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Avaliação Agronômica
e Industrial
de Variedades Cítricas

•

Coordenador:
Luiz Carlos Donadio
Instituição:
Faculdade de Ciências Agrárias
e Veterinárias de JaboticabaiiUNESP
Empresa:
Montecitrus Trading SIA
Valo r aprovado: R$ 59.900,00
Total empresa: R$ 18. 100,00
Total FAPESP: R$ 41 .800,00
Início: I181 1996
Término: 311711999
Este projeto de pesquisa objetivou a avaliação
agronómica e industrial de novas variedades e clones de laranjeiras, em parceria entre a Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro (EECB-SP) e
a empresa Montecitrus Trading S/ A. Foram avaliadas nove variedades de laranjas "precoces" (que dão
frutos, no norte do Estado de São Paulo, de julho a
agosto) , em substituição parcial às usadas atualmente na citricultura, em busca de melhor produtividade
e qualidade para o produto final, o suco de laranja
concentrado. Oito delas apresentaram características próximas ou até superiores às da Hamlin, atualmente a precoce mais plantada. O estudo de laranjas de "meia-estação" (julho a outubro) envolveu
cerca de três dezenas de variedades, destacando-se
as variedades Tarocco A e Early Oblong. Com relação às variedades "tardias" (setembro a janeiro), concluiu-se que as atualmente plantadas - Valência e
Natal - apresentam melhores vantagens. Nada menos que 150 novas variedades de laranja foram introduzidas na EECB apenas no período 1997/ 98,
durante a pesquisa, que estabeleceu dados que servirão de base para futuros plantios. Novos trabalhos
buscam avaliar cerca de 250 outras variedades.

Empresa:
CESP - Cia. Energética de São Paulo
Valor aprovado: R$ 188.468,00 I US$ I 12.700,00
Total empresa: R$ I54.868,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 33.600,00 I US$ 112.700,00
In ício: II I/1997
Término: 301611998
A elevada proliferação da macrófita (planta superior) aquática submersa E. densa no reservatório
da Usina Hidrelétrica de Jupiá (SP) tem causado
crescentes problemas operacionais para o empreendimento. A pesquisa teve como objetivo desenvolver técnicas que pudessem ser utilizadas em seu
controle e se desenvolveu em três subunidades interdependentes. A primeira correspondeu à identificação das espécies que ocorrem no reservatório e
ao mapeamento de seus possíveis ecotipos, utilizando-se técnicas de eletroforese de isoenzimas e
DNA. A segunda subunidade correspondeu ao trabalho visando o desenvolvimento de programas biológicos de controle da E. densa. Foram isolados
fungos e um deles se mostrou capaz de controlar a
proliferação da E. densa. Na terceira subunidade
procurou-se gerar as informações necessárias para
o desenvolvimento de programas de controle com
o uso de herbicidas. Foi também feita análise económica e operacional de todos os tratamentos com
potencial uso para o controle da E. densa.
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Qualidade Alimentar e Agricultura em
uma Economia de Mercado: Produção
Orgânica e Certificação de Produtos
Agropecuários para Obtenção
de Selo Verde (Green Seal)

Coordenador:
Siu Mui Tsai
Instituição:
Centro de Energia Nuclear na AgriculturaiUSP
Empresa:
Shimura 's GranjaiShimura Alimentos Ltda.

11

Desenvolvimento de um Programa
de Manejo de Elodea densa e Egeria
densa no Reservatório de Jupiá

Coordenador:
Robinson Anton io Pitelli
Instituição:
Faculdade de Ciências Agrárias
e Veterinárias de JaboticabaiiUNESP

Valor aprovado: R$ 189.250,00 I US$ 56. 1 I I, li
Total empresa: R$ 74.200,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ I I5.050,00 I US$ 56.1 li, I I
Início: 117I 1998
Término: 30161200 I
A modernização rura l tem trazido benefícios,
mas também problemas sociais e ambientais, tais
como uma crescente poluição pelo uso intensivo
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de agroquímicos. Este projeto visa inicialmente a
obtenção de commodities agrícolas (milho e feijão) e batata por meio de um sistema intensivo
ele produção orgânica (húmus ele minhoca) , com
baixo uso ele insumos e a um custo menor quando comparado com a agricultura convencional.
O CENA/ USP e o Laboratório de Microtoxinas ela
ESALQ/ USP ainda objetivam alcançar a qualificação para certificar produtos agropecuários com a
chancela ele selo verde (Green Sea{), por meio
da análise comparativa da produção orgânica de
feijão, milho e batata pela empresa Shimura Alimentos Ltda. com outras produções convencionais dessas culturas. Este projeto também poderá
servir ele modelo para viabilizar a pequena propriedade rural brasileira, via produção de alimentos limpos e certificados. Com a capacitação elos
laboratórios elo CENA/ESALQ para aná lises toxicológicas estará, ainda, aberta a oportunidade de
interação de uma instituição ele ensino e pesquisa com empresas que necessitam qualificar seus
produtos.

11

Produção de Soro,
Toxinas e Vacinas Botulínicas

Coordenador:
Isaías Raw
Instituição:
Instituto ButantaniSSP
Empresa:
Solvay Saúde Animal Ltda.
Valor aprovado: R$ 50.000,00 I US$ 260.000,00
Total empresa: R$ 25.000,00 I US$ 150.000,00
Total FAPESP: R$ 25.000,00 I US$ I I0.000,00
Início: I161 1996
Término: 3 II 121 1998 - Prazo prorrogado

Este projeto tem como objetivo desenvolver e
uma unidade ele produção de toxinas botulíP:cas, com um fermentador de 50 litros e o
siskma de down-stream, destinada a: 1) produzir
toxinas botulínicas A, B, E de grau médio ele pureza e destinadas à produção ele soro antibotulínico
para fornecimento à Fundação Nacional de Saúde
e att:ndimento a outros países. O produto será
prodc~ziclo pelo Instituto e comercializado pela
Fundação Butantan; 2) produzir anatoxinas botulínicas C e D destinadas, respectivamente, a imunizar aves (ou cavalos) e gado, a serem comercializadas pela empresa Solvay; 3) produzir toxinas
botulínicas A e B de alta pureza para uso clínico e
inst:~lar
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científico. Estes produtos serão comercializados
pela Fundação Butantan.
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Estudo da Viabilidade Técnica
da Lata Microrrecravada
para Acondicionamento de Óleo
Vegetal Comestível

Coordenador:
Silvia Tondella Dantas
Instituição:
Instituto de Tecnologia de AlimentosiiTAL
Empresa:
CSN -Companhia Siderúrgica Nacional
Valor aprovado: R$ 40.508,06 I US$ 28.350,00
Total empresa: R$ 35.429,03 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 5.079,03 I US$ 28.350,00
Início: I131 1996
Término: 311711997

A microrrecravação, processo de fechamento de
latas que permite uma redução significativa de material e o uso de folhas ele baixa espessura para
tampas e fundos , é um importante desenvolvimento tecnológico. Mas, em função de suas dimensões
reduzidas em relação ao sistema tradicionalmente
utilizado, a recravação convencional, existia questionamento quanto a sua resistência mecânica e a sua
capacidade de garantir a integridade da embalagem quando submetida às etapas de processamento, transporte e distribuição do produto acondicionado. O presente projeto de pesquisa teve como
objetivo estudar as características e o desempenho
da lata de 900 mi microrrecravada no acondicionamento de óleo comestível. Comprovado o desempenho adequado da lata microrrecravacla para óleo,
oferece-se, ao mercado, uma embalagem de menor custo, com maior capacidade de conservação
do produto que as embalagens plásticas. A tecnologia ele microrrecravação foi desenvolvida pelo
Grupo Kramer, de Jundiaí (SP).

11

Desenvolvimento de Tecnologia
Visando o Aproveitamento
de Derivados de Levedura em
Alimentação Humana e Animal

Coordenador:
Valdemiro Carlos Sgarbieri
Instituição:
Instituto de Tecnologia de AlimentosiiTAL
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Empresa:
Cooperativa dos Produtores
de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo
Valor aprovado: R$ 659.381,00 I US$ 18.500,00
Total empresa: R$ 596.730,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 62.651 ,00 I US$ 18.500,00
Início: II 121 1998
Té rmino: 31 11112001

Este projeto tem como objetivo a utilização de
biomassa de levedura para obtenção de produtos
modificados e ingredientes funcionais por meio
de fracionamento para a obtenção de derivados
com características químicas, nutritivas e funcionais diferentes. O processamento deverá seguir
dois esquemas: a) a biomassa, após limpeza, rompimento mecânico e centrifugação, fornecerá um
sedimento (parede celular I) e um sobrenadante
que, após tratamento, resultará em um precipitado (concentrado protéico); b) a biomassa, após
limpeza, será submetida a um processo de autólise, para a obtenção de um autolisado. Este autolisado deverá sofrer dois tratamentos diferentes:
uma desidratação em spray drier(autolisado total
desidratado), enquanto outra parte será submetida à centrifugação, para obtenção de um p recipitado (parede celular II) e outro sobrenadante (extrato). O extrato deverá ser concentrado, para
obtenção do extrato concentrado, ou poderá ser
secado, para obtenção do extrato desidratado. O
extrato, concentrado ou desidratado, é usado na
indústria de alimentos como ingrediente de enriquecimento nutritivo e flavorizante. O concentrado protéico é empregado para melhorar produtos como cárneos, de panificação, sopas e molhos.
As frações, parede celular I e II, poderão ser usadas como fonte de fibra solúvel e/ ou espessante/
estabilizante de alimentos emulsificados ou geleificados.

