 

consulta. Penso que temos no Órbita um 

importante registro para os servidores, 

inclusive os que virão no futuro, para que 

possam conhecer mais o IPEN e as 

pessoas que fazem parte da história."

Equipe da ACI em 2009, com Lílian à frente, Walkiria, Margarete e Edvaldo; e em 2019, com 
oAna Paula à frente, e Kátia Itioka. Acima, a edição n  1, de 2000, e a primeira de ‘cara nova’

Lilian Bueno, jornalista

"Não há, na CNEN, um 
veículo com essas 

características que tenha 
durado tanto tempo. Que 
ele tenha mais outras cem 

edições e alcance um 
público cada vez maior"
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Institutos da CNEN ‘muito bem representados’

Gerente da Coordenação de Ensino e 

Informação Científica (CEI) do IPEN, 

Martha destacou a presença maciça dos 

bolsistas na sessão que abriu o Seminário. 

"Os jovens eram maioria na abertura, que 

contou com uma palestra bastante 

interessante e esclarecedora para 

iniciantes e pesquisadores mais 

experientes", disse, referindo-se a 

Benilton de Sá Carvalho, que proferiu a 

palestra "A Importância e Implementação 

da Gestão de Dados de Pesquisa”.

Aprimoramento

O Seminário Anual de Avaliação dos 

Programas de Iniciação Científica e 

Tecnológica da CNEN– 2018, realizado 

nos dias 13 e 14 de dezembro, no prédio 

do Ensino, foi marcado pela expressiva 

presença de alunos vindos de outras 

unidades da CNEN.

Este ano, o cientista homenageado foi o 

escocês Alexander Grahan Bell (1847-

1922). "Ao longo do tempo o telefone 

deixou de ser apenas um elemento para a 

comunicação, mas trouxe importantes 

transformações culturais. Hoje, a 

disseminação da ciência e a comunicação 

entre pesquisadores é facilitada pelo 

telefone, em sua versão atual”, justificou 

Martha Marques Ferreira Vieira, 

coordenadora do evento. 

Professor do Departamento de Estatistica 

do Instituto de Matemática, Estatística e 

Computação Científica da Unicamp e 

doutor em Bioestatística pela 

Universidade Johns Hopkins (Baltimore, 

EUA), Benilton de Sá mostrou a 

importância e, mais do que isso, a 

necessidade de se estabelecer boas 

práticas de gestão da comunicação, o que 

traz mais visibilidade e segurança à 

pesquisa. "Sem isso, corre-se o risco de 

perder dados e anos de trabalho".

Benilton mencionou a vantagem dos 

ambientes de "nuvem" para backups 

(cópias de segurança) dos dados, 

eliminando o armazenamento do mesmo 

arquivo várias vezes no mesmo 

dispositivo. "Hoje não precisamos mais 

salvar ‘tese.doc’, ‘tese_corrigida.doc’ 

‘tese_versao_final.doc’ etc.", disse, 

provocando risos na plateia.

Esta edição contempla o XXIV Seminário 

Anual PIBIC/CNPq, o XV Seminário Anual 

PROBIC/CNEN e o VIII Seminário Anual 

PIBITI/CNPq. Sempre organizado em 

Juliana Camargo

CTMSP

Natália Ayumi Albuquerque Kitaoka

CRCN-NE

IRD

Angela Souza Gonçalves

Gabriel de Souza Chierentin

IPEN

Rafael Borges Alves Rennó

CDTN

Marcela Corrêa de Figueiredo

LAPOC

Thamires de Oliveira Vieira

IEN

IPEN

Gabriela Vieira Gomes

CDTN

Tiago Henrique Ferreira de Jesus

Debora Alves Pereira

CTMSP

IPEN

Lucas Stano Junqueira 

Vanessa de Luna Yosidaki

IPEN

Luis Filipe Cavalcanti Santos

IEN

DESTAQUES

Todos os anos, a avaliação dos trabalhos 

é feita por pesquisadores representando 

o CNPq. Neste ano, estão confirmados os 

professores doutores Leandro Ramos 

Souza Barbosa, do Instituto de Física da 

USP (IFUSP); Daniel Carvalho Pimenta – 

Instituto Butantan; e Letície Mendonça 

Ferreira e Paula Homem-de-Mello, da 

Universidade Federal do ABC (UFABC).

A participação de bolsistas vindos de 

outros estados, em torno de 40 – a maior 

de todas as edições. "É motivo de orgulho 

e de esperança no futuro da ciência no 

país, que está nas mãos deles", concluiu 

Martha. Foram cerca de 80 apresentações 

de bolsistas do IPEN  CDTN e LAPOC 

(MG), IEN e IRD (RJ), CRCN-NE (PE) e 

ainda do Centro Tecnológico da Marinha 

(SP) e da UNITPAC (TO).

"Mais uma vez foi destaque o excelente 

nível das apresentações, conforme 

manifestação dos avaliadores externos. É 

muito gratificante e alentador sentir o 

entusiasmo e a vibração desses bolsistas 

na apresentação de seus trabalhos", 

salientou Martha.

apresentações orais, o evento é uma 

oportunidade de o bolsista aprimorar a 

atuação acadêmica em relação ao 

domínio do conteúdo e sua desenvoltura 

para disseminá-lo. As sessões 

aconteceram nos dias 13, período da 

tarde, e 14, o dia inteiro. Foram 

concedidos prêmios para a melhor 

exposição em todas as sessões de 

apresentação oral (ver quadro).

na palestra de abertura

Prof. Benilton de Sá 

Carvalho, da Unicamp,
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Emoção, diversão    
e ciência, no "IPEN 
de Portas Abertas"

A menina Eloá Santos Pena, 11 anos, não 

sossegou enquanto não conseguiu "tocar" 

o dente do dinoussauro que estava vendo 

à sua frente. Emoção que foi possível 

graças a uma demonstração de Realidade 

Aumentada com software desenvolvido no 

IPEN para estudos de Cristalografia. A 

experiência foi uma das atrações do IPEN 

de Portas Abertas 2018. 

Para esse dia especial, o pesquisador 

Ricardo Mendes Leal, do Centro de Ciência 

e Tecnologia de Materiais (CCTM), 

programou alguns "seres" estranhos que 

"circulavam" pelo saguão do Bloco A do 

Instituto. "Consegui", comemorou Eloá, 

visivelmente emocionada.

O IPEN de Portas Abertas é o momento 

em que o Instituto permite aos servidores 

trazerem seus familiares, principalmente as 

crianças, para conhecer suas atividades e 

vivenciar experiências lúdicas no mundo 

da ciência. A simulação de atendimento a 

emergências, com direito a passeio de 

ambulância e massagem cardíaca na 

boneca Marie, também proporcionou 

O tradicional Show de Física é sempre o 

momento que reúne o maior número de 

crianças, devido aos experimentos "ao 

vivo". Projeto desenvolvido há mais de 25 

anos pelo Instituto de Física da USP 

(IFUSP), o Show mais uma vez abriu o  

IPEN de Portas Abertas. O objetivo é fazer 

com que o público explore, de forma 

experimental, fenômenos físicos presentes 

no dia a dia, oferecendo atrações 

interativas e divertidas. "Gostei também  

de passear no trenzinho turístico", 

acrescentou Ryan, referindo-se ao 

trenzinho que circulava com as crianças 

pelas alamendas do campus.

Os visitantes também puderam conhecer 

"A História do IPEN”, por meio de painéis 

no Espaço Cultural Marcello Damy, que 

fica no 4º andar do Bloco A do Instituto. O 

Espaço de Memória do Reator IEA-R1, 

inaugurado há um ano, com uma réplica 

momentos de diversão e emoção. "Ryan 

Mendonça, 10, gostou da sirene. "Parecia 

que estávamos ‘de verdade’ vivendo uma 

situação de emergência no trânsito", disse.

O evento teve patrocínio de Eduardo Mink, 

Tokio Marine, Porto Seguro e Sul América, 

e apoio do GREIC e do Apiário Viana.

O Nuclespaço, exposição sobre 

radioatividade e energia nuclear também 

abriu para as crianças, que tiveram a 

oportunidade de vestir a roupa de 

proteção radiológica completa para 

ambientes controlados. Teve ainda a 

Turminha Super Demais apresentando o 

Teatro de Fantoches. Pipoca, algodão doce 

e food trucks completaram a festa. "Gostei 

de tudo, ano que vem quero voltar", 

adiantou Beatriz Lima Gonzalez, 9, que 

simulou massagem cardíaca na Marie. "A 

ideia é promover diversão com 

aprendizado", disse o superintendente do 

Instituto, Wilso Calvo, nas boas-vindas. 

da primeira mesa de controle, da década 

de 50, também foi aberto em horários 

limitados, assim o Centro de 

Radiofarmácia (CR), onde os visitantes 

puderam conhecer os produtos 

desenvolvidos no setor e utilizados em 

Medicina Nuclear.

Realidade aumentada, simulação de atendimento em 

situações de emergência, a sensação de vestir um traje “anti-

radiação” e as experiências lúdicas do Show de Física foram 

algumas das atrações do IPEN de Portas Abertas 2018

Dr. Ricardo Leal (CCTM)

Dinossauro e outros "seres" tão "reais" 
emocionaram as crianças. Pesquisa do 

com nitrogênio

no  sempre 
espetacular 

Experimento 

Show de Física

ao lado, a

simulação de 
atendimento 
emergencial 
na boneca 
Marie 

anti-radiação;

Acima, a 
sensação de 
um vestir traje 
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Capa

"Vivemos, neste momento, uma 

expectativa muito grande. Estivemos aqui 

jovens, há 30 anos, participando da 

previsão de criticalidade do Reator 

IPEN/MB-01. Passadas três décadas, 

quem poderia imaginar que estaríamos 

aqui realizando uma nova atividade no 

Reator, que é o núcleo novo. Então, é um 

prêmio para um final de carreira, uma 

satisfação enorme participar de  um 

projeto tão importante, esse novo núcleo 

com elemento combustível tipo placa, 

bastante similar aos que serão utilizados 

no RMB. É um momento histórico, que 

nos deixa sensibilizados e muito 

emocionados".

