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Produção do Hormônio 
de Crescimento Humano pela 
Tecnologia do DNA Recombinante 

Coordenador: 
Jaime Francisco Leyton Ritter 

Empresa: 
Genosis Biotecnológica Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 19.300,00 I US$ 27.538,00 
Fase 2: R$ 74.200,00 I US$ I 11.096,21 

A utilização de produtos farmacêuticos obtidos 
pela tecnologia do DNA recombinante tornou-se 
uma realidade no mundo atual. O Brasil, porém, 
não dispõe de nenhum laboratório farmacêutico 
que produza fármacos por essa tecnologia. Este 
projeto se propõe criar uma empresa capacitada a 
produzir formulações farmacêuticas obtidas por 
esse método. A escolha do Hormônio de Cresci
mento Humano (hGH) como primeiro produto, 
além de sua importância terapêutica, deve-se ao 
fato de que grande parte do processo de pesquisa 
encontra-se concluída -desde o isolamento do 
gene e sua expressão em bactéria até a purificação 
do produto recombinante, biologicamente ativo, 
em escala laboratorial. O produto deste projeto, 
hormônio de crescimento humano recombinante 
(rhGH), é um fármaco indispensável na promoção 
do crescimento nos casos de nanismo por defici
ência de hGH. Outras aplicações terapêuticas des
se produto (envelhecimento, osteoporose, recupe
ração de fraturas, perda de massa muscular na 
AIDS) estão sendo pesquisadas. Todo o hGH atu
almente utilizado no Brasil é importado e existe 
carência no mercado. Pretendem-se o scale up do 
processo fermentativo para escala industrial, o scale 
up parcial do processo de purificação com a reali
zação dos devidos testes de pureza e a execução 
dos testes clínicos. 

11 Otimização dos Rendimentos 
de Expressão Bacteriana, Fermentação 
e Purificação de Hormônio de 
Crescimento Humano Recombinante, 
Visando Viabilizar sua Produção 
e Comercialização 

Coordenador: 
Paolo Bartolini 

Empresa: 
Hormogen Biotecnologia lmp. Exp. Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 24.460,00 I US$ 19.900,00 
Fase 2: R$ 48.362,00 I US$ I 34.45 I ,00 

41 

O grupo de pesquisa do Departamento de Bio
engenharia do IPEN-CNEN/SP vem trabalhando na 
produção e caracterização de hormônios pituitá
rios humanos em geral e do hormônio de cresci
mento (hGH) em particular. Desde 1994, o referi
do laboratório está conveniado com a firma 
Hormogen Biotecnologia Imp. Exp. Ltda. O obje
tivo primário da Hormogen é a produção e co
mercialização do hGH obtido mediante técnicas 
de DNA recombinante em bactérias transforma
das. O alto potencial social do produto já está de
monstrado, sendo indispensável para o tratamen
to de diversas formas de nanismo e recomendado 
em severas condições de debilitação. Suas aplica
ções em casos de osteoporose, fratura óssea, quei
maduras e insuficiência renal estão sendo estuda
das e, em parte, realizadas, como também estão 
sendo pesquisados os efeitos sobre o rejuvenesci
mento e o aumento da massa muscular. Esse hor
mônio, como praticamente todos os produtos far
macêuticos obtidos mediante essas técnicas de 
engenharia genética, porém, ainda não é produzi
do no Brasil. Com esta pesquisa procuram-se a 
construção de vetares de expressão que permi
tam um incremento industrialmente interessante 
na secreção periplásmica bacteriana do produto, 
a otimização do processo de fermentação em bior
reator, incrementando simultaneamente biomassa 
e produção de hGH por bactéria, e o aprimora
mento das etapas de purificação. 

3 
Aplicação de Aprendizagem por 
Computador e Morfologia Matemática 
em OCR de Fase de Computador 

Coordenador: 
Felício Hissaaki Sakamoto 

Empresa: 
Carta Consultaria Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 24.000,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 5 1.000,00 I US$ 0,00 

Este projeto objetiva desenvolver um estudo 
para viabilizar o desenvolvimento de uma aplica
ção de reconhecimento automático de caracteres 
(OCR) de fax transmitidos por computador. A par
tir deste reconhecimento, a aplicação deverá pos-
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42 
sibilitar o armazenamento estruturado da informa
ção recebida e a realização de buscas e recupera
ção rápida destas informações. A teoria utilizada 
será baseada na Morfologia Matemática. Esta teo
ria é útil para modelar transformações entre ima
gens e, por isto, vem sendo empregada com bas
tante sucesso na resolução de diversos problemas 
de processamento de imagens. Por meio da automa
ção do projeto de operadores morfológicos (mapea
mentos entre imagens), baseada em aprendizado 
computacional, pretende-se mostrar a viabilidade 
do desenvolvimento de um programa capaz de ser 
utilizado na automação de escritórios, sem que o 
usuário necessite ter conhecimentos específicos 
acerca da técnica empregada. Os benefícios pre
vistos são bastante amplos, particularmente na eco
nomia de espaço para armazenamento de infor
mações, na possibilidade de classificar e acessar 
automaticamente conteúdo de fax, pesquisar as
suntos e palavras específicas antes impossíveis por 
se tratar de imagens matriciais (bitmap). 

11 
Segmentação Assistida 
de Imagens e Vídeos Digitais 

Coordenador: 
Robert Liang Koo 

Empresa: 
SDC Engenharia, Sistemas, 
Eletrônica, lmp. e Exp. Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 35.000,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 57.000,00 I US$ 35.000,00 

A SDC vem desenvolvendo, por meio do pro
jeto Softex, uma "caixa de ferramentas" de morfo
logia matemática para o software de programação 
visual Matlab. A morfologia matemática é uma téc
nica não-linear de tratamento de imagens digitais 
para segmentação de imagens. Esta proposta visa 
desenvolver as ferramentas de segmentação de 
modo que possam ser facilmente migradas para 
diferentes programas já consagrados no mercado, 
como o Photoshop, o próprio Matlab, o 3DStudio , 
etc. A manipulação da fotografia e do vídeo exige 
diversas técnicas sofisticadas de processamento de 
imagens. A crescente capacidade de armazenamen
to e transmissão de dados atual é possível graças 
às tecnologias DVD, TV digital, Internet e às di
versas técnicas de compressão de dados (MPEG2 
e MPEG4). Essa facilidade de acesso a imagens e 
vídeos digitais está permitindo que sinais de ví
deo possam ser manipulados com muito mais com-
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plexidade dentro do computador digital. Este novo 
panorama abre caminhos para diversas aplicações 
de processamento de imagens onde a segmenta
ção de objetos é uma das operações fundamen
tais. A segmentação consiste em usar o computa
dor para definir, na imagem, recortes automáticos 
ao redor de objetos de interesse. Pretende-se es
tudar a melhor metodologia de desenvolvimento 
desse software. Em particular, na Fase 1 da pes
quisa procurar-se-á saber quais são as reais neces
sidades dos usuários; como deve ser a interface; 
se se deve gerar um produto stand-alone ou plug
ins para plataformas já existentes, e quais são as 
ferramentas mais promissoras. 

11 Desenvolvimento de Sistemas para 
Sinalização R2/MF Utilizando Novas 
Técnicas de Processamento de Sinais 

Coordenador: 
Carlos Geraldo Kruger 

Empresa: 
IDEA! Sistemas Eletrônicos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 33.300,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 59.900,00 I US$ I 05.000,00 

A empresa IDEA!, com este projeto, pretende 
desenvolver um circuito integrado de aplicação es
pecífica (ASIC) que, além de englobar as soluções já 
existentes, agregue novas funções que justifiquem 
sua aplicação em equipamentos terminais de baixo 
custo. Para tanto, pretende utilizar técnicas inovado
ras de processamento de sinais de telefonia junta
mente com o uso de metodologias de projeto estru
turadas , onde se faz uma descrição de alto nível com 
a posterior utilização de ferramentas de simulação e 
síntese. Tendo detectado o crescente fortalecimento 
das pequenas e médias empresas em todo o mundo, 
um grupo de pesquisadores originários do sistema 
Telebrás resolveu criar a empresa IDEA! Sistemas Ele
trônicos Ltda. Com uma postura voltada para aten
der e superar as expectativas de seus clientes, a IDEA! 
visitou empresas de grande destaque no cenário tec
nológico nacional e identificou o interesse das em
presas do setor de telecomunicações pelo desenvol
vimento de um componente ASIC, de baixo custo, 
para a recepção e transmissão de sinais multifre
qüências do tipo MFC e MFP. Como resultado, espe
ra obter um componente para MFC de baixo custo 
que viabilize o desenvolvimento de equipamentos 
nacionais para diversas aplicações, tornando-os com
petitivos no mercado nacional e internacional. 



11 Aperfeiçoamento do Filtro 
Vacuum Pres_s para Indústria 
de Açúcar e Alcool 

Coordenador: 
Pedro Gustavo Córdoba Junior 

Empresa: 
Technopulp Consultaria e Com. 
de Equipamentos Industriais Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 50.000,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 197.920,00 I US$ 0,00 

O objetivo da pesquisa é o aperfeiçoamento 
tecnológico do Filtro Contínuo de Dupla Tela de
nominado Vacuum Press, utilizado no tratamento 
de depuração do caldo misto (garapa) nas usinas 
de açúcar e álcool, possibilitando aumento de efi
ciência e produtividade. O projeto visa o estudo 
mais detalhado do mercado, pesquisas de labora
tório testando novas membranas telas e coadju
vantes de filtração , tais como polímeros e agentes 
químicos de coagulação, para uma maior perfor
mance operacional. Isto só é possível por meio 
de trabalhos de laboratório e planta, utilizando um 
filtro piloto para ensaios e testes . A instalação de 
um laboratório com equipamento piloto permitirá 
atingir maiores níveis de automação e eficiência, 
permitindo à empresa ampliar o leque de merca
do, redundando em benefícios socioeconômicos 
com a geração de novos postos de trabalho. O 
Filtro Vacuum Press é o mais recente desenvolvi
mento da T.P. , empresa com atuação nos setores 
de engenharia e processo ligados aos setores de 
açúcar e álcool, papel e celulose, e está sendo 
utilizado no setor de açúcar e álcool com resulta
dos satisfatórios, em substituição aos filtros rotati
vas convencionais, que têm baixo poder de reten
ção das impurezas e alto teor de perdas de 
sacarose. 

11 Desenvolvimento 
de Refrigeradores Baseados 
no Fenômeno Termoacústico 

Coordenador: 
Humberto Pontes Cardoso 

Empresa: 
Equatorial Sistemas Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 49.580,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 193.500,00 I US$ 0,00 

43 
Os recentes avanços no desenvolvimento de 

detectores fotovoltaicos de ondas longas para 
imageadores instalados em satélites artificiais têm 
gerado uma demanda cada vez maior de sistemas 
criogênicos de refrigeração de alta confiabilidade 
e baixos peso e consumo de energia. Minirrefrige
radores criogênicos termoacústicos estão sendo de
senvolvidos pelos principais centros de pesquisas 
espaciais do mundo como alternativa aos sistemas 
passivos de refrigeração (radiadores criogênicos) 
e aos refrigeradores termoelétricos. Recentes avan
ços também na área de microeletrônica, em espe
cial microprocessadores, demandam refrigerado
res miniaturizados, com alta confiabilidade e baixo 
peso. O minirrefrigerador termoacústico é consti
tuído de um tubo de aço inox contendo uma mis
tura de gases (normalmente hélio e xenônio), um 
alto-falante instalado em uma de suas extremida
des e um defasador termoacústico (DTA) posicio
nado no interior do tubo, na extremidade oposta. 
Ao acionar o alto-falante, são produzidos pulsos 
de compressão e descompressão do gás que origi
nam trocas sucessivas de calor entre as várias ca
madas do DTA e o gás , de forma que, no final , é 
retirada uma quantidade de calor do DTA maior 
que a cedida. Esta tecnologia, além de ser muito 
promissora para aplicação espacial e na refrigera
ção local de microcircuitos, aparece também como 
uma alternativa para os refrigeradores domésticos. 

