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Juventude e entusiasmo nos seminários de IC
Neste 2015, em que se comemora o Ano
Internacional da Luz, o cientista Isaac
Newton foi escolhido o cientista
homenageado no Seminário Anual dos
Programas de Iniciação Científica e
Tecnológica da CNEN – 2015, realizado
nos dias 1 e 2 de outubro, no Prédio do
Ensino do IPEN. O também o físico
Antonio José Roque da Silva, diretor do
Laboratório Nacional de Luz Sincrotron
(LNLS), proferiu a palestra de abertura
abordando a importância do Projeto
Sirius para o Brasil.

Ao todo, foram 126 resumos publicados e
78 comunicações orais, com a presença
de um avaliador representando o CNPq.
Em cada sessão de apresentação oral, foi
escolhido o “destaque” – escolha feita de
comum acordo entre o avaliador e o
coordenador da mesa. Houve também a
tradicional sessão de pôsteres, que
premiou os três melhores trabalhos.
Destaques - Este ano, entre os alunos
que se destacaram nas apresentações
orais, quatro são do IPEN: Patricia Ramos
Carvalho, Pedro Arthur Augusto de
Castro, Sinday Pinheiro Alves e Victor
Hugo Ayusso, orientados por Casimiro

TEZXT
Conferência INAC 2015
Considerado o principal evento do
setor nuclear no Brasil, a Conferência
Internacional Nuclear do Atlântico,
INAC 2015, realizou-se entre os dias 4
e 9 de outubro, no Centro de
Convenções do Rebouças, em São
Paulo. Promovido pela Associação
Brasileira de Energia Nuclear (ABEN),
o INAC reúne pesquisadores, técnicos,
estudantes, autoridades
governamentais, empresários e
demais interessados nos benefícios da

Pesquisa desenvolvida
na UFCE com a parceria
do IPEN – que fará a
descontaminação do
material por
radioesterilização,
mostrou resultados
promissores quanto ao
uso do couro da tilápia
do Nilo no tratamento de
vítimas de queimaduras.
Escolha da espécie se deu
pelas semelhanças com a
estrutura morfológica
da pele humana

Ilustração: Edvaldo Paiva

O Projeto Sirius, a nova fonte de luz
síncroton brasileira (um tipo de radiação
eletromagnética produzida em grandes
máquinas que aceleram partículas),
representa um grande avanço científico
na pesquisa nacional e internacional,
segundo Roque. “O Sirius dará a
visibilidade à ciência brasileira, ao
“mostrar que é possível ter pesquisas
desse nível tecnológico aqui”.

Pele de tilápia começa a ser testada como
alternativa para vítimas de queimaduras

Participantes comemoram o sucesso dos Seminários de Iniciação Científica, no IPEN

Munita, Denise Maria Zezell, Nanci
Nascimento e Isolda Costa,
respectivamente. Além deles, os alunos
Eugenio Anselmo Pessoa do Prado
(CTMSP), Marcelo Terek dos Santos
(Lapoc) e Neice Ferreira dos Santos
(CDTN) também se destacaram.
Na apresentação de pôsteres, cinco entre
os destaques são do IPEN: Gustavo
Roseira de Freitas, Hélio P. J. Borges
Coelho, orientados por Sandra Regina
Damatto e Marcus Paulo Raele,
respectivamente, além de Pedro Arthur
Agusto de Castro e Sinday Pinheiro Alves,
todos em segundo lugar. Também se
destacaram Amanda Cardoso Barbosa
(IEN) e Marcelo Terek dos Santos (Lapoc),
em primeiro lugar. Thiago Oliveira Santos
(IPEN), Amanda de Paula Oliveira (CDTN),

Douglas dos Santos (IEN) e Fernando
Henrique Marques (Lapoc), ficaram em
terceiro lugar.
O evento reuniu o 21º Seminário Anual
Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica CNPq (PIBIC), o 12º
Seminário Anual de Bolsas de Iniciação
Científica CNEN (PROBIC) e o 5º Seminário
Anual do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação, Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação (PIBITI).
"O evento se tornou marcante para os
bolsistas que estão ingressando na carreira
científica. São jovens muito interessados
em ciência. Você observa pelo entusiasmo
nas apresentações", avaliou Martha
Marques Ferreira Vieira, gerente do Centro
de Ensino e Informação do IPEN e
coordenadora dos Seminários.

BOAS & NOVAS
energia nuclear para a inclusão social,
tema dessa sexta edição.
Outros três encontros técnicos
aconteceram paralelamente ao INAC: o
XIX Encontro de Física de Reatores e
Termohidráulica (Enfir), o XII Encontro de
Aplicações Nucleares (Enan) e o IV
Encontro da Indústria Nuclear (Enin). A
conferência INAC teve o apoio da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN), da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro e da Eletrobras Eletronuclear.

Duetos na Quarta Musical
As Quartas Musicais do IPEN
recomeçaram em setembro, dia 23.
Gustavo Sousa e Guilherme Moreno
(violões) interpretaram obras espanhóis.
Bruna Budri (violoncelo) e José Pereira de
Mattos Neto (piano) executaram a
Sonata para violoncelo e baixo contínuo
de Antônio Vivaldi. Finalizando as
apresentações, Tamara Caetano e Iury
Cardoso emocionaram a plateia com um
programa eclético de ópera e "spirituals".

Lasers de pulsos ultracurtos vêm sendo
utilizados em pesquisa básica e aplicações
industriais, médicas e de monitoração
ambiental

Págs. 4 e 5
Págs. 4 e 5
Pesquisadora do IPEN entre as 100 mais ‘notáveis’
Eliana Navarro dos Santos Muccillo, do Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais (CCTM/IPEN), é
uma das 100 pesquisadoras da área de cerâmicas com perfil citado no livro "Sucessfull Women
Ceramic and Glass Scientists and Engineers: 100 Inspirational Profiles".
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Parceria com o Tennessee

"Projeto Sirius" na abertura

Diretor do Instituto para a Segurança Nuclear da
Universidade do Tennessee (EUA), Howard L. Hall, e o
superintendente do IPEN, José Carlos Bressiani,
assinaram convênio de cooperação para a PósGraduação em Tecnologia Nuclear IPEN/USP.

