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IPEN desenvolve tecnologia
inovadora para refino de combustível
Unidade projetada para refino
de combustíveis veiculares,
testada inicialmente com óleo
diesel, mostrou-se eficaz na
redução do teor de poluentes,
principalmente enxofre e
nitrogênio. Projeto foi
contemplado com o I Prêmio
IPEN de Inovação
Tecnológica, durante as
comemorações dos 58 anos
do instituto.

Págs.4 e 5
Unidade foi projetada no laboratório de Tecnologias Alternativas de Refino

Irradiação ajuda a preservar acervo da Biblioteca
Quase 800 mil fascículos da Biblioteca Terezine Arantes Ferraz, do IPEN, estão em processo de
higienização no Irradiador Multipropósito de Cobalto-60. Em poucas horas, o material sai livre
de contaminação, sem qualquer risco aos usuários. Outras instituições têm se beneficiado
desse serviço oferecido pelo Centro de Tecnologia das Radiações (CTR).
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Iniciação Científica

Pós-Graduação

Avaliação positiva do CNPq

Capes premia tese do IPEN

o nível dos trabalhos apresentados e a desenvoltura

Maria José Alves de Oliveira ganhou o Prêmio Capes
de Tese 2014, na área de Engenharias 11, com a tese

dos alunos foram os aspectos mais elogiados pelos
avaliadores externos do CNPq. O Seminário Anual de
Avaliação dos Programas de Iniciação Científica e
Tecnológica da CNEN ocorreu dias 22 e 23 de outubro.

"Obtenção de membranas de hidrogéis para tratamento
alternativo de Leishmaniose Tegumentar", orientada
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pela pesquisadora Duclerc Fernandes Parra, do CQMA.

Editorial

IPEN: Ciência, Tecnologia e Inovação

-

CARTAO
DE VISITA
o artigo "Research Reactor Fuel
Fabrication to Produce
Radioisotopes", de autoria dos
pesquisadores Adonis M. SalibaSilva, Elita F. Urano de Carvalho,
Humberto G. Riella e Michelangelo
Durazzo, é o mais acessado da
versão on-line do livro
"Radioisotopes - Applications in
Physical Sciences ", publicado em
2011 pela InTech Editora . O
trabalho consiste em uma descrição
detalhada da experiência do
IPENjCN EN na fabricação de
elemento combustível utilizado em
reatores de pesquisa que
produzem radioisótopos e que
também são usados para testes de
materiais, como é o caso do IEAR1. Até o fechamento desta edição,
foram 5.713 acessos, entre
visualizações (2.411) e downloads
(3.302).

•••
O estudo "Hygroscopic behavior
o( aerosols over Sao Paulo
metropolitan area", desenvolvido
pela doutoranda Patricia Ferrini
Rodrigues, foi o único trabalho de
um autor brasileiro premiado no
13° International Global
Atmospheric Chemistry (IGAC),
realizado em Natal-RN, entre os
dias 22 e 26 de setembro. Ferrini é
orientada pelo professor Eduardo
Landulfo, no Programa de PósGraduação em Tecnologia Nuclear
(I PENjUSP). O trabalho foi
desenvolvido utilizando a técnica
de sensoriamento remoto LIDAR
(Light Detection and Ranging).

Passado o momento de euforia pelo
retorno de nosso principal veículo
de comunicação, voltamos para a
rotina da divulgação das atividades
do IPEN, com ênfase nas áreas de
ciência, tecnologia e inovação. Sem
nunca esquecer dois aspectos
necessários para que tudo isso
aconteça, que são: a gestão e o
ensino. Isso porque o conhecimento
científico tem como pressupostos
ser organizado e ser comunicável.
Um dos destaques deste número é a
química Maria José Alves de Oliveira,
vencedora do Prêmio Capes de Tese
2014 da área de Engenharias II com
a tese "Obtenção de membranas de

hidrogéis para tratamento
alternativo de Leishmaniose
Tegumentar". A pesquisa resultou
em um produto que já está
patenteado e futuramente poderá
ser utilizado em larga escala, após
testes clínicos em humanos, com a
vantagem de ter baixo custo de
produção. Além de ser um típico
exemplo de ciência, tecnologia e
inovação para todos que desejam
trilhar esse caminho, a história de
vida da pesquisadora, apresentada
nas páginas 6 e 7, é apaixonante.
No começo desse caminho
percorrido pela Maria José estão os
bolsistas de iniciação científica, com
os quais o IPEN mantém uma
relação de respeito e carinho. O