11 Análise Estocástica da Dinâmica 
Temporal das Arritmias Cardíacas, 
por ')'leio da Gravação Intermitente 
do Eletrocardiograma, por 
Períodos de Tempo muito Longos 

Coordenador: 
Ricardo Geretto Kortas 

Empresa: 
KIIM - Kortas Informática Instrumentação 
Médica lnd. Com.lmp. Exp. Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 30.200,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 183.900,00 I US$ 0,00 

O projeto, em sua Fase 1, tinha o objetivo de 
analisar o eletrocardiograma (ECG) gravado, de for
ma intermitente, por longos períodos de tempo, 
visando uma melhor compreensão da variabilida
de espontânea das arritmias cardíacas, com con
seqüente aprimoramento na estimativa do risco 
das arritmias e no uso das drogas antiarrítmicas. 
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Posteriormente, como essa fase permitiU desen
volver e implementar partes básicas de um siste
ma completo de coleta, transmissão e análise de 
parâmetros biológicos como os do eletrocardio
grama (ECG) e da pressão arterial (PA), mudou-se 
o enfoque para uma filosofia de desenvolvimento 
horizontalizado, onde o sistema é colocado em 
funcionamento com todas as suas partes disponí
veis e, progressivamente, ampliadas. Deixou-se 
para o final da Fase 2 a análise estocástica dos 
parâmetros coletados por períodos muito longos. 
No País, a morte súbita por arritmias cardíacas ("pa
rada") constitui a mais importante causa de morte 
na população adulta. A introdução do exame Hol
ter, em que 24 horas de ECG são gravadas conti
nuamente no hábitat natural do indivíduo, repre
sentou um avanço. No entanto, parte expressiva 
das informações do ECG não é aproveitada. Isto 
decorre do não aproveitamento da variabilidade 
dia-para-dia. Proposta: utilizar a tecnologia de su
porte já desenvolvida pela empresa, como grava
dores Holter digitais e software para a análise das 
arritmias no ECG, para criar uma central de tele
processamento que permitirá a monitorização do 
ECG por períodos muito longos (mais que duas 
semanas), e aprimorar e testar os modelos de aná
lise dinâmica já estudados. 

11 Desenvolvimento 
de um Topógrafo lntracirúrgico 
(primeiro protótipo) 

Coordenador: 
Silvio Antonio Tonissi Junior 

Empresa: 
Eyetec Equipamentos Oftálmicos lnd. e Com. Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 33.100,00 I US$ 11.738,00 
Fase 2: R$ 162.620,00 I US$ 30.950,00 

Este projeto tem como principal objetivo a rea
lização de pesquisas práticas na área da topogra
fia da córnea e o desenvolvimento de um pri
meiro protótipo de topógrafo intracirúrgico (para 
uso durante a cirurgia), instrumento inédito no 
mercado nacional e internacional. Como primei
ro passo deve ser desenvolvido um sistema de 
projeção de anéis na córnea que tenha bom de
sempenho durante a cirurgia. Sua luz não deve 
ser ofuscada pela iluminação do microscópio ci
rúrgico e o reflexo na córnea deve ser nítido. O 
projetar deverá ser construído na forma de três 
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cones em acrílico. Depois de montado, será aco
plado a um sistema de iluminação por fibras óp
ticas com fonte de luz de intensidade regulável. 
Pretende-se implementar o sistema em duas ver
sões: uma para notebook e outra para desktop, 
ambos computadores IBM-PC compatíveis. A pri
meira versão terá a vantagem de ser portátil; a 
segunda terá a vantagem de poder utilizar placas 
de aquisição de imagens específicas para desktop, 
que possibilitam a captura de imagens de melhor 
qualidade e em tempo real. As imagens digitali
zadas serão processadas para detecção dos anéis 
refletidos pela córnea. Nas informações obtidas 
nesta etapa serão aplicados algoritmos de mode
los matemáticos de topografia da córnea huma
na. Mapas topográficos com códigos de cor para 
diferentes curvaturas serão gerados e dispostos 
em intervalos de poucos segundos durante a ci
rurgia, auxiliando o médico no diagnóstico de 
irregularidades na superfície. Cirurgias de catara
ta e cirurgias refrativas em geral são exemplos 
do uso desse sistema. 

IJ Desenvolvimento 
de Vídeo Endoscópico 
com Óptica Gradiente 

Coordenador: 
Cícero Lívio Omegna de Souza Filho 

Empresa: 
Kom Montagens e Comércio Ltda. 

Valor aprovadg: 
Fase I: R$ 23.900,00 I US$ 21.000,00 

A presente pesquisa propõe-se desenvolver 
um endoscópio otimizado para seu uso com câ
mara de vídeo . O instrumento deverá ser mais 
eficiente do ponto de vista de sistema óptico e 
de menor custo que os existentes no mercado. O 
endoscópio deverá ser composto por uma lente 
tipo índice gradual (gradientindexou GRIN), uma 
microcâmara de vídeo tipo CCD C Charge Cou
pled Device), uma lente acopladora GRIN-CCD, 
fibras ópticas para conduzir a luz de iluminação 
e uma "camisa" metálica para alojar a lente GRIN 
e as fibras de iluminação. Este projeto envolve 
basicamente duas inovações tecnológicas: subs
tituição das duas lentes universalmente utiliza
das em vídeos endoscópicos (lente ocular e lente 
acopladora ocular-câmara) por uma só (acopla
dora GRIN-CCD). Em relação aos instrumentos 
existentes, esta substituição deverá aumentar a 



eficiência de acoplamento entre o endoscópio e 
a câmara, bem como diminuir o custo e as dimen
sões do instrumento. Deverá ser projetado e cons
truído um sistema óptico que acople a lente GRIN 
à câmara CCD. O desafio , aqui , será o de mini
mizar aberrações e perdas, mas mantendo o ân
gulo de visão e a profundidade de campo o mais 
amplos possível. 

ID Um Sistema 
Computacional para Análise 
de Lesões Cutâneas 

Coordenador: 
Antônio Francisco Junior 

Empresa: 
Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 9.090,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 94.074,00 I US$ 0,00 

O Brasil , com sua população exposta constan
temente aos raios solares, tem constatado o cres
cente aumento na incidência de lesões cutâneas. 
Com o intuito de auxiliar os especialistas da área 
de saúde no diagnóstico de lesões cutâneas, prin
cipalmente o câncer de pele, a Atonus Engenharia 
de Sistemas Ltda. propõe o desenvolvimento de 
um sistema computadorizado para aquisição, ar
mazenamento e análise de imagens da epiderme 
humana. Por meio do auxílio local deste sistema e 
da transferência remota das imagens digitais ad
quiridas entre especialistas da área médica pela 
Internet, pretende-se diminuir o grau de subjetivi
dade na análise de lesões cutâneas. Desta forma, 
o presente projeto visa não somente o desenvol
vimento de um equipamento, mas também a di
vulgação/ instituição do método de abordagem de 
um problema de saúde pela troca remota de in
formações textuais e imagens, conhecida como te
lemedicina. A primeira etapa a ser abordada diz 
respeito ao processo de iluminação adequada da 
epiderme humana, seguida da aquisição de ima
gens digitais. Para tanto , a Atonus desenvolve um 
videodermatoscópio com fibra óptica, com tecno
logia nacional, a fim de iluminar uniformemente a 
epiderme humana. Depois que a imagem digital 
da epiderme for adquirida , serão aplicados soft
wares específicos para a análise morfológica e ra
diométrica das lesões cutâneas, principalmente no 
que concerne ao diagnóstico do câncer. 

11 Projeto e Desenvolvimento 
de Equipamento para 
Fototerapia Neonatal Baseado 
em Fibra Óptica Corrugada 

Coordenador: 
Cícero Lívio Omegna de Souza Filho 

Empresa: 
Kom Montagens e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 21 .000,00 I US$ 26.796,00 
Fase 2: R$ I O 1.500,00 I US$ 98.500,00 
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A icterícia fisiológica é o problema de maior 
freqüência no período neonatal, atingindo 30 a 50% 
dos recém-nascidos de termo. Cerca de 10% destas 
crianças necessitam, pelos padrões atuais , de trata
mento fototerápico. Os aparelhos emissores de luz 
usados para esse tratamento podem ser basicamente 
de três tipos: com lâmpada do tipo fluorescente, 
com lâmpada halogênea montada em refletor do 
tipo spot e com manta emissora de luz fria usando 
fibra óptica. O aparelho de fototerapia proposto 
utiliza fibras ópticas modificadas, consistindo de 
uma manta radiadora de luz que estará em contato 
com o recém-nascido portador de elevado nível 
de bilirrubina. O guia de luz a ser utilizado na cons
trução da manta é do tipo multimodo índice de
grau, tendo como núcleo PMMA e como casca te
flon. A presente proposta utiliza fibras ópticas 
comercialmente disponíveis , sendo que a inova
ção tecnológica está na utilização de um processo 
mecânico que altera a superfície da fibra , modifi
cando a reflexão interna total e originando uma 
emissão lateral controlada da luz. As fibras devem 
emitir luz através da casca no interior da manta. 
Na primeira fase do projeto, foram construídos dis
positivos e ferramentas mecânicas que produzem 
corrugações controladas na superfície das fibras e 
realizados ensaios em fibras com diferentes diâ
metros e materiais. Na segunda fase , foi desenvol
vido o produto, que está em fase final de testes. 

m Sistema de Monitoramento 
de Frota de Veículos 

. de Transporte Coletivo Urbanos 

Coordenador: 
Claudemir Marcos da Silva 

Empresa: 
Neuron Engenharia e Comércio 
de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 
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Valor aprovado: 
Fase I: R$ 37.200,00 I US$ 847,45 

O projeto prevê a elaboração de um Sistema de 
Monitoramento de Frota de Veículos de Transporte 
eoletivo Urbanos destinado ao monitoramento da 
pontualidade de ônibus ou peruas por meio do uso 
de sinalizadores de rádio distribuídos ao longo de 
rotas preestabelecidas. Além de informar o instante 
de passagem de cada veículo pelos sinalizadores 
de rádio, o sistema pode incorporar também o 
monitoramento de outros parâmetros, como, por 
exemplo, a velocidade e o número de passageiros 
do percurso. Ai> informações coletadas pelo veículo 
são transferidas, via rádio, para uma estação coleto
ra conectada a um computador central, via rádio ou 
linha telefónica. Este computador processa as infor
mações recebidas para auxiliar a avaliação da pon
tualidade do sistema, distância dos percursos, quan
tidade de veículos em operação, custos, controle 
da velocidade, etc. Permite, também, que os órgãos 
municipais monitorem a qualidade do serviço. No 
esquema proposto, cada veículo é dotado de um 
registrador capaz de receber e armazenar as infor
mações transmitidas por estações-baliza distribuí
das ao longo das rotas. No final do dia, ou em outro 
momento, os registradores dos veículos descarre
gam as informações armazenadas em estações co
letoras. Estas estações são conectadas a um compu
tador central para processamento das informações 
e geração de relatórios. O registrador é um equipa
mento embarcado em cada veículo da frota e com
posto por um transceptor de rádio, uma antena e 
uma placa controladora. A baliza é um equipamen
to fixo , distribuído ao longo das rotas, instalado em 
postes ou junto a semáforos e composto por um 
transceptor, uma antena e uma placa controladora. 