No Ano Internacional da Luz, Isaac Newton foi o
cientista homenageado no Seminário Anual dos
Programas de Iniciação Científica e Tecnológica da
CNEN-2015. O "Projeto Sirius", tema da palestra de
abertura, entusiasmou os participantes.
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Um exemplo que trazemos aqui, nesta
edição, diz respeito à substituição da pele
humana pelo couro de tilápia do Nilo
para transplante em vítimas de
queimaduras. Estudos mostram que a
maioria das vítimas de
queimaduras depende do Sistema Único
de Saúde (SUS), o que já indica a
responsabilidade do Estado na busca de
soluções para a terapia adequada. Mas
há um efeito colateral que deixa marcas
para muito além da pele: não bastasse a
falta de recursos para o tratamento, essas
pessoas enfrentam ainda outra batalha, a
de conseguir doadores. A remoção
da pele do potencial doador deixa
marcas (nem sempre visíveis, diga-se) no
corpo, o que aumenta a resistência à
doação por parte de familiares.
O couro da tilápia do Nilo possui
características microscópicas semelhantes
à estrutura morfológica da pele humana
e elevada resistência, "o que suporta sua
possível aplicação como biomaterial". O
IPEN está nesse projeto para garantir a
segurança quanto à esterilização do

Andrea Fellizola/ Fullpress

O IPEN é destaque no vídeo
institucional que a Agência
Internacional de Energia Atômica
(AIEA) acaba de lançar em Viena,
na Áustria, sobre tecnologias das
radiações aplicadas à indústria.
Apresentado no fórum científico
da AIEA, durante a Conferência
Geral que se encerrou no dia 20
de setembro, o material tem
como principal objetivo divulgar
os benefícios da irradiação,
registrando toda a cadeia
produtiva, que constitui desde a
produção na indústria até o
tratamento por radiação e a
utilização do produto ou serviço
pela sociedade. Pela excelência
na área, o Centro de Tecnologia
das Radiações (CTR) participou
do planejamento dos temas e
coordenou as filmagens,
realizadas entre 11 e 14 de maio.
O IPEN foi selecionado por ter
desenvolvido várias dessas
tecnologias, basicamente
realizadas com radiação gama
provinda do cobalto-60 e com
aceleradores de elétrons. Entre as
atividades está a irradiação de
alimentos e flores comestíveis (na
foto, exemplares de amorperfeito). As filmagens não foram
apenas no Brasil, mas também
em outros países membros da
AIEA que se destacam nessa área.
Louise Jane Potterton, produtora
de multimídas da AIEA e chefe da
equipe de filmagens, "a
apresentação do filme foi um
sucesso” e agradeceu à
Superintendência do IPEN, que
permitiu a realização do filme nas
instalações do Instituto e "pelo
grande apoio e cooperação de
sua equipe”, organizada, no IPEN,
pela gerente do CTR, Margarida
Mizue Hamada.

Um dos pressupostos basilares da Ciência
é o de que o universo pode ser
entendido pelo uso da razão. Significa
dizer que, no confronto de idéias, teorias
e explicações em relação às demandas e
às transformações da sociedade, o
conhecimento científico é uma espécie
de "bússola" para os avanços em
praticamente todos os campos. Isso
acontece na medida em que a ciência vai
aprimorando e refinando hipóteses que
melhor expliquem ou responda aos
anseios do nosso tempo.

couro, feita por radiação gama no
Irradiador Multipropósito de Cobalto-60,
do Centro de Tecnologia das Radiações
(CTR). Os detalhes do projeto são o
destaque desta edição (Págs 4 e 5).
Outro importante indicativo da
importância social do IPEN pode ser
constatado na indicação de uma de suas
pesquisadoras, a Dra. Eliana Muccillo,
para o livro "Sucessfull Women Ceramic
and Glass Scientists and Engineers: 100
Inspirational Profiles". A publicação
apresenta uma lista de pesquisadoras
mulheres que mais "inspiram" na área de
cerâmica, vidro e engenharia na América,
Europa, Ásia e Oceania (Pág.3).
Na área de meio ambiente, o IPEN acaba
de implementar dois sistemas LIDAR para
monitoração ambiental e atmosférica do
Cerrado brasileiro (Pág.7). A Iniciação
Científica e Tecnológica também é
prioridade no IPEN, vide os resultados
alcançados nos Seminários de Avaliação
(´Pág.8). Na pós-graduação, segue o
projeto de internacionalização, agora
com o acordo de parceria formalizado
com a Universidade do Tennessee (Pág.7).
Somos financiados majoritariamente com
verbas públicas. Dar respostas à
sociedade é uma forma de legitimar
nossas atividades perante a população.
Trata-se de uma ação estratégica para o
desenvolvimento do país, e o IPEN é um
dos protagonistas no campo da C,T&I.
À medida que a sociedade se
conscientiza da atuação do nosso
Instituto, ela será coadjuvante nas novas
conquistas que só irão beneficiá-la.

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

IPEN amplia rede de monitoramento atmosférico
Dois novos sistemas de monitoramento
ambiental e atmosférico com as técnicas
de LIDAR (do inglês Light Detection and
Ranging), no âmbito do projeto "Estudo
do Transporte Transcontinental de
Aerossóis pela Técnica de Lidar”, liderado
pelo IPEN, vão mapear a composição da
atmosfera do Cerrado brasileiro e a
quantidade e qualidade da poeira
proveniente do deserto do Saara.

Ana Paula Faria Moraes

Ciência se faz para a sociedade

Meio Ambiente

O primeiro, instalado em meados de
agosto no campus do Instituto
Tocantinense Presidente Antonio Carlos
(ITPAC), em Porto Nacional (a 52kmd a
capital Palmas), já está em pleno
funcionamento. O segundo, que é um
laboratório móvel, está pronto para ser
transportado para o campus da
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), em Natal.

O sistema LIDAR opera no
mesmo princípio físico do
radar, porém, utiliza feixe de
luz (ultra-violeta) pulsado na
atmosfera. Esse feixe é
direcionado por instrumentos
ópticos e, ao se propagar,
interage com partículas e
moléculas que compõem a
atmosfera. Parte dessa luz é
retroespalhada na direção de
coleta, enquanto uma
pequena porção é espalhada
em outras direções.