esmero com que são preparados o
Seminário Anual PIBIC, quejá se
encontra na sua vigésima versão, e
os mais recentes Seminários Anuais
PROBIC E PIBITI, é uma mostra
disso. A premiação concedida aos
melhores pôsteres tem sido um
estímulo para os pesquisadores
iniciantes. Os frutos desse trabalho
são colhidos depois de oito anos.
Sabedor da importância da inovação
para dar continuidade às atividades
iniciadas há 58 anos, o IPEN cria
suas políticas nessa área. Além de
contar com um Núcleo de Inovação
Tecnológica, instituiu este ano o
Prêmio IPEN de Inovação
Tecnológica (edição 74). Em sua
primeira versão foi vencido pela
pesquisadora Sumair Gonçalves de
Araújo, do CQMA, com o projeto
"Desenvolvimento de unidade
reacional de hidrotratamento em
batelada de micro-ondas para
processamento de petróleo e suas
frações", páginas 4 e 5.
Uma ação do IPEN que tem obtido
cada vez mais destaque é o
tratamento e conservação de
acervos de bibliotecas e
pinacotecas, página 3. Nesse
momento, estão sendo
desenvolvidos trabalhos com a
Biblioteca do instituto e, em breve,
com o Palácio do Governo do Estado
de São Paulo.
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BIBLIOTECA DO IPEN

Higienização de acervo passa a ser por irradiação
Quase 800 mil fascículos do acervo da
Biblioteca Terezine Arantes Ferraz, do
IPEN, estão em processo de higienização
no Irradiador Multipropósito de Cobalto60, do Centro de Tecnologia das
Radiações (CTR-IPEN). Um trabalho que
levaria meses - talvez anos - para ser
concluído, com a tecnologia de
irradiação é feito em questão de horas, e
a vantagem de que, nesse procedimento,
não sobra qualquer resíduo radioativo, e
o material pode ser manuseado
tranquilamente, sem risco para o usuário
e sem a necessidade de "quarentena".

inseto, e essa é uma grande vantagem
em relação a outros tratamentos
(químico, atmosfera anóxia, etc.) cuja
eficiência vai depender do nível de
estágio de vida deste. Mas Pablo ressalta
que o processo é curativo, não
preventivo. "Os livros saem daqui
completamente higienizados, livres de
infestação". Todavia, acrescenta Pablo, é
fundamental que o local onde eles serão
reacondicionados esteja limpo, pois de
nada adiantaria a eliminação dos insetos,
se estes forem colocados em uma área
infestada ou próxima dela.

A higienização do acervo deixou os
servidores da Biblioteca entusiasmados.
De acordo com a auxiliar Doralice de
Lima Xavier, além de maior proteção ao
material, o trabalho "braçal" de limpeza
será reduzido, possibilitando a realização
de outros serviços. "Todos os dias as
estantes são aspiradas e os livros
limpados individualmente, levando
quase que a manhã inteira. Por esse
processo, centenas de periódicos são
higienizados de uma única vez, sem a
mão-de-obra que seria pesada e
cansativa. Não é uma maravilha?".

A explicação é simples: a radiação gama
proveniente do Cobalto-60 não possui
energia suficiente para desestabilizar o
núcleo do átomo, ou seja, é uma
radiação cuja energia está abaixo do
limiar de ativação da maior parte dos
elementos, diferentemente do que
ocorre, por exemplo, no
bombardeamento por nêutrons no

Em pouca horas, o
material está livre
de infestação, sem qualquer
risco ao usuário ou
necessidade de "quarentena"

interior de um reator nuclear, que pode
deixar traços de radioatividade no
material. "Os objetos que passam por
nosso procedimento não têm contato
com o material radioativo", assegura o
pesquisador Pablo Vasquez, do CTR.
Segundo ele, a dose absorvida pelos
produtos é o parâmetro fundamental a
ser controlado. No acervo da Biblioteca,
a dose de radiação utilizada é de apenas
1kGy (quilogray). Apesar de muito baixa,
é suficiente para eliminar qualquer tipo
de insetos em papel: traças, cupins e
outros microrganismos que causam
danos. "No caso dos livros, identificamos
um certo tipo de broca, que pode atacálos em seus diferentes estágios de vida,
por exemplo larvas ou ovos. A radiação
elimina o inseto em qualquer um de seus
estágios sem afetar o papel", diz Pablo.
Ou seja, a radiação extermina
basicamente qualquer tipo de resíduo do