Valor aprovado: R$ 50 1.794,54 I US$ 40.407,46
Total empresa: R$ 333.072,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 168.722,54 I US$ 40.407,46
In ício: I1311 996
Térm ino: 28121 1998

A utilização de redes de computadores é uma
revolução dos tempos modernos. Tendo isto em
vista, a Unimed foi buscar na universidade o auxílio necessário para fazer bom uso delas. Em setembro de 1993, firmou-se um convênio entre o
Instituto de Física e Química de São Carlos da
Universidade de São Paulo, via Fundação de Apoio
à Física e à Química, e a Unimed Patticipações.
Desse convênio resultou a primeira rede com o
protocolo TCP / IP via satélite (VSAD do Brasil,
contando com 43 pontos de presença espalhados
por todo o território nacional. Esses pontos constituem a espinha dorsal da rede. O objetivo deste
segundo projeto foi ampliar essa espinha dorsal
para mais 250 pontos restantes (Unimeds singulares), formando a UniRed, para prover serviços de
telemedicina (acesso a informações, novas técnicas, treinamento continuado, divulgação de periódicos, pesquisa bibliográfica) e serviços de apoio
à prática médica (plantões virtuais distribuídos por
área de especialidade médica e correio eletrônico). Projeto conjunto da Unimed e do Instituto de
Física de São Carlos da USP.
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Desenvolvimento de um Sistema
de Gerenciamento Remoto
para. Programas de Garantia
da Qualidade em Departamento
de Diagnóstico por Imagem

Coordenador:
Jean Albert Bodinaud
Instituição:

Instituto de Eletrotécnica e EnergiaiUSP

7

Implantação de uma Rede
de Telemedicina e de Apoio
à Prática Médica Cobrindo
Todo o Território Nacional

Coordenador:
Álvaro Garcia Neto
Instituição:

Instituto de Física de São CarlosiUSP

Empresa:
UNIMED- Participações SIC Ltda.

Empresa:
Unidade Rad iológica Paulista Clínica
de Diagnóstico por Imagens
Valor aprovado: R$ 60.352,00 I US$ 143.786,54
Total empresa: R$ 39.500,00 I US$ 12.600,00
Total FAPESP: R$ 20.852,00 I US$ 13 1. 186,54
Início: I1311998
Término: 28121200 I

O objetivo da garan tia de qualidade em departamentos de diagnóstico por imagens é otimi-
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zar a quantidade de informações clinicamente
úteis nas imagens radiológicas, com redução das
doses de radiação e minimização dos custos operacionais. Este projeto prevê o desenvolvimento
de uma rede de comunicação por computador
onde parte dos dados utilizados neste tipo de
avaliação será enviada, várias vezes ao dia, via
Internet, a uma central de recepção, armazenamento e análise de dados sediada no Instituto de
Eletrotécnica e Energia (IEE-USP). Além disso , a
rede comportará um sistema de envio de relatórios de desempenho em tempo real à direção das
clínicas, permitindo a rápida tomada de ações
corretivas. Para isto serão configurados hardware e software específicos, bem como desenvolvidos
um equipamento dedicado à avaliação constante
dos parâmetros de controle das processadoras de
filmes e outro para a avaliação, em campo, das
características geométricas dos pontos focais de
tubos de raios X baseados em uma câmera CCD.
Todos os testes de desempenho dos equipamentos que são realizados periodicamente deverão
ser automatizados com a utilização de instrumentação adequada, controlada por microcomputadores portáteis.

crita em um corpus (banco de textos) de mais de
35 milhões de palavras. Além de servir para a criação das regras, o estudo do corpus permitiu a extensão do processo de identificação de erros freqüentes cometidos por usuários de nível de
segundo grau, tornando o Revisor Gramatical adequado para o público-alvo, ou seja, secretários(as)
e funcionários de escritório em geral. Nesta nova
versão, o Revisor Gramatical opera acoplado a uma
gramática on-líne que fornece ajuda gramatical contextualizada, a partir das dificuldades identificadas na correção do texto do próprio usuário. A
implementação da gramática on-line é parte importante do projeto. Para a realização do trabalho
contou-se com uma equipe multidisciplinar de lingüistas e profissionais em computação que já atuava integradamente.

11

Sistema de Treinamento
de Pilotos: Simulador
da Cabine da Aeronave

Coordenador:
Alexandre Carlos Brandão Ramos
Instituição:

. . Projeto e Implementação
de um Revisor Gramatical
Automático para o Português
Coordenador:
Maria das Graças Volpe Nunes
Instituição:

Instituto de Ciências Matemáticas
de São CarlosiUSP
Empresa:
ltautec-Philco SIA

Valor aprovado: R$ 95.954,00 I US$ 9.200,00
Total empresa: R$ 78.000,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 17.954,00 I US$ 9.200,00
Início: I110/1997
Término: 301911998

A pesquisa objetivou realizar estudos de lingüística computacional para a produção de uma
nova versão do Revisor Gramatical da Itautec-Philco S/ A, que já está no mercado. A versão inicial,
que contava com análise sintática automática e
corrigia vários tipos de erro, foi aperfeiçoada a
partir da criação de regras de desambigüização
lexical e de estruturas sintáticas. Para isto foram
empreendidos estudos da língua portuguesa es-
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Instituto Tecnológico da AeronáuticaiiTA-CTA
Empresa:
Laboratório de Informática Aplicada - LIA

Valor aprovado: R$ 203.380,00
Total empresa: R$ I06.000,00
Total FAPESP: R$ 97.380,00
Início: 11411999
Término: 31131200 I

Atualmente, existem dois tipos extremos de
simuladores para pilotos de avião: 1) o simulador de vôo propriamente dito, equipamento caríssimo, que representa fielmente todos os movimentos efetuados pela aeronave, e 2) o simulador
em computador, com softwares similares aos dos
jogos em computador e de baixo custo, onde o
piloto verifica o comportamento da aeronave sem
ter a impressão tridimensional real da pilotagem
do aparelho . O simulador da cabine da aeronave, objeto deste projeto de pesquisa , encontrase entre esses dois extremos, visto ser um equipamento de baixo custo composto por uma
representação tridimensional da cabine da aeronave e software de simulação dos instrumentos
e principais sistemas. Neste tipo de simulador
não existe movimentação da cabine nem manche para pilotagem da aeronave, e o piloto si-

23
mula somente o funcionamento de alguns sistemas. Encontra-se em fase de utilização um sistema
para treinamento de pilotos inserindo, em um
mesmo sistema, duas importantes fases: a) ground
school, cursos de treinamento em terra, onde o
piloto aprende a reconhecer o posicionamento
físico dos instrumentos, as diferentes subdivisões
do painel de controle e as seqüências de check
list, e b) CPT, onde o piloto aprende os vários
procedimentos operacionais nos estados normal,
anormal e de emergência. Atualmente, os pesquisadores do Laboratório de Informática Aplicada - LIA, em conjunto com professores do Instituto Tecnológico da Aeronáutica/ ITA, estão
desenvolvendo pesquisas: a) na área de "sistemas de tutores inteligentes" aplicados ao treinamento de operadores de indústrias petroquímicas e de pilotos de aeronaves; b) "sistemas
inteligentes híbridos", para apoio a operação e
controle, e sistemas de tempo real, tanto na indústria petroquímica quanto na indústria aeronáutica, e c) desenvolvimento de sites dinâmicos
para a Internet, para o Ministério da Ciência e
Tecnologia (entre outros).

m

Projeto, Construção
e Operação de Usina Piloto
para Recuperação de Gálio
a partir do Licor de Bayer

Coordenador:
Arth ur Pinto Chaves
Instituição:
Escola PolitécnicaiUSP
Empresa:
CBA- Cia. Brasileira de Alum ínio
Valor aprovado: R$ 542.452,91 I US$ 76.892,79
Total empresa: R$ 313.516,91 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 228.936,00 I US$ 76.892,79
In ício: 11711997
Término: 30161 1999

Este projeto propôs projetar, construir e operar uma usina p iloto para obtenção de gálio a
partir do licor de Bayer. Foi desenvolvida tecnologia para a obtenção de gálio de alta pureza metal estratégico na indústria de informática e de
telecomunicações e de alto valor comercial - a
partir do licor de Bayer, u m dos primeiros resíduos do processamento do alumínio a partir da
bauxita. Durante o projeto foram também desenvolvidas resinas iónicas para a retirada do gálio

do licor de Bayer e substância para separar o
metal da resina .