Cerrado: histórico de sucessivas queimadas na estação seca

"No caso do Cerrado, sua fauna, flora e
população têm sofrido com os prejuízos
das queimadas, ou seja, existe um
impacto não apenas ao meio ambiente,
mas também na saúde, principalmente no
aumento da incidência de problemas
respiratórios”, explicou Eduardo Landulfo,
do Centro de Lasers e Aplicações (CLA),
coordenador do projeto.
Landulfo se refere ao fato de que a região
do Cerrado possui um histórico de
sucessivas queimadas na estação da seca,
que ocorre entre abril e setembro, e que
influenciam a dinâmica da sua vegetação.
Para se ter uma ideia, há sementes de

plantas desse bioma que só são
germinadas após ativação pelas altas
temperaturas provocadas pelo fogo.

recursos do CNPq. O objetivo é observar
o transporte de queimadas e de poeira de
longa distância, no caso, do Saara, África.

"Porém, o aumento desenfreado do uso
das queimadas como alternativa para
eliminar os restos de plantações após a
colheita, preparando-a para um novo
plantio, ou até mesmo nos terrenos
particulares e em áreas verdes dentro das
cidades, prática com fortes raízes
culturais na região, tem ocasionado
problemas na saúde da população,
principalmente no aumento da incidência
de problemas respiratórios, dentre outros,
como problemas oculares e alérgicos”,
afirma a médica Ana Paula Moraes,
orientanda de mestrado de Landulfo.

A escolha da UFRN se deu basicamente
pela pela logística e pelo fato de que,
na costa, o contraste do material será
melhor. Mas, como está num contêiner, a
gente pode eventualmente deslocar,
conforme a necessidade", acrescenta o
pesquisador.

Mobilidade - O segundo sistema é um
laboratório transportável cujos
equipamentos (receptor, transmissor etc.)
estão em um contêiner, adquirido com

Para esses projetos, Landulfo conta com
a colaboração dos pesquisadores Judith
Hoelzemaann, Neusa Paes Leme e José
Henrique Fernandes, da UFRN, e Maria de
Fátima Andrade, do Laboratório de
Análises de Processos Atmosféricos
(LAPAt) do Instituto de Astronomia,
Geofísica e Ciência (IAG), da USP, que
supervisionará a análise dos dados
obtidos através de filtros de coleta.

INTERNACIONALIZAÇÃO

IPEN e Universidade do Tennessee assinam colaboração
Com o objetivo de dar início ao projeto
de internacionalização do seu Programa
de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear,
o IPEN recebeu, no dia 1o de outubro, o
diretor do Instituto para a Segurança
Nuclear da Universidade do Tennessee
(EUA), Howard L. Hall (na foto, à direita).
Ele e sua comitiva foram recepcionados
pelo superintendente José Carlos
Bressiani (à esquerda) e pelo diretor de
Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino
(DPDE), Marcelo Linardi, para a assinatura
de convênio de cooperação
interinstitucional envolvendo as áreas de
segurança nuclear, forense, radioquímica,
reatores e combustíveis nucleares.

trazendo a possibilidade de oferecimento
de novos cursos e novas formas de ensino.
Com isso, atende-se também a uma
demanda da Capes para que os programas
de pós-graduação tenham essa vertente.

E. R. Paiva

Editorial

A iniciativa do IPEN tem duas finalidades
básicas: maior inserção de pesquisadores
e pesquisas do Instituto na comunidade
acadêmica internacional e a
modernização do programa atual,

"Esse vaso comunicante com o exterior é
fundamental para o IPEN, além de seguir a
política do Governo Federal de
internacionalização do ensino como um
todo, a exemplo do programa Ciência Sem
Fronteira”, salientou o pesquisador Jorge
Eduardo de Souza Sarkis, designado pela
DPDE o coordenador do Programa de
Internacionalização do Instituto, com
Adriana Venturine, do NIT-IPEN.
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Entrevista

Você tem mais de 30 anos de IPEN e está
na comunicação desde 1986. Fale um
pouco sobre o trabalho nessa época.
Quando eu comecei a trabalhar no IPEN
ainda cursava a ECA. Após algum tempo,
vim para a Comunicação e justo naquele
ano aconteceu o acidente em Chernobyl, e
com isso aumentaram as preocupações em
torno da questão nuclear. O que facilitou foi
que a comunicação era vinculada à Pósgraduação, e seu coordenador, o professor
Rui Ribeiro Franco, era muito ponderado e
estimulou muito o nosso trabalho. Ele dizia
sempre: - Nós somos uma esponja [risos],
referindo-se à crescente demanda externa
por informações e nossa necessidade em
absorver as solicitações. O país caminhava
para o fim do regime totalitário e é claro
que isso se refletia na instituição. As pessoas
queriam saber sobre energia nuclear e sobre
o que o IPEN fazia. Nós tínhamos o
conhecimento técnico e precisávamos

Em adaptação de um conto de
James Thurber para o cinema,
metáfora do "invisível"
leopardo-das-neves é usada
para simbolizar a importância de
pessoas que "não aparecem",
mas dão valiosa contribuição
para a boa imagem institucional.
esclarecer as dúvidas. Era uma situação
que vinha ao encontro da minha postura.

Em que aspecto?
De acreditar que a gente tem uma missão e
que essa missão, no serviço público, é a de
atender as pessoas da melhor maneira
possível, ajudar a fortalecer a cidadania
através do conhecimento e da interação
cultural. Eu procuro valorizar muito o
relacionamento interpessoal, a troca de
experiências, o diálogo em todas as
instâncias... a ciência não precisa ser um
mundo fechado. Passamos, por exemplo, a
organizar eventos que além de palestras
técnicas, apresentassem atividades culturais
interessantes. Acredito que a gente precisa
compartilhar mais as coisas boas e fazer de
cada evento uma celebração. Esse é o meu
lema de vida. Não sei se eu sou idealista,
ingênuo ou se sou apenas místico [risos].
Eu diria que você é um artista...
Imagina! [risos]. Mas eu sou muito ligado à
arte sim, desde criança, vejo a arte presente
em todo lugar, inclusive na ciência. Foi
nessa perspectiva que idealizamos o IPEN
de Portas Abertas (Open House) e abrimos o
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Marcello Vitorino

Um "leopardo [nada] invisível"

Você se realiza pela arte?
Olha, eu sempre tive necessidade de me
expressar de várias formas diferentes, um
pouco para tentar vencer a timidez. Acho
que esse gosto pela arte está muito
relacionado à biodiversidade. Quando
criança, ia ao zoológico e ficava fascinado
com as diferentes formas de vida, as cores...
e procurava interagir com isso. Levava um
caderno de desenho e um lápis e desenhava
os animais. Isso foi criando em mim um
desejo de tentar expressar o que eu via de
belo da natureza de uma forma subjetiva.
Ao longo da vida, sempre fui procurando
novas expressões: cheguei a pintar, fiz
gravuras com hélio, trabalhei um pouco
com cerâmica e, mais recentemente, tenho
me dedicado à fotografia.
Já participou de alguma exposição?
Sim, participei de uma exposição coletiva na
Pinacoteca, com direito a foto da obra na
Folha [de S. Paulo] - imagina! - durante
participação no projeto do Hudinilson
Urbano Junior. A produção em cerâmica foi
exposta em três coletivas: uma no Liceu de
Artes e Ofícios e duas outras no Atelier