Com essas palavras, o gerente adjunto de 

Operação do Reator IPEN/MB-01, Ulysses 

D’Utra Bitelli, abriu as comemorações 

pelos 30 anos da unidade crítica, desde 

que atingiu sua primeira criticalidade, às 

15h35 de 9 de novembro de 1988, dia em

A utilização de reatores de potência zero 

em escala mundial, a utilização do Reator 

IPEN/MB-01 como benchmark 

(anglicismo que significa “marca de 

referência") internacional e a aplicação 

dos conhecimentos por ele gerados no 

projeto Laboratório de Geração 

Nucleoelétrica (LabGen), da Marinha do 

Brasil, a ser instalado no Centro 

Experimetal de Aramar, foram alguns dos 

principais temas abordados no 

Workshop. "Foi em evento de altíssimo 

nível, no qual que o IPEN assumiu seu 

protagonismo", acrescentou Bitelli, 

salientando que o IPEN/MB-01 é uma 

tecnologia genuinamente brasileira.

que foi realizada cerimônia oficial três 

décadas depois, com a entrega do novo 

núcleo. A programação dos 30 anos, 

contudo, ocorreu ao longo da semana, 

iniciando no dia 7, com a realização do 

1st Workshop on Operation, Safety and 

Research Development in Zero Power 

Reactor - ZPRw 2018.

Sessão Solene

Com a presença de autoridades, a sessão 

solene foi um misto de reverência ao 

passado e de otimismo quanto ao futuro, 

com as perspectivas de simular a física de 

nêutrons do núcleo do RMB, cujo projeto 

está em início de execução pela CNEN. A 

mudança na geometria do núcleo – antes 

composto de varetas combustíveis – foi 

operada pelo próprio Centro de 

Engenharia Nuclear (CEN) do IPEN, onde 

está localizado o IPEN/MB-01. 

Em seu pronunciamento, Bitelli fez um 

breve retrospecto dos 30 anos e 

agradeceu a todos os operadores que 

fizeram parte dessa marca histórica para 

o Instituto e para a energia nuclear no 

Brasil. "Essa celebração é resultado de 

muita dedicação dos operadores, aos 

quais presto homenagem. Ao primeiro 

time, destaco a dedicação na operação 

do núcleo antigo. Aos que trabalham no 

novo núcleo, destaco o entusiasmo”;

Ressaltando que "tecnologia própria é 

independência”, Wilson Aparecido Parejo 

Calvo, superintendente do IPEN, iniciou 

seu discurso fazendo alusão à história do 

Instituto, para explicar o percurso desses 

30 anos do Reator IPEN/MB-01, segundo 

suas palavras, "uma instalação nuclear 

imprescindível às comunidades científicas 

e tecnológicas nacionais e internacionais, 

em diversas áreas de pesquisa”. Calvo 

destacou ainda a parceria entre o CEN e o 

Centro do Combustível Nuclear (CCN) na 

produção dos 19 elementos combustíveis 

tipo placa, com 20% de enriquecimento 

de Urânio-235, para o novo núcleo.

O superintendente encerrou seu 

pronunciamento salientando o "papel 

fundamental” do IPEN na consolidação 

do empreendimento RMB. Dizendo-se 

"honrado” por representar os servidores, 

os colaboradores e os alunos do Instituto, 

Calvo agradeceu ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), ao Ministério da Saúde (MS), à 

CNEN, à Finep, às Indústrias Nucleares do 

Brasil (INB), à Fundação Patria, à Amazul, 

ao Centro Tecnológico da Marinha em 

São Paulo (CTMSP) e ao Gabinete de 

Segurança da Presidência da República 

pelas "profícuas cooperações”. "Quero 

agradecer veementemente a todos os 

que trabalharam nesses 30 anos de 

operação segura do IPEN/MB-01". 
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Homenagem a todos os que 

fazem parte dessa história

"Essa celebração é resultado de 

muita dedicação dos operadores, 

aos quais presto homenagem. Ao 

primeiro time, destaco a dedicação 

na operação do núcleo antigo. Aos 

que trabalham no novo núcleo, 

destaco o entusiasmo"

Ulysses D’Utra Bitteli

Durante a cerimônia, Ulysses D’Utra Bitelli 

recebeu certificados de transferência de 

siliceto de urânio enriquecido a 20% da 

fabricação dos 19 elementos 

combustíveis do novo núcleo do 

IPEN/MB-01. Pesquisadores, tecnologistas 

e técnicos que contribuíram para a 

história dos 30 anos do Reator e os que 

participam dessa nova fase também 

foram homenageados. Um representante 

de cada uma das cinco áreas de atuação 

(física de reatores; licenciamento; 

operação; combustível nuclear e proteção 

radiológica) recebeu certificado do 

superintendente Wilson Calvo, em nome 

de todas as equipes.

Após as homenagens, o presidente da 

CNEN, Paulo Roberto Pertusi, 

representando o ministro Gilberto Kassab 

(MCTIC), Carlos Alberto Baldan, assessor 

técnico da Subsecretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, AE Bento Costa 

Lima Leite de Albuquerque Junior, 

diretor-geral de Desenvolvimento 

Nuclear e Tecnológico da Marinha 

(DNTM), e Oswaldo Massambani, 

superintendente da Finep-SP, se 

pronunciaram parabenizando o IPEN e 

ressaltando a sua importância para o 

Programa Nuclear Brasileiro.

Em seguida, Pertusi, AE Bento Costa e 

Wilson Calvo descerraram a placa 

comemorativa dos 30 anos do Reator 

IPEN/MB-01. A celebração encerrou-se 

com a visita às instalações do Reator, 

seguida de um coquetel na Sala de 

Seminários do CEN.

Wilson Calvo, Paulo Roberto Pertusi, AE 

Bento Costa, AE Eduardo Bacellar Ferreira, 

Carlos Alberto Baldan, (Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Vinicius de 

Almeida Camarinha, Oswaldo 

Massambani, Marcos Nogueira Martins, 

diretor do Instituto de Física da USP e 

José Carlos Bressiani, diretor de Pesquisa 

e Desenvolvimento da CNEN, 

compuseram a mesa de autoridades.

Pelo grupo de física de reatores, recebeu 

o certificado Adimir dos Santos; de 

licenciamento, José Eduardo Rosa da 

Silva; de operadores, Rogério Jerez; de 

combustível nuclear, Elita Fontenele 

Urano de Carvalho; e de proteção 

radiológica, Katia Fonseca Normaton.

30 ANOS DO REATOR IPEN/MB-01

‘Balzaquiano’, sim, mas
 com energia renovada

"Tecnologia própria é independência", afirmou Wilson Calvo, 
superintendente do IPEN, na sessão solene dos 30 anos do 
primeiro reator nuclear de pesquisa genuinamente brasileiro
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1- Reator IPEN/MB-01, no início de sua construção; 2- Já 

com a estrutura pronta; 3- Núcleo antigo, que operou por 30 

anos; 4- A retirada do núcleo antigo; 5- A preparação do 

núcleo novo para receber os elementos combustíveis.
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Institutos da CNEN ‘muito bem representados’

Gerente da Coordenação de Ensino e 

Informação Científica (CEI) do IPEN, 

Martha destacou a presença maciça dos 

bolsistas na sessão que abriu o Seminário. 

"Os jovens eram maioria na abertura, que 

contou com uma palestra bastante 

interessante e esclarecedora para 

iniciantes e pesquisadores mais 

experientes", disse, referindo-se a 

Benilton de Sá Carvalho, que proferiu a 

palestra "A Importância e Implementação 

da Gestão de Dados de Pesquisa”.

Aprimoramento

O Seminário Anual de Avaliação dos 

Programas de Iniciação Científica e 

Tecnológica da CNEN– 2018, realizado 

nos dias 13 e 14 de dezembro, no prédio 

do Ensino, foi marcado pela expressiva 

presença de alunos vindos de outras 

unidades da CNEN.

Este ano, o cientista homenageado foi o 

escocês Alexander Grahan Bell (1847-

1922). "Ao longo do tempo o telefone 

deixou de ser apenas um elemento para a 

comunicação, mas trouxe importantes 

transformações culturais. Hoje, a 

disseminação da ciência e a comunicação 

entre pesquisadores é facilitada pelo 

telefone, em sua versão atual”, justificou 

Martha Marques Ferreira Vieira, 

coordenadora do evento. 

Professor do Departamento de Estatistica 

do Instituto de Matemática, Estatística e 

Computação Científica da Unicamp e 

doutor em Bioestatística pela 

Universidade Johns Hopkins (Baltimore, 

EUA), Benilton de Sá mostrou a 

importância e, mais do que isso, a 

necessidade de se estabelecer boas 

práticas de gestão da comunicação, o que 

traz mais visibilidade e segurança à 

pesquisa. "Sem isso, corre-se o risco de 

perder dados e anos de trabalho".

Benilton mencionou a vantagem dos 

ambientes de "nuvem" para backups 

(cópias de segurança) dos dados, 

eliminando o armazenamento do mesmo 

arquivo várias vezes no mesmo 

dispositivo. "Hoje não precisamos mais 

salvar ‘tese.doc’, ‘tese_corrigida.doc’ 

‘tese_versao_final.doc’ etc.", disse, 

provocando risos na plateia.

Esta edição contempla o XXIV Seminário 

Anual PIBIC/CNPq, o XV Seminário Anual 

PROBIC/CNEN e o VIII Seminário Anual 

PIBITI/CNPq. Sempre organizado em 

Juliana Camargo

CTMSP

Natália Ayumi Albuquerque Kitaoka

CRCN-NE

IRD

Angela Souza Gonçalves

Gabriel de Souza Chierentin

IPEN

Rafael Borges Alves Rennó

CDTN

Marcela Corrêa de Figueiredo

LAPOC

Thamires de Oliveira Vieira

IEN

IPEN

Gabriela Vieira Gomes

CDTN

Tiago Henrique Ferreira de Jesus

Debora Alves Pereira

CTMSP

IPEN

Lucas Stano Junqueira 

Vanessa de Luna Yosidaki

IPEN

Luis Filipe Cavalcanti Santos

IEN

DESTAQUES

Todos os anos, a avaliação dos trabalhos 

é feita por pesquisadores representando 

o CNPq. Neste ano, estão confirmados os 

professores doutores Leandro Ramos 

Souza Barbosa, do Instituto de Física da 

USP (IFUSP); Daniel Carvalho Pimenta – 

Instituto Butantan; e Letície Mendonça 

Ferreira e Paula Homem-de-Mello, da 

Universidade Federal do ABC (UFABC).