11 Descompressor de Programas 
para Processador RISC 

Coordenador: 
Silvio Luis Lima Nogueira 

Empresa: 
IDEA! Sistemas Eletrônicos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 21 .300,00 I US$ 20.000,00 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é de
senvolver um descompressor de programas de 
computador para processador RISC. A idéia cen
tral desta abordagem é codificar separadamente 
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árvores de expressão e seqüências de operandos 
usando codificação Huffman. A descompressão 
do programa é feita usando um módulo de des
compressão baseado em dicionários. O cresci
mento do mercado de sistemas dedicados (em
bedded systems) tem levado ao surgimento de uma 
metodologia de projeto conhecida como System
On-a-Chip (SOe) , onde um processador é inte
grado a memórias , DMAs, portas de I/0 e outros 
módulos visando minimizar o custo do sistema. 
Uma das tarefas mais difíceis em um SOe é fazer 
o programa da aplicação caber dentro da área de 
silício (microprocessador) especificada. Este pro
blema é particularmente crítico para a indústria. 
A IDEA! Sistemas Eletrônicos vem colaborando 
com o trabalho de pesquisa sobre compressão 
de programas em SOes desenvolvido pelo Prof. 
Guido Araújo e seus alunos de doutorado no Ie
UNieAMP. A idéia consiste em armazenar o códi
go comprimido em memória on-chip, descom
primindo-o on-line durante a busca de uma 
instrução. A viabilidade comercial desta propos
ta ficou comprovada recentemente com o lança
mento, pela IBM, de um processador PowerPe 
(eodePack) com características similares, mas in
feriores. As atividades de pesquisa deste projeto 
já atingiram o ponto em que os resultados obti
dos encorajam sua exploração comercial. O ob
jetivo final desta proposta é a implementação de 
um descompressor que será comercializado como 
um soft-core em bibliotecas de provedores de IP 
(Intelectual Property) . 

m Desenvolvimento de 
Multiplexador STM-1 
para a Rede Óptica de Acesso 

Coordenador: 
Regê Romeu Scarabucci 

Empresa: 
AsGa Microeletrônica SIA 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 26.300,00 I US$ 0,00 

O objetivo desta proposta é realizar um estudo 
de viabilidade para o desenvolvimento de um mul
tiplexador STM-1 com capacidade de transportar 
até 63 tributários El de taxa 2048 kb/ s para acesso 
óptico de grandes usuários à rede pública de tele
comunicações. A tecnologia a ser usada é a da 
Rede Síncrona, desenvolvida nos últimos anos e 
padronizada na União Internacional de Telecomu-



nicações (ITU) como a Hierarquia Digital Síncro
na (SDH- Synchronous Digital Hierarch). Os mul
tiplexadores da Rede Síncrona são os melhores 
transportadores de sinais de comunicação conhe
cidos. Eles foram desenvolvidos para transportar 
desde sinais digitais de baixas taxas em seus con
tainers de pequeno porte até sinais de dados de 
altíssimas taxas , usados, por exemplo, em super
computadores. O processo abrangente de supervi
são adotado na Rede Síncrona, com informações 
disponíveis sobre status da comunicação, sobre 
falhas e sobre desempenho - além de permitir ge
rência de forma centralizada - , está transforman
do profundamente a qualidade das redes públicas 
de comunicação. O estudo de viabilidade de de
senvolvimento do primeiro equipamento multiplex 
SDH brasileiro consistirá das seguintes atividades: 
estudo de desempenho de chipset lançado recen
temente no mercado mundial; projeto sistêmico 
para dois tipos de multiplexadores, um MUX Ter
minal e um MUX ADM (Add-Drop Multiplex), e 
planejamento das etapas do projeto de desenvol
vimento/ industrialização (Fase 2 do projeto), visan
do uma estimativa detalhada de tempos e custos 
envolvidos. 

m C ali I P - Sistema de Comutação 
Telefônica para Ca/1 Centers 
Utilizando Voz Sobre lP 

Coordenador: 
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho 

Empresa: 
Macrolog Tele informática Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 44.920,00 I US$ 0,00 

A Macrolog Teleinformática Ltda. tem como 
novo projeto a pesquisa, desenvolvimento, comer
cialização e implantação de sistemas de comuta
ção para cal! centers utilizando Voz Sobre IP (VOIP 
- Voice Over Internet Protoco[) , em substituição 
aos tradicionais PABX com DAC (Distribuidores 
Automáticos de Chamadas) e interfaces CTI (Com
puter & Telephony Integration). Esta nova tecno
logia é viabilizada pelo constante aumento de de
sempenho das redes, bem como pela evolução da 
tecnologia de compressão de voz. Hoje em dia as 
redes permitem velocidades acima de 100Mb/se 
algoritmos de compressão e supressão do silêncio 
que comprimem a voz para 8 kb/ s. Com estes nú
meros as redes podem trafegar a informação de 
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voz, além dos demais dados, com qualidade. Com 
o desenvolvimento de um dispositivo de geren
ciamento deste tráfego telefónico, que poderá se 
chamar "Gerenciador de Chamadas", é possível 
comutar virtualmente a informação de voz nos 
pontos já existentes da rede sem a necessidade de 
uma rede telefónica paralela e central telefónica 
específica. Dentro da área de atuação proposta, o 
uso da "comutação virtual" por IP permitirá a cria
ção de um novo patamar de cal! centers, introdu
zindo inúmeros benefícios para os usuários , tais 
como: facilitará a conexão de chamadas multimí
dia integrando voz, vídeo, web, e-mail e fax; re
duzirá custos; economizará com a redução das ta
rifas de chamadas interurbanas e internacionais 
(via Internet, Intranet, wan, etc.); simplificará a 
infra-estrutura, e abrirá o mercado de alta tecnolo
gia também para os pequenos cal! centers. 

11 Projeto e Construção 
de Protótipos de Controladores 

Coordenador: 
Durval Makoto Akamatu 

Empresa: 
lncon Eletrônica Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 50.000,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 200.000,00 I US$ 0,00 

O objetivo deste trabalho é o projeto e cons
trução de pwtótipos de controladores micropro
cessados de propósito geral, de baixo custo, com 
capacidade de comunicação de dados remota em 
rede multiponto, a fim de definir os elementos 
internos de um produto com essas características. 
Este produto deverá ser escolhido dentre os protó
tipos e deverá ser utilizado inicialmente como con
trolador de algumas grandezas físicas, tais como 
temperatura, pressão e umidade, em sistemas de re
frigeração de ar para painéis de acionamento de 
máquinas, sistemas frigoríficos e condicionadores 
de ar para containers de sistemas de telecomuni
cações. Como requisitos do produto a ser desen
volvido tem-se um controlador de baixo custo uti
lizando microcontrolador, periféricos e um 
chip-modem montados em placa com tecnologia 
SMD. A função da comunicação de dados via li
nha telefónica é realizada pelo chip-modem, for
necendo ao controlador uma vantagem competiti
va em relação aos produtos no mercado. Como 
resultado desta etapa do desenvolvimento do con-
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trotador, um protótipo deverá ser construído e tes
tado, para avaliar as especificações definidas no 
projeto, propor ajustes e fornecer um quadro mais 
preciso dos custos envolvidos. 

IJ Linearizador Pré-Distorcivo 
para Amplificadores de Alta Potência 
de Estações Terrenas de Satélites 

Coordenador: 
Wilton José Fleming 

Empresa: 
Beta Telecom Consultaria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 27.600,00 I US$ 12.400,00 

O presente trabalho propõe-se investigar os 
chamados linearizadores por pré-distorção, utili
zados em sistemas de comunicação via satélite. 
Inicialmente, será investigada a solução para a 
Banda C de comunicações por satélite e, poste
riormente , será avaliada a possibilidade de uso na 
Banda Ku. O linearizador por pré-distorção cria 
uma função de transferência que é o oposto, sob 
o ponto de vista da distorção, daquela do ampli
ficador a ser linearizado. Entre suas principais 
características está a larga faixa de operação e a 
capacidade de funcionar independentemente de 
alterações internas no amplificador. O desenvol
vimento da tecnologia dos circuitos de modula
ção e compressão digital permite (e até exige) 
que várias portadoras sejam transmitidas no mes
mo espaço de freqüência antes ocupado por uma 
única portadora em sistemas de comunicação via 
satélite . Para esses sinais e serviços, a linearidade 
dos amplificadores é um fator dominante , para 
evitar interferências. Na tecnologia da comunica
ção via satélite , o uso de válvulas especiais é uma 
necessidade . Neste caso, dependendo da potên
cia de transmissão desejada, não existe similar 
em estado sólido ou , quando existe (para baixas 
potências), o preço é muito alto. Para a solução 
dos problemas de linearidade, os fabricantes têm 
adotado a sistemática de fazer com que os ampli
ficadores de potência (HPAs) operem bastante 
abaixo da potência máxima que podem forne
cer. Esta condição é chamada de back-off e , em
bora tecnicamente correta, tem um alto custo. Para 
resolver esse tipo de problema, a solução é a in
trodução de um linearizador, cuja finalidade é com
pensar as não-linearidades intrínsecas de ganho e 
fase do HPA. 
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m Medidor de Distância a Laser 
com Alcance de 20 Metros 
para Uso Industrial 

Coordenador: 
Mario Antonio Stefani 

Empresa: 
Opto Eletrônica SIA 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 6.000,00 I US$ 40.742,00 
Fase 2: R$ li 1.362,00 I US$ 75. 117,00 

O presente projeto tem por objetivo o desen
volvimento de medidores de distância a laser para 
o campo de 0,5 até 20 metros. Existem vários mé
todos de medição de distância por intermédio de 
laser. O mais comum é o método geométrico, tam
bém conhecido por método da triangulação a la
ser. No entanto, quando se requer precisão eleva
da , esse método somente se presta para a medição 
de pequenas distâncias, de 2 mm até 500 mm. A 
faixa de distâncias desejada se justifica pelas inú
meras perspectivas de utilização - construção ci
vil, medições em silos de grãos, nível de líquidos, 
posicionamento e detecção de carga em vagões, 
sistemas de segurança, etc. Para que sua aplicação 
seja viável, porém, o equipamento deve ser de 
baixo custo e portátil. Devido às limitações do 
método da triangulação para distâncias elevadas, 
novos métodos são necessários para tornar o siste
ma prático e viável. O mais comum é o método da 
telemetria de pulsos curtos de luz laser, que exige 
um cuidadoso projeto eletrônico. O segundo mé
todo consta em çomparar a fase de uma onda mo
dulada do feixe laser com o sinal de retorno. A 
Opto Eletrônica S/ A já efetuou a etapa conceptual 
do desenvolvimento desse projeto. Baseado neste 
estudo foi elaborado um conjunto de requisitos, 
especificando as principais características que o 
produto deve satisfazer: campo de medição de até 
20 m, precisão melhor que 1 cm, tempo de res
posta de no máximo 1 s, laser visível de até 5 MW 
de potência média . Deve ser ainda um equipa
mento portátil e capaz de trabalhar sob luz solar. 

la Desenvolvimento de Terminal 
a:1 de Usuário para Transmissão e 

Recepção de Voz e Dados via Satélite 

Coordenador: 
Joel Muniz Bezerra 

Empresa: 
Databus Sankay Ltda. 