m

Projeto de Alfabetização
e de Escolarização de I'! Grau
para Colaboradores Funcionários
da C ia. Nestlé de Alimentos

Coordenador:
Stela Conceição Be rtholo Piconez
Instituição:
Faculdade de EducaçãoiUSP
Empresa:
Nestlé Industrial e Come rcial Ltda.
Valor aprovado: R$ 141 .585,48
Total empresa: R$ I04.412,48
Total FAPESP: R$ 37. 173,00
Início: I121 1996
Término: 3 I131 1998

Projeto direcionado ao desenvolvimento de
pesquisa continuada sobre o processo de alfabetização e de escolarização fundamental para adultos com pouca ou nenhuma escolarização - no
caso específico, entre os colaboradores (funcionários do programa de Qualidade Total) da Cia. Nestlé
de Alimentos, em 17 unidades industriais localizadas em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Bahia. Utilizando princípios e recursos de educação a distância , tanto para formação de professores alfabetizadores de adultos quanto para atendimento de escolarização de 1º grau,
visa dar oportunidade de solidificar uma parceria
Universidade/ Empresa no setor. A universalização
do ensino fundamental, a garantia dos códigos
básicos de leitura e escrita e a superação do fracasso escolar podem ser enfrentados por meio de
treinamento adequado com atitude investigativa
sistemática.

m

Desenvolvimento
de Aços Elétricos

Coordenador:
Fernando José Gomes Landgraf
Institu ição:
Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo - IPT
Empresa:
CSN - Companhia Siderúrgica Nacional
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Valor aprovado: R$ 162.974,53 I US$ 123.793,73
Total empresa: R$ 74.500,00 I US$ 80.000,00
Total FAPESP: R$ 88.474,53 I US$ 43.793 ,73
In ício: 11311996
Tér mino : 281211997
As inovações previstas neste projeto tiveram por
objetivo estabelecer a tecnologia de fabricação de
dois novos tipos de aços para fins eletromagnéticos, combinando a experiência de pesquisadores
da CSN- Companhia Siderúrgica Nacional e do IPT
-Instituto de Pesquisas Tecnológicas. As características dos dois grupos objetivados neste projeto Tipo de aço: alta perda; Fase: certificação; Perdas
(W/ kg) 1,5 t/60 Hz/ 0,5 mm): 7,5; Permeabilidade
(B50(t)): 1,78. Tipo de aço: média perda; Fase: exploratória; Perdas (W/ kg) 1,5 t/60 Hz/ 0,5 mm): 5,8;
Permeabilidade (B50(t)): 1,74. O projeto previu a
investigação experimental do efeito de algumas variáveis de processamento nas propriedades magnéticas de chapas de aço, tendo como meta atingir os
valores acima citados de perdas elétricas e permeabilidade magnética. Aços de melhores propriedades magnéticas levam a motores elétricos de melhor desempenho. O apoio da FAPESP permitiu
construir um sistema de medidas magnéticas e agregar novas competências às equipes do IPT (uma
nova metodologia de ensaio magnético, a "separação de perdas''), ampliando o leque de serviços que
o instituto pode oferecer e aprofundando o conhecimento da equipe sobre as relações entre processamento, microestrutura e propriedades magnéticas.

mente o sistema cardiovascular. Soluções para essas complicações geralmente incluem substituições
valvulares por próteses mecânicas ou biológicas.
Desenvolvimentos nesta área têm sido dirigidos
para a melhoria da performance e durabilidade de
ambos os tipos de próteses (elas têm indicações
específicas). o caso das próteses mecânicas, não
existem fabricantes nacionais nem a tecnologia
necessária, cujo desenvolvimento foi uma das metas deste projeto. o caso das biopróteses, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de novas técnicas de reticulação de pericárdio bovino. A
expectativa foi a obtenção de materiais mais homogêneos, tendo como resultante melhorias significativas de propriedades mecânicas e biológicas.
Para válvulas mecânicas, o objetivo principal foi
procurar atender à demanda reprimida de mercado, que está associada ao desafio científico e tecnológico que envolve a confecção da carcaça em
ligas de titânio recobertas com materiais carbonosos, amplamente empregados em próteses ortopédicas, associados ao recobrimento com materiais
hemocompatíveis, principalmente o colágeno.

m

Cateter a Fibra Óptica para
Diagnóstico de Placas Ateromatosas
no Sistema Cardiovascular

Coordenador:
Renato Amaro Zangare
Instituição:

lnst. Ciências Exatas e TecnologiaiUNIVAP

11

Programa de Desenvolvimento
e Construção de Válvulas Cardíacas
de Pericárdio Bovino e Mecânicas

Coordenador:
Gilberto Goissis
Instituição:

lnst. Química São CarlosiUSP
Empresa:
BRAILE Biomédica Indústria, Comércio
e Representações Ltda.
Valor aprovado: R$ I 18.260,00 I US$ 52.190,00
Total empresa: R$ 84.624,00 I US$ 4.545,00
Total FAPESP: R$ 33.636,00 I US$ 47.564,00
Início: I11/1997
Término: 3111211998

As válvulas cardíacas são suscetíveis a patologias de várias etiologias que comprometem grave-
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Empresa:
Tecnobio Ltda.
Valor aprovado: R$ 180.000,00 I US$ 98.982,03
Total empresa: R$ I 50.000,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 30.800,00 I US$ 98.982,03
Início: I1811998
Término: 311712000

Técnicas baseadas em espectroscopia Raman
e espectroscopia de Fluorescência, também conhecidas por "biópsia óptica", vêm-se revelando
potenciais substitutas da histologia convencional.
Trata-se de uma forma de análise espectral seguida de um processamento via software que permite identificar a natureza de depósitos ocorridos junto às paredes coronarianas. O acesso das
d iversas regiões do corpo pe la radiação laser e a
coleta do sinal gerado junto ao tecido têm-se mostrado um dos grandes obstáculos tecno lógicos
para que esta técnica se estabe leça definitivamen-
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te. No presente caso, ou seja, na diagnose de
coronariopatias in vivo, busca-se identificar anomalias na parede das artérias. Esta proposta baseia-se no estudo dos diferentes parâmetros que
envolvem um cateter a fibra óptica, de forma a
projetar e construir um com visada lateral que
permita excitar, com radiação laser, uma parede
coronariana interna e coletar, de maneira eficiente, o espalhamento Raman gerado pelo mesmo
tecido. Este cateter deverá integrar um equipamento que possibilite o diagnóstico, em um primeiro momento, e, em um segundo estágio, a
destruição das placas formadas , evitando a perfuração das artérias.

m

Painéis de Cimentos
de Escória Reforçados com
Fibra de Vidro E (E-GRC)

Coordenador:
Vahan Agopyan
Instituição:

Escola Politécn icaiUSP

Empresa:
Owens Corning Fiberglas A S. Ltda.
Valor aprovado: R$ 428.862,62 I US$ 196.651 ,60
Total empresa: R$ 414.962,62 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 13.900,00 I US$ 196.651 ,60
Início: II I II 1996
Térm ino: 311 I01 1999

As diversas etapas desta pesquisa contemplaram o diagnóstico do mercado e da tecnologia de
produção de componentes com fibra de vidro,
diagnóstico de aplicações alternativas para as escórias siderúrgicas, desenvolvimento de cimentos
de escória, estudo de custo e seleção do cimento,
durabilidade dos compósitos e desenvolvimento
dos painéis, além da difusão e transferência de
tecnologia. O projeto conseguiu desenvolver um
novo tipo de cimento de baixa alcalinidade, no
qual a escória é a base da composição, que contém, ainda, ativadores e fibra de vidro do tipo E.
Foram obtidos painéis com aplicação na construção de paredes, forros , pisos e divisórias. A pesquisa encontra-se no estágio de repasse de tecnologia a indústrias , para produção em escala
comercial. O projeto possibilita a criação de mercados alternativos para a escória de alto-forno e o
emprego de fibra de vidro E em componentes de
construção.

m

Sistema Automatizado de Cópias de
Segurança e Recuperação de Arquivos
Backup/Restare em Plataformas
Heterogêneas

Coordenador:
Anton io Marcos Agu irra Massola
Instituição:

Escola PolitécnicaiUSP

Empresa:
Perrotti Informática Com., lmp. e Exp. Ltda.
Valor aprovado: R$ 329.700,00
Total empresa: R$ 275.000,00
Total FAPESP: R$ 54.700,00
In ício: I1311996
Térm ino: 3 I151 1997 - Projeto encerrado

O objetivo deste projeto foi desenvolver um
sistema automatizado de cópias de segurança e
recuperação de arquivos (backup/ restare) em plataformas heterogêneas. A pesquisa resultou no desenvolvimento do EBS - Enterprise Backup System, um software de segurança para ser utilizado
principalmente em ambientes corporativos e que
opera sobre uma rede de computadores de portes
variados totalmente interconectados.