Tecnologia a serviço da sociedade
O IPEN tem realizado o trabalho de
higienização e descontaminação de
acervos culturais para diversos
públicos, gratuitamente, quando se
tratam de instituições governamentais.
A ideia, segundo Pablo, é transferir
tecnologia e divulgar o procedimento.
Esta iniciativa vem sendo apoiada e
incentivada pela gerente do CTR,
Margarida Mizue Hamada.

Nos próximos meses, serão tratados
objetos de valor histórico do Acervo do
Palácio do Governo do Estado de São
Paulo, onde foram detectadas infestações
de cupim em diversas obras,
principalmente em painéis de madeira de
artistas como Volpi, Ohtake etc., cujas
dimensões são relativamente grandes,
chegando a quatro metros de
cumprimento.

Foram beneficiadas várias instituições,
como a Biblioteca Mário de Andrade, o
Museu de Arte Moderna de São Paulo,
o Museu Afro Brasil, o Instituto Tomie
Ohtake e a Pinacoteca do Estado de
São Paulo, entre outros. Também foram
realizados trabalhos em parceria com o
Instituto de Estudos Brasileiros da USp,
o SENAI e as restauradoras Marcia
Rizzo e Margot Crescenti.

Outra vantagem da técnica de irradiação
é que obras com estas características são
processadas sem ser retiradas das caixas
utilizadas como embalagem para
transporte, evitando assim possíveis
acidentes na movimentação das mesmas.
O Irradiador Multipropósito de Cobalto60 é uma tecnologia nacional e está em
operação há dez anos.
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Por um combustível mais limpo
Uma tecnologia alternativa e inovadora
de refino de combustíveis veiculares,
testada inicialmente com óleo diesel,
tem se mostrado eficiente na redução
do teor de poluentes, principalmente
enxofre e nitrogênio. O experimento
vem sendo realizado desde 2010, por
pesquisadores do Centro de Química e
Meio Ambiente (CQMAjIPEN), e
recentemente conquistou a primeira
edição do Prêmio IPEN de Inovação
Tecnológica.
Coordenado pela engenheira elétrica
Sumair Gouveia de Araújo (CQMA), o
estudo tem como objetivo avaliar um
tipo de refino de petróleo,
especificamente para uso em veículos, a
custos mais baixos do que os meios
tradicionais. É o processamento de
combustível por micro-ondas, cuja
principal vantagem, segundo a
pesquisadora, é o aquecimento mais
rápido de determinados materiais.
Sumair explica que, normalmente, as
frações de óleo diesel e gasolina são
tratadas em refinarias, sob condições
severas de pressão de hidrogênio e alta
temperatura, processo chamado de
hidrotratamento - H DT, utilizando-se
aquecimento convencional e na
presença de catalisadores. "O H DT reduz
o teor de contaminantes e melhora a

qualidade desses combustíveis, mas é
um tratamento que possui custos
elevados devido às condições
operacionais extremas, além do uso
intenso de hidrogênio".
Para realizar os testes com micro-ondas
de modo a reduzir a severidade das
condições operacionais do HDT, foi
necessário construir uma unidade de
reação específica, fundamentada em um
trabalho de engenharia e já patenteada
pelo IPENjPetrobas. "Elaboramos um
projeto técnico, fabricamos e montamos
uma unidade de reação de batelada em
aço inoxidável, em escala de bancada,
para a qual foram construídas diversas
peças específicas", detalhou Sumair.
A unidade do IPEN é capaz de operar
com temperatura de até 500°C, pressão
de gás hidrogênio até 200bar, e em três
modos distintos de aquecimento: com
micro-ondas, combinado (convencional
e com micro-ondas) e somente
convencional (elétrico), para
comparação com a metodologia já
empregada.
Foram realizadas aproximadamente 400
reações úteis, entre 2010 e 2013, com
diversas cargas e parâmetros (modelo e
reais). De acordo com Sumair; o melhor
resultado obtido foi verificado no teste