Valor aprovado: 
Fase I: R$ 25.900,00 I US$ 11. 100,00 

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento 
de um terminal semifixo de voz e dados para áreas 
remotas e de um localizador de caminhões para 
monitoração de frotas via satélite. o final do ano 
2000 entrará em operação comercial o sistema ICO 
de comunicação via satélite, usando uma conste
lação de 12 satélites de órbita média. Os usuários 
deste sistema poderão então, a partir de qualquer 
lugar do planeta, transmitir e receber sinais de voz 
e dados. Estes serviços serão oferecidos por meio 
de terminais móveis ou fixos . O sistema ICO com
petirá com dois outros grupos (Iridium e Globals
tar) , mas com um custo de operação menor e com 
vantagens do ponto de vista técnico. O Brasil é 
considerado pela ICO como sendo um dos três 
maiores mercados para o sistema, principalmen
te no atendimento a usuários de regiões remotas e 
no monitoramento de caminhões. Dado que a 
ANATEL deverá exigir das atuais concessionárias 
de telefonia fixa o atendimento de localidades de 
baixa densidade populacional, a ICO prevê que 
seu sistema seja uma alternativa economicamente 
viável para essas operadoras. Para a execução deste 
projeto contar-se-á com o apoio técnico da Fun
dação Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em 
Telecomunicações (CPQD) no desenvolvimento da 
antena e do front end e da Wavecom (França) no 
fornecimento do circuito integrado específico para 
a integração com o satélite ICO e com a própria 
ICO. Os equipamentos a serem desenvolvidos tam
bém poderão ser exportados, dado que as especi
ficações técnicas dos terminais são as mesmas para 
todos os países. 

m Controle da Produção 
Diária de Abatedouro 
de Frangos 

Coordenador: 
Miguel Taube Netto 

Empresa: 
Unisoma Matemática para Produtividade Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 49.700,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 120.760,00 I US$ 0,00 

A Unisoma desenvolveu e implantou na Sadia, 
no período de 1989 a 1997, o sistema PIPA- Pla
nejamento Integrado da Produção Avícola. Este sis-
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tema é constituído de vários módulos baseados 
em técnicas matemáticas e estatísticas, visando con
catenar de forma otimizante os processos decisó
rios ao longo de toda a cadeia produtiva de uma 
integração de frangos, desde a produção de pinti
nhos de um dia até o mercado consumidor. Um 
dos pontos críticos dessa cadeia produtiva é o 
controle da produção diária nos abatedouros. A 
classificação dos produtos por faixas de peso re
quer procedimentos de pesagem dinâmica. A Uni
soma está desenvolvendo um sistema de pesagem 
por meio de técnica de visão computacional, as
sociando às imagens das carcaças dos frangos seus 
respectivos pesos. Este sistema viabiliza a melhor 
programação dos fluxos de produção, uma vez 
que a pesagem é realizada logo antes do resfria
mento das carcaças, com cerca de uma hora de 
antecedência da passagem dessas carcaças pelo 
ponto de repesagem e classificação, permitindo 
melhorar o fluxo de produção. Este projeto visa 
concluir o desenvolvimento de um protótipo a ser 
instalado na unidade de Toledo (PR) da Sadia. 

m Desenvolvimento de Multiplexador/ 
Modem Óptico 16xE I 
com Inovações Tecnológicas 

Coordenador: 
Regê Romeu Scarabucci 

Empresa: 
Asga Microeletrônica SIA 

Valor aprov~do: 

Fase I: R$ 20.000,00 I US$ 26.000,00 
Fase 2: R$ 53.5 I 0,00 I US$ 127.260,00 

O desenvolvimento do Multiplexador/ Modem 
Óptico 16xE1 (MMO 16xE1) dar-se-á em duas fa
ses. Na Fase 1, serão realizados três estudos de 
inovações que deverão ser introduzidas no MMO 
16xE1 e, na Fase 2, estas e outras inovações tec
nológicas serão implementadas no equipamento, 
cujo projeto e realização de protótipos serão o 
foco principal. O MMO 16xE1 está sendo desen
volvido para ser utilizado na Rota Óptica Primária 
(ROP) definida pelo Sistema Telebrás. Deverá, 
portanto, satisfazer as especificações da Norma 
Técnica nº 225-540-786 de dezembro de 1996, 
Requisitos Funcionais e de Desempenho de Equi
pamentos para a Rede óptica Primária. O MMO 
16xE1 realiza a multiplexagem e a demultiplexa
gem de até 16 canais tributários E1 de taxa 2048 
kb/ s, além de executar as conversões dos sinais 
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agregados de elétrico para óptico e vice-versa, 
propiciando a comunicação dos canais tributários 
por um par de fibras ópticas. As principais inova
ções tecnológicas a serem introduzidas no MMO 
16xE1 são: 1) Medidas de Desempenho em Ope
ração - Medida de Potência Óptica de Transmis
são - Medida de Potência Óptica de Recepção -
Medida de Taxa de Erro do Enlace Óptico; 2) In
trodução de Topologias com Estruturas Radial e 
Anel; 3) Gerências de Falha e de Desempenho do 
Enlace Óptico. Em particular, será desenvolvido 
um chip em FPGA para a medida de taxa de erro 
com código BIP (Bit Interleaved Parity). 

m Bancada Experimental 
para Validação de Software e 
Hardware para Baterias Inteligentes 

Coordenador: 
Gilberto Janólio 

Empresa: 
DCSYSTEM Energia e Telecomunicações 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 49.600,00 I US$ 0,00 

A presente pesquisa tem o objetivo de desen
volver uma bancada experimental para validação 
do software de dimensionamento e estudo do com
portamento dinâmico de baterias chumbo ácidas e 
de baterias especiais. Com essa bancada e a vali
dação do software será possível o desenvolvimen
to de métodos e ferramentas para diagnóstico e 
prevenção das condições operacionais e de vida 
útil de sistemas de corrente contínua essenciais para 
o desempenho dos equipamentos em operação nas 
empresas de telecomunicações, tais como centrais 
de telefonia fixa e celular, e produtos biomédicos, 
tais como órgãos implantáveis. A associação deste 
software com um hardware convenientemente in
tegrados e validados deverá proporcionar o de
senvolvimento deste projeto, que também tem 
como meta assegurar com alto grau de precisão as 
condições de capacidade do sistema de corrente 
contínua, mais precisamente baterias totalmente 
seladas que não permitem meios de acesso para o 
desenvolvimento de diagnósticos e manutenções 
preventivas e, ainda, baterias totalmente implantá
veis que também não permitem facilidades de aces
so para diagnóstico e manutenções. Esta associa
ção deverá originar um "Software e Hardware para 
Baterias Inteligentes". 
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Desenvolvimento de Dispositivos 
em Diamante-CVD para 
Aplicações de Curto Prazo 

Coordenador: 
Kiyoe Umeda 

Empresa: 
Clorovale Indústria e Comércio de Cloro Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 21 .380,00 I US$ 4.953,00 
Fase 2: R$ I 09.000,00 I US$ 76.485,00 

O objetivo deste projeto é o de dar continuida
de a trabalhos de pesquisa e desenvolvimento do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e 
da Universidade São Francisco - USF, dentro de 
uma pequena empresa, com possibilidades reais 
de alcançar a industrialização de produtos fabrica
dos em diamante-CVD. Este diamante artificial tem 
propriedades equivalentes às do diamante natural, 
com a vantagem de ser obtido na forma de filmes 
finos e espessos em superfícies pequenas (meno
res que 1 mm2) e grandes (maiores que 100 cm2

), 

em diferentes formatos. A empresa proponente já 
produz o gás hidrogênio, a matéria-prima mais cara 
do processo de crescimento de diamante-CVD. 
Dentro deste objetivo, é necessária a montagem de 
um reator para crescimento, em superfícies gran
des, com sistema de recirculação/ reaproveitamen
to de gás adequando o reator para taxas de cresci
mento mais altas, própria para industrialização. Para 
a utilização do hidrogênio da empresa, faz-se ne
cessária a montagem de um sistema de compres
são desse gás, promovendo seu envasamento em 
recipientes próprios. Com este novo conceito de 
reator, deseja-se pesquisar, na indústria, os novos 
parâmetros de crescimento, como função da quali
dade, taxas de nucleação e crescimento do filme a 
ser produzido em alguns tipos de substratos. Den
tro da pesquisa, deseja-se desenvolver e fazer che
gar ao mercado dispositivos como apalpadores 
mecânicos, facas de cortes para materiais plásticos 
e metálicos não ferrosos, orifícios e tubos em dia
mante-CVD, brocas para odontologia e usos relacio
nados e janelas para proteção óptica. 

1:11 Obtenção de (gama)-Mn02 a partir de 
1:1 Diferentes Materiais Manganesíferos, 

para Emprego em Pilhas 

Coordenador: 
José Vicente Valarelli 



Empresa: 
Fermavi lnd. e Com. de Prods. Químicos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 49.360,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 182.390,00 I US$ 0,00 

Este projeto propõe o melhor aproveitamento 
de minérios de manganês do Brasil por meio do 
desenvolvimento de processos que convergem para 
a obtenção de ?-Mn0

2 
(nsutita), utilizada na fabrica

ção de pilhas Le-Clanché e Alcalinas. Os seguintes 
processos de inovação tecnológica são propostos 
como objeto de investigação em escala de bancada: 
redução de minérios naturais de manganês C -MnO;> 
de teores variáveis com alta porcentagem de Fe e de 
álcalis, ou com pouco Fe e ricos em Ba, ou, ainda, 
de misturas ou blending de minérios de várias pro
cedências, conseguindo recuperação do Mn sob 
forma de Mn30 (hausmannita) de alto teor. Obten
ção de y-Mn0

2 
por meio do tratamento nítrico de 

Mn30
4 

(hausmannita) obtida no processo anterior 
e tratamento térmico da solução filtrada. Obtenção 
de ?-Mn02 por tratamento de MnC0

3 
(rodocrosita 

sintética de alta pureza) por meio de fluxo de gases 
(H

2
0, ar e 0

2
) em temperaturas entre 350 e 500°C. 

Obtenção de ?-Mn0
2 

a partir de solução de sulfato 
de manganês (MnS04) por meio de oxidação com 
0

2 
e elevação de pH pela adição de Na(OH). Espe

ra-se viabilizar processos de obtenção de bióxido 
de manganês do tipo ?-Mn0

2 
(nsutita sintética), com 

propriedades de dois níveis de qualidade/valor agre
gado: qualidade de "minério de manganês para pi
lha" como os do Gabão (Franceville), de Gana (Nsu
ta) ou do Brasil (Azul, Carajás); qualidade de ?-Mn0

2 

eletrolítico (EDM). Na Fase 2, pretende-se a cons
trução de um forno rotativo. 

