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Pós-Graduação
Capes confirma

excelência do IPEN

Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear 

IPEN/USP mantém nota 6 na 

avaliação quadrienal da Capes. 

Resultado é comemorado pela 

CPG, que agora vai focar nos 

aspectos a serem melhroados.

NigériaUNIVERSIDADE DE OWERRI

Mais uma colaboração internacional à vista

12

BOAS & NOVAS

Novo Guia da Pós-Graduação

O IPEN lançou em agosto a terceira 

edição do Guia para elaboração de 

teses e dissertações, organizado por 

Martha Vieira e Mery P. Z.Igami, das 

Gerências de Ensino e de 

Documentação Científica, 

respectivamente. O Guia possui 

informações básicas do formato exigido 

pelo Programa de Pós-graduação do 

IPEN/USP. Participaram também do 

grupo de trabalho os pesquisadores 

Martha S. Ribeiro e Almir Oliveira Neto. 

Está disponível on-line no Portal IPEN.

Palestrante da OSHU no IPEN

A docente Carmen Pfeiffer, da Oregon 

Health & Science University (OSHU), 

EUA, esteve no IPEN para proferir a 

palestra intitulada "Estabelecimento de 

Cooperação com a OHSU para 

desenvolvimento de biomateriais 

poliméricos".  Pfeiffer é credenciada no 

Programa de Pós-Graduação em 

Materiais Dentários da FOP da  Unicamp. 

A palestra foi realizada no dia 1º de 

setembro de 2017, às 10h, na sala de 

seminários do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA).

Desafios na área nuclear em palestra

No dia 2 de outubro, Giovanni Romeiro 

Conturbia, pesquisador do Centro do 

Combustível Nuclear (CCN) 

compartilhou sua experiência e 

informações discutidas durante o WNU 

Summer Institute (SI), realizado em 

entre junho e agosto de 2017, em 

Uppsala, Suécia. Temas como cultura 

de segurança, tomada de decisões em 

ambientes de risco e na indústria 

nuclear entre outros desafios para o 

setor. doutorando em Tecnologia 

Nuclear no IPEN.
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Pesquisas em áreas comuns e objetivos 

institucionais semelhantes, com foco no 

desenvolvimento científico e 

tecnológico de ambos os países, 

trouxeram ao Brasil o professor Emeka E. 

Oguzie (foto), da Nigéria, para a 

assinatura de um Memorando de 

Entendimento (MoU) com o IPEN 

visando colaborações futuras. 

Representando a Universidade Federal 

de Tecnologia Owerri (FUTO, da sigla em 

inglês para University of Technology 

Owerri), Oguzie foi recebido pelo 

superintendente Wilson Calvo em 28 de 

agosto para a formalização do acordo.

Oguzie, que é diretor do Center for 

Research and Internacional Development 

da FUTO, fez uma breve apresentação 

institucional, mencionando as unidades 

de ensino (sete), os departamentos (47), 

o número de professores (157) e de 

alunos de graduação (20 mil) e pós-

graduação (quatro mil). Em seguida, 

falou das seis principais estratégias para 

consolidar o que chamou de "cultura de 

excelência”. Entre elas, "melhorar o 

impacto e qualidade das pesquisas”, 

"promover inovação” e "identificar e 

desenvolver parcerias importantes nas 

suas pesquisas”.

De acordo com Oguzie, o governo da 

Nigéria estabeleceu recentemente o 

Centro de Estudos e Treinamento em 

campo. Ao final, chamou a atenção ao 

encerrar sua participação com uma 

imagem e citação de Nelson Mandela, 

que dizia: "Education is the most 

powerful weapon which you can use to 

change the world” (em tradução livre: "A 

educação é a arma mais poderosa que 

você pode usar para mudar o mundo”. 

Após a sua apresentação, foi assinado o 

MoU por Oguzie e Wilson Calvo. 

Antes da cerimônia, que ocorreu  na sala 

de reuniões da Superintendência do 

IPEN, Oguzie visitou o Centro do Reator 

de Pesquisas (CRPq).

Energia Nuclear (CNEST, da sigla em 

inglês Center for Nuclear Energy Studies 

& Trainning) na FUTO, que "está em 

consonância com o foco principal do 

IPEN”. Ressaltou, contudo, que, a 

exemplo da instituição brasileira, a FUTO 

também atua em muitas outras áreas 

como biotecnologia, ciência de 

materiais, meio ambiente. "Temos muito 

a contribuir mutuamente”, disse Oguzie.

O dirigente salientou que a capacitação 

de recursos humanos é estratégica para 

a FUTO e acredita que o IPEN terá muito 

a contribuir com a sua instituição nesse 

AIEA quer operação "sustentável" de reatores
Reconhecendo o protagonismo  do IPEN na área nuclear, Agência patrocinou workshop dirigido a 
profissionais de operação, manutenção e segurança de reatores de pesquisa na América Latina e Caribe. 
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Págs. 6 e 7

Pág. 3

Pesquisadores do 
CCN comemoram a 
marca da milésima 

amostra analisada

Laboratório Multiusuário de 

Análises de Difração por 

Raios X (DRX) do Centro do 

Combustível Nuclear (CCN) 

registra a milésima amostra 

analisada (foto). Por uma 

oportuna coincidência, o 

material é parte de pesquisa 

realizada no próprio Instituto, 

razão pela qual o feito é 

duplamente comemorado 

por pesquisadores e técnicos 

da unidade. 

Pág. 5
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Editorial

Diversidade de conquistas
O segundo grande evento foi a 4th WNU 
School on Radiation Technologies Field, 
promovida pela World Nuclear University, 
no Instituto. Trata-se de um treinamento 
voltado para profissionais que atuam na 
área de tecnologia das radiações 
ionizantes e tem como objetivo formar 
novas lideranças nos países membros da 
AIEA em todos os continentes (pág. 9). 

A realização da 4th WNU no IPEN foi 
destacada pelo superintendente Wilson 
Calvo, principalmente pela vinda da 
diretora de Divisão de Ciências Físicas e 
Químicas da AIEA, Meera Venkatesh.  O 
Instituto pleteia se candidatou a Centro 
Colaborador da Agência, e a visita de 
Meera também tinha a finalidade de 
avaliar se as condições estão de acordo 
com as exigências da AIEA, cuja parceria 
com o IPEN é de "suma importância" para 
a casa (pág. 10).

Na página 11, destaque para a aula/debate 
sobre tecnologias alternativas ao uso de 
animais na pesquisa, promovida no âmbito 
da disciplina “Biomateriais: Propriedade e 
Avaliação”, na pós-graduação. É uma 
discussão cada vez mais necessária em 
nível mundial, e contou com a participação 
da pesquisadora francesa Nathalie Alépée, 
da l'Oréal Research & Innovation (França). 

Toda essa diversidade no IPEN 
impressionou a comitiva do Instituto de 
Estudos Avançados (IEAv), que considerou 
o Instituto "formidável" (pág. 4).

Na página 8, uma divertida entrevista com 
o servidor mais antigo da casa: Pedro 
Mariano, que em janeiro de 2018 completa 
50 anos de Instituto. Por essa razão, ele 
recebeu justa homenagem nas 
comemorações do aniversário do IPEN, em 
agosto. Pedro é do interior e veio das 
plantações de cana-de-açucar para 
trabalhar "no jardim" do Instituto. Hoje, 
orgulha-se de trabalhar "na hidráulica".

O IPEN confirmou a excelência de seu 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear com a USP na mais 

recente avaliação quadrienal da Capes, 

mantendo a sua nota 6. A notícia deixou a 

comunidade bastante satisfeita, mas há 

uma consciência geral de que é preciso 

avançar em alguns tópicos, como, por 

exemplo, a internacionalização, critério 

cada vez mais importante. Na página 3, os 

detalhes da avaliação bem como um 

posicionamento crítico da Comissão de 

Pós-Graduação (CPG) quanto aos critérios 

estabelecidos. 

Outra boa notícia é a análise da milésima 

amostra no Laboratório Multiusuário de 

Análises por Difração de Raios X (DRX), do 

Centro do Combustível Nuclear (CCN). Por 

coincidência, trata-se de uma pesquisa 

realizada no próprio Centro, no doutorado 

do servidor Giovanni Romeiro Conturbia.  

A amostra foi de alumineto de urânio, um 

material que está sendo estudado para 

utilização como alvo de urânio para a 

produção de molibidênio-99 no Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB). 

O grande destaque neste número, nas 
páginas 6 e 7, é o reconhecimenro 
internacional do protagonismo  do IPEN 
na área nuclear, que pode ser evidenciado 
em dois grandes eventos. O primeiro, 
patrocinado pela Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA), foi  o workshop 
dirigido a profissionais de operação, 
manutenção e segurança de reatores de 
pesquisa na América Latina e Caribe. O 
objetivo da Agência é formar pessoas de 
modo a promover operação "sustentável" 
de reatores. Nuno Pessoa Barradas, 
consultor de Reatores Nucleares na AIEA, 
elogiou o evento e chegou a declarar sua 
admiração em relação ao trabalho 
desenvolvido pelo IPEN.
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Expediente

Aula-debate
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quimioterápico ou antidepressivo e muitas 

outras drogas, tudo passou por animais 

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

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
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é que todo novo produto precisa 

comprovar sua segurança ou eficácia 

biológica por meio de metodologias 

descritas na resolução. O objetivo é a 

redução, substituição e refinamento do 

uso de animais em atividades de produto 

e desenvolvimento e registro de 

produtos”, afirma a professora Fabiana 

Medeiros, que também é pesquisadora e 

diretora de inovação do Laboratório 

Biosinteses.  Segundo ela, as tecnologias 

alternativas mais comuns são 

principalmente ensaios in vitro que 

utilizam modernos conceitos como o RHE 

- Epiderme Humana Reconstruída.

Uma das mais recentes experiências de 

pesquisas usando essa metodologia in 

vitro é o estudo de irritação dérmica 

realizado pelo Biosintesis, em substituição 

aos testes tradicionais feitos em coelhos. 

O Biosintesis foi o primeiro laboratório do 

país a obter reconhecimento internacional 

em Boas Práticas de Laboratório (BPL) do 

Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para 

testes dessa natureza.  

“O estudo de irritação dérmica in vitro, por 

exemplo, garante maior qualidade de 

resultados, prazos mais rápidos e atende 

melhor a demandas das empresas, por 

conta dos elevados requisitos técnicos e 

da ética corporativa. É também uma 

grande conquista para a ciência no Brasil, 

possibilitando o desenvolvimento de 

novos protocolos e produtos mais 

seguros”, conclui.

Nesse sentido, o debate foi muito 

oportuno, avaliam as professoras. Ao final, 

Alepee elogiou o alto nível do debate. "Em 

nenhuma palestra houve tantos 

questionamentos pertinentes", disse.

EXPERIÊNCIA EUROPEIA

Um dos procedimentos mais controversos 

da pesquisa científica, o uso de animais 

em testes para produtos de saúde, foi 

assunto de aula seguida de debate na 

disciplina “Biomateriais: Propriedade e 

Avaliação”, do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia Nuclear 

IPEN/USP. A convite das professoras 

Monica Mathor, Fabiana Medeiros e Olga 

Higa, a pesquisadora francesa Nathalie 

Alépée, da l'Oréal Research & Innovation 

(França), fez uma apresentação o tema 

“Implementação, aplicações e tecnologias 

alternativas ao uso de animais em 

experimentos do Brasil”.

É fato que, sem as pesquisas com testes 

em animais, a medicina não teria chegado 

aos avanços de hoje: de um simples 

analgésico ao mais moderno 

"Por conta do pioneirismo do IPEN

em parceria com a Biosintesis, 

nos estudos com métodos 

alternativos, em 2018 iremos 

estender esta discussão em 

novos eventos e com a 

participação de outros convidados"

Professora Fabiana Silva 

Alternativas ao uso de animais em discussão

Ensaios in vitro já começam a ser implementados no Brasil
A tendência é que a discussão, aos 

poucos, vá ganhando força no Brasil. 

Publicada em 3 de julho de 2014, a RN no 

17 do Concea recomenda a utilização de 

métodos alternativos em testes científicos 

no País, mas essa ainda é uma prática 

incipiente na comunidade científica 

nacional. Na União Europeia, as restrições 

começaram em 2010, valendo para todos 

os países membros – os laboratórios têm 

de solicitar aprovação do governo antes 

de utilizar qualquer tipo de animal em 

testes. Ainda assim, existem leis que 

reconhecem a necessidade de testes em 

animais, na ausência de métodos 

alternativos que assegurem a garantia e 

proteção da saúde humana.