Kéramos, das ceramistas Sueli Aquimi
Massuda e Máyy Koffler. Há alguns anos

ÁREA DE CERÂMICA

Pesquisadora do IPEN está as 100 mais notáveis
A pesquisadora Eliana Navarro dos Santos
Muccillo, do Centro de Ciência e
Tecnologia de Materiais (CCTM/IPEN), foi
selecionada para ter seu currículo incluído
no livro "Sucessfull Women Ceramic and
Glass Scientists and Engineers: 100
Inspirational Profiles". A publicação
apresenta uma lista de pesquisadoras
mulheres na área de cerâmica, vidro e
engenharia de instituições da América,
Europa, Ásia e Oceania.

“Se a ciência tenta
explicar o mundo, eu
acho que a arte tenta
transformar o mundo
numa poesia. A arte
tenta traduzir a alma
do mundo.”

espaço do auditório para outras atividades
além de palestras científicas. Em nosso
auditório tivemos apresentações teatrais, a
seção de cordas da Orquestra Sinfônica da
USP com regência do maestro Carlos
Moreno. De fato, abrimos esse caminho
aqui no instituto. Em 2008, articulamos uma
parceria com o Laboratório de Música de
Câmara da ECA/USP, coordenado pelo
professor Michael Alpert. Desde então,
temos apresentações mensais. Já foram 46.
Em 2015, chegaremos a 50. Estamos
pensando em algo especial, para celebrar.

Materiais

excelência das nossas pesquisas”, afirmou
Marcelo Linardi, diretor de Pesquisa,
Desenvolvimento e Ensino (DPDE).

Reprodução

EDVALDO PAIVA DA FONSECA

Com bacharelado e licenciatura em Física
pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP) e doutorado em
Ciências pela Universidade de São Paulo
(USP), Eliana está entre as cinco
pesquisadoras selecionadas na América,
ao lado de outra brasileira, Ruth
Kiminami, da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), e de representantes da
Argentina e do Canadá (essa lista de
cinco não inclui os Estados Unidos).
"Fiquei muito feliz, sobretudo porque a
seleção foi feita baseada em trabalhos
acadêmicos, não apenas publicações, mas
também orientações e projetos. Além
disso, saber que eu não sou a única
brasileira entre as cinco selecionadas
também me deixou bastante contente",
disse Eliana, referindo-se a Ruth Kimiami,
engenheira de materiais pela UFSCar e
doutora em Doktor-Ingenieur pela
RWTHA Aachen University, Alemanha.
"Essa indicação mostra dois fatos
relevantes para a casa: primeiro, pelo
critério de seleção, que temos uma
pesquisadora de ponta numa área
específica, que projeta o nome do IPEN.
Então, é uma satisfação muito grande

Pesquisadora do IPEN desde 1976 e
docente da pós-graduação da USP desde
1998, Eliana possui mais de 100 trabalhos
publicados em periódicos internacionais
indexados, duas patentes e um capítulo
de livro. Orientou sete teses de
doutorado e 13 dissertações de
mestrado. Recebeu três prêmios por
trabalhos científicos, sendo o último da
American Ceramic Society, em 2015.
Além disso, é membro do conselho
editorial da revista Cerâmica e coeditora
de número especial do periódico
Advanced Materials Research. Relatora de
periódicos internacionais e de agências
Todo o processo ciclo do elemento combustível é feito
CCN/IPEN
denofomento
nacionais (FAPESP, CNPq e
Capes) e internacional (National Science
Foundation). Eliana integra o Laboratório
de Eletrocerâmica e, no período de 2009
A lista de pesquisadoras leva em
até 2013, foi gerente adjunto do
consideração suas afiliações,
CCTM/IPEN.
pontos de contato, publicações em
O livro - A publicação contempla 50
periódicos, apresentando uma
pesquisadoras dos Estados Unidos, 45 da
breve biografia, destaques dos
Europa, Ásia e Austrália e as cinco do
sucessos na carreira e fotos. O livro
Canadá e América Latina. Compilado e
é uma forma de inspiração para a
editado por Lynnette Madsen, da
próxima geração de cientistas e
Svedberg Science, foi lançado no
engenheiras.
congresso "Materials Science and
Technology 2015" da American Ceramic
receber essa indicação dentro do
Society, em Ohio (EUA), em outubro. Na
Instituto. E segundo, mostra o Brasil
ocasião, Eliana Muccillo ministrou a
atuante numa área importante de
palestra "Understanding the Sintering
materiais, no cenário mundial. É muito
Process of Ceramic Solid Electrolytes:
honroso pro IPEN tem uma pesquisadora
Doped Ceria, a Case Study”, na qual que
nessa lista, com critérios bastante
abordou o processo de sintetização de
objetivos, mostrando a qualidade e a
eletrólitos sólidos cerâmicos.

RADIAÇÃO GAMA - COBALTO-60

CTR inicia descontaminação do maior acervo da USP
Cerca de 50 mil volumes da coleção Prof.
Manuel Correa de Andrade Oliveira
chegaram na semana passada ao IPEN
para higienização no Irradiador
Multipropósito de Cobalto-60, do Centro
de Tecnologia das Radiações (CTR). Tratase do maior acervo até hoje irradiado no
IPEN, com 60m³ distribuídos – e
devidamente embalados – em um total
de 1.370 caixas.
Os volumes, agora sob a responsabilidade

do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB),
da Universidade de São Paulo (USP),
estarão à disposição para consulta depois
de passarem pela radiação gama de ⁶⁰Co.
Manuel Correa de Andrade era geógrafo
e lecionava na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) desde 1952. Mesmo
tendo se aposentado oficialmente em
1985, ele se manteve atuante como
docente e pesquisador e foi o responsável
pela criação do Mestrado em Geografia