1:11 Desenvolvimento de chapas VOS 
~ (Vibration Damping Steel) 

para Absorção de Ruídos e Vibrações 

Coordenador: 
Francisco de Paula Assis Junior 

Empresa: 
Fitafer Indústria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 48.200,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 198.500,00 I US$ 0,00 

Este projeto resume-se no desenvolvimento de 
um processo de colaminação de duas chapas, ou 
mais, de espessuras iguais ou diferentes, com in-
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terposição de polímeros plásticos ou outros mate
riais aderentes às superfícies internas, também 
conhecidas como chapas absorventes de vibrações 
- Vibration Damping Steel (VDS) -, para amorte
cimento de ruídos e vibrações induzidas nestas 
chapas, em diversas gamas de freqüência. Trata
se do desenvolvimento de um novo processo e de 
um novo produto ainda inédito no Brasil, que per
mitirá isolar ruídos procedentes de equipamentos 
como veículos automotores, eletrodomésticos e 
máquinas em geral ou isolação entre ambientes, 
como no caso de painéis de divisórias. 

m Produção de Carbonato 
de Manganês de Alta Pureza 

Coordenador: 
Silvio Benedicto Alvarinho 

Empresa: 
Fermavi Indústria e Comércio 
de Produtos Químicos 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 13.300,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 170.850,00 I US$ 24.21 5,00 

A presente pesquisa objetiva o desenvolvimento 
de um processo de produção de carbono de man
ganês de elevada pureza para uso em cerâmicas 
magnéticas. Duas rotas serão avaliadas, sendo a 
primeira delas a de lixiviação de monóxido de 
manganês por uma solução de carbamato de amó
nio. O manganês é complexado como ânion e 
solubilizado, quando o teor de amónia encontra
se acima de determinada concentração. Baixan
do-se a concentração da amónia, o manganês é 
precipitado como carbonato de alta pureza. O pro
cesso, desenvolvido pelo Dr. R. S. Dean do U.S. 
Bureau of Mines, buscava, em sua forma original, 
aproveitar os minérios de manganês norte-ameri
canos de baixo teor para uso em siderurgia. Em
bora de alta pureza, o carbonato produzido por 
esse processo ainda não atinge os níveis deseja
dos para aplicação eletrónica. Estudos prelimina
res mostraram que a introdução de etapas com
plementares de purificação tem alta probabilidade 
de produzir um carbonato mais puro. A segunda 
rota do processo visa melhorar a rota clássica de 
produção de carbonato de manganês a partir da 
reação de sulfato de manganês em solução com 
carbonato de amónio. Nesta rota, pretende-se pu
rificar a solução de sulfato de manganês por meio 
de adsorção e cristalização. 
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CERAMIX- Sistema 
Computacional para Formulação 
e Reformulação de Massas Cerâmicas 

Coordenadores: 
Edélcio Leme de Almeida 

Empresa: 
SpAII- Sistemas de Informações Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 31 .440,00 I US$ 0,00 

O que se propõe, neste projeto, é o desenvol
vimento de um novo software utilizando técnicas 
de Inteligência Artificial para facilitar a fabricação 
de cerâmicas no País, levando-se em conta que as 
principais propriedades caracterizadoras das ma
térias-primas do setor (composição química e mi
neralógica, tamanho de partículas e capacidade 
de troca de cátions- CTC) são sempre únicas, não 
existindo duas idênticas na natureza- quando uma 
delas deve ser substituída, é necessário reformu
lar toda a massa cerâmica, tarefa extremamente 
complexa na industrialização. Este software deverá 
rodar em ambiente Windows 9X e NT, em virtude 
de sua grande base instalada. As composições de 
cerâmicas tradicionais (azulejos, porcelanas, lou
ças, etc.) envolvem inúmeras matérias-primas na
turais , tais como argilas, caulins, feldspatos , talcos 
e quartzos. O que se propõe é a elaboração de 
um novo software utilizando uma GUI avançada, 
que realize as mesmas funções básicas do Refor
mix, mas com inúmeras implementações. A utili
zação de técnicas de Inteligência Artificial para a 
criação de uma base de dados possibilitará a in
clusão no software de um Wizard que irá auxiliar 
o usuário na identificação de erros na formula
ção dos produtos e na escolha das matérias-pri
mas. Será feito um estudo inicial das diversas 
implementações computacionais existentes do al
goritmo SIMPLEX, para verificar qual a implemen
tação que terá mais eficiência para este caso espe
cífico. A linguagem de programação escolhida é a 
DELPHI, associada ao manipulador de banco de 
dados PARADOX. 

1:r.1 Fabricação de Cartões de Crédito, 
1M Cartões Plásticos Fechados e Abertos 

Coordenador: 
Wellington Gomes de Andrade 

Empresa: 
Tecnocard Tecnologia em Cartões Ltda. 
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Valor aprovado: 
Fase I : R$ 48.000,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 199.800,00 I US$ 0,00 

Este projeto de pesquisa tem, em sua Fase 1, o 
objetivo de construir um conjunto de protótipos 
para a fabricação de cartões plásticos, magnéti
cos, indutivos, inteligentes (smart cards) e de 
aproximação (transponders) com componentes to
talmente nacionais, inéditos, de fácil operação e 
manutenção, de alta produtividade, a custos con
sideravelmente mais baixos em relação às tecno
logias disponíveis no mercado internacional e de 
níveis de qualidade e segurança compatíveis com 
os padrões internacionais, para acionamento de 
sistemas de informática. Na Fase 2, procurar-se-á 
chegar à fabricação, em escala industrial, de car
tões de crédito (magnéticos) e smart cards. A ino
vação, para a segunda fase, será um sistema de 
autenticação e segurança para transações por meio 
de redes públicas (Internet/ fax/telefone), denomi
nado Security Smart Card. O objetivo deste pro
duto é o de oferecer ãs empresas a possibilidade 
de se expandirem, com segurança, via redes de 
computadores. Estes produtos terão três elemen
tos principais: software com autenticação de assi
natura eletrõnica e senhas dinâmicas geradas por 
uma chave criptográfica, leitor de cartão smart card 
conectado a computadores pessoais e cartões smart 
cards personalizados e fabricados pela empresa, 
com a inovação da mixagem das tecnologias do 
smart card com o cartão indutivo. Trata-se de um 
relê indutivo com impressão metálica, com dispo
sitivos de trilhas e armadilhas inseridos na parte 
interna do cartão. 

11 Pesquisa e Desenvolvimento 
de Sistemas Microcontrolados para 
Monitoramento de Operações 
de Usinagem de Componentes de 
Precisão Utilizando Emissão Acústica 

Coordenador: 
Lu iz André Melara de Campos Bicudo 

Empresa: 
Sensis São Carlos lnd. e Com. 
Equipamentos Eletrônicos Ltda. - ME 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 48.350,00 I US$ 1.795,00 
Fase 2: R$ 70.100,00 I US$ 27.434,00 

O presente projeto de pesquisa pretende defi
nir as características necessárias para o desenvol-



vimento de um sistema de monitoramento digital. 
O equipamento deve monitorar e processar os si
nais acústicos emitidos pelo processo e se comu
nicar com o controle da máquina-ferramenta, de 
forma a corrigir problemas ou otimizar condições 
de trabalho. A pesquisa proposta visa definir pre
cisamente os métodos mais adequados de trata
mento dos sinais acústicos e estratégias de moni
toramento para aplicações industriais. Deverá , 
ainda, ser pesquisado o desenv9lvimento de um 
sistema de filtragem híbrida, e também será de
senvolvido um software de análise de freqüência. 
A empresa Sensis foi fundada em maio de 1995 
por alunos e ex-alunos de pós-graduação da Es
cola de Engenharia de São Carlos, que desenvol
viam pesquisa na área de monitoramento e auto
mação do processo de retificação . A Sensis 
desenvolveu um primeiro produto, chamado de 
BM12, que é um monitor de emissão acústica fa
bricado com tecnologia analógica. Do uso e acom
panhamento do BM12, a Sensis constatou a ne
cessidade de desenvolver um novo sistema com 
tecnologia digital , visando um aumento de confia
bilidade/ qualidade e redução de custos em ope
rações industriais de precisão. O sistema digital 
permitiria uma maior interação do sistema com a 
máquina e maior facilidade de instalação. 

m Desenvolvimento de Sistemas de 
Controle Otimizado para o Processo 
de Moagem da Cana-de-Açúcar 

Coordenador: 
Nelson Luis Capelli 

Empresa: 
DLG Automação Industrial Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 24.910,00 I US$ 0,00 

O objetivo principal deste projeto é desenvol
ver sistemas de controle fundamentados em estra
tégias de operação otimizada, com vistas à maxi
mização da eficiência de extração e à minimização 
dos gastos energéticos do processo de moagem 
da cana-de-açúcar. O Brasil é o primeiro produtor 
mundial de cana-de-açúcar, com uma produção 
de cerca de 280 milhões de toneladas , ocupando 
uma área de 4 milhões de hectares anuais . Entre
tanto , a produtividade brasileira, tanto na área 
agrícola como na área industrial, é baixa. Uma das 
motivações deste trabalho baseia-se no fato de que 
a extração do caldo - etapa inicial para a obten
ção do açúcar, do álcool e da geração de energia 
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elétrica - constitui-se em uma das etapas menos 
eficientes de todo o processo, mas que apresenta 
um potencial razoável de melhora , desde que se
jam utilizadas tecnologias já existentes de forma 
apropriada. O rendimento do processo de moa
gem - o mais utilizado no Brasil - situa-se entre 
92 e 97% em volume de caldo, sendo 94,78% a 
média no Estado de São Paulo. Algumas poucas 
plantas de extração apresentam rendimento de 
extração do caldo até mesmo superior a 97%, o 
que demonstra que o rendimento geral pode ser 
incrementado. Atualmente, grande parte das usi
nas de açúcar e álcool possui dispositivos de au
tomação e controle de processos, tais como con
troladores lógicos programáveis (CLPs), sistemas 
supervisores, "sensores-inteligentes", etc. Esses sis
temas atualmente utilizados podem ser aprimora
dos de forma a incorporar técnicas mais adequa
das para o gerenciamento. 

m Oxidação Anódica a Plasma 
de Alumínio em Meio Aquoso 

Coordenador: 
Gerhard Ett 

Empresa: 
Anod-arc Serviços e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 67.566,20 I US$ 0,00 

Este projeto visa a obtenção de camadas de 
óxido de alumínio compactas, de dureza similar 
ao coríndon {2300 Hv), por oxidação anódica a 
plasma, em meio aquoso, de alumínio, outros me
tais reativos e suas ligas. Tanto o processo como a 
camada obtida possuem pouca semelhança ao 
processo tradicional de anodização dura (máx. 700 
Hv 0,5 N). Os proponentes objetivam desenvolver 
o processo e otimizar os parâmetros em função 
dos custos e propriedades da camada obtida. A 
diferença dos coeficientes de expansão térmica 
conforme uso e ciclagem térmica poderá ser corri
gida pela inclusão de óxidos adicionais. A dureza 
relativamente baixa das camadas obtidas por ano
dização dura explica-se por sua estrutura dendríti
ca. Não é proporcional a sua resistência a desgas
te , mas limita-a no grande número de aplicações 
onde grãos abrasivos (ou as formas das peças em 
contato) permitem alcançar altas pressões punti
formes. A estrutura de camadas obtidas pelo novo 
processo não sofreria esta restrição. 
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m Desenvolvimento e Avaliação 
de Pseudoquelantes 
no Branqueamento de Pasta 
de Celulose por H20 2 e na Inibição 
de Corrosão dos Equipamentos 

Coordenador: 
Paulo Rogério Pinto Rodrigues 

Empresa: 
Logos Química Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 45.872,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 112.879,80 I US$ 85.940,80 

Novos processos de branqueamento de polpa 
de celulose, considerados como tecnologias lim
pas e que atendem às exigências da legislação am
biental, empregam o peróxido de hidrogênio como 
agente oxidante. Entretanto, neles é exigido um 
pré-tratamento da polpa, com quelantes, para a 
retirada de íons metálicos de transição, tais como 
ferro, cobre e manganês, e que permitem a pre
sença de teores consideráveis de íons de magné
sio, que atuam como estabilizadores, impedindo a 
degradação da fibra (ataque aos polissacarídeos) 
no tratamento posterior com peróxido. Este proje
to de pesquisa visa o desenvolvimento de um novo 
produto que se chamará "pseudoquelantes", dife
rente do tradicional quelante DTPA (ácido dietile
no triamino pentacético) e que se pretende intro
duzir no mercado brasileiro, bastante promissor e 
monopolizado por empresas multinacionais. Pre
tende-se avaliar a influência desses pseudoquelan
tes na eficiência do processo de branqueamento 
(aumento de alvura) e a conseqüente economia 
de peróxido. Será também avaliada a ação inibido
ra desses compostos na corrosão dos metais en
volvidos nas etapas do pré-tratamento da polpa 
("quelação") , branqueamento e etapas posteriores. 