Dificilmente será possível substituir 100% 

os animais, apesar de o Concea determinar 

prazo limite [setembro de 2019] para a 

total substituição. “A proposta do Concea 

toxicologia investigativa e relação de 

órgãos europeus sobre testes alternativos 

para animais – como também discutir e 

debater o que já tem sido feito no Brasil, 

nessa direção, em cumprimento à 

Resolução Normativa nº 17 do Concea 

(Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal).

“O debate foi muito proveitoso, tivemos 

sala cheia, mais de 50 pessoas, inclusive de 

outros Centros de Pesquisa do IPEN”, 

afirmou a professora Monica Mathor, 

pesquisadora do Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR). 

antes de se tornar imprescindível para os 

humanos. Mas também é verdade que o 

campo da bioética vem, ao longo dos 

anos, buscando procedimentos 

alternativos seguindo o princípio dos três 

“R” da experimentação animal – reduction, 

replacement e refinement (redução, 

substituição e refinamento, tradução livre). 

Refletir sobre esse tão sensível – e 

polêmico – assunto foi o que levou as 

professoras a convidar Nathalie Alépée, 

não apenas para compartilhar o cenário 

europeu – ela possui 18 anos de 

experiência em liderança de um grupo de 

CARTÃO 
DE VISITA

O IPEN tem se destaca em diversos 

eventos acadêmicos nacionais e 

internacionais. O aluno de mestrado 

do CCTM Luciano Tadeu Baffi 

Penhalbel (foto), orientado pela Dra. 

Marina Fuser Pillis, recebeu menção 

honrosa pelo trabalho intitulado 

“Avaliação tribológica do par válvula 

e sede de válvula de admissão de um 

motor ciclo diesel em condições reais 

de funcionamento”, classificado 

como melhor trabalho apresentado 

no tema Materiais e Reciclagem no 

"XXV Simpósio Internacional de 

Engenharia Automotiva (SIMEA)", 

realizado no Centro de Convenções 

Rebouças, em São Paulo, nos dias 12 

e 13 de setembro. Orientado pela 

pesquisadora Marina Fuser Pillis,   

do Centro de Ciência e Tecnologia 

dos Materiais (CCTM), Luciano 

defederá sua dissertação no          

dia 1 de novembro, no Programa   

de Tecnologia Nuclear IPEN-USP. O 

SIMEA é um evento anual 

promovido há mais de 31 anos pela 

AEA – Associação Brasileira de 

Engenharia Automotiva, e que tem 

como principal objetivo a busca e 

apresentação de estratégias, 

soluções, técnicas e inovações     

para a mobilidade.

Outro trabalho premiado foi o e-

poster "Effects of Er,Cr:YSGG laser on 

root dentin caries prevention", que  

recebeu o Silver Award na sexta 

edição do congresso da World 

Federation for Laser Dentistry 

(Federação Mundial de Laser em 

Odontologia, em tradução livre) – 

6th WFLD-ED 2017: “Bringing Laser 

to Sunlight”, realizado em 

Tessalônica, Grécia, nos dias 22 e 23 

de setembro. A autoria é de Patricia 

Aparecida da Ana, orientanda de 

pós-doutorado da pesquisadora 

Denise Maria Zezell, do Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA). Outros 

três alunos de Zezell também 

participaram: Gabriela Gomes (IC), 

Daisa Pereira (doutorado) e Claudia 

Zamataro (pós-doutorado).
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Perspectiva"CENTRO COLABORADOR"

Wilson Calvo destaca parceria com AIEA

Uma das palestras mais esperadas na "4th 

WNU School on Radiation Technologies 

Field” foi a do ex-presidente da American 

Nuclear Society, Dr. Alan E. Waltar (foto), 

que abordou o tema "Radiation 

technologies and modern life”. 

Consultor sênior aposentado do 

Laboratório Nacional do Pacífico Noroeste 

(PNNL), em Richland, Washington (EUA), 

Waltar é autor do livro "Radiation and 

modern life – fulfilling Marie Curie’s 

dream” (Radiação e vida moderna – 

cumprindo o sonho de Marie Curie, em 

tradução livre), no qual oferece uma visão 

geral dos muitos benefícios e o potencial 

ainda não explorado da radiação.

Inspirada no livro, sua palestra abordou 

como esta importante fonte de energia foi 

aproveitada para servir uma infinidade de 

funções humanitárias, com exemplos de 

muitos usos de radiação na agricultura, 

medicina, geração de eletricidade, 

indústria moderna, transporte, segurança 

Ensino

Setembro/Outubro 2017

AVALIAÇÃO DA CAPES

IPEN mantém excelência na pós-graduação
O Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear IPEN/USP confirma a 

sua excelência, segundo a recente 

avaliação quadrienal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), fundação do Ministério 

da Educação (MEC) responsável pela 

expansão e consolidação da pós-

graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) em todos os estados 

brasileiros. Vinculado à área de 

Engenharias II, o Programa recebeu a nota 

6, considerada um "10” para a Diretoria de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) do Instituto.

"[A nota 6] É motivo para comemorar. É 

muito difícil, para um programa grande, 

como o nosso, ter nota 7, com os critérios 

atuais de avaliação. Portanto, nota 6, para 

o IPEN, é 10!”, afirmou Marcelo Linardi, 

diretor da DPDE. Segundo ele, o IPEN foi 

novamente muito bem conceituado por 

seu desempenho como um todo. Mas o 

diferencial mesmo, para Linardi, foram 

projetos de grande porte, de caráter 

nacional, com mais de R$ 5 milhões cada 

um. "Neste item fomos muito bem”, disse.

Delvonei Andrade (foto), presidente da 

Comissão de Pós-Graduação (CPG), 

ressalta que considerar o 6 "como um 10” 

não significa "acomodação”. 

"Evidentemente, estamos perseguindo a 

nota 7, porém, há que se lembrar que 

todos estão trabalhando nesse sentido. 

Temos alguns pontos fortes e também 

alguns pontos fracos. Entre os fortes 

podemos apontar a interdisciplinaridade 

do IPEN e a presença de dois reatores no 

Campus. Poucas universidades/centros de 

pesquisa têm isso no mundo. Por outro, 

não somos uma Universidade, onde 100% 

das atividades estão ligadas ao Ensino e 

Pesquisa”, lembrou Delvonei.

Os índices do IPEN têm melhorado ano a 

ano, com medidas consideradas "austeras” 

da CPG, de acordo com Linardi. Ele cita, 

como exemplo, a redução do número de 

docentes com produção incompatível com 

a nota 6. "Entretanto, outros programas 

têm feito o mesmo. Logo, é uma 

competição. Mas mantivemos a nota, o é 

muito bom pra casa. A queda desta nota 

(para 5) traria muitas desvantagens, tais 

como perda de verbas, bolsas etc., além de 

diminuir o prestígio, que atrai alunos, pois 

6 e 7 significam padrão de excelência 

internacional”, salientou.

3

Outra medida que ajudou muito, fruto de 

ação conjunta entre a Comissão de Pós-

Graduação (CPG) e a DPDE, foram os 

Acordos Acadêmicos, que trouxe um 

aporte de aproximadamente 300 alunos ao 

programa além do rotineiro, 

incrementando este índice dos docentes, 

segundo Linardi. "Havia, antes, 

reclamações para conseguir alunos. Isso 

acabou. Os nossos docentes têm, com os 

convênios, a possibilidade de ampliar o 

número de orientandos, critério 

importante para a Capes”, complementou 

o diretor da DPDE.
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Delvonei Andrade levanta uma questão 

que já vem sido apontada e discutida 

nas instituições. "A maneira como a 

CAPES vem avaliando os programas de 

Pós-Graduação no País está esgotada. É 

consenso que a metodologia foi boa no 

começo, porém, atualmente precisa ser 

(e será) revista para melhor representar 

a qualidade dos programas de Pós-

Graduação. Hoje podemos afirmar que 

o processo de avaliação está falho, 

levando a uma publicação excessiva de 

trabalhos com uma grande parte sem a 

qualidade desejada, somente para fins 

numéricos”, ponderou.

O presidente da CPG também aponta 

que há um excessivo número de 

docentes permanentes (DP), o que 

impacta diretamente (negativamente) 

na avaliação do PPG. "Certamente, há 

muito o que ser feito, e a coordenação 

do programa de Pós-Graduação vem 

fazendo isso progressivamente. Por 

exemplo, a diminuição do quadro de 

docentes permanentes (DP) menos 

produtivos. Nos últimos quatro anos, 

houve uma redução, em números 

aproximados, de 157 para algo em 

torno de 120 DPs. Contudo, nesse 

mesmo período houve uma mudança 

no sistema de coleta de dados, ficando 

mais difícil de apresentar os dados de 

maneira mais conveniente ao 

programa”, acrescentou Delvonei.

Um aspecto importante que ele 

menciona é a singularidade do 

Instituto: "O IPEN se destaca por suas 

características únicas: temos Pesquisa, 

Ensino, Desenvolvimento e Inovação 

como em nenhum outro instituto”.

Em termos de futuro, entre os aspectos 

que precisam de mais atenção para 

que o IPEN possa alcançar a nota 

máxima na próxima avaliação, o 

principal seria melhorar a coleta de 

informações para o Relatório CAPES. 

"Outra coisa seria vincular projetos de 

P&D e ações de Internacionalização ao 

item Docentes. A DPDE está atuando 

nisso e na questão do fluxo de 

informações”, complementou Linardi.

"Modelo esgotado", diz presidente da CPG

pública, proteção ambiental, exploração 

espacial e até mesmo arqueologia e artes. 

Estimando a contribuição financeira total 

de todos esses usos, Waltar afirmou que a 

tecnologia de radiação agora contribui 

com mais de US $ 420 bilhões para a 

economia dos EUA e fornece mais de 4,4 

milhões de empregos. Para o futuro, prevê 

uma melhoria contínua em muitas áreas 

da ciência, indústria e medicina, 

aproveitando o incrível potencial das ideias 

iniciais de Marie Curie.

Um dos momentos mais interessantes da 

palestra foi quando Waltar apontou as  

variadas presenças de radiação no 

universo: de objetos a alimentos e até 

partes do corpo humano. Para o 

pesquisador  Delvonei Andrade, a palestra 

foi considerada "uma aula de ciência", com 

abordagem simples e uma grande 

quantidade de informações valiosas, 

inclusive dissipando medos infundados 

acerca do tema. 

Walter encerrou dizendo que "talvez 

nenhum campo científico evocou tamanha 

paixão, manifestada pela polarização pro x 

contra, como o campo nuclear". 

Sobre o livro - A física nuclear Dr. Hélène 

Langevin-Joliot, neta de Marie Curie, 

assina a introdução do livro. Ela revela uma 

série de histórias interessantes e até agora 

desconhecidas sobre sua famosa família, 

que tem, por exemplo, vencedores de 

cinco Prêmios Nobel.

A realização da 4th WNU School on 

Radiation Technologies Field, promovida 

pela World Nuclear University, no IPEN, 

foi uma "excelente oportunidade" de 

aproximação entre o Instituto e a 

Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA), que financiou a 

participação de um profissional por país, 

dos 16 países presentes no evento.

Calvo considera "de suma importância” 

essa aproximação para que o IPEN 

possa se tornar um Centro Colaborador 

da AIEA, uma de suas metas como 

superintendente. "Quando 

apresentamos o plano de trabalho ao 

Conselho Superior do IPEN, colocamos 

como meta tornar o Instituto um Centro 

Colaborador da Agência. Ainda estamos 

avaliando se serão nucleadas várias 

áreas ou apenas indústria e saúde”, 

adianta o superintendente.

De acordo com Calvo, a vinda da 

diretora de Divisão de Ciências Físicas e 

Químicas da AIEA, Meera Venkatesh 

(foto), foi muito importante porque ela 

pôde conhecer as instalações e dar 

início ao processo para o aval ao 

Instituto como Centro Colaborador. 

Para se tornar um desses Centros, a 

instituição se candidata, os diretores da 

AIEA fazem uma avaliação do potencial 

do País e do candidato, e depois, se 

previamente aprovado, é elaborado o 

Plano de Trabalho para uma análise mais 

detalhada por parte da Agência.

Nesses Centros Colaboradores, a AIEA 

fomenta treinamento e capacitação, 

viabiliza o envio de experts do Instituto 

para outros países e, principalmente, 

alavanca novos projeto em áreas que 

são de interesse 

da Agência. "Por 

isso, quando a 

instituição faz a 

proposta, a 

Agência quer 

saber em que 

área é excelência, 

para, inclusive, 

verificar se já não 

existe em outro 

país, e só então é 

aprovada, e os 

projetos são 

direcionados para 

o novo Centro. 