na UFPE, no final da década de 1970, do
qual foi ainda coordenador. Nos últimos
anos de sua vida, respondia, como
coordenador, pela cátedra Gilberto Freyre,
ligada ao departamento de sociologia da
UFPE, sendo idealizador do evento anual
"Redescobrindo o Brasil".
Estima-se que em um mês todo o
material esteja irradiado e pronto para
manipulação.
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COURO DE TILÁPIA CONTRA QUEIMADURAS
Buscar alternativas para minimizar cicatrizes é também uma
forma de combater o preconceito e a dificuldade por doação
Ainda são muitos os desafios para a
doação de órgãos no Brasil. Preconceito,
desconhecimento ou mesmo o desejo da
família de não ver seu ente “mutilado” são
alguns dos principais motivos que
impedem um número maior de doadores,
mesmo quando constatada a morte
encefálica (definição legal da morte,
quando há ausência de todas as funções
neurológicas). Se já é difícil a permissão
para órgãos internos, cuja marca é
“apenas” a cicatriz, imagine, então, para a
doação de tecidos como a pele, que
beneficia principalmente vítimas de
queimaduras.
Nesse caso, em que potencialmente
muito mais pessoas poderiam ser
doadoras, há uma resistência ainda maior,
porque a remoção deixa marcas visíveis
no corpo, apesar de serem somente em
partes que serão cobertas pela

A maioria das vítimas de
queimaduras depende do SUS.
Além da falta de recursos para
o tratamento, essas pessoas
enfrentam ainda outra batalha:
conseguir doadores. A remoção
da pele deixa marcas no corpo,
o que aumenta a resistência à
doação por parte de familiares.
vestimenta. Mesmo quando o corpo vai
ser cremado, não há essa prática, e o
número de doações segue muito baixo
proporcionalmente à possibilidade.
Visando suprir essa demanda, um grupo
de pesquisadores brasileiros começou a
testar como alternativa o couro da tilápia,
peixe de água doce muito comum no
país, bastante utilizado no controle
biológico de alguns problemas de
infestações de plantas aquáticas.
A espécie estudada foi a tilápia do Nilo
(Oreochromis niloticus), da família dos
ciclídeos, originária da bacia do rio Nilo,
no Leste da África, e amplamente
disseminada nas regiões tropicais e
subtropicais. As amostras usadas na
pesquisa foram obtidas no açude
Castanhão, no município de Jaguaribara,
a 250 quilômetros da capital Fortaleza.
Os primeiros testes com animais,
realizados na Universidade Federal do
Ceará (UFCE) apresentaram resultados
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Não se trata apenas de pele

Wagner de Rossi

Setembro/Outubro 2015

Capa

positivos e podem dar novo ânimo às
vítimas de queimaduras. Entre as
vantagens estão a cicatrização menos
dolorida e que leva o mesmo tempo do
tratamento à base de sulfadiazina (em
torno de 14 dias), a diminuição de perda
de líquidos e, principalmente, a
significativa redução do risco de infecção,
uma das principais razões pelas quais a
doação de tecidos biológicos tem sido
alvo de controvérsia ao longo de décadas.

que tem tido um crescimento significativo
na indústria médica, nas últimas décadas.
Mais de 50% de produção de itens
médicos descartáveis são esterilizados
por esse processo, que age quebrando as
cadeias moleculares dos microorganismos, matando-os ou
inviabilizando sua reprodução. A pele
esterilizada tem validade de dois anos,
dependendo de como ela foi processada
e armazenada

“Existe uma preocupação quanto aos
testes e à seleção do material a ser
transplantado a fim de evitar a
contaminação do receptor, o que dificulta
a manutenção dos bancos de tecidos
biológicos. Além do fato de que os
familiares do potencial doador não
querem expor o ente querido com marcas
de mutilação, o que aumenta ainda mais
a dificuldade com transplantes de tecidos
biológicos como pele e osso, por
exemplo”, explica a pesquisadora Monica
Mathor, do Laboratório de Processamento
de Tecidos Biológicos por Radiação
Ionizante do Centro de Tecnologia das
Radiações (CTR). É por essa razão que,
para minimizar a imunogenicidade, matar
bactérias e reduzir o risco de transferir
doenças contagiosas, todo material
biológico transplantável (pele, osso,
âmnion etc.) passa por processo de
radioesterlização. Esse trabalho é
coordenado por Monica.

Biomaterial promissor - Os resultados
do estudo estão disponíveis no artigo
“Avaliação microscópica, estudo
histoquímico e análise de propriedades
tensiométricas da pele de tilápia do Nilo”,
publicado na Revista da Sociedade
Brasileira de Queimaduras (Vol. 14 nº 3 Jul/Ago/Set de 2015). Após um ano de
pesquisas, os autores concluíram que “a
pele de tilápia possui características
microscópicas semelhantes à estrutura
morfológica da pele humana e elevada
resistência e extensão à tração em
quebra, o que suporta sua possível
aplicação como biomaterial”

No caso da tilápia, depois que a pele
removida é lavada para a retirada de
tecidos musculares e submetida a um
processo de esterilização, que consta de
duas etapas de imersão em clorexidina
por 30 minutos e três etapas de imersão
no glicerol (50%, 75%, 100%). O couro
limpo é enviado ao IPEN para receber
radiação gama no Irradiador
Multipropósito de Cobalto-60 do CTR.
“Este trabalho coordenado no IPEN pela
Dra. Monica já tem se mostrado bastante
promissor”, afirmou Margarida Mizue
Hamada, gerente do CTR.
“Trata-se do reconhecimento pelo esforço
e dedicação da Dra. Monica e dos
profissionais das equipes envolvidas no
trabalho”, complementou Wilson Calvo,
diretor de Administração do Instituto.
Monica ressalta que esterilização por
radiação ionizante é uma técnica
altamente eficiente, econômica e segura,

O fato de ser composta por feixes
organizados de fibras de colágeno denso,
predominantemente do tipo I, o mais
comum, presente em estruturas rígidas
como tendões, ossos e cartilagens,
confere à derme da pele da tilápia
“considerável importância para uso
clínico”, dizem os autores.

Saiba mais...
Na América Latina, a
esterilização industrial
mediante radiações
ionizantes começou a mais
de três décadas. Desde
então, produtos de uso
médico, farmacêuticos,
cosméticos e alimentos
passam por esse processo.
Posteriormente, esta
atividade se estendeu à
esterilização de tecidos
humanos para enxerto. No
Brasil, a radioesterilização
para banco de tecidos
biológicos é feita em larga
escala no Irradiador
Multipropósito de Cobalto60 do CTR/ IPEN.