11

Sistema de Localização Visual e/ou
Sonora dos Objetos Fixos ou em
Movimento

Coordenador·:
Wilhelmus Adrianus Maria Van Noije
Instituição:

Escola PolitécnicaiUSP

Empresa:
Microline - Multiplexadores de R.F. Ltda.
Valor aprovado: R$ 93.400,00 I US$ 6.000,00
Total empresa: R$ 37.500,00 I US$ 1.000,00
Total FAPESP: R$ 55.900,00 I US$ 5.000,00
Início: II I011997
Término: 3019/1998

O objetivo deste projeto de pesquisa foi desenvolver um sistema que permitisse localizar objetos
remotamente, quer estivessem ftxos ou em movimento.
Em linhas gerais, os objetos serão localizados por meio
de um sinalizador associado a eles que, acionado,
permitirá a identificação e localização de um objeto
específico contido em um determinado perímetro.
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IJ

Aumento da Biomassa de
Eucalipto pela Introdução do Gene
CAB via Transformação Genética

Produção de Compósitos
à Base de Fibras
Naturais para Utilização
na Indústria Automobilística

Coordenador:
Carlos Alberto Labate

Instituição:
Esc. Superior de AgriculturaiUSP

Empresa:
Cia. Suzano de Papel e Celulose
Valor aprovado: R$ 125.057,00 I US$ 163.791 ,76
Total empresa: R$ 75. 127,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 49.930,00 I US$ 163.791,76
Início: I17/1998
Término: 30161200 I

Este projeto de inovação tecnológica, em parceria com a Cia. Suzano de Papel e Celulose, tem por
objetivo a transformação genética de híbridos comerciais de Eucalyptus grandis e Eucalyptus smith
com o gene quimérico RSLhcbl de ervilha. Para
tanto, inicialmente foram testados diferentes métodos de transformação, usando Agrobacterium, bombardeamento de microprojéteis e eletroporação de
protoplastos. A pesquisa tem por base os resultados da expressão desse gene em plantas de tabaco
(Nicotiana tabacum) e alface (Lactuca sativa), que
promoveu o aumento da biomassa nas plantas transformadas, além de uma série de efeitos pleiotrópicos sobre a morfologia, desenvolvimento vegetativo e fisiologia. Em condições limitantes de luz as
plantas transgênicas de tabaco apresentam ~ma
maior capacidade fotossintética e de síntese de carboidratos. O eucalipto é uma cultura ideal para aplicações dessa tecnologia em razão do rápido crescimento e capacidade de propagação vegetativa. A
importância económica da produção de celulose e
madeira como fonte de energia exige que novas
tecnologias sejam incorporadas ao sistema de melhoramento vegetal para aumentar a competitividade do produto brasileiro no mercado nacional e
internacional.
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Coordenador:
Alcides Lopes Leão

Instituição:
Fac. Ciências Agronômicas de BotucatuiUNESP

Empresa:
TORO Indústria e Comércio Ltda.
Valor aprovado: R$ 874. 100,00
Total empresa: R$ 728.350,00
Total FAPESP: R$ 145.750,00
Início: 1/3/1997
Término: 28/2/1999 - Prazo prorrogado

O objetivo do presente projeto é o desenvolvimento de uma melhor tecnologia para converter lignocelulósicos (resíduos ou não) e termoplásticos virgens ou reciclados em produtos
ambientalmente amigáveis. As principais tecnologias estudadas são: formação de mantas via
deposição por ar (não-tecidas) e mistura por derretimento (extrusão e injeção de misturas). Os
passos do projeto consistem em desenvolver
métodos para converter resíduos lignocelulósicos
(jornal, bagaço de cana-de-açúcar e serragem)
misturados com termoplásticos (polipropileno,
polietileno e poliestireno); otimizar métodos de
laboratório para produzir compósitos para a indústria automebilística, a partir de resíduos; estabelecer um banco de dados com diversas fibras
naturais (juta, sisai, rami coco curauá linho
bagaço de cana-de-açúcar, ~te.) e~ difere~tes pro~
porções e formu lações, visando melhor adesão e
propriedades mecânicas e físicas; estabelecer a
extensão dos processos de reciclagem desses compósitos e quantificar as perdas de propriedades,
e analisar seu ciclo de vida, principalmente com
relação à indústria automobilística. Os compósitos serão avaliados para propriedades mecânicas
(flexão, tensão) , impacto (IZOD) e físicas (inchamento e envelhecimento acelerado).

m

Desenvolvimento da Produção
de Cilindros de Aço Rápido
para Laminação de Tiras a Quente

Coordenador:
Amilton Sinatora
Instituição:

Escola Politécn icaiUSP
Empresa:
Aço s Villares SIA
Valor aprovado: R$ 613. 175,00 I US$ 30.850,00
Total empresa: R$ 467.700,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 145.475,00 I US$ 30.850,00
Início : II 1211 997
Té rm ino: 301 I II 1999

Objetiva a produção de cilindros de aço rápido fundido para laminação de tiras a quente com
desempenho em serviço superior ao apresentado pelos cilindros atualmente fabricados no Brasil. As metas do projetas são: a) produzir cilindros de aço rápido para laminação de tiras a
quente com uma vantagem competitiva de pelo
menos lOo/o, em termos do coeficiente custo/benefício, em relação aos produtos atualmente produzidos no País; b) atingir confiabilidade e reprodutibilidade do processo de fabricação (índices
de refugo inferiores a 5o/o do total de cilindros
produzidos). As atividades de fundamentação da
pesquisa serão conduzidas nas instalações da
Divisão de Metalurgia do IPT e do Laboratório
de Fenômenos Superficiais do Depto. de Eng.
Mecânica da EPUSP, bem como na fábrica de cilindros da Villares. A produção piloto dos cilindros será realizada na mesma fábrica, em Pindamonhangaba (SP), com subseqüente operação nas
usinas siderúrgicas, seguindo-se as análises de seu
desempenho e comportamento.

m

Estudo do Processo
de Lingotamento
Contínuo de Placas Finas

Coordenador:
Rezende Gomes dos Santos
Instituição:

Fac. Engenharia MecânicaiUNICAMP
Empresa:
CST - Cia. Siderúrgica de Tubarão
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Valo r aprovado: R$ 240.000,00 I US$ 25.500,00
Total empresa: R$ 80.000,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 160.000,00 I US$ 25.500,00
Início : I17I 1997
Té rmino: 30161 1999 - Prazo pro rrogado

Siderúrgicas de todo o mundo buscam tornar
operacional o processo de lingotamento contínuo
integrado com a laminação, tendo em vista a notável possível redução de custos que este acarretaria, notadamente em face da grande redução de
energia consumida. Essa integração também propiciaria uma acentuada melhoria na qualidade dos
produtos, tendo em vista a redução de etapas do
processo: seria eliminado o reaquecimento das placas. Sabe-se que, além da construção de novas
miniusinas, o mercado apresenta a possibilidade
de que algumas usinas integradas incorporem uma
máquina de lingotamento de placas finas junto ao
convertedor LD . Atualmente, o processo de lingotamento contínuo de placas finas é a solução mais
aceita dentre os processos Near- Net-Shaping Casting. Umas das vantagens da tecnologia de lingotamento contínuo de placas finas é a possibilidade de acoplar o lingotamento contínuo e a
laminação. Com a integração desta unidade com
uma aciaria elétrica ou LD pode-se reduzir tanto o
investimento de capital como o custo operacional, resultando em uma alta produtividade e em
menores tempos de execução dos pedidos. A produtividade desse tipo de planta tem como principal argumento utilizado sua economia.

m

Desenvolvimento de Metodologia
de Ensaios de Ligas Resistentes
a Carburação e a Carburação
Catastrófica

Coordenador:
Zehbour Panossian
Instituição:

lnst. Pesquisas Tecnológicas Est. S. PauloiSCTDESP
Empresa:
Aços Villares SIA
Valor aprovado: R$ 194.593,00 I US$ 50.682,00
Total empresa: R$ 167.881 ,00 I US$ 2.520,00
Total FAPESP: R$ 26.712,00 I US$ 48. 162,00
Início: I141 1998
Término: 311312000
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O projeto tem por objetivo o desenvolvimento
de uma metodologia de ensaios para avaliação
do comportamento de ligas resistentes ao calor
sob condições em que os fenõmenos de carburação, carburação catastrófica e fluê ncia atuam simultaneamente. Além disso, visa aumentar o grau
de domínio quanto ao efeito da composição química de ligas resistentes ao calor e das características do meio de aplicação dessas ligas sobre
os fenõmenos de carburação e de carburação catastrófica , juntamente com o aumento do conhecimento dos mecanismos de ocorrência deste último fenõmeno. A meta é estabelecer uma
"classificação" do desempenho das ligas resistentes ao calor produzidas pela Villares quanto a
solicitações envolvendo carburação, carburação catastrófica e fluência. Prevê duas séries de experimentos envolvendo ligas resistentes ao calor comercializadas pela empresa: ensaios para avaliação
da suscetibilidade à carburação e à carburação catastrófica utilizando-se atmosfera carburante gasosa com corpos-de-prova posicionados no interior de um forno tubular; ensaios para avaliação
do comportamento das ligas quando submetidas
simultaneamente à carburação e à fluência com
tubos fundidos posicionados em uma máquina de
ensaio de fluência .