A participação de bolsistas vindos de 

outros estados, em torno de 40 – a maior 

de todas as edições. "É motivo de orgulho 

e de esperança no futuro da ciência no 

país, que está nas mãos deles", concluiu 

Martha. Foram cerca de 80 apresentações 

de bolsistas do IPEN  CDTN e LAPOC 

(MG), IEN e IRD (RJ), CRCN-NE (PE) e 

ainda do Centro Tecnológico da Marinha 

(SP) e da UNITPAC (TO).

"Mais uma vez foi destaque o excelente 

nível das apresentações, conforme 

manifestação dos avaliadores externos. É 

muito gratificante e alentador sentir o 

entusiasmo e a vibração desses bolsistas 

na apresentação de seus trabalhos", 

salientou Martha.

apresentações orais, o evento é uma 

oportunidade de o bolsista aprimorar a 

atuação acadêmica em relação ao 

domínio do conteúdo e sua desenvoltura 

para disseminá-lo. As sessões 

aconteceram nos dias 13, período da 

tarde, e 14, o dia inteiro. Foram 

concedidos prêmios para a melhor 

exposição em todas as sessões de 

apresentação oral (ver quadro).

na palestra de abertura

Prof. Benilton de Sá 

Carvalho, da Unicamp,
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Emoção, diversão    
e ciência, no "IPEN 
de Portas Abertas"

A menina Eloá Santos Pena, 11 anos, não 

sossegou enquanto não conseguiu "tocar" 

o dente do dinoussauro que estava vendo 

à sua frente. Emoção que foi possível 

graças a uma demonstração de Realidade 

Aumentada com software desenvolvido no 

IPEN para estudos de Cristalografia. A 

experiência foi uma das atrações do IPEN 

de Portas Abertas 2018. 

Para esse dia especial, o pesquisador 

Ricardo Mendes Leal, do Centro de Ciência 

e Tecnologia de Materiais (CCTM), 

programou alguns "seres" estranhos que 

"circulavam" pelo saguão do Bloco A do 

Instituto. "Consegui", comemorou Eloá, 

visivelmente emocionada.

O IPEN de Portas Abertas é o momento 

em que o Instituto permite aos servidores 

trazerem seus familiares, principalmente as 

crianças, para conhecer suas atividades e 

vivenciar experiências lúdicas no mundo 

da ciência. A simulação de atendimento a 

emergências, com direito a passeio de 

ambulância e massagem cardíaca na 

boneca Marie, também proporcionou 

O tradicional Show de Física é sempre o 

momento que reúne o maior número de 

crianças, devido aos experimentos "ao 

vivo". Projeto desenvolvido há mais de 25 

anos pelo Instituto de Física da USP 

(IFUSP), o Show mais uma vez abriu o  

IPEN de Portas Abertas. O objetivo é fazer 

com que o público explore, de forma 

experimental, fenômenos físicos presentes 

no dia a dia, oferecendo atrações 

interativas e divertidas. "Gostei também  

de passear no trenzinho turístico", 

acrescentou Ryan, referindo-se ao 

trenzinho que circulava com as crianças 

pelas alamendas do campus.

Os visitantes também puderam conhecer 

"A História do IPEN”, por meio de painéis 

no Espaço Cultural Marcello Damy, que 

fica no 4º andar do Bloco A do Instituto. O 

Espaço de Memória do Reator IEA-R1, 

inaugurado há um ano, com uma réplica 

momentos de diversão e emoção. "Ryan 

Mendonça, 10, gostou da sirene. "Parecia 

que estávamos ‘de verdade’ vivendo uma 

situação de emergência no trânsito", disse.

O evento teve patrocínio de Eduardo Mink, 

Tokio Marine, Porto Seguro e Sul América, 

e apoio do GREIC e do Apiário Viana.

O Nuclespaço, exposição sobre 

radioatividade e energia nuclear também 

abriu para as crianças, que tiveram a 

oportunidade de vestir a roupa de 

proteção radiológica completa para 

ambientes controlados. Teve ainda a 

Turminha Super Demais apresentando o 

Teatro de Fantoches. Pipoca, algodão doce 

e food trucks completaram a festa. "Gostei 

de tudo, ano que vem quero voltar", 

adiantou Beatriz Lima Gonzalez, 9, que 

simulou massagem cardíaca na Marie. "A 

ideia é promover diversão com 

aprendizado", disse o superintendente do 

Instituto, Wilso Calvo, nas boas-vindas. 

da primeira mesa de controle, da década 

de 50, também foi aberto em horários 

limitados, assim o Centro de 

Radiofarmácia (CR), onde os visitantes 

puderam conhecer os produtos 

desenvolvidos no setor e utilizados em 

Medicina Nuclear.

Realidade aumentada, simulação de atendimento em 

situações de emergência, a sensação de vestir um traje “anti-

radiação” e as experiências lúdicas do Show de Física foram 

algumas das atrações do IPEN de Portas Abertas 2018

Dr. Ricardo Leal (CCTM)

Dinossauro e outros "seres" tão "reais" 
emocionaram as crianças. Pesquisa do 

com nitrogênio

no  sempre 
espetacular 

Experimento 

Show de Física

ao lado, a

simulação de 
atendimento 
emergencial 
na boneca 
Marie 

anti-radiação;

Acima, a 
sensação de 
um vestir traje 
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ADVISOR DAY
aLançado em 2000, Órbita chega à 100  edição
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Dia de encontro entre alunos e orientadores 

Um dia antes do Advisor Day, o grupo 

visitou algumas instalações do IPEN para 

conhecer um pouco mais sobre as 

atividades desenvolvidas no Instituto. O 

Laboratório de Biomateriais Poliméricos e 

Nanotheranóstica, do Centro de Química e 

Meio Ambiente (CQMA), o Centro de 

Biotecnologia (CB), o Biotério, o Reator 

IEA-R1, o Laboratório de Braquiterapia e o 

Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 

foram as unidades visitadas.

Vinte e um profissionais da Fundação São 

Francisco Xavier (FSFX), que administra o 

Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (MG), 

praticamente confirmaram seus 

orientadores no Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia Nuclear 

IPEN/USP, durante o III Advisor Day, 

promovido pela Diretoria de Ensino, 

Pesquisa e Desenvolvimento (DPDE), em 

parceria com a Comissão  de Pós-

Graduação IPEN/USP, em 22 de novembro.

"O Advisor Day foi uma forma que 

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) é 

parceira do IPEN na área de ensino desde 

julho de 2017. Há mais de 50 anos, 

administra o Hospital Márcio Cunha, que 

atualmente conta com 543 leitos em duas 

unidades, além de uma terceira, exclusiva 

para o tratamento de pacientes com 

câncer, sendo referência para cerca de 800 

mil habitantes em mais de 35 municípios 

do Leste de Minas Gerais.

"Considerando que todos saíram daqui 

com orientações praticamente definidas, 

eu diria que o evento foi um sucesso 

total”, afirmou Fernando Moreira, gerente 

do Escritório de Gestão de Projetos (EGP) e 

Coordenador de Convênios Acadêmicos 

do IPEN, ligado à DPDE. Foram convidados 

65 orientadores, dos quais 25 se fizeram 

presentes no evento. "Até o Dr. Calvo saiu 

com uma orientanda, a única engenheira 

do grupo”, disse Moreira, referindo-se ao 

superintendente do Instituto, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo.

O Advisor Day consiste em uma 

apresentação, em forma de seminário, por 

meio de propostas de pesquisa, com o 

objetivo de despertar a atenção dos 

professores para uma futura orientação. 

Cada candidato teve 15 minutos para 

expor a sua ideia e mais 5 minutos para 

comentários, perguntas ou sugestões. 

Desses 21, três declinaram da 

apresentação porque já haviam contatado 

seus potenciais orientadores antes.

Presente no evento, o pesquisador Carlos 

Alberto Zeituni, do Centro de Tecnologia 

das Radiações (CTR), elogiou o evento: 

"Gosto muito do formato que está 

ocorrendo. No passado, sentia que os 

alunos ficavam mais "soltos" e portanto 

acabávamos, como professores, relevando 

um pouco o ‘formato’ das apresentações. 

Hoje, como o formalismo voltou, já os 

deixa mais preparados para as bancas que 

ocorrerão caso desejam titular no IPEN. 

Acredito que as oportunidades são vastas 

para os professores presentes já que indo 

em direção a alunos ávidos por ter um 

orientador, garantimos a escolha dos 

melhores e com isso temos alunos para 

continuar nossas pesquisas aqui no 

instituto", afirmou.

Zeituni foi um dos orientadores mais bem 

sucedidos no evento. "Articulei vários 

alunos para conversas iniciais... Resumindo, 

eu, a Elisa [Rostelato] e a Carla [Daruich De 

Souza] ‘fechamos’ com quase todos os 

médicos e/ou profissionais ligados a 

Radioterapia", acrescentou.

criamos, em parceria com a CPG, para 

promover o encontro de futuros alunos 

com os nossos orientadores e minimizar a 

distância entre os candidatos e os 

pesquisadores do IPEN. Este evento, em 

especial, teve sucesso absoluto, pois os 21 

candidatos que se apresentaram saíram 

com a indicação de um ou mais 

orientadores interessados em avançar as 

tratativas para a elaboração de um plano 

de trabalho. Agora depende deles a 

continuidade”, disse Moreira.

Fernando Moreira, do Escritório de Gestão de Projetos (DPDE), coordena os convênios acadêmicos.

11

FAZENDO HISTÓRIA

Alessandra destacou o nível de 

organização do Advisor Day. "Fomos 

surpreendidos com uma organização 

exemplar. Houve todo um cuidado para 

que as apresentações seguissem uma 

coerência temática e temporal. Tudo foi 

muito bem pensado, desde o tempo 

das apresentações, os locais e o tempo 

destinados às visitas, o tempo de 

almoço. Saímos com a melhor 

impressão possível", disse.

Na opinião de Alessandra, eventos 

como o Advisor Day são importantes 

porque aproximam o aluno do 

pesquisador e da própria instituição.  

"O grupo foi muito acolhido pelo IPEN, 

tudo foi muito bem pensado. Os 

servidores que participaram da 

organização estão de parabéns".  