No caso do IPEN, eu diria que o nosso 

foco imbatível é a medicina nuclear, 

saúde e indústria. Na região aqui, está 

consolidada há muito tempo”.

Meera Venkatesh visitou o Centro de 

Radiofarmácia (CR), o Centro de 

Tecnologia das Radiações (CTR) e o 

Centro do Combustível Nuclear (CCN). 

Apesar de não antecipar qualquer 

resultado, manifestou sua impressão 

positiva do IPEN: "Um Instituto que faz 

jus ao reconhecimento que tem".

Palestra Alan Waltar foi ‘uma aula’ sobre radiação 
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TECNOLOGIA DAS RADIAÇÕES"IMPRESSIONADO"

WNU realiza treinamento internacional no IPEN 
O IPEN sediou, durante o período de 16 a 

27 de outubro de 2017, a 4th WNU School 

on Radiation Technologies Field, promovida 

pela World Nuclear University, com apoio 

da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA). Trata-se de um 

treinamento voltado para profissionais que 

atuam na área de tecnologia das radiações 

ionizantes e tem como objetivo formar 

novas lideranças nos países membros da 

AIEA em todos os continentes.

Foram 12 dias de muito aprendizado e 

expectativa dos participantes. "O curso foi 

muito bom, uma experiência única de 

contato com experts em aplicações de 

diferentes tecnologias de radiação de 

outros países. De forma geral, cada 

palestra foi enriquecedora, com temas 

diversificados. Não dá nem para apontar 

uma que tenha sido melhor do que a 

outra", afirmou o doutorando  Javier 

Gonzalez Mantecon, engenheiro nuclear 

pelo Instituto Superior de Tecnologías y 

Ciencias Aplicadas (InSTEC), de Cuba. Além 

dele, participam profissionais de China, Irã, 

Egito, Cazaquistão, Namíbia, Polônia, 

Portugal, África do Sul, Canadá, Vietnã, e 

também os brasileiros.

Esta foi a primeira vez que a WNU realizou 
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esse treinamento na América Latina. A 

proposta da instituição é oferecer uma 

ampla visão geral do campo de produção 

de radioisótopos e tecnologias de 

radiação, bem como as tendências e 

principais problemas encontrados pelos 

profissionais nesta área, além de 

desenvolver habilidades essenciais para 

liderança, comunicação e gerenciamento 

de projetos. "Uma oportunidade única 

para desenvolver uma rede mundial de 

especialistas em radiação", segundo 

Patricia Wieland, coordenadora do evento.

O programa intensivo de duas semanas 

contou com palestras de especialistas em 

radioisótopos e em tecnologias de 

radiação, trabalhos em grupos em que os 

participantes analisaram estudos de caso e 

desenvolveram propostas para resolver 

problemas relacionados à tecnologia de 

radiações, foram realizadas também visitas 

técnicas a sites que atuam na área, no caso 

do IPEN, o Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR).

O IPEN foi escolhido como sede pelo fato 

de ser reconhecidamente uma referência 

continental em pesquisa e 

desenvolvimento nas áreas de 

radiofarmácia, ciência e tecnologia nuclear, 

reatores nucleares e ciclo de combustível, 

energias renováveis, materiais e 

nanotecnologia, biotecnologia e 

tecnologias de laser, entre outras. A 

expectativa, agora,, segundo o 

superintendente Wilson Calvo, é estreitar a 

parceria com a WNU e consolidar ações de 

internacionalização em curso no Instituto.

"É muito importante essa aproximação 

com a World Nuclear University, uma 

referência no mundo para a formação de 

líderes na área nuclear”, afirmou Calvo. 

As duas primeiras edições, em 2010 e 

2012, foram no Korea Atomic Energy 

Research Institute (KAERI), na Coréia, e a 

última, em 2014, foi no Hamad Medical 

Corporation, em Doha, no Qatar. "O fato 

de ser o primeiro organizado no 

continente americano, e principalmente no 

IPEN, é um marco importante para nós”, 

acrescentou Calvo. O superintendente 

destaca também que é mais um passo à 

consolidação do programa de 

internacionalização do Instituto. 

A WNU é sediada em Londres, Reino 

Unido. Foi inaugurada em 2003 e abrange 

instituições de ensino nuclear em 30 

países. (Mais sobre o evento na página 10)

Participantes do treinamento comemoram o sucesso e o aprendizado que o treinamento ofereceu

‘IPEN é formidável’, afirma dirigente do IEAv
A multidisciplinaridade do IPEN 

impressionou a comitiva do Instituto de 

Estudos Avançados (IEAv), do Ministério da 

Defesa (MD), que visitou o Instituto em 22 

de setembro com objetivo de estabelecer 

parceria interinstitucional no âmbito de 

pesquisas correlatas. "Sairemos daqui com 

as melhores impressões e com a 

expectativa de colaboração mútua. Várias 

atividades que realizamos no IEAv são 

muito parecidas, mas com capacidades 

menores, pois nossa estrutura é 

puramente pesquisa. Acredito que, em 

parceria, podemos trazer os nossos 

trabalhos mais próximos de uma realidade 

e fazer as investigações científicas”, 

afirmou Osvaldo Catsumi Imamura, 

subdiretor técnico do IEAv.

Segundo ele, o MD está passando por 

mudanças e "somente há pouco tempo o 

DCTA como um todo tomou ciência da 

infra-estrutura que seria disponibilizada 

para atividades de C&T”. Imamura se 

refere ao Departamento de Ciência e 

Tecnologia Aeroespacial (DCTA), aos qual o 

IEAv está vinculado. Das suas cinco linhas 

de pesquisa, o IPEN atua com excelência 

em duas delas: Lasers, Óptica e Aplicações 

e Tecnologia Nuclear Aplicada. As outras 

três são Aerodinâmica e Hipersônica; 

Geointeligência; e Sensores e Atuadores.

 "Já realizamos alguns trabalhos juntos, no 

âmbito do ensino, mas eu só conhecia 

uma pequena parte por meio das pessoas 

que trabalham comigo e estudaram aqui. 

Hoje vejo que manter essa estrutura 

funcionando e organizada dessa maneira é 

realmente formidável”, acrescentou 

Osvaldo Imamura.

A visita teve duas etapas: pela manhã, a 

comitiva se reuniu com o superintendente 

Wilson Calvo, o diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), Marcelo 

Linardi, e gerentes de Centros de Pesquisa. 

À tarde, visitaram o Reator Nuclear 

IPEN/MB-01, o Irradiador Multipropósito 

de Cobalto-60 e o Acelerador de Elétrons 

(ambos no Centro de Tecnologia das 

Radiações) e o Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA).

Linardi fez uma apresentação geral do 

IPEN e seus principais indicadores. O 

diretor destacou que o Instituto já fez 

muita inovação no passado, "quando nem 

se falava muito nisso”, e que, "depois de 

ter entregue a tecnologia nuclear para a 

sociedade, o IPEN se reinventou e é um 

‘instituto singular’”. O "carro-chefe” são os 

38 radiofármacos produzidos, porém as 

pesquisas na área nuclear, as publicações 

de alto impacto, o programa de pós-

graduação de excelência (nota 6 na Capes) 

e o Repositório Institucional (acesso livre a 

toda a produção científica) levaram o IPEN 

a uma "maturidade científica de nível 

internacional”, segundo Linardi.

Imamura fez um breve relato histórico do 

IEAv e afirmou que a situação não é muito 

diferente. Como vocês, estamos perdendo 

técnicos e doutores, daí a necessidade de 

caracterizar as ações para uma parceria 
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Laser de alta intensidade é tema de palestra

com o IPEN, a fim de alargar as nossas 

atividades”, afirmou Imamura.

Também participaram da comitiva 

Lamartine Nogueira Frutuoso Guimarães, 

Cláudio Antônio Frederico, Guilherme 

Borges Ribeiro e o Cap.R1 Mário Sérgio 

Rufino. Pelo IPEN, Jair Mengatti, diretor de 

Produtos e Serviços, Edson Goncalves 

Moreira (Centro do Reator de 

Pesquisas),Marcelo Da Silva Rocha (Centro 

de Engenharia Nuclear),Samir Luiz 

Somessari (Centro de Tecnologia das 

Radiações) e Marcus Paulo Raele (Centro 

de Lasers e Aplicações).

Imamura (à esquerda) e comitiva, durante visita ao Centro de Engenharia Nuclear (CEN)

IPEN NA FAPESP WEEK

O pesquisador Nilson Dias Vieira 

Junior (foto), do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA), foi um dos 

participantes brasileiros no "Fapesp 

Week 2017", realizado nos dias 18 e 

19 de setembro, em Nebraska e 

Texas, EUA. Em sua apresentação, 

Vieira discorreu sobre laser de alta 

intensidade e demais avanços 

científicos e tecnológicos 

desenvolvidos pelas instituições 

paulistas nessa área.

O "Fapesp Week" é um evento  

organizado pela Fundação de 

Amparo a Pesquisa do Estado de São 

Paulo e tem como objetivo estreitar 

os contatos entre pesquisadores 

brasileiros e 

estrangeiros 

para promoção 

de parcerias em 

diversos ramos 

da pesquisa 

científica. Essa 

última edição foi realizada  em 

conjunto com  a Universidade de 

Nebraska-Lincoln e a Universidade  

do Texas Tech. "Foi um evento de alto 

nível e me senti muito honrado de 

participar como palestrante brasileiro", 

disse o físico Nilson Dias, que foi 

superintendente do IPEN no período 

de 2008 a 2012. 
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ALUMINETO DE URÂNIO

Quase cinco décadas dedicadas ao IPEN
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encarregado Arnaldo, que gostava muito 

de mim, me levou para a hidráulica, onde 

fiquei como ajudante. Não conhecia nada, 

mas fui ficando.

Desde então o senhor está na 

hidráulica...

Sim, fiz o curso no SENAI e fiquei. Mas 

muitas vezes pensei em ir embora, pois o 

meu salário era menor do que o das 

meninas da zeladoria. E como eu já 

conhecia um pouco, poderia conseguir 

outro trabalho. Só que eu pensei que 

alguma hora a situação iria melhorar. Mais 

tarde eu prestei concurso aqui pro IPEN e 

passei para encanador, trabalhando na 

manutenção. Mas, olha, eu já sofri muito 

aqui no IPEN, viu?

Como assim?

Carreguei caminhão de terra, fiz muito 

serviço duro, e ainda atrasava o salário. 

Saía o pagamento para os demais e para a 

gente não saía, inclusive na véspera de 

carnaval, quando a gente quer se divertir 

O senhor está há quase cinco décadas 

no IPEN. Como foi o seu começo aqui?

Eu vim do interior, cortava cana na Usina 

Barra Grande e entrei aqui no IPEN como 

braçal, para trabalhar no jardim. Foram 

vários anos até eu chegar aqui onde hoje é 

a hidráulica. Todas as vezes que aparecia 

problema nas tubulações, os encanadores 

chamavam eu e outro colega, o Manoel, 

para cavar a terra e fazer as valetas para 

eles fazerem a tubulação. Quando a gente 

terminava o serviço, a gente tentava dar 

uma ‘encostadinha’, mas os encarregados 

do jardim não deixavam, vinham e tiravam 

a gente e já mandavam para outro serviço. 

Certo dia, eu estava trabalhando no 

Biotério, nos jardins internos, e chegou o 

encarregado e falou que eu já tinha outra 

valeta para abrir. Eu fiquei aborrecido, bati 

a enxada no chão e falei que nunca mais ia 

voltar para o jardim. E foi o aconteceu. O 

um pouco porque ninguém é de ferro, né? 

[risos]. E tinha um encarregado que só me 

chamava, mesmo quando os outros três 

encanadores estavam livres. E já aconteceu 

de eu vir umas quatro vezes na 

madrugada para emergência. Quando o 

bip tocava meia-noite, uma da madrugada, 

dava até dor-de-barriga. Eu tinha que sair, 

achar um orelhão, ligar pra cá, pra depois 

a perua me buscar em casa. O difícil era 

levantar da cama pra ligar pra perua vir 

pegar em casa.

Então, o senhor gosta de sofrer, não é? 

Porque não quer embora... [risos]

{Risos] Agora eu já acostumei, já estou 

bem. E eu gosto do que eu faço, e eu 

sempre fui de opinião, acho que isso 

ajudou. Teve um dia que eu questionei o 

encarregado que chamava eu para todos 

os trabalhos, ele disse para eu não 

esquentar a cabeça que ele confiava no 

meu serviço. Um dia ele me chamou e 

disse: - "De hoje em diante você é o chefe 

da hidráulica". Então, acabou dando certo 

e eu estou aqui.