Mitiko: "Ainda vou irradiar no RM B"
A engenheira química Mitiko Saiki, do
CRPq/IPEN (na foto com o secretário
executivo para Inclusão Social do
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação - MCTI, Oswaldo Baptista
Duarte Filho), que recebeu o título de
Pesquisadora Emérita 2014, garantiu que
"vai irradiar no RMB" (Reator
Multipropósito Brasileiro, ainda em fase
de obtenção de licenças). Por essa
afirmação, Mitiko deixa claro que não
tem qualquer pretensão de se aposentar
nos próximos seis anos.
Com mais de três décadas dedicadas ao
IPEN, Mitiko foi homenageada com um
vídeo contendo depoimentos de
familiares e amigos, que apresentou
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um pouco da trajetória dessa
pesquisadora famosa por seu rigor e
disciplina, mas também reconhecida
pela sua capacidade de formar pessoas.
Em seu breve discurso, Mitiko
relembrou, com bom humor, como foi
difícil, na época de conclusão de curso,
ingressar no mercado de trabalho.
"Eu fui selecionada para a Petrobras e
até hoje estou esperando ser chamada".
A explicação pode estar no gênero.
"Talvez não tenham me contratado
por ser mulher, e a engenharia era
uma área de homens. Mas eu gostei,
porque eu pude seguir a minha carreira
aqui no IPEN, onde realizei tantas
coisas".
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cujo teor inicial de enxofre na carga era
de 200ppm (partes por milhão),
havendo uma redução de 98,5% do
poluente (as legislações atuais exigem
teor de enxofre máximo de 10ppm).

Prêmio
O projeto "Desenvolvimento e
instalação no IPEN-CNENjSP de
unidade reacional de hidrotratamento,
em batelada, com micro-ondas para
processamento de petróleos e suas
frações" conquistou a primeira edição
do Prêmio IPEN de Inovação
Tecnológica, outorgado em agosto, por
ocasião dos 58 anos do instituto. A
equipe recebeu troféu e um "cheque"
simbólico de R$ 100 mil, valor a ser
alocado ao grupo de pesquisa,
entregues pelo diretor de Pesquisa,
Desenvolvimento e Ensino (DPDE),
Marcelo Linardi.
Na ocasião, Sumair fez uma breve
caracterização da proposta no âmbito
da inovação tecnológica, destacando os
impactos econômico (redução de
energia elétrica, de tempo de
processamento e de materiais), social
(melhoria da saúde da população
brasileira, evitando doenças
respiratórias), ambiental (remoção de

poluentes de óleos combustíveis) e
científico-tecnológico (otimização do
processo de refino de óleos, com
temperatura e pressão menores).
Foram submetidas dez propostas, de
"altíssima qualidade", segundo Linardi, e
todas com pré-ingresso garantido na
incubadora do IPEN. Os critérios para a
escolha foram viabilidade técnica e
comercial, originalidade, relevância,
clareza e apresentação. "Foi uma vitória
inesperada, mas que me deixou muito
feliz, e quero aqui deixar o meu
agradecimento a todos que me
apoiaram na casa, bem como aos meus
parceiros", declarou Sumair.
Também fazem parte da equipe os
pesquisadores Jiro Takahashi, Liliane
Landini e Mauro Kioshi Myahira, do
IPENjCNEN, José Carlos de Souza, do
Instituto de Física da USp, e Elizabeth
Marques Moreira, Maurício Souza de
Alencar; Bauer Costa Ferrera e Mauri
José Baldini Cardoso, do Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo
Américo Miguez de Mello
(CenpesjPetrobras). O projeto é
financiado pela Petrobras e a Fundação
PATRIA, e está orçado, até o momento,
em R$5.800.000,00 em projetos técnicos
e de infraestrutura laboratorial.