A engenheira mecânica Alessandra 

Barbosa de Oliveira Andrade, única do 

grupo que não é da área de saúde, 

aproveitou a oportunidade para alinhar 

sua pesquisa sob a orientação de 

Wilson Calvo, do CTR. Ela vai trabalhar 

na Unidade Móvel de Acelerador de 

Elétrons, recém adiquirida pelo IPEN. 

"Havia uma outra proposta de trabalho, 

mas que não atendia muito às minhas 

expectativas. Foi quando surgiu, no 

evento, a chance de trabalhar na 

unidade móvel, o que me deixou 

bastante satisfeita", contou.

Criar a cultura da qualidade 

no IPEN é o grande desafio

Segundo Lilian, Órbita IPEN "parecia algo 

que mostrava a força da ciência, a coesão 

necessária à atividade de pesquisa, 

somando os valores e talentos dos 

pesquisadores do IPEN e de todo o 

pessoal técnico e administrativo que faz 

com que o Instituto seja esse lugar de 

tanta dedicação, que alcança resultados 

de excelência". Na ocasião, a equipe era 

liderada pelo atual chefe, Edvaldo Paiva. 

Todos aprovaram o nome, e só então 

Lílian partiu para o projeto gráfico que 

seria apresentado à direção da casa.

A produção como um todo, contratação 

de fotografia, gráfica para impressão foi 

um trabalho de equipe da comunicação 

do IPEN, "um time talentoso", do qual 

Lilian se diz orgulhosa de ter feito parte. 

"Acabamos nos multiplicando, vencendo 

dificuldades e trazendo muitos resultados 

positivos por conta do comprometimento 

e competência profissional". Por motivos 

pessoais, Lilian retornou ao Rio de Janeiro 

e hoje chefia a comunicação no Instituto 

de Radioproteção e Dosimetria (IRD). A 

última edição sob sua responsabilidade 

foi a de número 73, (nov/dez 2012). O 

informativo, que é bimestral, só viria a ser 

"Dê-me uma alavanca e um ponto de 

apoio, e moverei o mundo". A frase, 

atribuída a Arquimedes, foi capa da 

edição 77 (Jan/Fev-2015), quando do 

lançamento do novo Portal IPEN, mas se 

aplica também ao informativo Órbita 

IPEN, que, com este número, chega à sua 
a100  edição, fazendo história na 

comunicação do Instituto. Uma (re)leitura 

possível para o axioma arquimediano é: 

com as ferramentas adequadas e vontade 

de realizar, o conhecimento pode ser 

levado a todos, em qualquer lugar.

Foi com esse espírito que o Órbita IPEN 

foi concebido, a partir de uma demanda 

do então superintendente Cláudio 

Rodrigues. De acordo com a jornalista 

responsável à época, Lilian Bueno, os 

recursos materiais eram limitados, mas 

não foram impedimento. "Consegui o 

software que precisava com um colega da 

CNEN-sede/RJ, o Antônio Cordeiro, e me 

aventurei nos rabiscos de um layout. 

Durante o processo, fomos pensando em 

diversas possibilidades de nome. Um dia, 

conversando com meu marido na época, 

o jornalista Rodrigo Bueno, ele sugeriu o 

nome Órbita, ao qual juntei o do IPEN".

retomado 18 meses 

depois, em 2014, na 

gestão de Afonso Aquino 

e editado pela jornalista 

Ana Paula  Freire, 

integrada ao IPEN em 

março daquele ano. "Em 

2014, foi decidido 

internamente que, sem 

perder o tom coloquial, o Órbita 

incorporaria dois pressupostos: 1- pensar 

globalmente, agir localmente, de tal 

forma que as matérias tivessem um 

calcance global; 2- adaptar-se à nova 

linguagem visual, com uso de imagens 

sangradas, olhos e caixas de textos, cores 

variadas, que se tornaram comuns na 

nova fase", explica Aquino.

"Silenciosamente", ao 

longo dos 25 últimos 

exemplares, foi feita uma 

mudança que, segundo 

ele, "pode ser 

considerada radical, mas 

que, pelo timing e 

qualidade, foi bem 

assimilada por todos". 

O atual chefe da ACI, Edvaldo Paiva, 

destaca o papel do Órbita IPEN como 

‘fonte histórica’ do Instituto. "Eu mesmo 

sempre recorro às edições antigas para 

consulta. Penso que temos no Órbita um 

importante registro para os servidores, 

inclusive os que virão no futuro, para que 

possam conhecer mais o IPEN e as 

pessoas que fazem parte da história."

Equipe da ACI em 2009, com Lílian à frente, Walkiria, Margarete e Edvaldo; e em 2019, com 
oAna Paula à frente, e Kátia Itioka. Acima, a edição n  1, de 2000, e a primeira de ‘cara nova’

Lilian Bueno, jornalista

"Não há, na CNEN, um 
veículo com essas 

características que tenha 
durado tanto tempo. Que 
ele tenha mais outras cem 

edições e alcance um 
público cada vez maior"



Nuclear ForenseOPORTUNIDADE NA CARREIRA

Ao A.C. Camargo, caberá a utilização da 

18F-Colina (e de novos), a coleta de dados 

sobre o uso e a elaboração de relatórios 

dos estudos clínicos no formato e na 

adequação necessários para o futuro 

registro na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), sem o qual a pesquisa 

A expertise do IPEN em Radiofarmácia, 

com mais de 50 anos atuando na síntese 

de radiofármacos para uso em medicina 

nuclear e em pesquisas científicas, e o 

interesse do A.C. Camargo Cancer Center 

em desenvolver essa área motivaram as 

duas instituições a formalizar, no último 

dia 7, o Acordo de Cooperação Técnico-

Científica "Desenvolvimento de novas 

metodologias em diagnóstico oncológico 

e desenvolvimento de radiofármacos”.

O Acordo foi publicado no Diário Oficial 
oda União (DOU) N 226, de 26 de 

novembro. O objetivo principal é garantir a 

eficácia, a segurança e o aprimoramento 

de radiofármacos produzidos pelo IPEN 

para ensaios clínicos em pacientes do 

Hospital A.C. Carmargo.

Pelos termos do Acordo, caberá ao IPEN 

fornecer inicialmente o radiofármaco 18F-

Colina, indicado para o diagnóstico 

precoce de câncer de próstata, e atuar em 

conjunto com o hospital na pesquisa e 

desenvolvimento de novos radiofármacos.

científica não completa o ciclo da 

inovação, e o radiofármaco não poder ser 

usado em escala comercial.

"É um acordo em que todos saem 

ganhando, principalmente os pacientes, 

aos quais serão oferecidos novos 

radiofármacos que possibilitarão 

procedimentos seguros e avançados”, 

avalia o superintendente do IPEN, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo, acrescentando 

que, tanto usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) quanto da rede privada, serão 
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beneficiados por essa colaboração. "A 

introdução desse radiofármaco vem de 

acordo com a contribuição histórica do 

A.C. Camargo para o desenvolvimento 

clínico, em diversos tópicos, em parceria 

com o IPEN", complementou Eduardo 

Nóbrega, médico e head do Departamento 

de Medicina Nuclear do hospital.

O Termo foi assinado por Calvo e por José 

Humberto T. G. Fregnani e José Marcelo A. 

de Oliveira, da Fundação Antônio 

Prudente, mantenedora do A. C. Camargo.

.

O projeto de parceria técnico-científica 

entre A.C.Camargo Cancer Center e 

IPEN está aprovado pelo Comitê de 

Ética em pesquisa do Hospital e será 

aberto para recrutamento de pacientes 

a partir de 20 de janeiro de 2019. Serão 

elegíveis os pacientes com diagnóstico 

de câncer primário ou recorrente de 

próstata em investigação. Eles farão o 

exame com 18F-Colina no PET-CT, 

além de outros exames habituais. 

De acordo com Eduardo Nóbrega Lima, 

o objetivo é avaliar o impacto 

diagnóstico do exame no câncer de 

próstata, melhorando a detecção da 

doença e complementando as 

informações que os especialistas 

dispõem atualmente.

O A.C. Camargo dispõe de um serviço 

de medicina nuclear consolidado, 

atuante há mais de 30 anos, que oferece 

rotineiramente exames e tratamentos 

sofisticados. Com médicos nucleares 

altamente capacitados, está apto a 

avaliar, opinar, sugerir e atestar a 

qualidade dos radiofármacos produzidos 

pelo IPEN. 

Por sua vez, o IPEN é a instituição 

responsável pela produção e distribuição 

da maior parte dos radiofármacos 

utilizados em todo o País e trabalha com 

pesquisa e inovação em vários campos 

da tecnologia nuclear aplicada, incluindo 

a medicina.

O prazo de vigência do Acordo é de três 

anos, a partir da data da assinatura (7 de 

novembro de 2018), prorrogável por 

mais um até o máximo de cinco anos, 

mediante termo aditivo. Na hipótese de 

não prorrogação, será considerado 

automaticamente extinto. 

"Nosso objetivo maior é sempre o 

paciente, principalmente o usuário do 

SUS. Batalhamos conjuntamente com 

outros parceiros para ampliar a 

medicina nuclear no País, e acredito que 

as colaborações vão nessa direção”, 

ressaltou Calvo."Estamos entrando em 

uma fase cada vez mais teranóstica, e o 

IPEN tem um papel fundamental nisso", 

acrescentou Nóbrega.

Diretor diz que Comitê de Ética do A.C. Camargo já aprovou

H.C. Camargo

Eduardo Nóbrega, 

médico e head do 
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FLUORCOLINA DO IPEN

Parceria visa desenvolver novos radiofármacos Workshop traz perspectivas de
mais um convênio para o IPEN
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A possibilidade imediata de parceria e 

convênio com a Texas A&M University 

nas áreas de termo-hidráulica e 

segurançca nuclear e o apoio da 

Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) para a realização de uma 

escola em português, língua não oficial 

da AIEA, no Brasil, são os frutos 

deixados pelo "Career Opportunities for 

Graduates in Nuclear Security” 

(Oportunidades de Carreira para 

Graduados em Segurança Nuclear, em 

tradução livre), realizado de 10 a 12 de 

dezembro, no Prédio do Ensino, no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear IPEN/USP. 