E como está hoje o setor e seu trabalho?

Ah, hoje a equipe é bem melhor, sabe? 

Graças a Deus! Trabalham aqui eu, um 

terceirizado e mais dois, o Severino 

[Ferreira da Silva], e o Valdeci [Donizeti dos 

Santos]. O Antônio é o terceirizado.

E sua família não reclama de tanto 

tempo dedicado ao IPEN?

Olha, na verdade, minha mulher não gosta 

não. Ela me pergunta por que eu continuo, 

mas eu não gosto de ficar em casa, sem 

fazer nada. Eu venho aqui, chego cedo, 

passo dia, tomo banho e vou embora. Eu 

gosto, e vou ficando.

O que o senhor faz quando não está 

trabalhando?

Não gosto de sair de casa, não. Essa 

história de ir pra rua não é comigo. Gosto 

de futebol, de ver o meu jogo em casa... 

não vou mais ao estádio, nem lembro mais 

quando tempo faz que não vou mais. Tem 

uma coisa: só vejo jogo quando é cedo, 

esses que passam dez da noite não vejo 

não. Durmo muito cedo.

Mas o senhor não é mais um corintiano 

não, é?

Nada, sou São Paulo.

Fanático?

{Risos] Sim. Quando o São Paulo ganhou 

aquele monte de títulos, eu sabia que em 

qualquer jogo, mesmo um clássico, não 

tinha pra ninguém. Eu já sabia: - "ganhou"; 

só não sabia de quanto.

Voltando ao trabalho, o senhor já 

começa a pensar em parar?

Olha, por enquanto não. 

Mesmo com a pressão da esposa?

Sim, enquanto der pra eu ficar vindo, eu 

venho. Eu já disse pra ela. Eu gosto daqui, 

gosto muito. É uma vida aqui dentro, 

nunca vou falar mal daqui.

O senhor tem mais tempo de IPEN do 

que de casamento? [risos]

Tenho!! [com ênfase] Muito mais!! 

[gargalhando]. Estou casado há menos de 

30 anos. Minha esposa trabalhou aqui, 

primeiro na zeladoria, depois de copeira. 

Agora, ela está em casa e ainda fica brava 

comigo, às vezes. É que hoje é muito difícil 

de ter ocorrência, mas muitas vezes, eu 

estava até de férias, o telefone tocava, eu 

jantando, ela dizia: - Mas já está 

atendendo telefone pra ir pro IPEN?

Alguma curiosidade nessas quase cinco 

décadas de IPEN?

Se eu te disser que já cheguei a dormir 

aqui, trabalhando, você acredita? Dormi. 

Um dia, teve tanto serviço, mais tanto, que 

a gente emendou a madrugada e só saiu 

às cinco horas da tarde do dia seguinte. E 

quase apanhei da mulher quando cheguei 

em casa.

Das plantações de cana-de-açucar 

para o IPEN: essa é a trajetória de

Pedro Mariano, 69, o servidor mais

antigo em atividade. Por sua 

dedicação, ele recebeu 

homenagem nas comemorações 

dos 61 anos do Instituto. ‘Mais 

tempo de IPEN do que de casado’

Milésima amostra analisada é tese no IPEN
O Laboratório Multiusuário de Análises por 

Difração de Raios X (DRX), do Centro do 

Combustível Nuclear (CCN), registrou, no 

final de outubro, a milésima amostra 

analisada, um marco importante para a 

unidade e para o IPEN, considerando que 

o equipamento é relativamente novo – foi 

adquirido em 2014, por meio de projeto 

Finep. Por uma oportuna coincidência, o 

material analisado é de uma pesquisa do 

próprio Instituto, razão para que o fato 

fosse duplamente comemorado. 

A difração de raios X é uma das técnicas 

analíticas mais poderosas para 

caracterização de materiais sólidos (que 

são materiais cristalinos em sua maioria). 

Além de não destrutiva, a análise é rápida 

e utiliza pouca quantidade de amostra, 

normalmente sem muitos requisitos de 

preparação. Assim, é muito empregada na 

análise de polímeros, metais, 

semicondutores, minerais, fármacos e até 

obras de arte. É por meio da análise por 

DRX que os pesquisadores obtêm 

informações qualitativas e quantitativas 

das fases cristalinas presentes no material, 

do teor de cristalinidade e de sua a 

estrutura cristalina. 

"Como a própria definição da técnica, é 

uma análise que se baseia na aplicação de 

raios X no material. Com o fenômeno da 

difração, que acontece no interior desse 

material, nós conseguimos analisar a 

distâncias dos planos cristalinos que o 

compõem. É como se fosse a 'impressão 

digital' do material, porque cada um 

possui um padrão de difração específico”, 

explica o químico Rafael Henrique Lazzari 

Garcia, pesquisador do CCN e 

coordenador do Laboratório. 

Essa "impressão digital”, que é o padrão de 

difração virtualmente único para cada 

material quando submetido a raios X, é 

importante para caracterização de 

qualquer estrutura sólida. Mesmo em uma 

mistura de substâncias, cada uma produz 

seu padrão independentemente da outra. 

Rafael explica que parâmetros de síntese e 

processamento dos materiais também 

modificam o padrão de difração. Assim, a 

DRX é uma ferramenta não só de controle 

de qualidade, mas também para 

identificação, pesquisa e desenvolvimento 

de novos materiais.

"Um dos nossos focos principais é o 

controle de qualidade. Porque na etapa de 

produção do material físsil que vai dentro 

do combustível nuclear, é preciso ter 

controle das fases cristalinas que estão 

sendo produzidas. No combustível do 

Reator IEA-R1, é utilizado siliceto de 

urânio. Na etapa de fusão do urânio com 

silício, realizada no CCN, várias fases 

cristalinas de siliceto de urânio podem ser 

formadas, e cada uma delas possui 

comportamento diferente sob irradiação, 

no reator. Assim, esse controle de 

qualidade é fundamental para a segurança 

da operação do reator”, diz Rafael.

Para o pesquisador, chegar a essa marca 

traz a sensação de que o grupo está 

realizando um "trabalho valioso”. "Ficamos 

muito felizes de poder contribuir com as 

pesquisas de todos os que vêm aqui e de 

fazer com que o valor investido no 

equipamento – mais de US$ 100 mil – 

esteja dando retorno”.

Segundo Rafael, o caráter multiusuário 

também é importante porque possibilita 

novas parcerias e resultados de maior 

impacto. O trabalho em colaboração, 

destaca Rafael, é fundamental para o 

avanço de qualquer pesquisa, e é um dos 

conceitos que se busca no Laboratório de 

Análises por DRX. 

"Nós trabalhos de forma cooperativa. O 

CCN tem várias atividades, inclusive a 

produção, então, dar esse apoio técnico é 

fundamental para o Centro, mas também 

para mim, pela possibilidade de aprender 

e de contribuir para a pesquisa do setor e 

do Brasil”, diz José Marcos,  técnico 

responsável pela milésima análise. 

aRafael e José Marcos exibem, orgulhosos, a 1000  amostra analisada no Laboratório do CCN

A pesquisa 

A milésima amostra foi alumineto de 

urânio, um material que está sendo 

estudado para utilização como alvo de 

urânio para a produção de 

molibidênio-99 no Reator 
99Multipropósito Brasileiro (RMB). O Mo 

é principal matéria-prima para o 
99mradioisótopo tecnécio, que serve 

como base para mais de 30 outros 

radioisótopos utilizados em 80% dos 

procedimentos de medicina nuclear. 

Atualmente, é importado da Argentina, 

Rússia e África do Sul, Com o RMB em 

operação, a expectativa é de o Brasil 

adquira autossuficiência na produção.

"Minha pesquisa visa desenvolver a 

tecnologia de fabricação de alvos de 

irradiação, que são miniplacas de 

aluminetos de urânio destinadas à 
99produção de Mo em reatores 

produtores de radioisótopos. Para isso, 

são necessárias as análises de difração 

de raios X para se conhecer e 

quantificar as fases cristalinas dos 

aluminetos de urânio presentes nessas 

miniplacas. Dessa forma, é fundamental 

termos esse equipamento, pois permite 

garantir um controle de qualidade em 

toda cadeia produtiva das miniplacas”, 

afirma Giovanni Romeiro Conturbia, 

servidor e doutorando em Tecnologia 

Nuclear (IPEN/USP). Essas miniplacas 

serão, no futuro, irradiadas no RMB, 

para a produção de Mo-99/Tc99m.
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Dez profissionais que desenvolvem 

atividades com reatores nucleares de 

pesquisa em países da América Latina e 

Caribe participaram do "Train the 

trainers workshop on utilization, 

operation and maintanance and safety of 

research reactors” ("Workshop para 

treinar os treinadores na utilização, 

operação e manutenção e segurança de 

reatores de pesquisa”, em tradução 

livre), promovido pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA) 

de 11 a 15 de setembro, no Centro do 

Reator de Pesquisas (CRPq) do IPEN.

De acordo com Nuno Pessoa Barradas, 

consultor de Reatores Nucleares na 

AIEA, o workshop faz parte de um 

projeto maior que é o de desenvolver 

um programa de capacitação com vistas 

a garantir a operação sustentável de 

reatores nucleares de pesquisa através 

de treinamento pessoal para todos os 

países membros da Agência. 

"Constatamos que há dificuldades na 

passagem do conhecimento de uma 

geração de profissionais para outra. E 

uma das maneiras de preencher essa 

lacuna é promover cursos e-learning e 

depois workshops como este”, disse.

Os cursos e-learnings (modelo de 

ensino não presencial apoiado em 

tecnologias) são elaborados sob a 

chancela da AIEA e avaliados por um 

conjunto de peritos internacionais da 

área específica das aplicações dos 

reatores de pesquisa. Depois de 

aprovados pelos peritos, são 

disponibilizados aos estados membros 

da AIEA, destinados a profissionais e 

estudantes em início de carreira. Depois, 

são realizados encontros presenciais em 

instituições que têm atividades com 

reatores de pesquisa.

"Pretendemos oferecer uma base de 

conhecimento eficiente para quem está 

começando. Os e-learnings. Eles 

adquirem conhecimentos que depois 

complementam pela experiência prática 

e interação com outros colegas de 

outros países, como está ocorrendo 

aqui”, completou Barradas.

Este foi o primeiro curso realizado no 

Brasil, no âmbito desse projeto maior da 

AIEA. "Mas já enviamos pessoal, sete 

profissionais, para trocarem experiências 

no Peru, Colômbia, Argentina, República 

Checa e Viena. Ainda há outros eventos 

programados em outros países. Sem 

dúvida, os países sairão bem melhores 

do que entraram neste projeto devido 

aos conhecimentos compartilhados”, 

acredita o pesquisador Frederico 

Genezini, gerente do CRPq e 

organizador do workshop, pelo IPEN.

Foi a própria Agência que selecionou os 

11 participantes (dois do Chile, dois do 

México, um da Argentina, um da 

Colômbia e dois do Peru), incluindo 

Hoan-Sung Jung, membro 

representante da AIEA, cuja sede é em 

Viena, Áustria. "Como diz o nome do 

curso, o objetivo é treinar treinadores, 

isto é, o que temos aqui são 

profissionais de altíssimo nível, 

responsáveis nos seus países por ensinar 

outras pessoas, que vieram trocar 

conhecimentos, experiências, boas 

praticas, enfim, aprender uns com os 

outros”, salientou Barradas.

A programação incluiu uma visita ao 

Reator Nuclear de Pesquisas IEA-R1, o 

primeiro do IPEN a entrar em operação, 

há 60 anos. Os participantes foram 

recebidos por pesquisadores e técnicos, 

que demonstraram o passo a passo no 

processo de produção de radioisótopos. 

Na oportunidade, visitaram a piscina do 

reator e ficaram impressionados com a 

estrutura.

A engenheira nuclear Denet Soler, da 

Comisión Chilena de Energía Nuclear 

(CCHEN), única mulher no curso, disse 

que o workshop foi muito interessante 

sob vários aspectos, sobretudo porque 

"mostrou a importância do trabalho que 

o grupo do Brasil tem na área de 

Capacitando profissionais
da América Latina e Caribe  

OPERAÇÃO "SUSTENTÁVEL" EM REATORES

Patrocinado pela Agência Internacional de Energia Atômica, que 
reconhece sua competência na área nuclear, IPEN realiza 
workshop para treinar profissionais que atuam na operação, 
manutenção e segurança de reatores nucleares de pesquisa

reatores, com domínio em todas as 

temáticas debatidas ao longo do curso”. 