Materiais cirúrgicos podem
ser submetidos a outros
métodos de esterilização
utilizando aquecimento ou
agentes químicos, porém, o
uso da irradiação permite
que o material seja
esterilizado já na sua
embalagem final,
reduzindo
significativamente os riscos
de recontaminação. No
caso dos tecidos biológicos,
tanto o aquecimento
quanto os agentes
químicos podem ocasionar
danos à composição
biológica do tecido, ou
deixar resíduos tóxicos.

A queimadura é uma das
maiores agressões que o
nosso organismo pode
sofrer. Ela varia desde uma
simples insolação,
queimadura de primeiro
grau, até a destruição total
da pele (epiderme e derme)
e dos tecidos adjacentes,
como nas queimaduras de
terceiro grau, causadas pelo
choque elétrico. A maioria
da população atingida
pelas queimaduras é de
baixa renda e, dessas, cerca
de 97% não tem nenhum
plano de saúde,
dependendo quase que
exclusivamente do SUS.

O processo para a doação de
órgãos começa ainda na
Unidade de Terapia
Intensiva, quando a equipe
de médicos intensivistas
identifica o potencial
doador, constata e verifica a
morte encefálica, entrevista
a família e, com a permissão
desta, mantém os órgãos do
potencial doador. A
constatação é feita por meio
de testes, que incluem um
exame clínico para mostrar
que o indivíduo não tem
mais reflexos cerebrais e não
pode mais respirar por si
próprio. Por segurança, os
testes sempre são repetidos.

(Fontes: CTR/IPEN, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos - ABTO e Associação Brasileira de Medicina Intensiva - ABMI)

No entanto, eles alertam para a
necessidade de novos estudos,
particularmente em animais, “para
validação da pele da tilápia como curativo
biológico temporário em queimaduras”.
São parceiros do IPEN nesse projeto os
médicos e pesquisadores Marcelo Borges,
coordenador do SOS Queimaduras e
Feridas do Hospital São Marcos e
coordenador do Banco de Pele do
Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira, no Recife; Edmar
Maciel, presidente da ONG Instituto de
Apoio ao Queimado do Ceará; e Odorico
Moraes, diretor do Núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento de Medicamentos
(NPDM), de Fortaleza. Segundo Mônica, a
colaboração veio do anseio em tratar,
processar e armazenar a pele de Tilápia
com a mesma qualidade que é exigida
para a pele humana armazenada em
Bancos de Tecidos.
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Um exemplo que trazemos aqui, nesta
edição, diz respeito à substituição da pele
humana pelo couro de tilápia do Nilo
para transplante em vítimas de
queimaduras. Estudos mostram que a
maioria das vítimas de
queimaduras depende do Sistema Único
de Saúde (SUS), o que já indica a
responsabilidade do Estado na busca de
soluções para a terapia adequada. Mas
há um efeito colateral que deixa marcas
para muito além da pele: não bastasse a
falta de recursos para o tratamento, essas
pessoas enfrentam ainda outra batalha, a
de conseguir doadores. A remoção
da pele do potencial doador deixa
marcas (nem sempre visíveis, diga-se) no
corpo, o que aumenta a resistência à
doação por parte de familiares.
O couro da tilápia do Nilo possui
características microscópicas semelhantes
à estrutura morfológica da pele humana
e elevada resistência, "o que suporta sua
possível aplicação como biomaterial". O
IPEN está nesse projeto para garantir a
segurança quanto à esterilização do

Andrea Fellizola/ Fullpress

O IPEN é destaque no vídeo
institucional que a Agência
Internacional de Energia Atômica
(AIEA) acaba de lançar em Viena,
na Áustria, sobre tecnologias das
radiações aplicadas à indústria.
Apresentado no fórum científico
da AIEA, durante a Conferência
Geral que se encerrou no dia 20
de setembro, o material tem
como principal objetivo divulgar
os benefícios da irradiação,
registrando toda a cadeia
produtiva, que constitui desde a
produção na indústria até o
tratamento por radiação e a
utilização do produto ou serviço
pela sociedade. Pela excelência
na área, o Centro de Tecnologia
das Radiações (CTR) participou
do planejamento dos temas e
coordenou as filmagens,
realizadas entre 11 e 14 de maio.
O IPEN foi selecionado por ter
desenvolvido várias dessas
tecnologias, basicamente
realizadas com radiação gama
provinda do cobalto-60 e com
aceleradores de elétrons. Entre as
atividades está a irradiação de
alimentos e flores comestíveis (na
foto, exemplares de amorperfeito). As filmagens não foram
apenas no Brasil, mas também
em outros países membros da
AIEA que se destacam nessa área.
Louise Jane Potterton, produtora
de multimídas da AIEA e chefe da
equipe de filmagens, "a
apresentação do filme foi um
sucesso” e agradeceu à
Superintendência do IPEN, que
permitiu a realização do filme nas
instalações do Instituto e "pelo
grande apoio e cooperação de
sua equipe”, organizada, no IPEN,
pela gerente do CTR, Margarida
Mizue Hamada.

Um dos pressupostos basilares da Ciência
é o de que o universo pode ser
entendido pelo uso da razão. Significa
dizer que, no confronto de idéias, teorias
e explicações em relação às demandas e
às transformações da sociedade, o
conhecimento científico é uma espécie
de "bússola" para os avanços em
praticamente todos os campos. Isso
acontece na medida em que a ciência vai
aprimorando e refinando hipóteses que
melhor expliquem ou responda aos
anseios do nosso tempo.

couro, feita por radiação gama no
Irradiador Multipropósito de Cobalto-60,
do Centro de Tecnologia das Radiações
(CTR). Os detalhes do projeto são o
destaque desta edição (Págs 4 e 5).
Outro importante indicativo da
importância social do IPEN pode ser
constatado na indicação de uma de suas
pesquisadoras, a Dra. Eliana Muccillo,
para o livro "Sucessfull Women Ceramic
and Glass Scientists and Engineers: 100
Inspirational Profiles". A publicação
apresenta uma lista de pesquisadoras
mulheres que mais "inspiram" na área de
cerâmica, vidro e engenharia na América,
Europa, Ásia e Oceania (Pág.3).
Na área de meio ambiente, o IPEN acaba
de implementar dois sistemas LIDAR para
monitoração ambiental e atmosférica do
Cerrado brasileiro (Pág.7). A Iniciação
Científica e Tecnológica também é
prioridade no IPEN, vide os resultados
alcançados nos Seminários de Avaliação
(´Pág.8). Na pós-graduação, segue o
projeto de internacionalização, agora
com o acordo de parceria formalizado
com a Universidade do Tennessee (Pág.7).
Somos financiados majoritariamente com
verbas públicas. Dar respostas à
sociedade é uma forma de legitimar
nossas atividades perante a população.
Trata-se de uma ação estratégica para o
desenvolvimento do país, e o IPEN é um
dos protagonistas no campo da C,T&I.
À medida que a sociedade se
conscientiza da atuação do nosso
Instituto, ela será coadjuvante nas novas
conquistas que só irão beneficiá-la.