ID 
Materiais Avançados para Fabricação 
de Separadores Bipolares para 
Células a Combustível 
de Polímero Condutor lônico 

Coordenador: 
Antonio César Ferreira 

Empresa: 
Unitech 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 14.342,00 I US$ I 0.182,00 
Fase 2: R$ 83.145,00 I US$ 67.300,00 
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O objetivo do projeto é desenvolver separado
res bipolares utilizando fibras de carbono para 
células a combustível de polímero condutor ióni
co e de ácido fosfórico . As células a combustível 
são conversores de energia termodinamicamente 
eficientes e não causam poluição. O material tra
dicionalmente utilizado tem sido um tipo de grafi
te especial para aplicação em células a combustí
vel. Com o avanço tecnológico dos componentes 
de células a combustível, tais como eletrodos e 
polímeros condutores iónicos, porém, os separa
dores de grafite passaram a ser uma das principais 
limitaçóes na construção de protótipos de células. 
Para obter altas densidades de potência é neces
sário construir protótipos de células mais compac
tos , mas a diminuição da espessura do grafite tor
na-o muito frágil. O presente projeto propõe um 
novo conceito de fabricação de separadores bipo
lares utilizando-se fibras de carbono. Na primeira 
fase utilizaremos dois processos de produção. Em 
um deles, os separadores serão fabricados a partir 
da mistura fibra de carbono/ resina fenólica/ pó de 
carbono derivado do petróleo, com posterior sin
terização a altas temperaturas para grafitização da 
resina. No outro processo, os separadores bipola
res serão fabricados a partir de misturas de fibra 
de carbono/ polímero/ pó de carbono, com poste
riores rolagens a quente para formar laminados. 
Na Fase 2, será construído um protótipo de 2 kW 
utilizando o novo conceito de separadores desen
volvido no presente projeto. 

m Desenvolvimento de Tecnologia 
para Avaliação de Risco~ Ambientais 
de Locais com Solos e Aguas 
Subterrâneas Contaminadas 

Coordenador: 
Nelson Ellert 

Empresa: 
HidroAmbiente Projetes, 
Consultaria e Serviços SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 45.200,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 150.750,00 I US$ 29.750,00 

Por meio deste projeto de pesquisa pretende
se consolidar soluções para a recuperação do "li
xão" oficial da Prefeitura de Cubatão (SP). Para 
atingir estes alvos pretende-se aplicar e desenvol
ver metodologias de avaliação de risco adequadas 
às condições de ambientes tropicais. As metodo
logias de Risk Assessment são atualmente bastante 



aplicadas nos países do Hemisfério Norte, como 
instrumento de tomada de decisão no sentido de 
priorizar as ações de recuperação ambiental de 
áreas contaminadas. Esta metodologia permitirá 
que sejam identificadas as tecnologias de remedia
ção do solo e das águas subterrâneas mais eficien
tes e menos impactantes do ponto de vista social 
e ambiental. Esse "lixão", situado ao longo dos 
vales do Rio Cubarão e do Ribeirão dos Pilões, 
sopé da Serra do Mar, foi utilizado, até a década 
de 70, como área destinada à deposição de resí
duos domésticos. A falta de controle permitiu que, 
misturados aos resíduos domésticos, fossem dis
postos resíduos industriais perigosos e às vezes 
tóxicos, assim como lixo hospitalar. Depois de ter 
sido oficialmente desativado, cerca de 70 famílias 
aí se instalaram. A presença de resíduos perigosos 
e tóxicos contaminou parte da população lá resi
dente. Conseqüência deste episódio, as famílias 
foram obrigadas a abandonar o local. A jusante da 
área está localizado um reservatório de captação 
de água da Sabesp. A área é, ainda, utilizada com 
finalidades de recreação. Foi detectada a presen
ça, nas águas e no solo, de metais pesados, com
postos orgânicos voláteis e pesticidas em concen
trações superiores às permitidas. 

III Sistema Automático para 
1.1:1 Monitoração de Rotas de Veículos 

Coordenador: 
Ailton de Assis Queiroga 

Empresa: 
Compsis Computadores e Sistemas 
Indústria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 28.663,00 I US$ 15.530,80 
Fase 2: R$ 123.900,00 I US$ 29.200,00 

O presente projeto de pesquisa tem como ob
jetivo implementar um sistema automático de moni
toração de rotas de veículos, integrando os módulos 
de recepção GPS, processamento e modem de co
municação para celular, VHF/ UHF e satélite de 
comunicação. A integração completa do sistema 
embarcado permitirá maior desempenho opera
cional (via capacidade maior de processamento 
residente) e menor custo de implantação. A utili
zação de comunicações alternativas por satélite e 
o uso de centrais distribuidoras de controle per
mitirão custos operacionais reduzidos, compara
dos aos das soluções atualmente disponíveis no 
mercado. O sistema permitirá maior segurança e 
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planejamento operacionais, bem como localização 
automática de veículos. Os principais usuários se
rão frotas de veículos comerciais, veículos milita
res , ambulâncias e veículos particulares. 

m Desenvolvimento de um Sistema 
para Medir Concentrações 
de Poluentes na Atmosfera com 
Lasers Infravermelhos (C02 eCO) 
por Espectroscopia Fotoacústica 

Coordenador: 
Edjar Martins Telles 

Empresa: 
Unilaser Indústria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 30.550,00 I US$ 13.400,00 
Fase 2: R$ I 00.500,00 I US$ 81 .000,00 

Este projeto propõe-se desenvolver um apare
lho capaz de medir concentrações in situ de várias 
espécies moleculares (poluentes) presentes na 
atmosfera com limite de detecção de 1 ppb (10-9) 
ou menos. Trata-se de um aparelho que usa um 
laser infravermelho para excitar as espécies mole
culares de interesse, sendo que a detecção da ra
diação absorvida é feita utilizando o efeito fotoa
cústico. A poluição da atmosfera por veículos 
automotivos, fábricas, queimadas e outras fontes 
produz conseqüências indesejáveis tanto para a 
saúde humana quanto para o meio ambiente. O 
primeiro passo no dimensionamento do proble
ma (e para súa solução) é a determinação precisa 
das concentrações dos diversos poluentes do ar, 
bem como sua distribuição espacial e temporal. 
Para tanto, inicialmente utilizar-se-á um laser de 
C0

2 
para desenvolver o espectrómetro. Um laser 

que tem grande interesse é o de CO, com o qual 
se pode detectar vários poluentes provenientes da 
combustão da gasolina e do óleo diesel. Objetivos 
da Fase 1: projeto de um espectrómetro fotoacús
tico para gases usando laser de C0

2
; construção 

de uma cela fotoacústica para gases para realiza
ção de medidas preliminares para teste; constru
ção de um laser de co2 operando em 80 linhas, 
entre 9-11 m, com potência de saída de 5-10 W. 
Na Fase 2: construção do espectrómetro fotoacús
tico para gases usando laser de C0

2
; desenvolvi

mento de software para análise de amostras, e 
desenvolvimento de um laser de CO e levanta
mento de mercado. 
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Registrador Espaço-Tempo 
a Jato de Tinta 

Coordenador: 
Yosh ikazo Ernesto Nagai 

Empresa: 
Optron Micromecânica Óptica Ltda.- ME 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 9.500,00 I US$ 0,00 

Este projeto de pesquisa pretende desenvolver 
uma alternativa ao faiscador de alta-tensão: um 
registrador espaço-tempo baseado no mesmo prin
cípio do cabeçote de uma impressora a jato de 
tinta com elemento piezoelétrico. Alimentado com 
pilhas comuns, poderia ser embutido ao corpo mó
vel evitando desta forma qualquer constrangimento 
ao movimento. O restante do equipamento seria 
o mesmo do trilho ou da mesa de ar convencio
nais. Experimentos de Mecânica Clássica ofereci
dos em colégios e universidades, quando ofere
cidos, em geral são triviais e conceitualmente 
pobres de conteúdo, em contraste com a elegân
cia com que a teoria aborda e resolve problemas 
didáticos, fazendo uso de leis de conservação como 
a do momento linear. Entretanto, para a compro
vação direta de leis tão simples como esta, são 
necessários equipamentos apropriados e uma boa 
dose de dedicação ao ensino. Trilhos e mesas de 
ar minimizam o efeito do atrito mantendo uma 
camada fina de ar comprimido entre o corpo mó
vel e a superfície sobre a qual desliza. Além disso, 
são munidos de registradores espaço-tempo de alta
tensão que deixam pontos pretos em papel para
finado (ou de fax) ao longo da trajetória e periodi
camente, no tempo. Um inconveniente perigoso 
deste tipo de registrador para o aluno do primeiro 
ano, inexperiente, é a alta-tensão presente em qua
se toda a extensão do equipamento. A disponibi
lidade comercial desses equipamentos com regis
trador a jato de tinta certamente contribuiria para 
um ensino mais eficaz e interessante da Física 
Básica no Brasil. 

11:r.1 Aplicações de Lasers 
11:11 no Processamento de Materiais 

Coordenador: 
Spero Penha Morato 

Empresa: 
Lasertools (incubada no CIETECIIPEN) 
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Valo r aprovado: 
Fase I: R$ 24.300,00 I US$ 20.600,00 
Fase 2: R$ 87.500,00 I US$ 70.000,00 

O objetivo da presente proposta é, em sua pri
meira fase, desenvolver métodos e procedimentos 
avançados de utilização da Central de Processa
mento de Materiais a Laser do IPEN visando sua 
utilização como instrumental de processamento 
(corte, perfuração, soldagem e processamento de 
superfícies) de materiais de uso industrial (aços, 
cerâmicas, silício, etc.). Pretende-se, também, iden
tificar os setores da indústria metal-mecânica po
tenciais candidatos ao emprego da CPML como 
uma job shop para o desenvolvimento de proces
sos e para a prestação de serviços especializados 
nas áreas de usinagem e soldabilidade. A médio e 
longo prazo (Fase 2), esta proposta visa a utiliza
ção de um laser de C0

2 
como uma ferramenta 

complementar para o processamento de materiais 
em função dos resultados alcançados com a CPML. 
Nesta segunda etapa, o objetivo é desenvolver e 
consolidar metodologias e procedimentos do uso 
do laser em aplicações industriais de maior de
manda. Com isto pretende-se lançar as bases para 
o estabelecimento, na Lasertools, de uma job shop 
que ofereça ao setor produtivo um elenco de ser
viços de usinagem a laser. As principais aplica
ções industriais de lasers atualmente estão no cor
te de materiais. Entretanto, outros tipos de trabalho 
para os mais diversos materiais vêm crescendo con
sideravelmente. A Lasertools é uma empresa com
posta por sócios quotistas que participaram direta 
ou indiretamente dos desenvolvimentos realizados 
na Divisão de Óptica Aplicada do IPEN. 

l!r.l Equipamento para Previsão 
lia de Doenças Fúngicas em Vegetais 

Coordenador: 
Nilson Augusto Vi lia Nova 

Empresa: 
Microdesign Info rmática Tecnologia Indústria 
e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 3.993,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 92.693,00 I US$ 5.584,20 