Com o objetivo de despertar a atenção 

principalmente para novas gerações de 

profissionais e futuros membros da área 

nuclear para os novos conceitos e 

oportunidades acadêmicas e técnicas na 

área de segurança nuclear, a realização 

do Workshop foi uma parceria entre 

IPEN, que organizou e sediou o 

encontro, a Texas A&M University 

(Estados Unidos) e o World Institute for 

Nuclear Security-WINS (Áustria), por 

meio do programa Partnership for 

Nuclear Security (PNS).

"As discussões foram riquíssimas e 

focaram na colocação profissional do 

pessoal altamente qualificado formado 

pelos programas de Pós-Graduação do 

Segundo Delvonei, a procura superou as 

expectativas, sendo necessario 

transmissão em tempo real : "No 

começo estávamos fazendo o controle 

das inscrições manualmente, porém, 

devido ao sucesso da iniciativa fizemos 

um site com todas as informações e 

facilidades. Só assim foi possível 

‘administrar’ o Workshop. Dado o 

interesse, limitamos em 60 vaga 

presenciais e abrimos participação via 

Internet, já que o evento foi transmitido 

integralmente, utilizando, para esse fim, 

pela primeira vez, a ferramenta da Rede 

Nacional de Pesquisa, RNP, à qual temos 

acesso institucional", acrescentou 

Delvonei, que é pesquisador do Centro 

de Engenharia Nuclear (CEN).

Pais na área nuclear, contexto em que o 

IPEN desempenha papel de conhecida 

liderança. Todos os pontos discutidos 

servirão de base para a proposta de 

novas disciplinas na Pós-graduação do 

programa IPEN/USP", afirmou Delvonei 

Andrade, presidente da Comissão de 

Pós-Graduação (CPG) do Programa e 

um dos coordenadores do evento, ao 

lado de Jorge Eduardo de Souza Sarkis, 

pesquisador do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA) e Osvaldo Negrini, ex-

diretor do Centro de Análises e Perícias 

da Polícia Científica do Estado de São 

Paulo e pesquisador associado do CLA.

Os temas do Workshop foram 

"extremamente atuais", tendo 

sido definidos de acordo com o 

que vem sendo abordado  na 

área de segurança nuclear, nas 

últimas décadas. "São temas que 

compõem o conjunto de novas 

disciplinas que emergiram nas 

ultimas décadas, em função não 

somente de potenciais riscos das 

atividades nucleares, mas, 

também, como resultado de 

novos estudos e 

desenvolvimentos no setor”, de 

acordo com os coordenadores.

Dado o sucesso do evento, os 

organizadores já cogitam realizar 

outros, com novas temáticas. 

"Inclusive fizemos uma proposta 

à IAEA para realização de uma 

escola no Brasil. Embora a 

proposta dessa escola seja de 

realizar em Português, língua não 

oficial da agência, o coordenador 

da INSEN se comprometeu a nos 

ajudar para sua a realização. 

Cabe lembrar que o Dr. Jorge 

Sarkis e eu somos membros da 

INSEN. Caso consigamos realizar 

a escola em Português, será a 

primeira vez que um evento 

desse tipo acontecerá numa 

língua não oficial da IAEA, e 

nesse caso em Português, e o 

evento, no Brasil. Ficamos muito 

orgulhosos com essa porta 

aberta por conta do sucesso do 

Workshop realizado em 

dezembro passado".

Participaram do Workshop mais 

de 70 participantes de diversas 

instituições de ensino, como USP 

(Poli, Ifusp, IME, ICB, entre 

outros), UNB, UFABC, UFRJ, 

UFRGS, da própria CNEN,  

representantes da indústria, do 

Instituto Geral de Perícia, e de 

instituições que protagonizam a 

área nuclear brasileira, como INB, 

CMTSP, Amazul, ABACC, dentre 

outros. "Além dos participantes 

que acompanharam via internet", 

ressalta Delvonei.

"extremamente atuais" 

Temas diversificados e

Dmitriy Nikonov, da Divisão de

Segurança Nuclear da Agência

Internacional de Energia Atômica
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PRODUTOS METÁLICOS

Pesquisa de mestrado é premiada em congresso

13

"O Maurilio é um aluno exemplar em 

termos de dedicação, perseverança e 

verve de pesquisador. Ele é um 

realizador de tarefas e sempre excedeu 

as expectativas, não por menos 

recebemos este prêmio da ABM", 

afirmou Jesualdo Rossi. Segundo ele, o 

trabalho foi premiado pela qualidade da 

escrita, da excelência dos resultados 

apresentados e pelo desempenho do 

Maurilio na apresentação oral. "Este 

trabalho me deu muito orgulho, pois já é 

o segundo prêmio recebido da ABM no 

tema, e também já foi motivo de patente 

outorgada", acrescentou.

"O exercício da vida acadêmica não tem 

dia e nem hora definidos, pois, 

costumeiramente, me encontro 

estudando durante à noite e aos finais 

de semana. O interessante é que apesar 

dessa dedicação integral parecer um 

sacrifício enorme e muitas vezes 

impossível para muitas pessoas, quando 

a carreira científica nos escolhe, tudo 

parece ter uma razão inata de ser que 

nos instiga internamente", diz Maurilio. 

O trabalho “Characterization of    sintered 

valve seat inserts obtained with AISI M2 

high-speed after air quenching”, de 

Maurílio Pereira Gomes, Igor Passos dos 

Santos, Luís Augusto Mendes dos Reis, 

Camila Pucci Couto, Cristiano Stefano 

Mucsi, Jesualdo Luiz Ross, do Centro de 

Ciência e Tecnologia de Materiais 

(CCTM), do IPEN, e de Marco Antônio 

Colosio, da GM Mercosul, foi o vencedor 

do Prêmio ABM, Categoria Produtos 

Metálicos 2018, um dos maiores  

eventos técnico-científico da América 

Latina nas áreas de Metalurgia, materiais 

e mineração.

A ABM WEEK tem como objetivos 

promover o intercâmbio tecnológico, 

favorecer o desenvolvimento industrial e 

melhorar a competitividade das 

empresas do setor. O trabalho vencedor 

é resultado da pesquisa de mestrado de 

Maurílio Pereira Gomes, sob a orientação 

do professor Jesualdo Luiz Rossi, no 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear IPEN/USP. 

Atualmente, Maurílio faz doutorado, sob 

a orientação da professora Isolda Costa, 

e está em estágio na Sorbonne 

Université, em Paris, França.

4

Entrevista

‘Capacitação em saúde é estratégica para o País’
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estudos clínicos chamados Fase I e II na 

nossa instituição envolvendo o 

PSMA_Lu177. Diante disto, eu procurei me 

cercar de colegas da urologia clínica - 

Flávio Cárcano, Eduardo Zucca, João Paulo, 

pesquisa básica - Rui Reis, e do meu 

departamento - Wilson Furlan. Nesse meio 

termo, fomos à Anvisa e lá ficou registrado 

em Ata, pedido por eles, para que fossem 

conduzidos esses estudos de Fase I e II 

visando o registro e a consequente 

liberação par a uso clínico no Brasil. Todo 

este périplo culminou na visita do IPEN à 

nossa instituição agora em dezembro, e a 

assinatura do convênio.

Sem dúvida, estaremos envolvidos, IPEN e 

Barretos, em uma jornada que buscará 

avaliar clinicamente a molécula, e, ao seu 

É um convênio pioneiro na América 

Latina, com uso de radiofármacos 

modernos ainda não utilizados de forma 

corriqueira, no caso, o Lutécio-177-

PSMA. O que esperar de um passo tão 

ousado e importante para o País?

Faz um tempo um dos médicos do nosso 

corpo clínico me procurou dizendo que o 

seu médico havia indicado a terapia com 

PSMA. Ele certamente não sabia que se 

tratava de um tratamento ainda 

experimental, e de tramitação complicada. 

Mesmo assim, liguei para o IPEN e 

conversei com o Jair Mengatti e a Elaine 

Bortoleti. Foi uma conversa muito 

amistosa, como sempre. Neste primeiro 

momento, tratamos de viabilizar o 

tratamento para o estimado amigo. Este 

foi o gatilho. A partir daí começamos a 

discutir a possibilidade de conduzir 

O convênio firmado recentemente entre 

IPEN e Hospital de Amor começou a ser 

desenhado há muto tempo, por 

iniciativa sua. No ato da formalização, 

você comentou que era "um sonho 

concretizado". Conte um pouco sobre 

esse percurso.

término, ter o seu registro na Anvisa. 

Estamos muito felizes, e espero que o 

sucesso deste convênio nos estimule a 

traçar novas metas para o futuro.

Sabemos que medicina é uma área 

difícil, afinal, lida diretamente com 

vidas. Na medicina nuclear, o desafio é 

ainda maior. Como você avalia, de um 

modo geral, o papel do médico nuclear 

na relação com o paciente?

Na maioria da vezes, nós precisamos 

explicar como é o procedimento e o que 

esperar dele. Na nossa instituição, quando 

o procedimento é realizado, o resultado 

vai direto para o prontuário do paciente; 

na consulta de retorno, o clínico vê o 

resultado e traça as melhores estratégias 

de tratamento. Com o fortalecimento do 

braço terapia em Medicina Nuclear, este 

contato médico nuclear-paciente deverá 

ser mais presente.

E como fica essa relação do médico com 

pacientes em tratamento compassivo?

É uma relação absolutamente amistosa. 

Eles sabem que o tratamento deles foi 

interrompido porque já não trazia 

benefícios para eles. É compreensível que 

gerem expectativas. Cabe a nós 

administrar as ansiedades e angústias.

Qual foi o momento mais difícil ou 

doloroso na sua vida como médico 

nuclear?

Houve muitos momentos assim. No 

entanto, lembro particularmente de um. 

Uma criança foi trazida pela mãe do 

interior do Pará. Houve dificuldades para 

estabelecer o diagnóstico. Dois dias após a 

sua chegada em Barretos, a criança 

começou a apresentar rebaixamento dos 

Como conciliar a vida de médico com a 

vida em família, passeios, lazer...?

O Hospital de Amor é uma referência 

internacional no tratamento de câncer. 

O que o diferencia dos demais? 

Sempre que percebo que fazemos a 

diferença na vida das pessoas, seja através 

de diagnóstico, da terapia, ou apenas 

conversando com elas, eu fico feliz. Todos 

os dias fazemos "shows" individuais que 

somente o médico e o seu paciente 

sabem. 