Padilha: IIMil novas vagas para a CNEN
o presidente da CNEN, Ângelo

Padilha,
aproveitou o momento de celebração dos
58 anos do IPEN para anunciar a abertura
de mil novas vagas de concurso, que
serão distribuídas em etapas entre os
institutos. "No primeiro concurso,
conseguimos, a muito custo, garantir
aproximadamente 500 vagas para os
institutos da CN EN". Não serão
suficientes, mas ajudarão a minimizar as
perdas", afirmou, referindo-se à vacância
(quando o servidor sai por motivo de
exoneração, demissão, aposentadoria,
falecimento ou posse em outro cargo
inacumulável) dos últimos anos.
Padilha respondeu ao relato feito pelo
superintendente do IPEN, José Carlos

II

Bressiani, em seu discurso de
encerramento. Depois de destacar a
excelência do IPEN em diferentes áreas,
Bressiani reafirmou seu receio de que,
com o tempo, algumas dessas áreas
sejam esvaziadas com a aposentadoria,
sem reposição, de servidores.
Ao final, Oswaldo Baptista Duarte Filho,
elogiou o trabalho do IPEN e justificou a
ausência do ministro Clélio Campolina,
afirmando que "em breve ele virá
conhecer o instituto". A cerimônia de 58
anos contou ainda com as apresentações
de José Augusto Perrota, sobre o Reator
Multipropósito Brasileiro (RM B) e Luciana
Gatti, do CQMA, que falou de seu estudo
sobre o balanço de carbono na Amazônia .
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Entrevista

O Brasil que dá certo
Você acaba de ser contemplada com o
Prêmio Capes de Tese 2014. O que essa
conquista significa para você?

começaram a ler, eu as levava para a
biblioteca e lia para elas. Mas, para muita
gente que fala "eu sou pobre, eu não
consigo", sim. Mais pobre do que eu fui, eu
cheguei a passar fome. Quando eu tinha
sete anos, minha mãe ia catar sobra de
laranja na feira para nós comermos. A
gente catava comida no lixo. Mas se você
tem força de vontade, você chega lá .

Significa uma vitória pessoal. Profissional
também, claro, afinal, é o seu trabalho
reconhecido. Mas eu falo de vitória pessoal
porque eu batalhei muito para chegar
aonde cheguei, comecei a estudar muito
tarde, poucos acreditavam que eu
conseguiria ... [pausa] . Eu me emociono
quando penso no que enfrentei, nas
escolhas que fui obrigada a fazer para
realizar o sonho de estudar.

Força de vontade e sabedoria para
aproveitar as oportunidades, não é?

Por que, você não acreditava que
pudesse ganhar?
Sinceramente? Foi uma surpresa. Eu já
tinha ficado feliz e satisfeita pelo fato de a
tese ter sido selecionada pelo IPEN, em
meio a tantos trabalhos bons. Imagine,
então, saber que foi a melhor da área.
Pensei: - Nossa, você começa a estudar

Ela concluiu o ensino
fundamental aos 3S anos
e, desde então, não parou
mais de estudar. Para
quem enfrentou tantas
dificuldades, chegar aonde
essa paraibana chegou é
motivo de orgulho para o IPEN.

mais um ano de licenciatura, em 2006, e
no mesmo ano comecei o mestrado aqui
no IPEN. Defendi em 2008 e, em 2009,
comecei o doutorado, concluído em 2013.
Eu quero ressaltar a ajuda que tive do Dr.
Valdir Sabbaga Amato e da enfermeira
Regina Maia, do Hospital das Clínicas,
onde fiz a pesquisa. Também sou grata 'a
Fapesp, e ao IPEN, que, por meio da minha
orientadora [Duclerc Fernandes Parra], me
deu todas as chances de crescer. Devo
tudo a esse instituto.
Já sabe o que vai fazer com o valor do
prêmio (R$ 15 mil)?