Expediente
Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
Superintendente: José Carlos Bressiani
Diretores: Marcelo Linardi, Linda Caldas, Wilson A. Parejo Calvo, Jair Mengatti, Odair Marchi Gonçalves,
Willy Hope de Souza
Chefe da ACI: Afonso Aquino
Jornalista responsável: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto gráfico: Mário Lima
Colaboração: Edvaldo Paiva, Katia Itioka, Walkiria Santos e Margareth Bustos
Tiragem: 1.500 mil exemplares * Distribuição gratuita * Impressão: SSRG - Artes Gráficas e Editora Ltda.
Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br

SISTEMAS LIDAR

IPEN amplia rede de monitoramento atmosférico
Dois novos sistemas de monitoramento
ambiental e atmosférico com as técnicas
de LIDAR (do inglês Light Detection and
Ranging), no âmbito do projeto "Estudo
do Transporte Transcontinental de
Aerossóis pela Técnica de Lidar”, liderado
pelo IPEN, vão mapear a composição da
atmosfera do Cerrado brasileiro e a
quantidade e qualidade da poeira
proveniente do deserto do Saara.

Ana Paula Faria Moraes

Ciência se faz para a sociedade

Meio Ambiente

O primeiro, instalado em meados de
agosto no campus do Instituto
Tocantinense Presidente Antonio Carlos
(ITPAC), em Porto Nacional (a 52kmd a
capital Palmas), já está em pleno
funcionamento. O segundo, que é um
laboratório móvel, está pronto para ser
transportado para o campus da
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), em Natal.

O sistema LIDAR opera no
mesmo princípio físico do
radar, porém, utiliza feixe de
luz (ultra-violeta) pulsado na
atmosfera. Esse feixe é
direcionado por instrumentos
ópticos e, ao se propagar,
interage com partículas e
moléculas que compõem a
atmosfera. Parte dessa luz é
retroespalhada na direção de
coleta, enquanto uma
pequena porção é espalhada
em outras direções.

Cerrado: histórico de sucessivas queimadas na estação seca

"No caso do Cerrado, sua fauna, flora e
população têm sofrido com os prejuízos
das queimadas, ou seja, existe um
impacto não apenas ao meio ambiente,
mas também na saúde, principalmente no
aumento da incidência de problemas
respiratórios”, explicou Eduardo Landulfo,
do Centro de Lasers e Aplicações (CLA),
coordenador do projeto.
Landulfo se refere ao fato de que a região
do Cerrado possui um histórico de
sucessivas queimadas na estação da seca,
que ocorre entre abril e setembro, e que
influenciam a dinâmica da sua vegetação.
Para se ter uma ideia, há sementes de

plantas desse bioma que só são
germinadas após ativação pelas altas
temperaturas provocadas pelo fogo.

recursos do CNPq. O objetivo é observar
o transporte de queimadas e de poeira de
longa distância, no caso, do Saara, África.

"Porém, o aumento desenfreado do uso
das queimadas como alternativa para
eliminar os restos de plantações após a
colheita, preparando-a para um novo
plantio, ou até mesmo nos terrenos
particulares e em áreas verdes dentro das
cidades, prática com fortes raízes
culturais na região, tem ocasionado
problemas na saúde da população,
principalmente no aumento da incidência
de problemas respiratórios, dentre outros,
como problemas oculares e alérgicos”,
afirma a médica Ana Paula Moraes,
orientanda de mestrado de Landulfo.

A escolha da UFRN se deu basicamente
pela pela logística e pelo fato de que,
na costa, o contraste do material será
melhor. Mas, como está num contêiner, a
gente pode eventualmente deslocar,
conforme a necessidade", acrescenta o
pesquisador.

Mobilidade - O segundo sistema é um
laboratório transportável cujos
equipamentos (receptor, transmissor etc.)
estão em um contêiner, adquirido com

Para esses projetos, Landulfo conta com
a colaboração dos pesquisadores Judith
Hoelzemaann, Neusa Paes Leme e José
Henrique Fernandes, da UFRN, e Maria de
Fátima Andrade, do Laboratório de
Análises de Processos Atmosféricos
(LAPAt) do Instituto de Astronomia,
Geofísica e Ciência (IAG), da USP, que
supervisionará a análise dos dados
obtidos através de filtros de coleta.

INTERNACIONALIZAÇÃO

IPEN e Universidade do Tennessee assinam colaboração
Com o objetivo de dar início ao projeto
de internacionalização do seu Programa
de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear,
o IPEN recebeu, no dia 1o de outubro, o
diretor do Instituto para a Segurança
Nuclear da Universidade do Tennessee
(EUA), Howard L. Hall (na foto, à direita).
Ele e sua comitiva foram recepcionados
pelo superintendente José Carlos
Bressiani (à esquerda) e pelo diretor de
Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino
(DPDE), Marcelo Linardi, para a assinatura
de convênio de cooperação
interinstitucional envolvendo as áreas de
segurança nuclear, forense, radioquímica,
reatores e combustíveis nucleares.

trazendo a possibilidade de oferecimento
de novos cursos e novas formas de ensino.
Com isso, atende-se também a uma
demanda da Capes para que os programas
de pós-graduação tenham essa vertente.

E. R. Paiva

Editorial

A iniciativa do IPEN tem duas finalidades
básicas: maior inserção de pesquisadores
e pesquisas do Instituto na comunidade
acadêmica internacional e a
modernização do programa atual,

"Esse vaso comunicante com o exterior é
fundamental para o IPEN, além de seguir a
política do Governo Federal de
internacionalização do ensino como um
todo, a exemplo do programa Ciência Sem
Fronteira”, salientou o pesquisador Jorge
Eduardo de Souza Sarkis, designado pela
DPDE o coordenador do Programa de
Internacionalização do Instituto, com
Adriana Venturine, do NIT-IPEN.
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Juventude e entusiasmo nos seminários de IC
Neste 2015, em que se comemora o Ano
Internacional da Luz, o cientista Isaac
Newton foi escolhido o cientista
homenageado no Seminário Anual dos
Programas de Iniciação Científica e
Tecnológica da CNEN – 2015, realizado
nos dias 1 e 2 de outubro, no Prédio do
Ensino do IPEN. O também o físico
Antonio José Roque da Silva, diretor do
Laboratório Nacional de Luz Sincrotron
(LNLS), proferiu a palestra de abertura
abordando a importância do Projeto
Sirius para o Brasil.