Não é fácil. É muito desgastante para 

todos. Muitos colegas praticam esporte, 

viajam. Eu recarrego as minhas energias 

com a família. Procuro estar com eles 

sempre que posso.

O que gostaria de realizar e ainda não 

conseguiu?

níveis de consciência. Coube a mim fazer o 

diagnóstico de morte cerebral. Morria ali 

também as esperanças da família.

Eu fiz Faculdade em Salvador, Clínica 

Médica na USP de Ribeirão Preto e 

Medicina Nuclear na USP de São 

Paulo.Trabalhei por um tempo contratado 

em clínica e hospital privado. Mas, aí, 

recebi convite para conhecer o hospital em 

Barretos. Eu e minha esposa viemos e 

decidimos aceitar a proposta de trabalho. 

Recebi propostas para sair, inclusive de 

São Paulo, mas estou feliz em Barretos.

Todos os que convivem com você falam 

de seu entusiamo, da sua ousadia e de 

sua humanidade com os pacientes. 

Poderia falar um pouco sobre sua 

trajetória profissional?

Com o intuito de ganharmos musculatura 

eu gostaria de estabelecer convênios entre 

a nossa Medicina Nuclear e instituições 

acadêmicas estrangeiras.

Em primeiro lugar, nosso atendimento é 

100% voltado ao paciente do sistema 

público de saúde; depois, nós procuramos 

atendê-los com humanidade, entendendo 

as suas necessidades e dificuldades; em 

terceiro, temos o presidente da instituição, 

Henrique Prata, que, além de dinâmico, é 

muito comprometido com a qualidade do 

atendimento. Este empenho resulta em 

melhor infraestrutura hospitalar; e, por fim, 

o nosso corpo clínico, que é muito 

dedicado ao tratamento e bem estar dos 

nossos pacientes. 

E o mais emocionante?

Idealizador do convênio com o 

IPEN, Euclides acredita que, com  

o fortalecimento da terapia em 

Medicina Nuclear, o contato 

médico nuclear-paciente deverá 

ser mais presente. Essa prática, 

contudo,  já  é uma realidade no 

Hospital de Amor de Barretos.

EUCLIDES TIMOTEO DA ROCHA

O CCTM é um dos Centros de Pesquisa do 

IPEN que mais se destacam em congressos 

técnico-científicos. Este ano de 2018, além 

de Maurílio Gomes, também foram 

premiados outros dois alunos, um de 

Mestrado e um de Doutorado. O 

mestrando João Victor de Sousa Araujo 

recebeu o Prêmio Prof. Vicente Gentil, 

Melhor Apresentação Oral do Congresso 

INTERCORR 2018 (7th International 

Corrosion Meeting e 38º Congresso 

Brasileiro de Corrosão), realizado entre 14 

e 18 de maio de 2018, São Paulo.

No 16º EBRATS – 16º Encontro e Exposição 

Brasileira de Tratamentos de Superfície, 

ocorrido entre 12 e 15 de setembro, em 

São Paulo, o aluno de doutorado Rafael 

Emil Klumpp foi agraciado com o "Prêmio 

A pesquisa resultou na publicação “Estudo 

da influência dos tratamentos 

termomecânicos T8 e T851 na 

microestrutura e na resistência à corrosão 

da liga AA2198”. João Victor também foi 

premiado com o 3º lugar no 21º Concurso 

de Fotografia de Corrosão e Degradação 

de Materiais, com a fotografia “Corrosão 

nas bandas de deformação na liga 

AA2198-T851”, no mesmo congresso.

Engenheiro Gerhard Ett" de Melhor 

Trabalho Acadêmico. Tanto ele quanto 

João Victor são orientados pela professora 

Isolda Costa, que se diz orgulhosa de seus 

alunos. “Tenho imenso orgulho dos meus 

orientados pela dedicação, interesse e 

amor ao trabalho que desenvolvem no 

Laboratório de Eletroquímica e 

Revestimentos Protetores. É um prazer 

realizar pesquisas com alunos que 

mostram habilidade e competência como 

pesquisadores, incluindo os pós-

doutorandos atuais deste laboratório”, 

afirmou Isolda Costa.

CCTM coleciona inúmeras premiações

João Victor (com o troféu), e Isolda Costa (de verde) 

Uma das formas de se manter essa 

chama interna acessa, segundo Maurilio, 

é pela constatação dos esforços 

empreendidos. "Deste modo, tendo sido 

agraciado com este prêmio de 

reconhecimento técnico fez com que a 

minha motivação e a do meu grupo de 

pesquisa [no CCTM] se ampliassem, e 

principalmente, fez-nos valorizar nossos 

esforços por meio do reconhecimento 

de nossas capacidades técnicas e 

subentendesse o alto padrão de 

desenvolvimento institucional, sem o 

qual não seria possível atingir tais níveis 

de excelência", acrescentou. O colega 

Luis Reis o representou na cerimônia.

Luis Reis, mestrando do CCTM, recebeu o prêmio pelo colega Maurilio, atualmente na França  
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Equipe do CEN realiza testes físicos em reator 
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HOSPITAL DE AMOR

Acordo viabilizará estudo clínico inédito na AL
IPEN e Fundação Pio XII, mantenedora do 

Hospital de Amor de Barretos (SP), 

assinaram um Acordo de Cooperação 

Técnico-Científica para estudo inédito na 

América Latina: o uso compassivo de 

Lutécio-177-PSMA em pacientes com 

câncer de próstata metastático. O objetivo 

é avaliar a eficácia, a segurança e o 

aprimoramento desse radiofármaco para 

estudos clínicos necessários ao registro na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). O Acordo foi assinado em 11 de 

dezembro e publicado no Diário Oficial da 
oUnião (DOU) N 240 no dia 14.

Esse Acordo é um "sonho antigo”, 

segundo Euclides Timóteo da Rocha, 

médico titular do corpo clínico do 

Departamento de Medicina Nuclear do 

HA. "Tivemos um primeiro encontro em 

São Paulo, no IPEN, para conversar sobre o 

3

radiofármaco a ser utilizado no tratamento 

de um amigo, cirurgião da instituição, que 

foi diagnosticado com câncer, e então 

surgiu a ideia de expandir a pesquisa 

conjunta para que pudesse servir de base 

para estudos maiores no País. É uma 

satisfação enorme ter vocês aqui, 

consolidando aquela ideia plantada há 

algum tempo”, afirmou Rocha, referindo-

se ao Lutécio-177-PSMA, que será 

fornecido, para uso compassivo, pelo IPEN. 

A execução de um Programa de Uso 

Compassivo (PUC) consiste em 

disponibilizar um medicamento a um 

grupo de doentes (ou, por vezes, a 

doentes individuais analisados caso a caso) 

que sofram de uma doença crônica ou 

gravemente debilitante e que não possam 

ser satisfatoriamente tratados com um 

medicamento autorizado.

Em alguns países, as entidades reguladoras 

têm respondido a esta situação, e os 

medicamentos podem ser obtidos antes 

de chegarem ao mercado, com base no 

uso compassivo, para ajudar a tratar 

doentes que não têm outras opções nem 

tempo para aguardar pelo final dos 

"Esse convênio abre muitas possibilidades 

tanto para o desenvolvimento do 

radiofármaco no País, quanto para 

benefício dos pacientes. O número de 

pacientes com câncer de próstata que já 

não têm alternativa de tratamento é muito 

alto, e esse tratamento [compassivo] vai 

possibilitar uma nova oportunidade para 

eles. E há outro aspecto importante: aqui, 

todos são tratados pelo SUS [Sistema 

Único de Saúde], então, não terão custo 

Para garantir a segurança dos pacientes e 

também a consistência dos resultados dos 

estudos, o Hospital de Amor segue 

normatização internacional de boas 

práticas clínicas, que é adotada por todos 

os envolvidos nos Ensaios Clínicos. Após 

comprovada a eficácia, a medicação passa 

ainda pela avaliação de agências 

reguladoras governamentais, como a 

Anvisa, no caso do Brasil, que vão certificar 

a segurança e autorizar o uso e a 

comercialização da nova droga.

O tratamento com Lutécio-177-PSMA 

ainda é experimental em alguns países, 

entre eles, Estados Unidos e Austrália. De 

acordo com Rocha, surgiu há 

aproximadamente quatro anos na 

Alemanha. "Somos os primeiros a realizá-

lo na America Latina, o que nos coloca em 

uma posição bem atualizada”, salientou.

ensaios clínicos e pelo processo de 

autorização. "No caso do Lutécio-177-

PSMA, já há indicativos de eficácia no 

tratamento de câncer de próstata, nosso 

foco aqui”, explicou Jair Mengatti, diretor 

de Radiofarmácia do IPEN.
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Pelo Acordo, o IPEN será 

responsável pelo fornecimento 

do radiofármaco chamado 

PSMA, marcado com Lutécio-177, 

e o HA recrutará pacientes com 

características determinadas para 

receberem este tratamento.

algum”, afirmou Wilson Eduardo Furlan 

Matos Alves, coordenador médico da 

Medicina Nuclear do Hospital.

"Significado especial” – Antes da 

formalização do Acordo, o 

superintendente do IPEN, Wilson 

Aparecido Parejo Calvo, e comitiva, 

visitaram as unidades do HA, 

acompanhados por Wilson Alves e 

Euclides Rocha. O grupo percorreu todas 

as alas, incluindo a Radiofarmácia. "Temos 

uma excelente oportunidade de fazer 

avançar a medicina nuclear a partir dessa 

parceria”, disse Calvo.

Para o superintendente do IPEN, a parceria 

com o Hospital de Amor de Barretos tem 

um "significado especial”, por tudo o que 

representa para o País. Também 

compuseram a comitiva do Instituto o 

gerente do Centro de Radiofarmácia (CR), 

Efraim Perini, o gerente do Escritório de 

Gestão de Projetos, Fernando Moreira, a 

gerente de Garantia da Qualidade do CR, 

Elaine Bortoleti de Araújo, o gerente de 

Controle de Qualidade do CR, Natanael 

Gomes da Silva, e o pesquisador Afonso 

Rodrigues de Aquino. (Leia a entrevista 

com Euclides da Rocha na pág. 4).