ção de piche mesofásico. Este piche foi sintetizado mediante tratamentos térmicos de destilação/
polimerização, tomando-se como padrão comparativo os resultados das caracterizações do piche
mesofás ico importado. A etapa seguinte foi a
conversão do piche mesofásico, tanto o importado como o produzido durante a pesquisa , em
produtos de MCA, como fibra de carbono, composto carbono-carbono, microesfera de mesocarbono, grafite sintético e carbono 60, com o conseqüente desenvolvimento de processos para cada
tipo de material. Os delicados arranjos microscópicos envolvidos na formação do piche mesofásico e tratamentos posteriores (até os produtos
finais) exigiram a utilização de técnicas avançadas de caracterização, como microscopia óptica
de luz polimerizada, ressonância magnética nuclear, difração de raios X e espectroscopia infravermelha com transformada de Fourier, para determinar o grau e tipo de condensação das
estruturas aromáticas.

11:11 Paralelização de Ajuste
~~~~

do Histórico de Produção em
Rede de Gestações Usando PVM

Coordenador:

11:11 Síntese e Caracterização
DI de Materiais Carbonosos
Avançados

Denis José Schiozer
Institu ição:

Fac. Engenharia MecânicaiUNICAMP

Empresa:
Coordenador:
Carlos Alberto Luengo
Instituição:

lnst. FísicaiUNICAMP

Empresa:
Usiminas
Valor aprovado: R$ 702.032,90
Total empresa: R$ 410.000,00
Total FAPESP: R$ 292.032,90
Início: I 1511995
Término: 3111211998

Este projeto integrado de pesquisa visou a síntese e caracterização de Materiais Carbonosos
Avançados (MCA), partindo-se de matérias-primas nacionais para alcançar novos desenvolvimentos na área . Em uma primeira instância, fezse a separação de fases indesejáveis presentes
no alcatrão de hu lha e a escolha adequada de
resíduos de destilação de petróleo para a obten-
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PETROBRAS- Petróleo Brasileiro SIA

.

Valor aprovado: R$ 262.383,40 I US$ 160.989,60
Total empresa: R$ 261 .000,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 1.383,40 I US$ 160.989,60
Início: I 161 1996
Término: 311511999

Este projeto de pesquisa visa o desenvolvimento
de um sistema e a capacitação de profissionais na
área de computação paralela em rede de estações
de trabalho usando PVM e simuladores numéricos
de reservatórios. Será desenvolvido inicialmente
em uma rede de estações de trabalho da Unicamp
e utilizará o simulador Black-Oil da CMG, IMEX.
O projeto será dividido basicamente em quatro
etapas. Nas três primeiras, o objetivo é desenvolver uma metodologia capaz de facilitar o trabalho
do engenheiro em ajustes de histórico de produção de petróleo. No final da terceira etapa, o engenheiro deverá ter, em tempo real pouco maior
do que o equivalente a uma rodada do simulador,
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um estudo de sensibilidade de um dos parâmetros escolhidos. Ao final dessas três fases, deve-se
também ter um estudo destinado a escolher a
melhor arquitetura para este tipo de problema. A
última fase está destinada à aplicação dos resultados obtidos nas fases anteriores, estendendo o
projeto para um problema mais com plexo, que
pode ser a paralelização do ajuste semi-automático de históricos de produção ou de métodos de
otimização para escolha de alternativas de produção. Esta definição dependerá dos resultados obtidos anteriormente. Com a tecnologia adquirida
na área deve-se também estender os resultados a
outras arquiteturas de rede e a outros simuladores
de reservatório.

m

Coloração Ambiental como
Facilitador da Reprodução e Redutor
de Canibalismo em Matrinxã

Coordenador:
Gilson Luiz Volpato
Instituição:

Instituto de Biociências de BotucatuiUNESP

Empresa:
Fish-Braz Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Valor aprovado: R$ 8.895,00
Total empresa: R$ 7. 145,00
Total FAPESP: R$ 1.750,00
Início: I I I I I 1998
Térm ino: 30161 1999 - Prazo prorrogado

O matrinxã (Brycon cephalus) é uma das principais espécies da piscicultura nacional, mas cuja criação ainda se encontra envolta em dois problemas
fundamentais: indução da desova e alto índice de
canibalismo nos primeiros dias após a eclosão das
larvas. Como, em estudos anteriores, vimos que a
coloração ambiental afeta a agressão e o crescimento
nessa espécie, o presente projeto foi delineado para
usar coloração ambiental (verde) para melhorar sua
reprodução, de forma a otimizar a desova induzida
nessa espécie. Além disso, procura usar colorações
ambientais (vermelha/ azul) para reduzir as agressões no período larval inicial, reduzindo o canibalismo. Os resultados obtidos fornecerão respostas
claras sobre a utilização dessas colorações ambientais na produção do matrinxã. Este processo certamente pode nortear a construção de tanques de
reprodutores e de incubadoras, atualmente desenvolvida com colorações escolhidas po r crité rios
outros que não a resposta do animal.

11:1:1 Reorganização Estratégica
-

e Inovação Tecnológica
na Linha de Produtos

Coordenador:
Alfredo Colenci Junior
Instituição:

Escola de Engenharia de São CarlosiUSP

Empresa:
Chocolates Finos Serrazul Ltda.
Valor aprovado: R$ 124.600,00
Total empresa: R$ 59.300,00
Total FAPESP: R$ 65.300,00
Início: I 1911998
Térm ino: 311812000

A Chocolates Finos Serrazul Ltda., no mercado
há quase 50 anos, vive um momento importante
em sua trajetória, premida pelas forças do mercado dito globalizado. Como forma de reação, fará
investimentos em duas direções simultâneas e indissociáveis, a gerencial e a tecnológica, a fim de
realinhar-se e redefinir sua atuação no setor. Estrategicamente, deve gradativamente abandonar a
produção de bens industriais intermediários, como
a linha de granulados e de coberturas, e atuar na
linha de produtos acabados de chocolate, como
ovos de Páscoa e bombons finos (diferenciados e
personalizados), deixando uma atuação em níveis
de "deseconomias crescentes" para uma atuação
em níveis de "economias crescentes", com produtos de mais alto valor agregado. Tecnologicamente, as melhorias exigidas atingem um refinamento
no processo de fabricação e uma busca sistemática
de novas fontes e especificações de matérias-primas, o que se fará sob controle tecnológico e assistencial de especialistas.
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Desenvolvimento da Otimização
Integrada das Unidades
de uma Refinaria de Petróleo
Coordenador:
Claudio Augusto Oller do Nascimento
Instituição:

Escola PolitécnicaiUSP

Empresa:
PETROBRAS - Petróleo Brasileiro SIA
Valor aprovado: R$ 595.522,00 I US$ 167.951 ,00
Total emp resa:R$ 573 .522,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 22.000,00 I US$ 167.951 ,00
In ício: I17/1997
Término: 301612000

A Petrobras tem 10 refinarias de petróleo que
processam o equivalente a vários bilhões de dólares/ ano. Melhorias nas estratégias de controle e
planejamento da operação dessas refinarias podem resultar em benefícios de dezenas de milhões
de dólares. Este projeto, portanto, objetiva a otimização da operação das refinarias da empresa
enfocando os três principais aspectos de sua estrutura de controle: as ações para manter o processo próximo das condições ideais, as restrições
de segurança, qualidade, etc. , e o nível de otimização, onde são definidas as condições ótimas para
operação dos equipamentos e processos que formam uma refinaria de petróleo - incluindo a função de planejamento da produção. Como produto
deste trabalho, pretende-se oferecer à Petrobras,
para aplicação em su as refinarias, um pacote de
so.ftwares que seja capaz de interagir em tempo
real com todos os níveis de controle da produção,
desde o planejamento até o controle preditivo.

1!!1 Otimização e Controle Avançado
1M do Reator de Ciclo-Hexanol
da Usina Química de Paulínia- Rhodia
Coordenador:
Rubens Maciel Filho
Instituição:

Faculdade de Engenharia QuímicaiUNICAMP

Empresa:
Rhodia SIA
Valor aprovado: R$ 366.400,00 I US$ 20.000,00
Total empresa: R$ 340.600,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 25.800,00 I US$ 20.000,00
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Início: I181 1996
Término: 31 17/1998 - Prazo pro rrogado

O reator de ciclo-hexanol é um equipamento
importante para várias rotas químicas da Usina
Química de Paulínia (SP), sendo o ciclo-hexanol
um intermediário para um grande número de produtos de interesse comercial. Este processo é catalítico e baseia-se na hidrogenação do fenol , sendo
o reator multifásico. Neste contexto, este projeto
visa: 1) desenvolver e validar um modelo matemático determinístico do reator de ciclo-hexanol; 2)
desenvolver metodologia e procedimento para a
obtenção de políticas operacionais no reator de ciclo-hexanol da Usina Química de Paulínia por meio
do emprego de técnicas de otimização determinística não-linear e planejamento fatorial; 3) desenvolver estruturas e algoritmos de controle e implementálos no reator de ciclo-hexanol. Dois algoritmos