"Creio que é uma ‘tremendíssima’ 

oportunidade para todos, e vamos        

sair com muitas ideias que poderemos 

implementar nos nossos países”, disse, 

acrescentando que também possibilitou-

lhe demonstrar, através de sua presença, 

que há muitas mulheres trabalhando de 

forma competente na área nuclear”.

"O IPEN é fantástico"

O mexicano Jaime Hernandes Galeana,  

do Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ), destacou "o grande 

esforço da equipe do IPEN para oferecer 

esse treinamento que foi muito 

enriquecedor”. Opinião compartilhada 

por Barradas: "O IPEN é fantástico, tanto 

pelas instalações quanto pelas técnicas 

em torno dos dois reatores, como 

"O curso foi uma oportunidade

para todos, e vamos sair com 

muitas ideias que poderemos 

implementar nos nossos países. 

Ao mesmo tempo, nos

possibilitou demonstrar que há

mulheres trabalhando de forma 

competente na área nuclear"

Denise Soler, da 
Comissión Chilena 
de Energía Nuclear
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também pelas pessoas que aqui estão, 

que se mostraram profissionais e 

bastante receptivas”.

Renovação ameaçada

Atividades de pesquisas ameaçadas pela 

falta de pessoal, devido à aposentadoria 

de servidores sem a devida reposição, 

não é um problema apenas do Brasil. E, 

como observa Barrradas, em alguns 

casos, aposentados são substituídos por 

pessoas competentes, mas que não têm a 

mesma experiência para atuar em uma 

área tão peculiar.

"Imagine que há um centro de pesquisa 

que está a funcionar muito bem, mas 

chega um novo conjunto de estudantes e 

técnicos de alto nível, mas inexperientes. 

Como disse, eles podem se utilizar dos 

nossos e-learnings como ponto de 

partida", explica.

Barradas afirma que, nos cursos 

presenciais, através das apresentações 

que fazem dos programas nos seus 

países, os profissionais aprendem com o 

feedback que recebem dos colegas e 

com as aulas teóricas que explicam uma 

série de aspectos das técnicas 

relacionadas à operação, manutenção e 

utilização seguras de reatores.

"Esse programa da AIEA tem como 

principal meta promover conhecimentos 

de modo a garantir maior segurança em 

todas as atividades desenvolvidas em 

reatores nucleares de pesquisa. Quando 

realizamos esse tipo de treinamento 

estamos, na realidade, focando na 

segurança das operações, em todos os 

seus níveis.". 

Colaboração é o caminho

Na abertura do workshop, a equipe foi 

recebida pelo superintendente do IPEN, 

Wilson Aparecido Parejo Calvo, que deu 

as boas-vindas com uma breve 

apresentação do Instituto, e pelo 

gerente do CRPq, Frederico Genezini. 

Em seguida, Barradas se pronunciou 

destacando a importância de um evento 

dessa natureza numa "instituição que 

tem muito conhecimento, como o IPEN”.

"O IPEN abriu suas portas, o que é 

muito bom porque revela uma vontade 

de colaborar em nível internacional, que, 

na nossa visão, é o caminho certo a 

seguir”, concluiu Barradas.

Segurança das operações 

é o foco dos treinamentos

Barradas: "Impressionado com o IPEN"

Visita ao Reator IEA-R1 impressionou os participantes do workshop, que conheceram o passo a passo da produção de radioisótopos  

"O IPEN é fantástico, tanto     

pelas instalações e técnicas em 

torno dos dois reatores, e 

também pelas pessoas, que se 

mostraram profissionais e 

bastante receptivas”

Nuno Barradas, assessor da AIEA
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ALUMINETO DE URÂNIO

Quase cinco décadas dedicadas ao IPEN
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encarregado Arnaldo, que gostava muito 

de mim, me levou para a hidráulica, onde 

fiquei como ajudante. Não conhecia nada, 

mas fui ficando.

Desde então o senhor está na 

hidráulica...

Sim, fiz o curso no SENAI e fiquei. Mas 

muitas vezes pensei em ir embora, pois o 

meu salário era menor do que o das 

meninas da zeladoria. E como eu já 

conhecia um pouco, poderia conseguir 

outro trabalho. Só que eu pensei que 

alguma hora a situação iria melhorar. Mais 

tarde eu prestei concurso aqui pro IPEN e 

passei para encanador, trabalhando na 

manutenção. Mas, olha, eu já sofri muito 

aqui no IPEN, viu?

Como assim?

Carreguei caminhão de terra, fiz muito 

serviço duro, e ainda atrasava o salário. 

Saía o pagamento para os demais e para a 

gente não saía, inclusive na véspera de 

carnaval, quando a gente quer se divertir 

O senhor está há quase cinco décadas 

no IPEN. Como foi o seu começo aqui?

Eu vim do interior, cortava cana na Usina 

Barra Grande e entrei aqui no IPEN como 

braçal, para trabalhar no jardim. Foram 

vários anos até eu chegar aqui onde hoje é 

a hidráulica. Todas as vezes que aparecia 

problema nas tubulações, os encanadores 

chamavam eu e outro colega, o Manoel, 

para cavar a terra e fazer as valetas para 

eles fazerem a tubulação. Quando a gente 

terminava o serviço, a gente tentava dar 

uma ‘encostadinha’, mas os encarregados 

do jardim não deixavam, vinham e tiravam 

a gente e já mandavam para outro serviço. 

Certo dia, eu estava trabalhando no 

Biotério, nos jardins internos, e chegou o 

encarregado e falou que eu já tinha outra 

valeta para abrir. Eu fiquei aborrecido, bati 

a enxada no chão e falei que nunca mais ia 

voltar para o jardim. E foi o aconteceu. O 

um pouco porque ninguém é de ferro, né? 

[risos]. E tinha um encarregado que só me 

chamava, mesmo quando os outros três 

encanadores estavam livres. E já aconteceu 

de eu vir umas quatro vezes na 

madrugada para emergência. Quando o 

bip tocava meia-noite, uma da madrugada, 

dava até dor-de-barriga. Eu tinha que sair, 

achar um orelhão, ligar pra cá, pra depois 

a perua me buscar em casa. O difícil era 

levantar da cama pra ligar pra perua vir 

pegar em casa.

Então, o senhor gosta de sofrer, não é? 

Porque não quer embora... [risos]

{Risos] Agora eu já acostumei, já estou 

bem. E eu gosto do que eu faço, e eu 

sempre fui de opinião, acho que isso 

ajudou. Teve um dia que eu questionei o 

encarregado que chamava eu para todos 

os trabalhos, ele disse para eu não 

esquentar a cabeça que ele confiava no 

meu serviço. Um dia ele me chamou e 

disse: - "De hoje em diante você é o chefe 

da hidráulica". Então, acabou dando certo 

e eu estou aqui.

E como está hoje o setor e seu trabalho?

Ah, hoje a equipe é bem melhor, sabe? 

Graças a Deus! Trabalham aqui eu, um 

terceirizado e mais dois, o Severino 

[Ferreira da Silva], e o Valdeci [Donizeti dos 

Santos]. O Antônio é o terceirizado.

E sua família não reclama de tanto 

tempo dedicado ao IPEN?

Olha, na verdade, minha mulher não gosta 

não. Ela me pergunta por que eu continuo, 

mas eu não gosto de ficar em casa, sem 

fazer nada. Eu venho aqui, chego cedo, 

passo dia, tomo banho e vou embora. Eu 

gosto, e vou ficando.

O que o senhor faz quando não está 

trabalhando?

Não gosto de sair de casa, não. Essa 

história de ir pra rua não é comigo. Gosto 

de futebol, de ver o meu jogo em casa... 

não vou mais ao estádio, nem lembro mais 

quando tempo faz que não vou mais. Tem 

uma coisa: só vejo jogo quando é cedo, 

esses que passam dez da noite não vejo 

não. Durmo muito cedo.

Mas o senhor não é mais um corintiano 

não, é?

Nada, sou São Paulo.

Fanático?

{Risos] Sim. Quando o São Paulo ganhou 

aquele monte de títulos, eu sabia que em 

qualquer jogo, mesmo um clássico, não 

tinha pra ninguém. Eu já sabia: - "ganhou"; 

só não sabia de quanto.

Voltando ao trabalho, o senhor já 

começa a pensar em parar?

Olha, por enquanto não. 

Mesmo com a pressão da esposa?

Sim, enquanto der pra eu ficar vindo, eu 

venho. Eu já disse pra ela. Eu gosto daqui, 

gosto muito. É uma vida aqui dentro, 

nunca vou falar mal daqui.

O senhor tem mais tempo de IPEN do 

que de casamento? [risos]

Tenho!! [com ênfase] Muito mais!! 

[gargalhando]. Estou casado há menos de 

30 anos. Minha esposa trabalhou aqui, 

primeiro na zeladoria, depois de copeira. 

Agora, ela está em casa e ainda fica brava 

comigo, às vezes. É que hoje é muito difícil 

de ter ocorrência, mas muitas vezes, eu 

estava até de férias, o telefone tocava, eu 

jantando, ela dizia: - Mas já está 

atendendo telefone pra ir pro IPEN?

Alguma curiosidade nessas quase cinco 

décadas de IPEN?

Se eu te disser que já cheguei a dormir 

aqui, trabalhando, você acredita? Dormi. 

Um dia, teve tanto serviço, mais tanto, que 

a gente emendou a madrugada e só saiu 

às cinco horas da tarde do dia seguinte. E 

quase apanhei da mulher quando cheguei 

em casa. Mas é assim quando a gente 

gosta do que faz.

Das plantações de cana-de-açucar 

para o IPEN: essa é a trajetória de

Pedro Mariano, 69, o servidor mais

antigo em atividade. Por sua 

dedicação, ele recebeu 

homenagem nas comemorações 

dos 61 anos do Instituto. ‘Mais 

tempo de IPEN do que de casado’

Milésima amostra analisada é tese no IPEN
O Laboratório Multiusuário de Análises por 

Difração de Raios X (DRX), do Centro do 

Combustível Nuclear (CCN), registrou, no 

final de outubro, a milésima amostra 

analisada, um marco importante para a 

unidade e para o IPEN, considerando que 

o equipamento é relativamente novo – foi 

adquirido em 2014, por meio de projeto 

Finep. Por uma oportuna coincidência, o 

material analisado é de uma pesquisa do 

próprio Instituto, razão para que o fato 

fosse duplamente comemorado. 

A difração de raios X é uma das técnicas 

analíticas mais poderosas para 

caracterização de materiais sólidos (que 

são materiais cristalinos em sua maioria). 

Além de não destrutiva, a análise é rápida 

e utiliza pouca quantidade de amostra, 

normalmente sem muitos requisitos de 

preparação. Assim, é muito empregada na 

análise de polímeros, metais, 

semicondutores, minerais, fármacos e até 

obras de arte. É por meio da análise por 

DRX que os pesquisadores obtêm 

informações qualitativas e quantitativas 

das fases cristalinas presentes no material, 

do teor de cristalinidade e de sua a 

estrutura cristalina. 

"Como a própria definição da técnica, é 

uma análise que se baseia na aplicação de 

raios X no material. Com o fenômeno da 

difração, que acontece no interior desse 

material, nós conseguimos analisar a 

distâncias dos planos cristalinos que o 

compõem. É como se fosse a 'impressão 

digital' do material, porque cada um 

possui um padrão de difração específico”, 

explica o químico Rafael Henrique Lazzari 

Garcia, pesquisador do CCN e 

coordenador do Laboratório. 

Essa "impressão digital”, que é o padrão de 

difração virtualmente único para cada 

material quando submetido a raios X, é 

importante para caracterização de 

qualquer estrutura sólida. Mesmo em uma 

mistura de substâncias, cada uma produz 

seu padrão independentemente da outra. 

Rafael explica que parâmetros de síntese e 

processamento dos materiais também 

modificam o padrão de difração. Assim, a 

DRX é uma ferramenta não só de controle 

de qualidade, mas também para 

identificação, pesquisa e desenvolvimento 

de novos materiais.

"Um dos nossos focos principais é o 

controle de qualidade. Porque na etapa de 

produção do material físsil que vai dentro 

do combustível nuclear, é preciso ter 

controle das fases cristalinas que estão 

sendo produzidas. No combustível do 

Reator IEA-R1, é utilizado siliceto de 

urânio. Na etapa de fusão do urânio com 

silício, realizada no CCN, várias fases 

cristalinas de siliceto de urânio podem ser 

formadas, e cada uma delas possui 

comportamento diferente sob irradiação, 

no reator. Assim, esse controle de 

qualidade é fundamental para a segurança 

da operação do reator”, diz Rafael.