A comitiva também visitou outras 

instalações, entre elas o Hospital de 

Câncer Infantojuvenil "Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva” e o Instituto de Ensino 

e Pesquisa (IEP) do Hospital. O Termo do 

acordo foi assinado por Regina Maura 

Nogueira Paschoal, diretora executiva do 

Hospital, e por Calvo e Mengatti, do lado 

do IPEN, e por Paschoal, pelo Hospital.

Wilson Calvo assinam Termo, 

observados por Jair Mengatti

Regina Paschoal e 

Responsável pela operação do parque 

nuclear brasileiro, que compreende as 

Usinas Angra I e Angra II, a Eletrobrás 

Eletronuclear é a principal cliente do 

IPEN, nessa área de reatores. Anualmente, 

a usina nuclear de Angra 1 é 

desconectada do Sistema Interligado 

Nacional (SIN) para reabastecimento de 

combustível. Nessa parada, de cerca de 

40 dias, programada em comum acordo 

com o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), são realizadas de 3.500 a 

4.000 atividades, tais como: inspeção e 

manutenção periódicas, levantamento de 

dados, alterações no projeto do núcleo, 

dentre outras.

Nesse último Teste Físico de Partida de 

Angra 1, uma vez que o contrato assinado 

em 2014 chegou ao fim. Ao todo, foram 

cinco testes realizados, os quais validaram 

os projetos do núcleo do Reator e 

garantiram sua operação segura e 

eficiente durante todos esse período. 

"Este foi mais um exemplo no qual a 

aliança entre a indústria nuclear e a 

competência técnica dos servidores do 

IPEN contribuiu para o desenvolvimento 

da tecnologia nuclear nacional e 

proporcionou um uso mais racional dos 

recursos da nação. Importante ressaltar 

O Centro de Engenharia Nuclear (CEN), 

do IPEN, é referência no Brasil na 

prestação de serviços tecnológicos para a 

área nuclear. No final de novembro, uma 

equipe de seis servidores (foto) do Centro 

esteve na Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto, em Angra dos Reis (RJ), 

para realizar Testes Físicos de Partida do 

Reator Nuclear de Angra 1, a Parada 

1P24. Foi a última atividade no âmbito do 

contrato com a Eletrobrás Eletronuclear, 

firmado em 2014. 

A cada troca de combustível, a 

Eletronuclear refaz o projeto do núcleo 

do reator, o qual deve ser validado antes 

que a usina possa operar a plena 

potência e ser reconectada ao SIN. Essa 

validação experimental dos dados de 

projeto, também conhecida como Testes 

Físicos de Partida, requer o auxílio de um 

equipamento chamado reatímetro. Este 

equipamento é utilizado como 

ferramenta de apoio para a criticalização 

inicial do reator e na medição de diversos 

parâmetros que garantem a operação 

segura da usina.

que contratos como esse oferecem uma 

excelente oportunidade de formação de 

pessoal qualificado na área nuclear", 

ressaltou Rogerio Jerez, operador sênior 

do Reator e coordenador da equipe.

Com o encerramento desse último 

contrato, o CEN vem tentando 

estabelecer um projeto de inovação 

tecnológica em parceria com a 

Eletronuclear para desenvolver um novo 

reatímetro. Nessa nova versão é prevista 

a introdução de novas funcionalidades e 

melhorias que permitirão um uso mais 

eficiente dos recursos humanos e 

por empresas estrangeiras. Esse avanço 

permitiu uma economia substancial de 

recursos financeiros, além de fomentar a 

evolução tecnológica do país, segundo 

Rogério. 

Ao longo desses mais de 30 anos de 

parceria entre IPEN e Eletronuclear, o 

reatímetro desenvolvido pelo Instituto 

passou por inúmeras inovações e novas 

funcionalidades foram agregadas. "Dessa 

forma, várias gerações de servidores já 

participaram dessa atividade e 

contribuíram para que o reatímetro fosse 

continuamente aperfeiçoado".

RADIOPROTEÇÃO

O IPEN também se destaca em serviços relacionados à segurança e radiopretação, 

sob demanda de empresas e instituições públicas. No dia 11 de dezembro, o servidor 

Olavo Pedro da Silva, da Gerência de Radioproteção (GRP), esteve no aeroporto de 

Congonhas, a pedido da empresa Latam Airlines do Brasil, para participar de um 

simulado de emergência radiológica. Entre as ações previstas nesse cenário, estão o 

isolamento da área onde ocorreu o incidente radiológico, e o monitoramento dos 

níveis de contaminação do local e das pessoas, e do nível de dose no ambiente. O 

simulado foi uma demanda da Diretoria de Segurança Operacional - Segurança do 

Trabalho, na pessoa de Willian Ceola Gennari.

financeiros da 

Eletronuclear.

Economia - A 

participação do 

CEN nessas 

atividades teve 

início nos anos 80, 

quando o IPEN 

desenvolveu com 

tecnologia nacional 

seu próprio 

reatímetro. Até 

então, os Testes 

Físicos eram 

realizados apenas 

Renato França, Julian Shorto, Rogério Jerez, Hugo Landin e Otávio 
Oliveira, do CEN. Ainda teve Adelk Prado, ausente na foto.

O servidor Olavo Silva, da proteção 
radiológica do CR, em ação no 
aeroporto de Congonhas. 
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Editorial

"Tecnologia própria é independência"
no futuro, salientando que: com o novo 

núcleo, vai simular o núcleo do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), 

Pesquisadores, tecnologistas e técnicos 

que contribuíram ao longo das três 

décadas e na nova fase foram 

homenageados (págs. 8 e 9).

Outro bom motivo para se comemorar é 

o Acordo de Cooperação Técnico-

Científica firmado entre IPEN  e 

Fundação Pio XII, mantenedora do 

Hospital de Amor de Barretos (SP).  

Serão feitos estudos clínicos inéditos na 

América Latina, a partir de um Programa 

de Uso Compassivo de Lutécio-177-

PSMA, a ser fornecido pelo IPEN, em 

pacientes com câncer de próstata 

metastático, a serem recrutados pelo 

IPEN. O objetivo é avaliar a eficácia, a 

segurança e o aprimoramento desse 

radiofármaco para estudos clínicos 

necessários ao registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A formalização do Acordo (pág. 3) é a 

concretização de uma ideia antiga do 

médico nuclear do Hospital de Amor, 

Euclides Timoteo da Rocha, entrevistado 

deste número (pág. 4).

E por falar neste número, há que se 

comemorar a marca de 100 edições do 

Órbita IPEN, um feito que poucos 

informativos institucionais conseguem 

(pág.6). A quantidade de eventos 

importantes nesses dois meses fez com 
aque esta 100  edição viesse com 16 

páginas. Apesar das dificuldades de 

sempre, o IPEN, por todas as suas 

realizações, tem muito a comemorar.

Com essas palavras, o superintendente 

do IPEN, Wilson Calvo, pautou seu 

discurso na cerimônia dos 30 anos do 

Reator Nuclear IPEN/MB-01, ressaltando 

a importância dessa instalação para o 

avanço da tecnologia nuclear no Brasil. 

Genuinamente brasileiro, o IPEN/MB-01, 

além de realizar pesquisas na área de 

física de reatores, também é utilizado 

para a formação de operadores de 

reatores de outras unidades de pesquisa 

da CNEN e também reatores potência 

da Eletrobras Eletronuclear. 

As três décadas de operação foram 

comemoradas duplamente: além do fato 

em si, o IPEN/MB-01 recebeu um novo 

núcleo, agora com elemento 

combustível do tipo placa, com 20% de 

enriquecimento de Urânio-235. Serão 19 

elementos combustíveis, produzidos 

pelo Centro do Combustível Nuclear 

(CCN). Uma parceria com o Centro de 

Engenharia Nuclear (CEN), onde está 

localizado o Reator, que, segundo Calvo, 

mostra o quanto o IPEN está 

comprometido com com a sua Visão: 

"Ser uma referência nacional e 

internacional, na Pesquisa, 

Desenvolvimento, Ensino e Produção, e 

na criação de novas oportunidades em 

ciência e tecnologia nas áreas de 

atuação institucional para o bem estar 

social, comprometido com a inovação, a 

segurança e o desenvolvimento 

sustentável do país". O superintendente 

ressaltou esse comprometimento 

falando um pouco sobre a história do 

IPEN/MB-01 nesses 30 anos e seu papel 
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Além dela, foram homenageadas Alda 

Lima Falcão (Biologia), Beatriz Alvarenga 

(Física), Beatriz Nascimento (História), 

principalmente na formação de recursos 

humanos. Linda V. Ehlin Caldas se 

destaca na área da Física.

Edição on-line

Colaboração: Katia Itioka, Walkiria Gomes dos Santos, Otávio Oliveira e Delvonei Andrade (CEN), 

Martha Marques Ferreira Vieira (Ensino) e Olavo Pedro da Silva (GRP)  

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

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).

Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo 

Diretores: Marcelo Linardi, Antonio Teixeira e Silva, Jair Mengatti, , Willy Hope de Souza, Edson Franco 

Lima

Chefe da ACI: Edvaldo R. Paiva da Fonseca

Jornalista responsável: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto gráfico: Mário Lima
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Para Linda, todos os colaboradores de 

suas pesquisas merecem essa 

homenagem compartilhada. "O meu 

indicação como uma pioneira da Ciência 

no Brasil foi uma grande surpresa para 

mim e me deixou muito satisfeita e 

muito emocionada. Satisfeita, por ter 

sido reconhecido o meu trabalho de 

pesquisa e formação de pessoal, e 

emocionada, por entender que a minha 

nomeação indica mais um 

reconhecimento do IPEN como uma 

instituição de pesquisa relevante para o 

Brasil", disse ao Órbita, em uma das 

raras declarações a jornalistas. 

trabalho só pôde ser realizado graças 

ao apoio da direção, às instalações 

técnicas e equipamentos do IPEN, além 

da capacitação dos seus pesquisadores, 

funcionários e alunos. Considero 

homenageados comigo todos os meus 

ex-alunos, os alunos atuais, os colegas e 

os colaboradores, pois trabalhamos 

sempre juntos. Também foi essencial o 

apoio das agências de financiamento de 

pesquisa FAPESP, CNPq e CAPES ao 

IPEN e aos meus projetos de pesquisa", 

finalizou a pequisadora. Linda Caldas 

nasceu em Karlstad, Suécia, e se mudou 

para o Brasil em 1958.