O presente projeto busca desenvolver um equi
pamento para previsão de doenças causadas por 
fungos em vegetais, proporcionando ao produtor 
rural uma referência técnica nas práticas de apli
cação de fungicidas e, para a área científica, um 



instrumento de aperfeiçoamento dos algoritmos 
que passarão a integrar o projeto. O equipamento 
planejado deverá ser composto por um hardware 
que coleta, registra e processa dados agrometeo
rológicos no local da planta monitorada e infor
ma, por meio de um display (ou também por in
terface óptica), a possibilidade de infestação de 
fungo e seu grau de severidade. as últimas déca
das, o incremento de novas tecnologias fez com 
que a agricultura mudasse muito. A maximização 
da produtividade tem sido obtida, em sua maior 
parte, com o uso de agroquímicos. Estes têm cau
sado preocupação com relação a seu impacto 
ambiental, aumento de custos e migração do ho
mem do campo. O equipamento em estudos de
verá ter baixo custo, tolerar a rudeza ambiental e 
ser de fácil uso e instalação. O sistema será acon
dicionado com grau de proteção adequado 
ao meio em que trabalhará e deverá ser alimenta
do de modo autónomo por bateria e células sola
res. Estudos realizados no exterior, onde foi em
pregado o método de predição de doenças a partir 
de dados agrometeorológicos, indicam uma drás
tica redução na aplicação de fungicidas com a 
manutenção do controle sobre as doenças. 

m Seleção de Híbridos de Milho 
Resistente a Phaeosphaeria 
maydis P. Henn 

Coordenadores: 
Márcio Nomelini Marteleto 
Ricardo Magnavaca 

Empresa: 
Sementes Mogiana Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: Projeto selecionado direto para Fase 2 
Fase 2: R$ 190.700,00 I US$ 7.000,00 

Esta pesquisa tem como objetivo a seleção de 
híbridos de milho resistente ao fungo Phaeosphae
ria maydis PHenn, que causa uma mancha foliar 
na planta após o florescimento, na fase de enchi
mento de grãos. Quando o ataque é intenso, há 
uma considerável perda de área foliar, o enchimen
to de grãos é incompleto, ocorrendo dano econó
mico na produção. Apesar de esta doença ter sido 
relatada pela primeira vez na literatura no início do 
século, no Estado de São Paulo, ela tornou-se mais 
freqüente na década de 80, e já na década de 90 
causa apreciável dano económico. Hoje ela está 
presente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do 
Estado, e os danos económicos que causa aumen-
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tam ano a ano. Esta doença tem sido mais freqüen
te na Índia e foi detectada recentemente na Flórida, 
nos EUA. Os programas de melhoramento de milho 
no Brasil, públicos ou privados, estão trabalhando 
intensamente para desenvolver cultivares resisten
tes, mas a quantidade de híbridos resistentes no 
mercado ainda é muito baixa. A Sementes Mogiana 
Ltda., associada à Mitla Pesquisa Agrícola Ltda., já 
tem um programa de seleção de linhagens e híbri
dos resistentes a Phaeosphaeria. Há necessidade de 
dar continuidade ao desenvolvimento das linhagens, 
conhecer melhor as fontes de resistência e sua inte
ração com outros caracteres importantes. Dada a 
possibilidade de a herança do caracter envolver um 
ou poucos genes maiores, propõe-se o estudo des
ta herança. Estes são os objetivos do projeto. 

m ENSCER- Sistema Informatizado 
e Integrado para Ensino e Avaliação 
do Progresso Pedagógico 
e Neural de Crianças Portadoras 
de Deficiência Mental 

Coordenador: 
Armando Freitas da Rocha 

Empresa: 
EINA - Estudos em Inteligência Natural e Art ificial 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 45.000,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 131 .992,00 I US$ 0,00 

O presente projeto de pesquisa propõe-se de
senvolver um sistema informatizado para análise 
quantitativa do eletroencefalograma (EEG), para 
ajudar a processar e uniformizar o processo de 
diagnose médica sobre o cérebro deficiente, e forne
cer um conjunto de jogos educacionais para com
plementar o processo de ensino do cérebro defici
ente. Inúmeras causas contribuem para as lesões 
cerebrais que caracterizam o cérebro da criança 
deficiente e, em geral, mais de um sistema neural 
(visual, motor, auditivo, etc.) é afetado em cada 
uma dessas crianças. Este fato é um fator complica
dor em seu processo de educação. A análise quan
titativa do EEG tem-se mostrado eficiente na carac
terização de déficits funcionais específicos e fornece 
uma discriminação espacial razoável para justificar 
sua utilização como uma ferramenta diagnóstica 
importante. A eletroencefalografia quantitativa au
tomatizada é hoje viável graças ao uso do compu
tador. A chamada Inteligência Artificial é a área da 
informática que procura simular os processamen
tos inteligentes realizados pelo cérebro, mas o com-
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putador também tem sido utilizado como ferramenta 
auxiliar em diversos processos educativos. Por es
tes motivos propõe-se, aqui, o desenvolvimento do 
sistema ENSCER como um sistema informatizado 
para análise quantitativa do EEG constituído dos 
seguintes módulos: base de dados; módulo de aqui
sição on-line e análise o.ff-line; módulo inteligente 
de diagnose e prognose, e módulo de jogos educa
cionais para desenvolvimento de conceitos e alfa
betização. Convênio com a APAE de Jundiaí. 

m Desenvolvimento de uma Vacina 
Bacteriana-Toxóide para Prevenção 
da Síndrome da Má Qualidade 
da Casca de Ovos em Aves 
Reprodutoras e Poedeiras Comerciais 

Coordenador: 
Masaio Mizuno lshizuka 

Empresa: 
Livet Produtos Veterinários Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 46.386,00 I US$ 0,00 

A presente pesquisa pretende dar continuida
de ao estudo da má qualidade da casca de ovos de 
aves reprodutoras e, principalmente, poedeiras co
merciais no Brasil, para desenvolver uma vacina 
bacteriana-toxóide visando prevenir ou minimizar 
tal problema (fases 1 e 2, respectivamente, do pla
no de trabalho). Diante das grandes perdas eco
nõmicas da avicultura brasileira, decorrentes da má
formação da casca dos ovos (cerca de 79 milhões 
de reais, em 1996), e da constatação de que parte 
das causas desse problema poderia estar ligada 
não somente à idade, nutrição, genética ou ao meio 
ambiente, mas também à sanidade das aves - en
volvendo patologias específicas, com alteração do 
processo de metabolismo do cálcio intramedular, 
causadas por agentes infecciosos não conhecidos 
ou pouco estudados-, iniciou-se, pela Livet Pro
dutos Veterinários, um estudo microbiológico de 
medula óssea de fêmur, tíbia e metatarso de aves 
com qualidade de casca de ovos alterada. Com 
isto, notou-se que a alteração da calcificação da 
medula óssea, e a conseqüente má-formação da 
casca dos ovos, é possivelmente relacionada à etio
logia bacteriana com o envolvimento de suas res
pectivas toxinas. Experimentos de campo permiti
ram identificar bactérias como S. epidermides, S. 
aureus, Haemophylus sp., Streptococcus sp. , E. coli 
e Bacilus sp. na medula óssea de aves com e sem 
problema de casca de ovos em um mesmo plantel 
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e elaborar uma vacina experimental a partir, ape
nas, da S. aureus. Aves vacinadas e não vacinadas 
mostraram relação da presença bacteriana e o pro
cesso de reabsorção intramedular de cálcio. 

11 Aplicação de Técnicas 
Moleculares em Agropecuária: 
Aprimoramento do Registro 
Genealógico de Bovinos e Eqüinos 

Coordenador: 
Cynthia Rachid Bydlowski 

Empresa: 
Linkgen Biotecnologia Veterinária 
e Agropecuária SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 20.000,00 I US$ 24.283,20 

A proposta deste projeto é padronizar a análi
se de regiões microssatélites de DNA de bovinos e 
eqüinos, de modo a possibilitar tanto a verificação 
de paternidade/maternidade quanto colaborar para 
a identificação do animal por meio da genotipa
gem, com fins de registro genealógico. Atualmen
te, poucos serviços de registro genealógico das 
associações de criadores brasileiras empregam a 
técnica de tipagem de grupos sangüíneos para 
conferir eficiência a seus registras de animais. Esta 
técnica apresenta falhas que podem ser suprimi
das pela análise de regiões microssatélites de DNA. 
Aprimorando os sistemas de registro, haverá me
lhor organização e maior valorização das diferen
tes raças no Brasil. Deste modo, propõe-se obter 
técnicas eficientes para a preparação de DNA, exe
cutar a amplificação, por PCR, de regiões de mi
crossatélites e verificar quais regiões são mais in
formativas. Esta padronização deverá permitir uma 
maior acuidade na análise, uma facilidade de co
leta de material biológico e o processamento de 
muitas amostras com alta precisão em relação às 
técnicas atualmente utilizadas neste campo. 

Desenvolvimento Tecnológico 
de Sistemas Microambientais 
para Biotérios de Criação, 
Manutenção e Experimentação 
de Pequenos Animais 

Coordenador: 
Habib Guy Marie Nahas 

Empresa: 
Hvac Engenharia e Comércio Ltda. 



Valor aprovado: 
Fase I: R$ 49.250,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 200.000,00 I US$ 0,00 

O projeto visa estudar a viabilidade técnico
económica de produzir equipamentos específi
cos para biotérios no País, com vistas a sua im
plantação. Para tanto , prevê-se a realização de 
dois projetas básicos de engenharia, um deles 
empregando-se a tecnologia convencional e o 
outro baseado nessa inovação tecnológica. A evo
lução da pesquisa biomédica tem exigido mode
los animais cada vez mais sofisticados em rela
ção ao controle sanitário. A obtenção de animais 
sanitariamente compatíveis com os melhores pa
drões internacionais tem exigido considerável 
aporte de recursos para biotérios, em particular 
no referente à edificação e equipamentos. Um 
dos pontos de maior relevância é o controle at
mosférico de biotérios, compreendendo o con
trole de temperatura e umidade relativa, além da 
correta remoção de poluentes, como a amónia, 
do ambiente dos animais. A tecnologia atualmente 
empregada para esse controle utiliza sistemas e 
equipamentos onerosos e de eficácia discutível, 
pois , na maioria das vezes, consistem em adapta
ções de sistemas e/ ou equipamentos padroniza
dos para uso em conforto humano. Estão em curso 
experimentos destinados à definição de equipa
mentos específicos para biotérios. Os resultados 
preliminares indicam resultados positivos com 
relação ao padrão sanitário dos animais, com 
possibilidade de redução de custos de investi
mento e manutenção. 

.... Estação de Trabalho 
llíi:l Espectrofotométrica 

Coordenador: 
Lídio Kazuo Takayama 

Empresa: 
Femto Indústria e Comércio de Instrumentos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 23.960,00 I US$ 781 ,00 
Fase 2: R$ 90.000,00 I US$ 0,00 

Esta pesquisa visa o desenvolvimento e cons
trução de uma estação de trabalho espectrofoto
métrica composta por um espectrofotômetro aco
plado a um robô de três eixos para acessar 24 
reagentes e outro, também de três eixos, para se
lecionar cem amostras, ambos de acesso randômi
co e facilmente programáveis, gerenciados por um 
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computador padrão IBM PC compatível. Detec
ção multielementos, cada um utilizando, em mé
dia, três reagentes e acesso aleatório tanto dos rea
gentes quanto das amostras são metas a serem 
atingidas. Objetiva-se, também, o treinamento e 
capacitação de novos técnicos e estudantes de 
engenharia com intenção de absorção futura pela 
empresa. A moderna indústria química busca a 
automação do laboratório, robótica, otimização, 
simplificação, processamento quimiométrico dos 
sinais, facilidade no gerenciamento dos resultados 
e baixo custo. Sob o ponto de vista da automação, 
os sistemas de análise em fluxo FIA (Flow Injection 
Analysis) são adequados quando se quer determi
nar um analito ou alguns analitos envolvendo gran
de número de amostras por lote. Nos laboratórios 
químicos industriais em geral , porém, existe a ne
cessidade de analisar vários analitos envolvendo 
um pequeno número de amostras. Estas amostras 
devem ser analisadas imediatamente. Desejam, 
ainda, acesso randômico e versatilidade não dis
poníveis nos sistemas de fluxo atuais e já presen
tes na automação bioquímica. 

m Laboratório 
de Metrologia Química 

Coordenador: 
Nilton PereiraAives 

Empresa: 
Quimlab- Química e Metrologia 
(Sesoko & Alves Ltda.) 