Para o pesquisador, chegar a essa marca 

traz a sensação de que o grupo está 

realizando um "trabalho valioso”. "Ficamos 

muito felizes de poder contribuir com as 

pesquisas de todos os que vêm aqui e de 

fazer com que o valor investido no 

equipamento – mais de US$ 100 mil – 

esteja dando retorno”.

Segundo Rafael, o caráter multiusuário 

também é importante porque possibilita 

novas parcerias e resultados de maior 

impacto. O trabalho em colaboração, 

destaca Rafael, é fundamental para o 

avanço de qualquer pesquisa, e é um dos 

conceitos que se busca no Laboratório de 

Análises por DRX. 

"Nós trabalhos de forma cooperativa. O 

CCN tem várias atividades, inclusive a 

produção, então, dar esse apoio técnico é 

fundamental para o Centro, mas também 

para mim, pela possibilidade de aprender 

e de contribuir para a pesquisa do setor e 

do Brasil”, diz José Marcos,  técnico 

responsável pela milésima análise. 

aRafael e José Marcos exibem, orgulhosos, a 1000  amostra analisada no Laboratório do CCN

A pesquisa 

A milésima amostra foi alumineto de 

urânio, um material que está sendo 

estudado para utilização como alvo de 

urânio para a produção de 

molibidênio-99 no Reator 
99Multipropósito Brasileiro (RMB). O Mo 

é principal matéria-prima para o 
99mradioisótopo tecnécio, que serve 

como base para mais de 30 outros 

radioisótopos utilizados em 80% dos 

procedimentos de medicina nuclear. 

Atualmente, é importado da Argentina, 

Rússia e África do Sul, Com o RMB em 

operação, a expectativa é de o Brasil 

adquira autossuficiência na produção.

"Minha pesquisa visa desenvolver a 

tecnologia de fabricação de alvos de 

irradiação, que são miniplacas de 

aluminetos de urânio destinadas à 
99produção de Mo em reatores 

produtores de radioisótopos. Para isso, 

são necessárias as análises de difração 

de raios X para se conhecer e 

quantificar as fases cristalinas dos 

aluminetos de urânio presentes nessas 

miniplacas. Dessa forma, é fundamental 

termos esse equipamento, pois permite 

garantir um controle de qualidade em 

toda cadeia produtiva das miniplacas”, 

afirma Giovanni Romeiro Conturbia, 

servidor e doutorando em Tecnologia 

Nuclear (IPEN/USP). Essas miniplacas 

serão, no futuro, irradiadas no RMB, 

para a produção de Mo-99/Tc99m.
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TECNOLOGIA DAS RADIAÇÕES"IMPRESSIONADO"

WNU realiza treinamento internacional no IPEN 
O IPEN sediou, durante o período de 16 a 

27 de outubro de 2017, a 4th WNU School 

on Radiation Technologies Field, promovida 

pela World Nuclear University, com apoio 

da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA). Trata-se de um 

treinamento voltado para profissionais que 

atuam na área de tecnologia das radiações 

ionizantes e tem como objetivo formar 

novas lideranças nos países membros da 

AIEA em todos os continentes.

Foram 12 dias de muito aprendizado e 

expectativa dos participantes. "O curso foi 

muito bom, uma experiência única de 

contato com experts em aplicações de 

diferentes tecnologias de radiação de 

outros países. De forma geral, cada 

palestra foi enriquecedora, com temas 

diversificados. Não dá nem para apontar 

uma que tenha sido melhor do que a 

outra", afirmou o doutorando  Javier 

Gonzalez Mantecon, engenheiro nuclear 

pelo Instituto Superior de Tecnologías y 

Ciencias Aplicadas (InSTEC), de Cuba. Além 

dele, participam profissionais de China, Irã, 

Egito, Cazaquistão, Namíbia, Polônia, 

Portugal, África do Sul, Canadá, Vietnã, e 

também os brasileiros.

Esta foi a primeira vez que a WNU realizou 

9

esse treinamento na América Latina. A 

proposta da instituição é oferecer uma 

ampla visão geral do campo de produção 

de radioisótopos e tecnologias de 

radiação, bem como as tendências e 

principais problemas encontrados pelos 

profissionais nesta área, além de 

desenvolver habilidades essenciais para 

liderança, comunicação e gerenciamento 

de projetos. "Uma oportunidade única 

para desenvolver uma rede mundial de 

especialistas em radiação", segundo 

Patricia Wieland, coordenadora do evento.

O programa intensivo de duas semanas 

contou com palestras de especialistas em 

radioisótopos e em tecnologias de 

radiação, trabalhos em grupos em que os 

participantes analisaram estudos de caso e 

desenvolveram propostas para resolver 

problemas relacionados à tecnologia de 

radiações, foram realizadas também visitas 

técnicas a sites que atuam na área, no caso 

do IPEN, o Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR).

O IPEN foi escolhido como sede pelo fato 

de ser reconhecidamente uma referência 

continental em pesquisa e 

desenvolvimento nas áreas de 

radiofarmácia, ciência e tecnologia nuclear, 

reatores nucleares e ciclo de combustível, 

energias renováveis, materiais e 

nanotecnologia, biotecnologia e 

tecnologias de laser, entre outras. A 

expectativa, agora,, segundo o 

superintendente Wilson Calvo, é estreitar a 

parceria com a WNU e consolidar ações de 

internacionalização em curso no Instituto.

"É muito importante essa aproximação 

com a World Nuclear University, uma 

referência no mundo para a formação de 

líderes na área nuclear”, afirmou Calvo. 

As duas primeiras edições, em 2010 e 

2012, foram no Korea Atomic Energy 

Research Institute (KAERI), na Coréia, e a 

última, em 2014, foi no Hamad Medical 

Corporation, em Doha, no Qatar. "O fato 

de ser o primeiro organizado no 

continente americano, e principalmente no 

IPEN, é um marco importante para nós”, 

acrescentou Calvo. O superintendente 

destaca também que é mais um passo à 

consolidação do programa de 

internacionalização do Instituto. 

A WNU é sediada em Londres, Reino 

Unido. Foi inaugurada em 2003 e abrange 

instituições de ensino nuclear em 30 

países. (Mais sobre o evento na página 10)

Participantes do treinamento comemoram o sucesso e o aprendizado que o treinamento ofereceu

‘IPEN é formidável’, afirma dirigente do IEAv
A multidisciplinaridade do IPEN 

impressionou a comitiva do Instituto de 

Estudos Avançados (IEAv), do Ministério da 

Defesa (MD), que visitou o Instituto em 22 

de setembro com objetivo de estabelecer 

parceria interinstitucional no âmbito de 

pesquisas correlatas. "Sairemos daqui com 

as melhores impressões e com a 

expectativa de colaboração mútua. Várias 

atividades que realizamos no IEAv são 

muito parecidas, mas com capacidades 

menores, pois nossa estrutura é 

puramente pesquisa. Acredito que, em 

parceria, podemos trazer os nossos 

trabalhos mais próximos de uma realidade 

e fazer as investigações científicas”, 

afirmou Osvaldo Catsumi Imamura, 

subdiretor técnico do IEAv.

Segundo ele, o MD está passando por 

mudanças e "somente há pouco tempo o 

DCTA como um todo tomou ciência da 

infra-estrutura que seria disponibilizada 

para atividades de C&T”. Imamura se 

refere ao Departamento de Ciência e 

Tecnologia Aeroespacial (DCTA), aos qual o 

IEAv está vinculado. Das suas cinco linhas 

de pesquisa, o IPEN atua com excelência 

em duas delas: Lasers, Óptica e Aplicações 

e Tecnologia Nuclear Aplicada. As outras 

três são Aerodinâmica e Hipersônica; 

Geointeligência; e Sensores e Atuadores.

 "Já realizamos alguns trabalhos juntos, no 

âmbito do ensino, mas eu só conhecia 

uma pequena parte por meio das pessoas 

que trabalham comigo e estudaram aqui. 

Hoje vejo que manter essa estrutura 

funcionando e organizada dessa maneira é 

realmente formidável”, acrescentou 

Osvaldo Imamura.

A visita teve duas etapas: pela manhã, a 

comitiva se reuniu com o superintendente 

Wilson Calvo, o diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), Marcelo 

Linardi, e gerentes de Centros de Pesquisa. 

À tarde, visitaram o Reator Nuclear 

IPEN/MB-01, o Irradiador Multipropósito 

de Cobalto-60 e o Acelerador de Elétrons 

(ambos no Centro de Tecnologia das 

Radiações) e o Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA).

Linardi fez uma apresentação geral do 

IPEN e seus principais indicadores. O 

diretor destacou que o Instituto já fez 

muita inovação no passado, "quando nem 

se falava muito nisso”, e que, "depois de 

ter entregue a tecnologia nuclear para a 

sociedade, o IPEN se reinventou e é um 

‘instituto singular’”. O "carro-chefe” são os 

38 radiofármacos produzidos, porém as 

pesquisas na área nuclear, as publicações 

de alto impacto, o programa de pós-

graduação de excelência (nota 6 na Capes) 

e o Repositório Institucional (acesso livre a 

toda a produção científica) levaram o IPEN 

a uma "maturidade científica de nível 

internacional”, segundo Linardi.

Imamura fez um breve relato histórico do 

IEAv e afirmou que a situação não é muito 

diferente. Como vocês, estamos perdendo 

técnicos e doutores, daí a necessidade de 

caracterizar as ações para uma parceria 
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Laser de alta intensidade é tema de palestra

com o IPEN, a fim de alargar as nossas 

atividades”, afirmou Imamura.

Também participaram da comitiva 

Lamartine Nogueira Frutuoso Guimarães, 

Cláudio Antônio Frederico, Guilherme 

Borges Ribeiro e o Cap.R1 Mário Sérgio 

Rufino. Pelo IPEN, Jair Mengatti, diretor de 

Produtos e Serviços, Edson Goncalves 

Moreira (Centro do Reator de 

Pesquisas),Marcelo Da Silva Rocha (Centro 

de Engenharia Nuclear),Samir Luiz 

Somessari (Centro de Tecnologia das 

Radiações) e Marcus Paulo Raele (Centro 

de Lasers e Aplicações).

Imamura (à esquerda) e comitiva, durante visita ao Centro de Engenharia Nuclear (CEN)

IPEN NA FAPESP WEEK

O pesquisador Nilson Dias Vieira 

Junior (foto), do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA), foi um dos 

participantes brasileiros no "Fapesp 

Week 2017", realizado nos dias 18 e 

19 de setembro, em Nebraska e 

Texas, EUA. Em sua apresentação, 

Vieira discorreu sobre laser de alta 

intensidade e demais avanços 

científicos e tecnológicos 

desenvolvidos pelas instituições 

paulistas nessa área.

O "Fapesp Week" é um evento  

organizado pela Fundação de 

Amparo a Pesquisa do Estado de São 

Paulo e tem como objetivo estreitar 

os contatos entre pesquisadores 

brasileiros e 

estrangeiros 

para promoção 

de parcerias em 

diversos ramos 

da pesquisa 

científica. Essa 

última edição foi realizada  em 

conjunto com  a Universidade de 

Nebraska-Lincoln e a Universidade  

do Texas Tech. "Foi um evento de alto 

nível e me senti muito honrado de 

participar como palestrante brasileiro", 

disse o físico Nilson Dias, que foi 

superintendente do IPEN no período 

de 2008 a 2012. 
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Perspectiva"CENTRO COLABORADOR"

Wilson Calvo destaca parceria com AIEA

Uma das palestras mais esperadas na "4th 

WNU School on Radiation Technologies 

Field” foi a do ex-presidente da American 

Nuclear Society, Dr. Alan E. Waltar (foto), 

que abordou o tema "Radiation 

technologies and modern life”. 

Consultor sênior aposentado do 

Laboratório Nacional do Pacífico Noroeste 

(PNNL), em Richland, Washington (EUA), 

Waltar é autor do livro "Radiation and 

modern life – fulfilling Marie Curie’s 

dream” (Radiação e vida moderna – 

cumprindo o sonho de Marie Curie, em 

tradução livre), no qual oferece uma visão 

geral dos muitos benefícios e o potencial 

ainda não explorado da radiação.