baseados nos conceitos do DMC (Dynamic Matrix
Contra[) e STR (Seif-Tuning Regulator) serão avaliados inicialmente por simulação e, posteriormente,
implementados em tempo real no reator.

1:f:1
la

Prumo- Projeto de Unidades Móveis
de Atendimento Tecnológico às MPEMicro e Pequenas Empresas

Coordenador:
Vicente Nelson Giovanni Mazzarella
Instituição:

lnst. Pesquisas Tecnológicas Est. S. PauloiSCTDESP

Empresa:
Sebrae-SP
Valor aprovado: R$ 1.276.847,00 I US$ 253 .992,00
Total empresa: R$ 1. 182.000,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 94.847,00 I US$ 253 .992,00
Início: I151 1998
Término: 301412000

Com uma ação organizada e programada de
atendimento às micro e pequenas empresas (MPE)
em suas próprias instalações, p laneja-se - utilizan do baterias de ensaios, análises, exames e experimentos imediatos de controle -detectar deficiências em matérias-primas, equipamentos e
processos e indicar as modificações necessárias,
implementando-as, sempre que possível, de forma expedita, como ferramenta didática de máxima visibilidade e eficácia. Desta dinâmica de atendimento deverão resultar inovações tanto em
processo como na formulação dos componen-

tes das matérias-primas e nas propriedades dos
produtos finais. Esta ação se dará por meio do
Prumo, que consiste em unidades laboratoriais
móveis (UM) operadas por engenheiros especializados e técnicos. O atendimento tecnológico in
loco tem duração prevista de um a três dias. Neste período, também será feito um levantamento
para identificação de proble mas comuns ao setor, e posterior proposição de temas de pesquisa
cooperativa com a participação de diversas MPE.
Problemas gerenciais poderão ser atendidos numa
etapa posterior, eventualmente pelo Sebrae ou
outras instituições capacitadas. Esta proposta será
aplicada, inicialmente, ao setor de transformação
de plásticos.

m

Desenvolvimento de Processo
de Polimerização para Produção
de Polímeros com Baixo
Teor de Monômero Residual

Coordenador:
Reinaldo Giudice
Instituição:

Escola PolitécnicaiUSP

Empresa:
Rhod ia Brasil Ltda.
Valor aprovado: R$ 190.000,00 I US$ 259.000,00
Total da empresa: R$ 135.000,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 55.000,00 I US$ 259.000,00
Início: I I I I 1999
Término: 31 I 1212000

O objetivo da pesquisa é desenvolver processos de polimerização nos quais o produto final
tenha teor reduzido de monómero livre, sem sacrificar a produtividade do processo. A inovação
consiste em atuar no processo de polimerização
via uso de novos iniciadores e aditivos, bem como
de estratégias de adição de matérias-primas durante o processo e de variação de temperatura.
Isto permitirá reduzir os tempos de processo associados à extração do monómero residual e reduzir
perdas de monómero nesta separação. Objetivase atingir e superar normas internacionais relativas a teores permitidos de compostos voláteis no
produto. A tecnologia atualmente empregada baseia-se na extração com vapor, o que afeta a produtividade com mais uma etapa e gera efluentes a
serem tratados.

m
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Avaliação da Reciclagem de Resíduos
Industriais Derivados da Síntese
do Estireno e da Laminação
do Alumínio Metálico com Vistas
a sua Aplicação na Proteção
de Cobertura de Construções Civis

Coordenador:
Fazal Hussain Chaudhry
Instituição:

Escola de Engenharia de São CarlosiUSP

Empresa:
Martinez & Micheloni Ltda.
Valor aprovado: R$ 16.025,00 I US$ 399,00
Total empresa: R$ 7.320,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 8.705 ,00 I US$ 399,00
Início: I I I 1211997
Térm ino: 30161 1998 - Prazo prorrogado

A atividade industrial gera uma variedade de
subprodutos em grandes quantidades que muitas
vezes representam resíduos a serem dispostos. Este
fato é ainda mais verdadeiro no caso de indústrias
petroquímicas em que tais resíduos não possuem
um padrão consistente. O presente projeto tem
como finalidade testar o aproveitamento de subprodutos da síntese de estireno e da manufatura
de cabos telefónicos para utilização, em uma tecnologia inovadora, na proteção de coberturas de
edificações. Essa tecnologia explora a propriedade
adesiva da resina e a estanquidade do compósito,
rejeitado pela indústria de cabos, formado por duas
camadas de \"Jm copolímero nos dois lados de uma
laminação de alumínio. A viabilidade dessa tecnologia foi inicialmente testada sobre uma pequena
placa de concreto à qual foi aplicado o sistema
resina-compósito. As propriedades do sistema em
condições de campo foram testadas sobre cobertura de uma edificação com dimensões de 5 m x 6 m
que possuía fissuras e, conseqüentemente, percolação de água. Desenvolveram-se técnicas adequadas para a aplicação do sistema. O experimento de
campo mostrou que o sistema proposto neste projeto é eficaz em eliminar infiltrações em coberturas
e económica e ambientalmente oportuno.
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m

Desenvolvimento
de Reator para Esterilização
de Águas Residuais

Coordenadores:
Gilberto de Martino Jannuzzi I
Roberto Feijó de Figueiredo
Instituição:

Faculdade de Engenharia MecânicaiUNICAMP

Empresa:
NCR Esterilização D 'Água por UV Ltda.
Valor aprovado: R$ 84.025,00
Total empresa: R$ 48.000,00
Total FAPESP: R$ 36.025,00
Início: I161 1998
Término: 3 I1512000

Trata-se de um projeto para adaptar uma tecnologia já desenvolvida para esterilização de água
potável e empregá-la em um sistema de tratamento de águas residuais. A prática do tratamento de
esgotos é ainda incipiente no País e pretende-se
contribuir para a resolução do problema. Objetivos específicos: construção de um protótipo de
reatar para esterilização de águas residuais utilizando um ponto de coleta no Hospital de Clínicas
da Unicamp, monitorar o desempenho do equipamento analisando seu poder bactericida e fazer
uma análise de custo-benefício do equipamento.
Inicialmente será fe ita a caracterização do afluente determinando-se seus principais parâmetros
físicos , químicos e bacteriológicos. Em segundo
lugar, procurar-se-á determinar o eventual pré-tratamento para poder utilizar o sistema de esterilização. Em seguida, serão feitos testes com o protótipo do reator com lâmpadas ultravioleta pa ra
esterilização das águas residuais, análises bacteriológicas (e possíveis alterações técnicas no protótipo), testes com difere ntes tipos de vazão e, finalmente, análise da viabilidade econômica do sistema
de tratamento.

III Avaliação in Vitro e in Vivo
r.íl de Dezenove Moléculas com Alto
Potencial Antiinflamante
Coordenador:
Gilberto De Nucci
Instituição:

Instituto de Ciências BiomédicasiUSP
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Empresa:
Aché Laboratórios Farmacêuticos SIA
Valo r aprovado: R$ 182.000,001 US$ 183.000,00
Total empresa: R$ 42.000,00 I US$ 93.000,00
Total FAPESP: R$ 140.000,00 I US$ 90.000,00
Início: II 121 1998
Término: 301 I II 1999

O presente projeto de pesquisa visa avaliar
in vitro e in vivo moléculas sintetizadas em labo-

ratório, com ação antiinflamatória, daí resultando
em novos fármacos. A avaliação in vitro será feita, de um lado, pelo contato das moléculas sintetizadas com a enzima cicloxigenase, presente em
todos os processos inflamatórios. A ação dessa
enzima é inibida por todos os antiinflamatórios.
Serão feitos também testes em plaquetas de sangue humano. Os testes in vivo serão realizados
com ratos. Uma das moléculas sintetizadas apresentou resu ltados positivos em todos os testes in
vitro e in vivo.

1r.1 Aplicação das Tochas
~~~

de Plasma em
Processos Siderúrgicos

Coordenador:
Aruy Marotta
Instituição:

Instituto de Física Gleb Watagh iniUNICAMP

Empresa:
Villares Metais SIA
Valor aprovado: R$ 681.903,00 I US$ 305.000,00
Total empresa: R$ 371.403,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 31 0.500,00 I US$ 305.000,00
Início: I1911999
Término: 311812002

Propõe-se neste projeto o desenvolvimento da
tecnologia de aquecimento por tochas de plasma
do d istribuidor de aço de 3 toneladas do sistema
de lingotamento contínuo da Villares Metais S/ A.
É fato reconhecido que a estabilidade da temperatura do aço , proporcionada pela tocha de plasma
no distribu idor, aliada a uma atmosfera inerte na
superfície do metal líquido, resu lta em efeito benéfico na qualidade do aço , com menor segregação e uma microestrutura mais homogênea de
grãos eqüiaxiais. A experiência em outros países
tem mostrado que o sistema a plasma no distribui-
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dor pode compensar, dentro de +/-1 °C, oscilações
de temperatura entre u ma corrida e outra da panela de até +/-20°C. Serão estudados as configurações da tocha e do distribuidor mais apropriadas,
o nível de potência da tocha necessário para manter a temperatura do aço dentro dos limites desejados para dada massa de metal líquido e avaliado
o efeito do plasma na qualidade do aço e economia do processo.