PIONEIRAS DA CIÊNCIA

A pesquisadora Linda V. Ehlin Caldas 

(foto), do Centro de Metrologia das 

Radiações (GMR) do IPEN, é uma das 
adez homenageadas na 7  edição do 

"Projeto Pioneiras da Ciência no Brasil", 

do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). A lista com o nome 

das contempladas foi divulgada no 

início de dezembro, no portal 

www.cnpq.br.

Lançado em 2013, o "Pioneiras da 

Ciência" tem por objetivo valorizar as 

histórias das cientistas mulheres que 

contribuíram, de forma relevante, para o 

avanço do conhecimento científico e 

para a formação e ampliação do sistema 

científico e tecnológico no Brasil, 

"Considero homenageados 

todos os meus ex-alunos, os 

alunos atuais, os colegas e os

colaboradores, pois sempre

trabalhamos juntos"

Linda Caldas,

pesquisadora do CMR 

Linda Caldas entra para seleto grupo do CNPq

"Minha indicação como ‘Pioneira’ foi uma grande surpresa" 
Lindas Caldas é a única pesquisadora 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa 

Nível 1A do CNPq, no IPEN. Doutora em 

Física Nuclear pelo Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo (1980), tem 

um extenso currículo acadêmico-

científico e é muito respeitada em sua 

área de atuação, com ênfase em 

instrumentação para medida e controle 

da radiação. Desde 2012, é Membro 

Titular da Academia de Ciências do 

Estado de São Paulo (ACIESP). 

Apesar de tantas credenciais uma 

produtividade ímpar, ela se diz surpresa 

com a homenagem do CNPq: "A minha 

"A importância desta iniciativa está em 

atribuir visibilidade às mulheres e às 

suas contribuições para a ciência e 

tecnologia, nas diversas áreas do 

conhecimento, principalmente como 

figuras exemplares e modelos para 

meninas e jovens", explica a diretora de 

Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e 

Sociais do CNPq, Adriana Tonini. 

com esta nova edição. Muitas dessas 

histórias são contadas por 

pesquisadores que foram influenciados 

pela atuação e obra das pioneiras e 

também por parceiros que atuam no 

CNPq e em outras instituições de 

pesquisa e ensino."Histórias inspiradoras"

O "Pioneiras da Ciência" traz "histórias 

inspiradoras" contadas por meio de 

verbetes que entrelaçam as trajetórias 

pessoais e acadêmicas das 

homenageadas, destacando não 

somente os resultados de sucesso como 

também os obstáculos enfrentados por 

elas nesse percurso. Até o momento, 

foram homenageadas 89 pesquisadoras, 

Ewa Wanda Cybulska (Física), Leda Bisol 

(Linguística), Maria Adélia Aparecida de 

Souza (Geografia), Paula Beiguelman 

(Ciência Política), Ruth de Souza 

Schneider (Física) e Yocie Yoneshigue 

Valentin (Biologia).

CARTÃO 
DE VISITA

A medalha "Mérito Tamandaré” foi 

criada em homenagem ao 

Almirante Joaquim Marques 

Lisboa - o Marquês de Tamandaré, 

Patrono da Marinha do Brasil - e é 

destinada a agraciar autoridades, 

personalidades e organizações, 

civis e militares, que tenham 

prestado relevantes serviços à 

instituição. A cerimônia que 

homenageou Wanderlei Marinho 

aconteceu durante as festividades 

do Dia do Marinheiro, pelo 

Comando do 8º Distrito Naval, dia 

17 de dezembro.

Em 2001, Marinho recebeu 

"Menção Honrosa", da Society of 

Automotive Engineers Brazil. Em 

2013, foi condecorado como 

"Melhor Professor de MBA", pela 

Fundação Getúlio Vargas. Realizou 

os cursos "Business and 

Management for International 

Professionals ", na University of 

California, Irvine-EUA e"Executive 

Program on Project Management", 

na The George Washington 

University School of Business, em 

Washington EUA, em 2008 e 2010, 

respectivamente.

O engenheiro eletricista Wanderlei 

Marinho da Silva (foto), servidor 

do IPEN, foi condecorado com a 

medalha "Mérito Tamandaré" 

pelos relevantes serviços 

prestados à Marinha do Brasil. 

Doutor em Engenharia Elétrica 

pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo-USP, 

exerce suas funções atualmente na 

Gerência de Projetos Especiais 

junto ao Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo (CTMSP). 

Wanderlei Marinho possui 

especialização pela University of 

Manchester Institute of Science 

and Technology - UMIST, 

Manchester, Inglaterra (1997), 

dentre outras especializações.
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a Dra. Linda 

Caldas é a 

única 

pesquisadora 

do IPEN 

Bolsista de 

Produtividade 

em Pesquisa 

Nível 1A do 

CNPq. Apesar 

de seu extenso 

currículo 

acadêmico-

científico, ela 

se disse 

surpresa com 

a indicação 

como uma 

"pioneira".
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Reator IPEN/MB-01 completa 30 anos de 
operação com novo núcleo para simular RMB

FIQUE POR DENTRO
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preclinical evaluation of novel PET 
tracers for molecular imaging in 
Oncology" (Desenvolvimento e 
avaliação pré-clínica de novos 
traçadores PET para procedimentos de 
imagem molecular em Oncologia). 
De acordo com Emerson Bernardes, 
pesquisador do CR e coordenador local, 
o curso é voltado para pós-graduandos 
que pesquisam novos radiofármacos 
(para terapia e diagnóstico) e 
mecanismos moleculares de doenças 
em geral, e para profissionais da área 
da saúde que trabalham diagnóstico 
por imagem utilizando radiofarmacos.
O curso teve patrocínio da AIEA, no 
âmbito do projeto IAEA BRA6027 
"Improving Protocols in Nuclear 
Medicine Services and in the 
Development of New 
Radiopharmaceuticals” (Melhorando 
Protocolos em Serviços de Medicina 
Nuclear e no Desenvolvimento de 
Novos Produtos Radiofarmacêuticos).

IPEN participa de
curso internacional
sobre produção de
radiofármacos

Com patrocínio da
AIEA, IPEN traz
especialista para
curso sobre PET

Pôster do IPEN é
sucesso de ‘buzz
marketing’ em
Congresso

De 5 a 9 de novembro, Frank Wuest 
(foto abaixo), professor e pesquisador 
no Departamento de Oncologia da 
Universidade de Alberta, Canadá, 
ministrou o"Development and 

Imagine um pôster em branco, com 
apenas título e nome dos autores, 
atraindo dezenas de estudantes, em 
uma fila que só crescia em razão de um 
buzz marketing – o chamado boca a 
boca – completamente inesperado. Foi 

Com autoria de Fernando Bardella, 
André Montes Rodrigues e Ricardo 
Mendes Leal, este pesquisador do 
Centro de Ciência em Tecnologia de 
Materiais (CCTM), o pôster, intitulado 
"CrystalWalk AR: Estruturas Cristalinas 
e Realidade Aumentada”, apresentado 
por Leal, ultrapassou o horário da 
sessão, e foi preciso que a organização 
do evento apagasse as luzes para forçar 
o público a se dirigir ao auditório.
As sessões de pôsteres ocorreram em 
dois horários: das 8h30 as 9h30 e das 
17h15 às 18h15. Cada pôster foi 
apresentado em apenas uma das 
sessões de um dia específico, ou seja, 
por apenas uma hora durante todo o 
evento. "O nosso foi apresentado na 
primeira sessão, pela manhã, do 
primeiro dia. Repeti num outro dia, 
durante um dos intervalos para café, o 
mesmo efeito ocorreu”, contou Leal.

o que aconteceu na demonstração da 
plataforma CrystalWalk AR, no 23º 
Congresso Brasileiro de Engenharia e 
Ciência dos Materiais – CBECIMAT, 
organizado pelo IPEN, em Foz do Iguaçu 
(PR), entre 4 e 8 de novembro.

Destaques

Dentre os assuntos discutidos, 
destacaram-se registro, aspectos 
regulatórios, controle de qualidade e 
requisitos de Boas Práticas de 
Fabricação de Radiofármacos. Os 
temas foram amplamente debatidos 
pelos 26 participantes, entre 
reguladores e produtores, 
representantes de 12 países (Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Equador, México, Paraguai, 
Peru e Uruguai).  Efrain Perini, gerente 
do Centro de Radiofarmácia (CR) do 
IPEN, foi um dos participantes. O 
encontro faz parte das ações do Projeto 
RLA6080 de Cooperação para a 
Promoção da Ciência e da Tecnologia 
Nuclear na América Latina e Caribe 
(ARCAL). A coordenação deste projeto 
no Brasil é realizada pela pesquisadora 
Margareth Matsuda, do CR/IPEN.

O curso de Boas Práticas de Fabricação 
de Radiofármacos, promovido pela 
Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA), foi realizado em Lima, 
Peru, de 12 a 16 de novembro.
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Representantes de 12 países da América Latina e Caribe presentes no curso da AIEA, em Lima, Peru

Medicina Nuclear

Parceria com Hospital
de Amor viabilizará
estudo clínico inédito

Pág. 7

Pesquisadores, técnicos e 

operadores comemoram os 30 

anos do Reator Nuclear 

IPEN/MB-01, que atingiu sua 

primeira criticalidade às 15h35 de 

9 de novembro de 1988. 

Celebração marca também a 

entrega do novo núcleo, com 

elemento combustível do tipo 

placa, que vai simular a física de 

nêutrons do núcleo do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB). 

Os 19 elementos combustíveis do 

IPEN/MB-01 foram produzidos 

pelo Centro do Combustível 

Nuclear (CCN).

a100  Edição

Emoção, diversão e 

aprendizado no ‘IPEN 

de Portas Abertas'

Linda Caldas é uma das

‘Pioneiras da Ciência’ de 

projeto do CNPq

Lançado em 2000, 

Órbita chega à marca  

de 100 edições
Pág. 15Pág. 7 Pág. 6

IPEN fornecerá o radiofármaco 

PSMA marcado com Lutécio-177 

e HA recrutará pacientes com 

câncer de próstata metastático 

para execução de Programa de 

Uso Compassivo. O estudo é 

pioneiro na América Latina.
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