Inspirada no livro, sua palestra abordou 

como esta importante fonte de energia foi 

aproveitada para servir uma infinidade de 

funções humanitárias, com exemplos de 

muitos usos de radiação na agricultura, 

medicina, geração de eletricidade, 

indústria moderna, transporte, segurança 

Ensino

Setembro/Outubro 2017

AVALIAÇÃO DA CAPES

IPEN mantém excelência na pós-graduação
O Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear IPEN/USP confirma a 

sua excelência, segundo a recente 

avaliação quadrienal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), fundação do Ministério 

da Educação (MEC) responsável pela 

expansão e consolidação da pós-

graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) em todos os estados 

brasileiros. Vinculado à área de 

Engenharias II, o Programa recebeu a nota 

6, considerada um "10” para a Diretoria de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) do Instituto.

"[A nota 6] É motivo para comemorar. É 

muito difícil, para um programa grande, 

como o nosso, ter nota 7, com os critérios 

atuais de avaliação. Portanto, nota 6, para 

o IPEN, é 10!”, afirmou Marcelo Linardi, 

diretor da DPDE. Segundo ele, o IPEN foi 

novamente muito bem conceituado por 

seu desempenho como um todo. Mas o 

diferencial mesmo, para Linardi, foram 

projetos de grande porte, de caráter 

nacional, com mais de R$ 5 milhões cada 

um. "Neste item fomos muito bem”, disse.

Delvonei Andrade (foto), presidente da 

Comissão de Pós-Graduação (CPG), 

ressalta que considerar o 6 "como um 10” 

não significa "acomodação”. 

"Evidentemente, estamos perseguindo a 

nota 7, porém, há que se lembrar que 

todos estão trabalhando nesse sentido. 

Temos alguns pontos fortes e também 

alguns pontos fracos. Entre os fortes 

podemos apontar a interdisciplinaridade 

do IPEN e a presença de dois reatores no 

Campus. Poucas universidades/centros de 

pesquisa têm isso no mundo. Por outro, 

não somos uma Universidade, onde 100% 

das atividades estão ligadas ao Ensino e 

Pesquisa”, lembrou Delvonei.

Os índices do IPEN têm melhorado ano a 

ano, com medidas consideradas "austeras” 

da CPG, de acordo com Linardi. Ele cita, 

como exemplo, a redução do número de 

docentes com produção incompatível com 

a nota 6. "Entretanto, outros programas 

têm feito o mesmo. Logo, é uma 

competição. Mas mantivemos a nota, o é 

muito bom pra casa. A queda desta nota 

(para 5) traria muitas desvantagens, tais 

como perda de verbas, bolsas etc., além de 

diminuir o prestígio, que atrai alunos, pois 

6 e 7 significam padrão de excelência 

internacional”, salientou.

3

Outra medida que ajudou muito, fruto de 

ação conjunta entre a Comissão de Pós-

Graduação (CPG) e a DPDE, foram os 

Acordos Acadêmicos, que trouxe um 

aporte de aproximadamente 300 alunos ao 

programa além do rotineiro, 

incrementando este índice dos docentes, 

segundo Linardi. "Havia, antes, 

reclamações para conseguir alunos. Isso 

acabou. Os nossos docentes têm, com os 

convênios, a possibilidade de ampliar o 

número de orientandos, critério 

importante para a Capes”, complementou 

o diretor da DPDE.
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Delvonei Andrade levanta uma questão 

que já vem sido apontada e discutida 

nas instituições. "A maneira como a 

CAPES vem avaliando os programas de 

Pós-Graduação no País está esgotada. É 

consenso que a metodologia foi boa no 

começo, porém, atualmente precisa ser 

(e será) revista para melhor representar 

a qualidade dos programas de Pós-

Graduação. Hoje podemos afirmar que 

o processo de avaliação está falho, 

levando a uma publicação excessiva de 

trabalhos com uma grande parte sem a 

qualidade desejada, somente para fins 

numéricos”, ponderou.

O presidente da CPG também aponta 

que há um excessivo número de 

docentes permanentes (DP), o que 

impacta diretamente (negativamente) 

na avaliação do PPG. "Certamente, há 

muito o que ser feito, e a coordenação 

do programa de Pós-Graduação vem 

fazendo isso progressivamente. Por 

exemplo, a diminuição do quadro de 

docentes permanentes (DP) menos 

produtivos. Nos últimos quatro anos, 

houve uma redução, em números 

aproximados, de 157 para algo em 

torno de 120 DPs. Contudo, nesse 

mesmo período houve uma mudança 

no sistema de coleta de dados, ficando 

mais difícil de apresentar os dados de 

maneira mais conveniente ao 

programa”, acrescentou Delvonei.

Um aspecto importante que ele 

menciona é a singularidade do 

Instituto: "O IPEN se destaca por suas 

características únicas: temos Pesquisa, 

Ensino, Desenvolvimento e Inovação 

como em nenhum outro instituto”.

Em termos de futuro, entre os aspectos 

que precisam de mais atenção para 

que o IPEN possa alcançar a nota 

máxima na próxima avaliação, o 

principal seria melhorar a coleta de 

informações para o Relatório CAPES. 

"Outra coisa seria vincular projetos de 

P&D e ações de Internacionalização ao 

item Docentes. A DPDE está atuando 

nisso e na questão do fluxo de 

informações”, complementou Linardi.

"Modelo esgotado", diz presidente da CPG

pública, proteção ambiental, exploração 

espacial e até mesmo arqueologia e artes. 

Estimando a contribuição financeira total 

de todos esses usos, Waltar afirmou que a 

tecnologia de radiação agora contribui 

com mais de US $ 420 bilhões para a 

economia dos EUA e fornece mais de 4,4 

milhões de empregos. Para o futuro, prevê 

uma melhoria contínua em muitas áreas 

da ciência, indústria e medicina, 

aproveitando o incrível potencial das ideias 

iniciais de Marie Curie.

Um dos momentos mais interessantes da 

palestra foi quando Waltar apontou as  

variadas presenças de radiação no 

universo: de objetos a alimentos e até 

partes do corpo humano. Para o 

pesquisador  Delvonei Andrade, a palestra 

foi considerada "uma aula de ciência", com 

abordagem simples e uma grande 

quantidade de informações valiosas, 

inclusive dissipando medos infundados 

acerca do tema. 

Walter encerrou dizendo que "talvez 

nenhum campo científico evocou tamanha 

paixão, manifestada pela polarização pro x 

contra, como o campo nuclear". 

Sobre o livro - A física nuclear Dr. Hélène 

Langevin-Joliot, neta de Marie Curie, 

assina a introdução do livro. Ela revela uma 

série de histórias interessantes e até agora 

desconhecidas sobre sua famosa família, 

que tem, por exemplo, vencedores de 

cinco Prêmios Nobel.

A realização da 4th WNU School on 

Radiation Technologies Field, promovida 

pela World Nuclear University, no IPEN, 

foi uma "excelente oportunidade" de 

aproximação entre o Instituto e a 

Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA), que financiou a 

participação de um profissional por país, 

dos 16 países presentes no evento.

Calvo considera "de suma importância” 

essa aproximação para que o IPEN 

possa se tornar um Centro Colaborador 

da AIEA, uma de suas metas como 

superintendente. "Quando 

apresentamos o plano de trabalho ao 

Conselho Superior do IPEN, colocamos 

como meta tornar o Instituto um Centro 

Colaborador da Agência. Ainda estamos 

avaliando se serão nucleadas várias 

áreas ou apenas indústria e saúde”, 

adianta o superintendente.

De acordo com Calvo, a vinda da 

diretora de Divisão de Ciências Físicas e 

Químicas da AIEA, Meera Venkatesh 

(foto), foi muito importante porque ela 

pôde conhecer as instalações e dar 

início ao processo para o aval ao 

Instituto como Centro Colaborador. 

Para se tornar um desses Centros, a 

instituição se candidata, os diretores da 

AIEA fazem uma avaliação do potencial 

do País e do candidato, e depois, se 

previamente aprovado, é elaborado o 

Plano de Trabalho para uma análise mais 

detalhada por parte da Agência.

Nesses Centros Colaboradores, a AIEA 

fomenta treinamento e capacitação, 

viabiliza o envio de experts do Instituto 

para outros países e, principalmente, 

alavanca novos projeto em áreas que 

são de interesse 

da Agência. "Por 

isso, quando a 

instituição faz a 

proposta, a 

Agência quer 

saber em que 

área é excelência, 

para, inclusive, 

verificar se já não 

existe em outro 

país, e só então é 

aprovada, e os 

projetos são 

direcionados para 

o novo Centro. 

No caso do IPEN, eu diria que o nosso 

foco imbatível é a medicina nuclear, 

saúde e indústria. Na região aqui, está 

consolidada há muito tempo”.

Meera Venkatesh visitou o Centro de 

Radiofarmácia (CR), o Centro de 

Tecnologia das Radiações (CTR) e o 

Centro do Combustível Nuclear (CCN). 

Apesar de não antecipar qualquer 

resultado, manifestou sua impressão 

positiva do IPEN: "Um Instituto que faz 

jus ao reconhecimento que tem".

Palestra de Alan Waltar foi ‘uma aula’ sobre radiação 
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Editorial

Diversidade de conquistas
O segundo grande evento foi a 4th WNU 
School on Radiation Technologies Field, 
promovida pela World Nuclear University, 
no Instituto. Trata-se de um treinamento 
voltado para profissionais que atuam na 
área de tecnologia das radiações 
ionizantes e tem como objetivo formar 
novas lideranças nos países membros da 
AIEA em todos os continentes (pág. 9). 

A realização da 4th WNU no IPEN foi 
destacada pelo superintendente Wilson 
Calvo, principalmente pela vinda da 
diretora de Divisão de Ciências Físicas e 
Químicas da AIEA, Meera Venkatesh.  O 
Instituto pleteia se candidatou a Centro 
Colaborador da Agência, e a visita de 
Meera também tinha a finalidade de 
avaliar se as condições estão de acordo 
com as exigências da AIEA, cuja parceria 
com o IPEN é de "suma importância" para 
a casa (pág. 10).

Na página 11, destaque para a aula/debate 
sobre tecnologias alternativas ao uso de 
animais na pesquisa, promovida no âmbito 
da disciplina “Biomateriais: Propriedade e 
Avaliação”, na pós-graduação. É uma 
discussão cada vez mais necessária em 
nível mundial, e contou com a participação 
da pesquisadora francesa Nathalie Alépée, 
da l'Oréal Research & Innovation (França). 

Toda essa diversidade no IPEN 
impressionou a comitiva do Instituto de 
Estudos Avançados (IEAv), que considerou 
o Instituto "formidável" (pág. 4).

Na página 8, uma divertida entrevista com 
o servidor mais antigo da casa: Pedro 
Mariano, que em janeiro de 2018 completa 
50 anos de Instituto. Por essa razão, ele 
recebeu justa homenagem nas 
comemorações do aniversário do IPEN, em 
agosto. Pedro é do interior e veio das 
plantações de cana-de-açucar para 
trabalhar "no jardim" do Instituto. Hoje, 
orgulha-se de trabalhar "na hidráulica".

O IPEN confirmou a excelência de seu 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nuclear com a USP na mais 

recente avaliação quadrienal da Capes, 

mantendo a sua nota 6. A notícia deixou a 

comunidade bastante satisfeita, mas há 

uma consciência geral de que é preciso 

avançar em alguns tópicos, como, por 

exemplo, a internacionalização, critério 

cada vez mais importante. Na página 3, os 

detalhes da avaliação bem como um 

posicionamento crítico da Comissão de 

Pós-Graduação (CPG) quanto aos critérios 

estabelecidos. 

Outra boa notícia é a análise da milésima 

amostra no Laboratório Multiusuário de 

Análises por Difração de Raios X (DRX), do 

Centro do Combustível Nuclear (CCN). Por 

coincidência, trata-se de uma pesquisa 

realizada no próprio Centro, no doutorado 

do servidor Giovanni Romeiro Conturbia.  

A amostra foi de alumineto de urânio, um 

material que está sendo estudado para 

utilização como alvo de urânio para a 

produção de molibidênio-99 no Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB). 