m

19.J Desenvolvimento de Lasers
li:l de Alta Potência com Emissão

Coordenador:
Adelaide José Vaz

na Região Espectral de 800 a I 000 nm,
Baseados em Heteroestruturas
de GaAs/lnGaAsP/InGaP
Coordenador:
Wilson de Carvalho Junior
Instituição:

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações/Convênio CPqD-ABTLuS
Empresa:
AsGa Microeletrônica SIA
Valor aprovado: R$ 155.400,00 I US$ 124.180,00
Total empresa: R$ 105.900,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 49.500,00 I US$ 124. 180,00
Início: I1311999
Término: 28121200 I

Neste projeto pretende-se desenvolver a fabricação de um protótipo encapsulado de um laser
de potência com emissão em 808 nm, baseado em
heteroestruturas de GaAs/InGaAsP/InGaP. As características de desempenho do dispositivo serão
adequadas às aplicações para o uso em equipamentos médicos e o bombeame nto de lasers de
Nd:YAG. Pretende-se, também, viabilizar a fabricação de lasers com emissão em 880 e 980 nm,
objetivando aplicações no bombeio de lasers de
estado sólido e telecomunicações. As características de desempenho previstas são: 2 W de potência no modo contínuo (cw) com corrente de funcionamento de 3-5 A, largura espectral em torno
de 2 nm e divergência do feixe na faixa de 40° e
10° nas direções perpendicular e paralela à região
ativa, respectivamente. O projeto envolve a colaboração do Laboratório de Optoeletrõnica do Convênio Fundação CPqD/ABTLuS, sediado em Camp inas, (SP), com a AsGa Microeletrônica, empresa
sediada e m Paulínia, (SP) . Há um mercado em expansão com amplas possibilidades inovadoras,

tanto em equipamentos médicos quanto em outras aplicações comerciais, e inexistem atividades
de P&D nessa área estratégica no Estado de São
Paulo e no País.

Purificação e Caracterização de
Antígenos de Cisticercos (Taenia
crassiceps) para o Desenvolvimento
de Reagentes Diagnósticos para
Cisticercose Humana

Instituição:

Faculdade de Ciências FarmacêuticasiUSP
Empresa:
Biolab-Mérieux SIA
Valor aprovado: R$ 75. 100,00 I US$ 8.800,00
Total empresa: R$ 42.000,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 33. 100,00 I US$ 8.800,00
Início: II 12/1997
Término: 291212000

A cisticercose é um sério problema de saúde
pública no Brasil, causada pela presença da larva
da Taenia solium CCysticercus cellulosae) no organismo humano . As localizações freqüentes são
músculos estriadas, sistema ocular e sistema nervoso central, sendo a forma nervosa, neurocisticercose, considerada a de maior importância clínica. O diagnóstico seguro da neurocisticercose,
porém , é d ificultado pela grande variedade de
quadros clínicos e inconstância dos sintomas apresentados. A tomografia computadorizada de crânio e a ressonância magnética são, atualmente,
técnicas que auxiliam no diagnóstico. São, porém,
muito caras e nem sempre possibilitam um d iagnóstico conclusivo. A avaliação im unológica no
soro e sua correlação com o líquido cefalorraquiano (LCR) são elementos determinantes na evolução da doença. Várias técnicas têm sido desenvolvidas para o diagnóstico, tanto no soro quanto no
LCR, sendo o teste ELISA o método de escolha. A
d ificuldade de obtenção de extratos antigênicos a
partir de suínos naturalmente infectados e a baixa
especificidade dos testes ELISA, principalmente no
soro, indicam a necessidade de investir em novos
descobrime ntos. O objetivo deste projeto, assim,
é a obtenção de antígenos de fonte experimental
e o preparo e purificação de frações antigênicas
para uso em testes rápidos e de baixo custo q ue
possibilite m detectar indícios desse mal no orga-
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Desenvolvimento de Sistemas
de Embalagens de Papelão
Ondulado para Hortifrutícolas

nismo humano. A pesquisa chegou ao resultado
proposto, estando o produto na etapa de aperfeiçoamento, antes de começar a ser produzido em
escala comercial.

Coordenador:

1!!1
1:1:11

Luís Fernando Ceribelli Madi

Análise do Ciclo de Vida
de Embalagens
para o Mercado Brasileiro

Coordenador:
Luís Fernando Ceribelli Madi
Instituição:

Instituto de Tecnologia de Alimentos

Empresa:
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
Agropecuária - Fundepag
Valor aprovado: R$ 372.800,00 I US$ 183.200,00
Total empresa: R$ 280.000,00 I US$ 45.000,00
Total FAPESP: R$ 92.800,00 I US$ 138.200,00
Início: I1311997
Término: 28121 1999 - Prazo prorrogado

Este projeto propõe a realização de um estudo
de Análise de Ciclo de Vida (ACV) de aproximadamente vinte sistemas de embalagem do mercado
nacional. Com o apoio financeiro da FAPESP e de
um consórcio de associações e empresas, busca-se
a identificação de ações estratégicas para melhorias
em quaisquer das etapas dos processos envolvidos
na produção, uso e disposição final de embalagens,
tendo em vista a minimização de seu impacto ambiental. O trabalho será desenvolvido por meio de
metodologia selecionada a partir das disponíveis
no mercado internacional, em concordância com a
SETAC (Society of Environmental Toxicology and
Chemistry), EPA (Environmental Protection Agency) e normas da série ISO 14000, e de um banco de
dados a ser gerado sobre os processos e produtos
nacionais, que conterá também informações de referência do mercado externo. O estudo será aplicado a sistemas de embalagem de alguns produtos
nacionais, com participação expressiva no consumo de embalagem do País, com ênfase na comparação do impacto ambiental de diferentes embalagens alternativas e na detecção dos pontos críticos
dos processos de produção e disposição final da
embalagem passíveis de aprimoramento e com conseqüente potencial de otimização, contribuindo assim para a aplicação de tecnologias limpas voltadas
ao desenvolvimento sustentável do País.
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Instituição:

Instituto de Tecnologia de Alimentos- ITAL

Empresa:
Associação Brasileira do Papelão Ondulado -ABPO
Valor aprovado:R$ 41 .040,00 I US$ 52.520,00
Total empresa: R$ 41.040,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 0,00 I US$ 52.520,00
Início: I141 1998
Término: 301911999 - Prazo prorrogado

O mercado de frutas e hortaliças brasileiro, além
de ser altamente competitivo e arriscado, apresenta
um alto índice de perdas e produtos (da ordem de
12,3 milhões de toneladas). Assim, torna-se essencial não somente produzir hortifrutícolas de alta
qualidade, mas também adotar técnicas corretas
de acondicionamento, embalagem e transporte ,
para que os produtos cheguem ao consumidor no
melhor estado de conservação e para que se tenha uma redução no índice de perdas. Para tanto,
é indispensável o uso de sistemas de embalagens
adequados a cada tipo de produto. O objetivo deste
projeto é desenvolver sistemas de embalagens
apropriados para sete hortifrutícolas e adequados
a nosso sistema de distribuição e transporte. O
papelão ondulado reúne várias características como
material de embalagem para hortigranjeiros e será
o material utilizado no projeto. Além das embalagens, o projeto busca desenvolver também sete
manuais técnicos, um para cada produto, apresentando os sistemas desenvolvidos.