Ao todo, foram 126 resumos publicados e
78 comunicações orais, com a presença
de um avaliador representando o CNPq.
Em cada sessão de apresentação oral, foi
escolhido o “destaque” – escolha feita de
comum acordo entre o avaliador e o
coordenador da mesa. Houve também a
tradicional sessão de pôsteres, que
premiou os três melhores trabalhos.
Destaques - Este ano, entre os alunos
que se destacaram nas apresentações
orais, quatro são do IPEN: Patricia Ramos
Carvalho, Pedro Arthur Augusto de
Castro, Sinday Pinheiro Alves e Victor
Hugo Ayusso, orientados por Casimiro

TEZXT
Conferência INAC 2015
Considerado o principal evento do
setor nuclear no Brasil, a Conferência
Internacional Nuclear do Atlântico,
INAC 2015, realizou-se entre os dias 4
e 9 de outubro, no Centro de
Convenções do Rebouças, em São
Paulo. Promovido pela Associação
Brasileira de Energia Nuclear (ABEN),
o INAC reúne pesquisadores, técnicos,
estudantes, autoridades
governamentais, empresários e
demais interessados nos benefícios da

Pesquisa desenvolvida
na UFCE com a parceria
do IPEN – que fará a
descontaminação do
material por
radioesterilização,
mostrou resultados
promissores quanto ao
uso do couro da tilápia
do Nilo no tratamento de
vítimas de queimaduras.
Escolha da espécie se deu
pelas semelhanças com a
estrutura morfológica
da pele humana

Ilustração: Edvaldo Paiva

O Projeto Sirius, a nova fonte de luz
síncroton brasileira (um tipo de radiação
eletromagnética produzida em grandes
máquinas que aceleram partículas),
representa um grande avanço científico
na pesquisa nacional e internacional,
segundo Roque. “O Sirius dará a
visibilidade à ciência brasileira, ao
“mostrar que é possível ter pesquisas
desse nível tecnológico aqui”.

Pele de tilápia começa a ser testada como
alternativa para vítimas de queimaduras

Participantes comemoram o sucesso dos Seminários de Iniciação Científica, no IPEN

Munita, Denise Maria Zezell, Nanci
Nascimento e Isolda Costa,
respectivamente. Além deles, os alunos
Eugenio Anselmo Pessoa do Prado
(CTMSP), Marcelo Terek dos Santos
(Lapoc) e Neice Ferreira dos Santos
(CDTN) também se destacaram.
Na apresentação de pôsteres, cinco entre
os destaques são do IPEN: Gustavo
Roseira de Freitas, Hélio P. J. Borges
Coelho, orientados por Sandra Regina
Damatto e Marcus Paulo Raele,
respectivamente, além de Pedro Arthur
Agusto de Castro e Sinday Pinheiro Alves,
todos em segundo lugar. Também se
destacaram Amanda Cardoso Barbosa
(IEN) e Marcelo Terek dos Santos (Lapoc),
em primeiro lugar. Thiago Oliveira Santos
(IPEN), Amanda de Paula Oliveira (CDTN),

Douglas dos Santos (IEN) e Fernando
Henrique Marques (Lapoc), ficaram em
terceiro lugar.
O evento reuniu o 21º Seminário Anual
Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica CNPq (PIBIC), o 12º
Seminário Anual de Bolsas de Iniciação
Científica CNEN (PROBIC) e o 5º Seminário
Anual do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação, Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação (PIBITI).
"O evento se tornou marcante para os
bolsistas que estão ingressando na carreira
científica. São jovens muito interessados
em ciência. Você observa pelo entusiasmo
nas apresentações", avaliou Martha
Marques Ferreira Vieira, gerente do Centro
de Ensino e Informação do IPEN e
coordenadora dos Seminários.

BOAS & NOVAS
energia nuclear para a inclusão social,
tema dessa sexta edição.
Outros três encontros técnicos
aconteceram paralelamente ao INAC: o
XIX Encontro de Física de Reatores e
Termohidráulica (Enfir), o XII Encontro de
Aplicações Nucleares (Enan) e o IV
Encontro da Indústria Nuclear (Enin). A
conferência INAC teve o apoio da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN), da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro e da Eletrobras Eletronuclear.

Duetos na Quarta Musical
As Quartas Musicais do IPEN
recomeçaram em setembro, dia 23.
Gustavo Sousa e Guilherme Moreno
(violões) interpretaram obras espanhóis.
Bruna Budri (violoncelo) e José Pereira de
Mattos Neto (piano) executaram a
Sonata para violoncelo e baixo contínuo
de Antônio Vivaldi. Finalizando as
apresentações, Tamara Caetano e Iury
Cardoso emocionaram a plateia com um
programa eclético de ópera e "spirituals".

Lasers de pulsos ultracurtos vêm sendo
utilizados em pesquisa básica e aplicações
industriais, médicas e de monitoração
ambiental
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Pesquisadora do IPEN entre as 100 mais ‘notáveis’
Eliana Navarro dos Santos Muccillo, do Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais (CCTM/IPEN), é
uma das 100 pesquisadoras da área de cerâmicas com perfil citado no livro "Sucessfull Women
Ceramic and Glass Scientists and Engineers: 100 Inspirational Profiles".
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Parceria com o Tennessee

"Projeto Sirius" na abertura

Diretor do Instituto para a Segurança Nuclear da
Universidade do Tennessee (EUA), Howard L. Hall, e o
superintendente do IPEN, José Carlos Bressiani,
assinaram convênio de cooperação para a PósGraduação em Tecnologia Nuclear IPEN/USP.

No Ano Internacional da Luz, Isaac Newton foi o
cientista homenageado no Seminário Anual dos
Programas de Iniciação Científica e Tecnológica da
CNEN-2015. O "Projeto Sirius", tema da palestra de
abertura, entusiasmou os participantes.
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