O grande destaque neste número, nas 
páginas 6 e 7, é o reconhecimenro 
internacional do protagonismo  do IPEN 
na área nuclear, que pode ser evidenciado 
em dois grandes eventos. O primeiro, 
patrocinado pela Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA), foi  o workshop 
dirigido a profissionais de operação, 
manutenção e segurança de reatores de 
pesquisa na América Latina e Caribe. O 
objetivo da Agência é formar pessoas de 
modo a promover operação "sustentável" 
de reatores. Nuno Pessoa Barradas, 
consultor de Reatores Nucleares na AIEA, 
elogiou o evento e chegou a declarar sua 
admiração em relação ao trabalho 
desenvolvido pelo IPEN.
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é que todo novo produto precisa 

comprovar sua segurança ou eficácia 

biológica por meio de metodologias 

descritas na resolução. O objetivo é a 

redução, substituição e refinamento do 

uso de animais em atividades de produto 

e desenvolvimento e registro de 

produtos”, afirma a professora Fabiana 

Medeiros, que também é pesquisadora e 

diretora de inovação do Laboratório 

Biosinteses.  Segundo ela, as tecnologias 

alternativas mais comuns são 

principalmente ensaios in vitro que 

utilizam modernos conceitos como o RHE 

- Epiderme Humana Reconstruída.

Uma das mais recentes experiências de 

pesquisas usando essa metodologia in 

vitro é o estudo de irritação dérmica 

realizado pelo Biosintesis, em substituição 

aos testes tradicionais feitos em coelhos. 

O Biosintesis foi o primeiro laboratório do 

país a obter reconhecimento internacional 

em Boas Práticas de Laboratório (BPL) do 

Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para 

testes dessa natureza.  

“O estudo de irritação dérmica in vitro, por 

exemplo, garante maior qualidade de 

resultados, prazos mais rápidos e atende 

melhor a demandas das empresas, por 

conta dos elevados requisitos técnicos e 

da ética corporativa. É também uma 

grande conquista para a ciência no Brasil, 

possibilitando o desenvolvimento de 

novos protocolos e produtos mais 

seguros”, conclui.

Nesse sentido, o debate foi muito 

oportuno, avaliam as professoras. Ao final, 

Alepee elogiou o alto nível do debate. "Em 

nenhuma palestra houve tantos 

questionamentos pertinentes", disse.

EXPERIÊNCIA EUROPEIA

Um dos procedimentos mais controversos 

da pesquisa científica, o uso de animais 

em testes para produtos de saúde, foi 

assunto de aula seguida de debate na 

disciplina “Biomateriais: Propriedade e 

Avaliação”, do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia Nuclear 

IPEN/USP. A convite das professoras 

Monica Mathor, Fabiana Medeiros e Olga 

Higa, a pesquisadora francesa Nathalie 

Alépée, da l'Oréal Research & Innovation 

(França), fez uma apresentação o tema 

“Implementação, aplicações e tecnologias 

alternativas ao uso de animais em 

experimentos do Brasil”.

É fato que, sem as pesquisas com testes 

em animais, a medicina não teria chegado 

aos avanços de hoje: de um simples 

analgésico ao mais moderno 

"Por conta do pioneirismo do IPEN

em parceria com a Biosintesis, 

nos estudos com métodos 

alternativos, em 2018 iremos 

estender esta discussão em 

novos eventos e com a 

participação de outros convidados"

Professora Fabiana Silva 

Alternativas ao uso de animais em discussão

Ensaios in vitro já começam a ser implementados no Brasil
A tendência é que a discussão, aos 

poucos, vá ganhando força no Brasil. 

Publicada em 3 de julho de 2014, a RN no 

17 do Concea recomenda a utilização de 

métodos alternativos em testes científicos 

no País, mas essa ainda é uma prática 

incipiente na comunidade científica 

nacional. Na União Europeia, as restrições 

começaram em 2010, valendo para todos 

os países membros – os laboratórios têm 

de solicitar aprovação do governo antes 

de utilizar qualquer tipo de animal em 

testes. Ainda assim, existem leis que 

reconhecem a necessidade de testes em 

animais, na ausência de métodos 

alternativos que assegurem a garantia e 

proteção da saúde humana.

Dificilmente será possível substituir 100% 

os animais, apesar de o Concea determinar 

prazo limite [setembro de 2019] para a 

total substituição. “A proposta do Concea 

toxicologia investigativa e relação de 

órgãos europeus sobre testes alternativos 

para animais – como também discutir e 

debater o que já tem sido feito no Brasil, 

nessa direção, em cumprimento à 

Resolução Normativa nº 17 do Concea 

(Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal).

“O debate foi muito proveitoso, tivemos 

sala cheia, mais de 50 pessoas, inclusive de 

outros Centros de Pesquisa do IPEN”, 

afirmou a professora Monica Mathor, 

pesquisadora do Centro de Tecnologia das 

Radiações (CTR). 

antes de se tornar imprescindível para os 

humanos. Mas também é verdade que o 

campo da bioética vem, ao longo dos 

anos, buscando procedimentos 

alternativos seguindo o princípio dos três 

“R” da experimentação animal – reduction, 

replacement e refinement (redução, 

substituição e refinamento, tradução livre). 

Refletir sobre esse tão sensível – e 

polêmico – assunto foi o que levou as 

professoras a convidar Nathalie Alépée, 

não apenas para compartilhar o cenário 

europeu – ela possui 18 anos de 

experiência em liderança de um grupo de 

CARTÃO 
DE VISITA

O IPEN tem se destaca em diversos 

eventos acadêmicos nacionais e 

internacionais. O aluno de mestrado 

do CCTM Luciano Tadeu Baffi 

Penhalbel (foto), orientado pela Dra. 

Marina Fuser Pillis, recebeu menção 

honrosa pelo trabalho intitulado 

“Avaliação tribológica do par válvula 

e sede de válvula de admissão de um 

motor ciclo diesel em condições reais 

de funcionamento”, classificado 

como melhor trabalho apresentado 

no tema Materiais e Reciclagem no 

"XXV Simpósio Internacional de 

Engenharia Automotiva (SIMEA)", 

realizado no Centro de Convenções 

Rebouças, em São Paulo, nos dias 12 

e 13 de setembro. Orientado pela 

pesquisadora Marina Fuser Pillis,   

do Centro de Ciência e Tecnologia 

dos Materiais (CCTM), Luciano 

defederá sua dissertação no          

dia 1 de novembro, no Programa   

de Tecnologia Nuclear IPEN-USP. O 

SIMEA é um evento anual 

promovido há mais de 31 anos pela 

AEA – Associação Brasileira de 

Engenharia Automotiva, e que tem 

como principal objetivo a busca e 

apresentação de estratégias, 

soluções, técnicas e inovações     

para a mobilidade.

Outro trabalho premiado foi o e-

poster "Effects of Er,Cr:YSGG laser on 

root dentin caries prevention", que  

recebeu o Silver Award na sexta 

edição do congresso da World 

Federation for Laser Dentistry 

(Federação Mundial de Laser em 

Odontologia, em tradução livre) – 

6th WFLD-ED 2017: “Bringing Laser 

to Sunlight”, realizado em 

Tessalônica, Grécia, nos dias 22 e 23 

de setembro. A autoria é de Patricia 

Aparecida da Ana, orientanda de 

pós-doutorado da pesquisadora 

Denise Maria Zezell, do Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA). Outros 

três alunos de Zezell também 

participaram: Gabriela Gomes (IC), 

Daisa Pereira (doutorado) e Claudia 

Zamataro (pós-doutorado).
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Pós-Graduação
Capes confirma

excelência do IPEN

Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear 

IPEN/USP mantém nota 6 na 

avaliação quadrienal da Capes. 

Resultado é comemorado pela 

CPG, que agora vai focar nos 

aspectos a serem melhroados.

NigériaUNIVERSIDADE DE OWERRI

Mais uma colaboração internacional à vista

12

BOAS & NOVAS

Novo Guia da Pós-Graduação

O IPEN lançou em agosto a terceira 

edição do Guia para elaboração de 

teses e dissertações, organizado por 

Martha Vieira e Mery P. Z.Igami, das 

Gerências de Ensino e de 

Documentação Científica, 

respectivamente. O Guia possui 

informações básicas do formato exigido 

pelo Programa de Pós-graduação do 

IPEN/USP. Participaram também do 

grupo de trabalho os pesquisadores 

Martha S. Ribeiro e Almir Oliveira Neto. 

Está disponível on-line no Portal IPEN.

Palestrante da OSHU no IPEN

A docente Carmen Pfeiffer, da Oregon 

Health & Science University (OSHU), 

EUA, esteve no IPEN para proferir a 

palestra intitulada "Estabelecimento de 

Cooperação com a OHSU para 

desenvolvimento de biomateriais 

poliméricos".  Pfeiffer é credenciada no 

Programa de Pós-Graduação em 

Materiais Dentários da FOP da  Unicamp. 

A palestra foi realizada no dia 1º de 

setembro de 2017, às 10h, na sala de 

seminários do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA).

Desafios na área nuclear em palestra

No dia 2 de outubro, Giovanni Romeiro 

Conturbia, pesquisador do Centro do 

Combustível Nuclear (CCN) 

compartilhou sua experiência e 

informações discutidas durante o WNU 

Summer Institute (SI), realizado em 

entre junho e agosto de 2017, em 

Uppsala, Suécia. Temas como cultura 

de segurança, tomada de decisões em 

ambientes de risco e na indústria 

nuclear entre outros desafios para o 

setor. doutorando em Tecnologia 

Nuclear no IPEN.
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Pesquisas em áreas comuns e objetivos 

institucionais semelhantes, com foco no 

desenvolvimento científico e 

tecnológico de ambos os países, 

trouxeram ao Brasil o professor Emeka E. 

Oguzie (foto), da Nigéria, para a 

assinatura de um Memorando de 

Entendimento (MoU) com o IPEN 

visando colaborações futuras. 

Representando a Universidade Federal 

de Tecnologia Owerri (FUTO, da sigla em 

inglês para University of Technology 

Owerri), Oguzie foi recebido pelo 

superintendente Wilson Calvo em 28 de 

agosto para a formalização do acordo.

Oguzie, que é diretor do Center for 

Research and Internacional Development 

da FUTO, fez uma breve apresentação 

institucional, mencionando as unidades 

de ensino (sete), os departamentos (47), 

o número de professores (157) e de 

alunos de graduação (20 mil) e pós-

graduação (quatro mil). Em seguida, 

falou das seis principais estratégias para 

consolidar o que chamou de "cultura de 

excelência”. Entre elas, "melhorar o 

impacto e qualidade das pesquisas”, 

"promover inovação” e "identificar e 

desenvolver parcerias importantes nas 

suas pesquisas”.

De acordo com Oguzie, o governo da 

Nigéria estabeleceu recentemente o 

Centro de Estudos e Treinamento em 

campo. Ao final, chamou a atenção ao 

encerrar sua participação com uma 

imagem e citação de Nelson Mandela, 

que dizia: "Education is the most 

powerful weapon which you can use to 

change the world” (em tradução livre: "A 

educação é a arma mais poderosa que 

você pode usar para mudar o mundo”. 

Após a sua apresentação, foi assinado o 

MoU por Oguzie e Wilson Calvo. 

Antes da cerimônia, que ocorreu  na sala 

de reuniões da Superintendência do 

IPEN, Oguzie visitou o Centro do Reator 

de Pesquisas (CRPq).

Energia Nuclear (CNEST, da sigla em 

inglês Center for Nuclear Energy Studies 

& Trainning) na FUTO, que "está em 

consonância com o foco principal do 

IPEN”. Ressaltou, contudo, que, a 

exemplo da instituição brasileira, a FUTO 

também atua em muitas outras áreas 

como biotecnologia, ciência de 

materiais, meio ambiente. "Temos muito 

a contribuir mutuamente”, disse Oguzie.

O dirigente salientou que a capacitação 

de recursos humanos é estratégica para 

a FUTO e acredita que o IPEN terá muito 

a contribuir com a sua instituição nesse 

AIEA quer operação "sustentável" de reatores
Reconhecendo o protagonismo  do IPEN na área nuclear, Agência patrocinou workshop dirigido a 
profissionais de operação, manutenção e segurança de reatores de pesquisa na América Latina e Caribe. 
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Págs. 6 e 7

Pág. 3

Pesquisadores do 
CCN comemoram a 
marca da milésima 

amostra analisada

Laboratório Multiusuário de 

Análises de Difração por 

Raios X (DRX) do Centro do 

Combustível Nuclear (CCN) 

registra a milésima amostra 

analisada (foto). Por uma 

oportuna coincidência, o 

material é parte de pesquisa 

realizada no próprio Instituto, 

razão pela qual o feito é 

duplamente comemorado 

por pesquisadores e técnicos 

da unidade. 

Pág. 5

E
. 
R

. 
P

a
iv

a


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	pag5_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag4_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag3_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag2_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag3_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag4_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag5_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	dupla_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag8_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag9_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag10_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag11_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag12_set_out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag8_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag8_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag10_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	pag8_Set-Out_2017.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6