.r:l
111:1

Solver de Alto Desempenho
para Problemas de Otimização
Estruturados

Coordenador:
Julio Michael Stern
Instituição:

Instituto de Matemática e EstatísticaiUSP

Empresa:
UNISOMA Matemática para Produtividade SIA
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Valor aprovado: R$ 284.000,00
Total empresa: R$ 188.000,00
Total FAPESP: R$ 96.000,00
Início: I I I 011996
Término: 31 li I 1999

A presente pesquisa tem o objetivo de desenvolver solvers de Programação Matemática especialmente adaptados para a otimização de problemas com estrutura (forma) angular blocada por
linhas (RBAF- Row Block Angular Form) e forma
angular blocada por linhas aninhada (NRBAF Nested Row Block Angular Form). O projeto adapta e implementa o método estrutural desenvolvido pelo pesquisador responsável como parte de
sua tese de doutoramento na Universidade de
Cornell (FAPESP 87/ 0540-9). Este método é apresentado no artigo "J.M. Stern and S.A. Vavasis,
Active Set Methods for Problems in Column Block
Angular Form, Com.Appl.Math", v. 12, p. 199-226,
1994. Estes solvers substituirão solvers comerciais
(OSL-IBM) nos programas de computador (softwares) MultiFor e DyFor da empresa UniSoma. Estes
softwares de aplicação industrial resolvem problemas de otimização de múltiplas misturas, com estrutura RBAF, e problemas de otimização multiperíodo, com estrutura NRBAF.

m

Avaliação do Potencial
de Produção de Embriões in Vitro
de Vacas com Alto Valor Genético
e Infertilidade Adquirida

Coordenador:
Joaquim Mansano Garcia
Instituição:

Faculdade de Ciências Agrárias
e Veterinárias de JaboticabaiiUNESP

Empresa:
Gertec Representação, Assessoria
e Produção de Embriões Ltda.
Valor aprovado: R$ 324.880,00 I US$ 12.351 ,59
Total empresa: R$ 195. 180,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 129.700,00 I US$ 12.351 ,59
Início: I 1411998
Término: 31131200 I

As vacas com infertilidade adquirida são rotineiramente destinadas ao abate, sem que seu potencial genético seja totalmente explorado. Estes
animais poderiam ser mais bem aproveitados nos

programas de fertilização in vitro (FIV). No Brasil,
ainda não há programas de FIV em escala comercial destinados aos produtores rurais. Em razão
disto, estamos propondo um projeto conjunto com
empresas que militam na área de transferência de
embriões bovinos, para uma avaliação inicial do
aproveitamento de embriões de vacas com infertilidade adquirida na produção in vitro (PIV) e estudar a viabilidade de implantação desta metodologia no âmbito comercial.

m

Controle da Contaminação
por Fungos Filamentosos
e Actinomicetos e Termorresistentes
em Derivados de Tomate
Processados Assepticamente

Coordenador:
Pilar Rod riguez de Massaguer
Instituição:

Faculdade de Engenharia de AlimentosiUNICAMP

Empresa:
TETRA PAK Ltda.
Valor aprovado: R$ 182.767,00 I US$ 190.627,00
Total empresa: R$ 144.022,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 38.745,00 I US$ 190.627,00
Início: I 1311997
Término: 28121 1999 - Prazo prorrogado

Este projeto visa quantificar e identificar a flora
de bolores e. actinomicetos termorresistentes em
polpa e molho de tomate processados assepticamente em embalagens Tetra Pak e avaliar a presença das micotoxinas patulina e verroculogen no
produto final desses derivados . Também serão
determinadas as características de conteúdo de
oxigênio residual, pH e permeabilidade da embalagem que poderiam contribuir para facilitar o
desenvolvimento desses microorganismos. O estudo permitirá estabelecer as fontes de contaminação e , após a identificação e screening seletivo
dos organismos mais resistentes, será avaliada a
resistência térmica desses bolores e comparada
com a resistência de alvos bacterianos, normalmente utilizados para estabelecer o processo térmico de alimentos ácidos (C!. pasteurianum e E.
coagulans) , usando como substrato os produtos
derivados de tomate formulados por usinas processadoras. O valor de esterilização requerido pelo
produto será estabelecido e o processo térmico
redimensionado (tempo de retenção , temperatu-
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ra) será testado. Os processos, uma vez validadas
as metodologias de controle e quantificação, serão repassados às indústrias paiticipantes.

m

Desenvolvimento
da Moldeira de TransferênciaTécnica Zanetti

Coordenador:
Artêmio Luiz Zanetti
Instituição:
Faculdade de OdontologiaiUSP
Empresa:
Teccom lndl. e Comi. de Equips. Ltda
Valor aprovado: R$ 290.250,00
Total empresa: R$ 96.250,00
Total FAPESP: R$ 194.000,00
Início: I131 1998
Término: 28121200 I

Trata-se de desenvolver um novo método para
simplificação e maior precisão de montagem de
modelos de arcadas dentárias superiores, em articuladores semi ou totalmente ajustáveis. O projeto apresenta uma nova técnica de moldagem, obtenção, transferência e montagem do modelo de
gesso no articulador, em qualquer caso que exija
a utilização de um articulador para o diagnóstico
e planejamento do tratamento de pacientes. O
projeto tem a finalidade de desenvolver uma moldeira , denominada moldeira de transferência, com
a qual consegue-se transferir os registras da arcada superior do paciente para o articulador em uma
só etapa, sem a necessidade de confeccionar bases de registro e planos de orientação, utilização
do garfo do arco facial e elos meios ele transferência do modelo. Na execução do projeto, fase em
aço inoxidável, foram desenvolvidos protótipos
devido à complexidade dos vários padrões antropométricos existentes no País.

11

Desenvolvimento de Implantes
Otimizados para Áreas de Pouca
Densidade Óssea e Produtos para
Regeneração Óssea

Coordenador:
Aguinaldo Campos Junior
Instituição:
Faculdade de Odontologia de BauruiUSP
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Empresa:
Kunzel Brasil Equipamentos Odontológicos Ltda.
Valor aprovado: R$ 889.637,00 I US$ 158.160,20
Total empresa: R$ 582.000,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 307.637,00 I US$ 158. 160,20
Início: I19/1998
Término: 31 181200 I

O presente projeto tem como objetivo propiciar o desenvolvimento de produtos voltados para
o imenso mercado ele brasileiros com ausência ele
dentes e/ ou com perdas ósseas localizadas. Visa,
portanto, a colaboração entre indústria e Universidade para produzir soluções desejáveis e, principalmente, viáveis. A segunda geração desse produto deve substituir, com vantagens, os produtos
disponíveis até agora. A produção de meios para
regeneração óssea atinge uma necessidade premente dos consultórios, motivada pela drástica mudança
elo quadro epidemiológico bucal e pela maior sofistificação estética e cultural dos potenciais usuários. Tem-se como meta a rápida produção de uma
variação de sistema de implantes com características inovadoras e a produção de elementos para a
regeneração óssea- membrana reabsorvível e osso
bovino inorgânico -, bem como de amelogenina,
produto com capacidade de regeneração cementária, e de proteína morfogenética óssea (BMPs).

m

Novos Pigmentos
Inorgânicos e Híbridos,
à Base.de Fosfatos

Coordenador:
Fernando Galembeck
Instituição:
Instituto de QuímicaiUNICAMP

Empresa:
Serrana de Mineração Ltda.
Valor aprovado: R$ 93.255,30 I US$ I07.132,70
Total empresa: R$ 67.340,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 25.915,30 I US$ I07. 132,70
Início: I1311996
Término: 31 181 1997

O objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de duas novas classes de pigmentos e dos respectivos processos de fabricação. Trata-se de pigmentos brancos e pigmentos coloridos, ambos
baseados em fosfatos (condensados ou não) de
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íons metálicos: alumínio, cálcio, ferro e outros. Estes
novos pigmentos destinam-se, de um lado, à substituição de dióxido de titânio em tintas brancas e,
de outro, ao preenchimento de algumas lacunas
nas disponibilidades de pigmentos coloridos, de
alta qualidade óptica e de elevada estabilidade
química no ambiente. Devido a sua natureza química, todos os produtos em questão deverão estar
isentos de problemas de toxidez. Sua produção e
descarte serão feitos sem criar novos problemas
ambientais e sem aumentar problemas já existentes. Utilizaram-se processos que já foram objeto
de pedidos de patente, depositados pelo grupo
solicitante; operações de produção em escala piloto foram executadas nas insta lações da empresa
interessada desde junho de 1995.

sendo removidas, ganham termotolerância e mostram atividade por até um ano após o preparo.
Ensaios de fermentação com reatares de leito fixo
de bancada, usando cepas selecionadas, apresentaram eficiência e produtividade bastante superiores aos melhores valores obtidos com células livres
operando em regime contínuo por até um mês.
Entretanto, leitos fixos não são os mais indicados
em engenharia de projeto. Há ainda que se aumentar a escala para confirmar se os aumentos de eficiência e produtividade se mantêm.

Produção Contínua de Álcool
Carburante Utilizando Saccharomyces
cerevisiae suportado em Crisotila
Coordenador:

Inês Joekes
Instituição:

Instituto de QuímicaiUNICAMP
Empresa:

SAMA - Mineração de Amianto Ltda.
Valor aprovado: R$ 359. 137,00 I US$ 62.464,61
Total empresa: R$ 287.610,00 I US$ 0,00
Total FAPESP: R$ 71 .527,00 I US$ 62.464,61
In ício: II II 1999
Término: 3 II 1212000

Este projeto de inovação tecnológica refere-se à
obtenção de álcool carburante por processo contínuo, a partir da cana-de-açúcar, usando Saccharomyces cerevisiae suportado em crisotila, visando
sua implementação industrial em substituição ao
tradicional, de batelada ou semicontínuo. A implantação industrial de um processo contínuo é meta
perseguida há tempo pelo setor produtivo, pois
implica redução de custos de instalação e de operação e possibilita a automação da linha, redundando em diminuição do preço do etanol produzido. Esta redução de preço é fundamental para tornar
o etanol competitivo com a gasolina. O cerne do
processo contínuo para este setor industrial é a existência de um catalisador suportado, química, mecânica e biologicamente estável. Obtivemos um
catalisador suportado de Saccharomyces cerevisiae
sobre crisotila, em que as células se enovelam, não
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