tarde, quando tudo parece que não vai dar
certo, e acaba dando tão certo que você
ganha um prêmio, é motivo para pensar
que estava no caminho certo.
Como assim, "quando tudo parece que
não vai dar certo"?
Quando eu tinha 20 anos, eu só tinha a 4'
série primária. Casei, vim para São Paulo,
tive minhas filhas ... estudar era um sonho
desde que eu morava na Paraíba. Mas, na
vila onde eu morava, na minha cidade
[Congo], nem luz elétrica tinha. Eu vim
fazer o colegial só em 1998, aos 32 anos.
Foi nessa época que eu comecei a estudar
mesmo, para valer. Da quarta série até a 8',
fiz supletivo, aquele supletivo que você
estuda em casa e vai lá fazer a prova.
Passei. Depois, fiz um ano e meio de
cursinho, para melhorar a preparação,
porque, sabe, fiz colegial à noite, na escola
pública, "trocentos" anos sem estudar, é
difícil, né? Em 2002, comecei a fazer a
curso de química na [Faculdade] Oswaldo
Cruz, terminei o bacharelado em 2005, fiz
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Ainda não sei. Acho que finalmente vou
poder trocar meu carro, ou fazer uma
viagem de dez anos [risos].
E quanto à bolsa de pós-doutorado, já
decidiu para onde vai?
Ainda não. Eu queria muito ir para fora e
conciliar a pesquisa com o inglês. Tenho
dois anos para decidir, o problema é que
eu já passei dos "enta", sabe? [risos], então,
fica mais difícil ir para o exterior. Eu
pretendo fazer concurso, agora estou
dando aula, para fazer um pos-doc fora
teria que abrir mão das minhas aulas ...
além do mais, pretendo fazer concurso,
quando abrir, porque meu vínculo com
IPEN, no momento, é bolsa CNPq, e acaba
em janeiro. Depois, fico como
colaboradora.
Você se considera um exemplo para os
seus filhos e para as pessoas que não
têm privilégios de boas escolas?
Para minhas filhas, nem tanto, porque eu já
as criei nesse espírito. Quando elas

Sim, o que você mais escuta é "você não
vai conseguir". Incentivo eu só tive dos
meus irmãos. Nem meu marido me
incentivou, aliás, a gente se divorciou em
2006, justamente porque ele não queria
que eu estudasse, queria que eu fosse
dona de casa. Imagine você, eu nunca
havia trabalhado, ele não deixava. Então,
quando decidi fazer vestibular, ele disse
que eu teria que escolher. Eu escolhi os
estudos e, com certeza, foi a melhor
escolha que fiz. As coisas só ficaram mais
fáceis depois da graduação, quando as
crianças cresceram e me ajudaram. Elas
são co-responsáveis pelo meu sucesso.
Você é favor da política de cotas?
Olha, eu tendo a ser contra, porque eu
acredito que a solução é promover
melhorias no ensino fundamental. Mas,
claro, são muitos anos de discrepância
social, então, como medida de curto prazo,
eu até concordo, mas a cota social, não a
cota para negros, para índios etc.. A cota
vem cobrir essa deficiência do ensino, mas
não pode ser eterna.
Tivemos eleição recentemente e, mais
uma vez, o resultado provocou uma
série de manifestações de preconceito e
intolerância contra os nordestinos. Você
já foi discriminada em SP?
Isso não me ofende. Tenho pena dessas
pessoas, que precisam evoluir. É assim: o
sujeito leva vantagem no troco da padaria,
burla o Imposto de Renda, dirige
embriagado, joga lixo na rua, é mal
sucedido no emprego ... Mas tudo
acontece na vida dele por culpa do outro,
é muito fácil culpar o outro por nossas
frustrações. Por isso, nem perco meu
tempo com esse tipo de comentário. Não
tenho problema ou vergonha por ser
nordestina, porque o Brasil é cada um de
nós, com sua identidade.
Você é o Brasil que dá certo...
Sim, eu me considero.

Setembro/Outubro 2014

Pós- • radua ão

ENGENHARIAS II

Pesquisa do IPEN ganha IIPrêmio Capes de Tese

ll

Mais um prêmio para comprovar a
excelência das pesquisas do IPEN. A
química Maria José Alves de Oliveira
acaba de ser outorgada com o Prêmio
Capes de Tese 2014 da área de
Engenharias II pela tese "Obtenção de
membranas de hidrogéis para
tratamento alternativo de
Leishmaniose Tegumentar", defendida
no ano de 2013, no âmbito do
Programa de Tecnologia Nuclear do
IPEN/USP. A pesquisa resultou em um
produto que já está patenteado e
futuramente poderá ser utilizado em
larga escala, após testes clínicos em
humanos, com a vantagem de ter baixo
custo de produção.
Orientada pela pesquisadora Duclerc
Fernandes Parra, do Centro de Química
e Meio Ambiente (CQMA/IPEN), Maria
José desenvolveu uma membrana à
base de água gelatinizada (hidrogel)
usando uma matriz polimérica
modificada por radiação ionizante
60
fonte de cobalto ( CO), para a
liberação do glucantime (antimoniato).
Esse curativo foi indicado para
leishmaniose tegumentar e obteve
excelentes resultados nos testes com
camundongos da linhagem Balb/c
(muito utilizada em pesquisas do
sistema imune). A pesquisa foi
coorientada por Valdir Sabbaga Amato,
do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP.

Os testes com camundongos foram
realizados durante dois anos, no
Laboratório de Investigação Médica
(LI M46), do Instituto de Doenças Tropicais
da FMUSP. Depois de o parasita ser
inoculado na patinha do animal (foto), o
local começa a inchar e a ferida abre, é
quando começa o tratamento com o
hidrogel. Foram utilizados grupos
alternados de quatro ratinhos, e cada um
isolado em sua gaiola, para não haver
nenhuma contaminação ou interferência
no tratamento de um para outro.
Maria José testou três tipos de curativos:
em um grupo, ela usou o hidrogel sem
nanopartículas de argila, como controle
(placebo); em outro, foi aplicado o

Há duas formas de leishmaniose: a
tegumentar (ou cutânea) e a visceral. A
tegumentar é infecciosa, não
contagiosa, transmitida por diversas
espécies de protozoários do gênero
Leishmania que acometem o indivíduo
e provocam úlceras na pele e nas
mucosas das vias aéreas superiores. A
droga mais utilizada no tratamento
convencional é o antimonial
pentavalente - Sb(V), injetável. Mas o
Sb(V) apresenta alta toxicidade,
podendo provocar arritmia cardíaca e
disfunções renais, e o paciente que já
apresenta essas disfunções não pode
fazer uso do medicamento, ficando
com o ferimento por muitos anos ou
até pelo resto da vida.

METODOLOGIA

hidrogel com glucantime sem
nanopartícula de argila, e em um terceiro
grupo, o hidrogel com glucantime e
nanopartícula de argila . Os dois primeiros
não apresentaram resultados
significativos, mas o hidrogel com
glucantime e nanopartícula de argila

Na alternativa desenvolvida por Maria
José, a vantagem é que o tratamento é
tópico, isto é, no próprio ferimento, a
liberação da substância é controlada,
não cai diretamente na corrente
sanguínea, reduzindo a toxicidade, e o
paciente vai poder fazer uso sem correr
risco. "A leishmaniose é uma doença
crônica, você trata a ferida, ela fecha,
mas pode voltar. Quando volta,
geralmente é no mesmo lugar. Então,
fazer um tratamento que seja eficiente
e ao mesmo tempo que não
represente risco ao paciente, e a custo
baixíssimo, é uma importante
contribuição, uma opção para dar
qualidade de vida ao paciente", diz
Maria José.

apresentou resultado surpreendente,
reduzindo o tamanho do ferimento em
98%, ficando apenas uma marca na pele,
o que é considerado uma cura clínica.
Com a conquista na área de concentração,
Maria José agora concorre ao Grande
Prêmio Capes de Teses 2014. A cerimônia
de premiação acontecerá em Brasília, no
dia 10 de dezembro. A pesquisadora já
garantiu uma bolsa de pós-doe e
pretende fechar o ciclo fazendo testes
clínicos em humanos.
"Quando o produto estiver ajudando a
população, melhorando a condição de
vida do paciente, eu me darei por
satisfeita", finalizou.
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SEMINÁRIOS DE AVALIAÇÃO

"Nível dos alunos de IC melhora a cada ano"
o nível dos trabalhos e a desenvoltura
dos alunos foram os aspectos mais
elogiados pelos quatro avaliadores
externos do CNPq, que participaram do
Seminário Anual de Avaliação dos
Programas de Iniciação Científica e
Tecnológica da CNEN PIBIC/PROBIC/PIBITI, realizado nos dias
22 e 23 de outubro, no IPEN. Foram 60
apresentações, com premiação para a

"Como temos bolsistas que participam
pela terceira vez, esse salto de qualidade
pode ser facilmente percebido", explicou
Martha Vieira, que é também a
coordenadora geral do evento. Ela
ressalta que a iniciação científica é o
período de aprendizagem para a carreira
científica e é quando se pode errar, sem
maiores consequências, diferentemente
do estudante que ingressa no mestrado
após o término da graduação.
Destaques

Pela ordem de apresentações, os
destaques das sessões orais foram os
alunos Beatriz Martins de Medeiros (I RD)
e Caetano Padial Sabino (lPEN) , no dia
22; Hailton Donizette de Resende Junior
(CDTN) e Marcela di Giacomo Messias
(lPEN) , dia 23 (manhã); e Elaine
Conceição dos Santos e Mayara Ledier de
Azevedo, ambas do IPEN (tarde).

melhor apresentação oral de cada sessão.
De acordo com Martha Marques Ferreira
Vieira, gerente do Centro de Ensino e
Informação do IPEN, a maneira como o
evento é organizado contribui para a
qualidade das apresentações: os alunos
redigem um resumo estendido, preparam
um pôster e fazem apresentação oral.

Na sessão de pôsteres, empataram em
primeiro lugar os alunos Ana Paula
Curcio, Caetano Padial Sabino, Cleverson
Andrade Goulart, Erick Simões de Matos,
Fernando Cozim Melges, João Pedro de
Oliveira Flores, todos do IPEN, exceto
Erick, que é do CRCN-N E (a lista
completa, com o nome dos orientadores,
está no link http://pelicano.ipen.br/pibic/).

Atrações

Este ano, a novidade foi a Escola Móvel
Senai - Nanomundo, exposição que
possibilitou aos alunos e demais
visitantes conhecerem um pouco mais
sobre como a nanotecnologia está
presente na natureza, o significado da
escala nano e algumas aplicações em
produtos já comercializados.
A ideia de trazer a Escola Móvel para o
evento no IPEN, segundo Martha Vieira,
foi incentivar ainda mais os estudantes
para as carreiras científicas e tecnológicas.
Na abertura, o diretor técnico do
SenaijSp' Ricardo Figueiredo Terra, fez
uma breve apresentação da proposta da
Escola Móvel. Outra atração foi a palestra
da economista Luciane Meneguin Ortega,
professora da USP e vice-coordenadora
da Agência USP de Inovação. Antes, o
superintendente do IPEN, José Carlos
Bressiani, deu as boas-vindas, e Martha
Vieira fez um retrospecto dos programas.
O cientista homenageado foi o físico
Marcelo Damy, responsável pela
instalação do reator nuclear de pesquisa
do Instituto de Energia Atômica (I EA),
hoje IPEN, que começou a funcionar em
1957. Além do pioneirismo com a criação
do I EA, o professor Damy foi presidente
da CNEN . Neste ano, é comemorado o
centenário de seu nascimento.

NOTAS
Workshop debate laser e aplicações

O Centro de Laser e Aplicações (CLA)
realiza nos dias 6 e 7 de novembro o IV
Workshop IPEN-CLA 2014, destinado
principalmente a estudantes de pósgraduação. O objetivo é apresentar e
debater a pesquisa básica na área de
lasers e suas múltiplas aplicações na
saúde, no meio ambiente e na indústria,
e as oportunidades de atuação para além
da pesquisa científica.

•••
Cooperação IPEN-Unila

O IPEN e a Universidade Federal da
Integração Latino Americana (Unila),
sediada em Foz do Iguaçu (PR),
assinaram acordo de cooperação
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técnico-científica visando a capacitação
de alunos em nível de pós-graduação
strictu sensu e de professores, para a
formação de grupos de pesquisa no
desenvolvimento de projetos em
parceria. O protocolo foi assinado em
setembro, pelo reitor da Unila, Josué
Modesto dos Passos Subrinho, e pelo o
diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e
Ensino do IPEN, Marcelo Linardi.

•••
Capacitação de pesquisadores em RO

Por meio de um acordo de cooperação
técnico -científica, o Instituto Federal de
Rondônia (IFRO) está se associando ao
IPEN para oferecer, já em 2015, 40 vagas
de pós-graduação aos seus professores e
pesquisadores. O objetivo é capacitar

recursos humanos locais, um dos
principais desafios para as instituições de
ensino e pesquisa da Região Norte. O
protocolo de intenções foi assinado em
setembro, pelo superintendente do IPEN,
José Carlos Bressiani, e o reitor do IFRo,
Écio Naves Duarte.

•••
Metrologia das Radiações Ionizantes

No período de 23 a 25 de novembro,
será realizado o Congresso Brasileiro de
Metrologia das Radiações, enfocando a
importância social da metrologia nos
campos da indústria, meio ambiente e
saúde. O evento será no Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (I RD/RJ) e
terá ampla participação do IPEN.

•••