Valor aprovádo: 
Fase I: R$ 15.500,00 I US$ 28.500,00 
Fase 2: R$ 56.216,00 I US$121.378,00 

Este projeto tem o objetivo de criar um labora
tório de Metrologia Química visando, principal
mente, atender as indústrias quanto ao forneci
mento de padrões químicos reconhecidos 
internacionalmente para as principais técnicas ana
líticas utilizadas em controles químicos de produ
tos, processos e meio ambiente. Para cada pa
drão produzido será emitido certificado de 
rastreabilidade, constando o valor real da grande
za química determinada, com a respectiva incer
teza. Os padrões rastreados serão comercializa
dos e deverão preencher uma lacuna na área , no 
Brasil, principalmente para atender à demanda das 
indústrias quanto às normas de qualidade inter
nacionais como ISO 9000, ISO 14000, QS 9000 e 
outras. O laboratório se limitará a produzir pa
drões de pH, atividade iónica, condutância, ele-
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mentes para absorção e emissão atómica, com
postos orgãnicos para GG, comprimento de onda 
e transmitância para espectroscopia de UV-Visí
vel e Infravermelho e padrões primários para vo
lumetria. Importante ressaltar que deste projeto 
deverão desenvolver-se pesquisas que poderão 
ser aproveitadas em outros laboratórios do gênero 
e, também, por órgãos oficiais como o I METRO, 
que está tentando implantar as bases da Metrolo
gia Química no País, principalmente para fabrica
ção de materiais de referência padrões próprios e 
formação de uma rede de Metrologia Química cre
denciada e reconhecida internacionalmente, nos 
moldes da já existente Rede Brasileira de Calibra
ção (RBC) adotada para os laboratórios de Metro
logia Física e Mecânica. 

IJ 
Avaliação de Sistema de Tratamento 
de Águas Residuais 
de Processamento de Mandioca 

Coordenador: 
Marney Pascoli Cereda 

Empresa: 
Plaza - Indústria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 3.368,00 I US$ 45. 143,70 

O presente trabalho faz parte de um projeto de 
gestão de resíduos da industrialização de mandio
ca, estabelecido pelo programa PRI entre o Mi
nistério de Ciência e Tecnologia brasileiro e o Minis
tério das Relações Exteriores da França (foram 
liberados R$ 29 mil para seu desenvolvimento). 
No entanto, como norma do programa, tal recur
so não pôde ser utilizado na compra de equipa
mentos, o que impossibilitava o desenvolvimento 
do projeto. Uma alternativa encontrada foi o Pro
grama de Inovação Tecnológica em Pequenas 
Empresas da FAPESP, visando a complementação 
dos recursos. 

IJ Desenvolvimento de Sistemas 
para Aplicação Localizada e 
Racionalização da Tecnologia de 
Aplicação de Herbicidas em Ferrovias 

Coordenador: 
Ulisses Rocha Antuniassi 

Empresa: 
lnfrajato Engenharia Ltda. 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA · IUPLEHENTO ESPECIAL DO NOTÍCIAS FAPEIP N' 46 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 36.319,00 I US$ 8.527,50 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo de
senvolver e avaliar novas técnicas e equipamen
tos para aplicação de herbicidas. Pretende-se as
sociar avanços tecnológicos referentes à seleção 
de bicos, construção de barras pulverizadoras, ge
renciamento eletrônico e aplicação localizada. O 
projeto tem, também, o objetivo de capacitar a 
empresa proponente a prestar serviços no contro
le de plantas daninhas em ferrovias e a desenvol
ver e empregar conceitos de aplicação localizada 
de defensivos agrícolas em geral. A aplicação loca
lizada, um dos componentes fundamentais da agri
cultura de precisão, baseia-se no princípio da apli
cação dos defensivos somente nos locais em que 
são necessários, com grandes vantagens econó
micas , toxicológicas e ambientais. Entretanto, pres
supõe a existência de uma base de dados de gran
de precisão, além de equipamentos de aplicação 
adequados. Optou-se pela aplicação de herbici
das em ferrovias pois esta atividade simplifica a 
execução do projeto. Os trabalhos serão distribuí
dos ao longo de seis meses, compreendendo as 
seguintes etapas: coleta de informações; ensaios 
de avaliação; compilação dos dados e determina
ção dos fatores envolvidos; projeto do sistema de 
coleta de dados e confecção dos mapas de trata
mentos; projeto do sistema eletroeletrônico de 
controle, circuito hidráulico de injeção e seleção 
de sensores e atuadores; projeto, construção e 
avaliação das barras de pulverização; projeto es
trutural e do circuito hidráulico de armazenamen
to; avaliação final. 

Stereotrips II:Técnicas 
de Computação Gráfica 
Estereoscópica e Sincronia Áudio
Vídeo para Aplicações Multimídia 

Coordenador: 
Nelson Coelho Nascimento 

Empresa: 
Intuição SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 39.300,00 I US$ 0,00 

O presente projeto de pesquisa tem como ob
jetivo pesquisar novas tecnologias para a apre
sentação de animações computadorizadas de alta 
resolução acompanhadas de música, com plano 
de lançar o produto fruto deste trabalho no mer-



cado internacional, em particular nos Estados 
Unidos . Como se trata de animações geradas por 
modelos tridimensionais, o enfoque principal se 
dará no estudo das tecnologias emergentes no 
campo da renderização em tempo real, tais como 
Direct X®, OpenGL®, e, também, na liguagem 
VRML 2.0. O projeto de pesquisa Stereotrips II é 
uma continuação do projeto Stereotrips, execu
tado no ano de 1996, que compreende um CD
ROM com animações estereoscópicas acompanha
das de música. Foram realizadas dez animações 
estereoscópicas e respectivas composições musi
cais que são apresentadas por um software, cria
do especialmente para este fim , para plataforma 
PC-Windows em 16 bits programado em lingua
gem Visual-Basic. Este CD pode também ser to
cado em aparelhos de CD áudio convencionais. 
Tal software utilizou-se de rotinas DLL de livre 
distribuição criadas pela empresa Autodesk. A 
característica fundamental do Stereotrips é justa
mente a estereoscopia das animações, que pro
porciona a ilusão de tridimensionalidade sob 
suporte bidimensional sem a necessidade de ócu
los ou quaisquer dispositivos outros que não o 
computador multimídia doméstico. 

m Seqüenciamento Automático de DNA 
em Diagnóstico Molecular: Análise 
da Eficiência, Reprodutibilidade 
e Custos de Diferentes Métodos 

Coordenador: 
Heloisa Barbosa Pena 

Empresa: 
Genomic Engenharia Molecular Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 42.600,00 I US$ 5.000,00 

A Genomic Engenharia Molecular dedica-se 
ao desenvolvimento e comercialização de testes 
diagnósticos nas áreas médica, veterinária e agrí
cola utilizando técnicas de biologia molecular. Du
rante o processo de montagem de testes diag
nósticos baseados no seqüenciamento automático 
de DNA, a empresa deparou com um grande 
número de alternativas técnicas viáveis e uma 
ausência total de dados que permitissem compa
rar tais métodos quanto à qualidade, reprodutibi
lidade , custo e possibilidade de automação. Este 
projeto tem como objetivo superar esta dificul
dade por meio de uma análise comparativa das 
diferentes técnicas disponíveis atualmente no 
meio acadêmico, mas ainda não amplamente uti-
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lizadas no ambiente industrial. Este trabalho, em 
sua primeira fase , deve fornecer dados compara
tivos sobre o custo e os benefícios desses méto
dos baseados não em estudos teóricos, mas em 
sua utilização prática. 

l:zl Estudo do Processo 
11:(1 de Congelamento de Pães 

Coordenador: 
Carmen Cecília Tadini 

Empresa: 
Forty Indústria de Alimentos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 23.400,00 I US$ I 0.581,00 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo 
colocar no mercado da panificação uma alternati
va de produto congelado, para atender notada
mente à forte demanda das lojas de conveniência, 
incluindo lojas de supermercado e rodopostos. A 
pesquisa procurará trazer à luz o conhecimento 
das tecnologias envolvidas nas diversas fases da 
produção de pães para fins de congelamento, no
tadamente os parâmetros de processo durante a 
fermentação, pré-assamento e levantamento das 
curvas de congelamento, bem como as condições 
ótimas de armazenamento e distribuição, com o 
objetivo de avaliar a rentabilidade do empreendi
mento. O processamento industrial de fabricação 
do pão tem sido mecanizado e melhorado ao lon
go dos anos. O Brasil ainda apresenta mercado 
em potencial·para os produtos do setor de massas 
e pães (exceto o segmento de bolos), pois possui 
consumo médio anual per capita reduzido. Espe
cificamente quanto aos pães industrializados, o seg
mento vem crescendo em volume de produção e 
de variedades. Outro ponto de vista que deve ser 
destacado é o crescente número de lojas de con
veniência, devido à mudança de hábitos de con
sumo dos brasileiros. Pães congelados e seus pro
dutos correlatas (croissants, pães doces, broas, 
roscas, etc.) vêm contribuir para esse mercado 
como uma alternativa de alimentação rápida com 
alta qualidade. A produção e congelamento do 
pão envolve problemas como manter a viabilida
de do fermento e seu poder fermentativo, manter 
as propriedades físicas da massa e sua capacidade 
de reter o gás carbónico em relação ao tempo de 
vida de prateleira. 
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m Avaliação Instrumental 
da Qualidade da Carne Suína e suas 
Aplicações na Indústria da Carne 

Coordenador: 
Expedito Tadeu Facco Silveira 

Empresa: 
Di dai Tecnologia Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 12.805,00 I US$ 18.000,00 

A qualidade da carne suína pode ser influencia
da pela condição PSE (carne pálida, flácida e ex
sudativa) ou DFD (carne escura, firme e ressecada 
na superfície). A presença dessas anomalias afeta 
as propriedades funcionais do músculo destinado 
ao processamento, bem como a aparência do pro
duto final. Até que as condições PSE/ DFD em suí
nos sejam eliminadas por meio de seleção genéti
ca, manejo pré-abate e emprego de boas técnicas 
de abate, haverá uma contínua necessidade de de
tectar, em condições comerciais, a incidência de 
PSE/ DFD com o objetivo de utilizar adequadamen
te esse tipo de carne e contribuir para minimizar 
as perdas econõmicas na indústria. A presente 
pesquisa visa desenvolver um programa de infor
mática que será acoplado ao sistema óptico de 
tipificação eletrônica de carcaças suínas. Na pri
meira fase, 12 mil animais farão parte do censo do 
rebanho de suínos abatidos em quatro abatedou
ros do Estado de São Paulo. Dados de espessura 
de toucinho e peso de carcaça serão coletados e 
120 carcaças serão destinadas à dissecação para 
obtenção da equação que irá fornecer a quantida
de de carne magra representativa do rebanho de 
suínos abatidos em cada estabelecimento comer
cial. As informações obtidas auxiliarão ainda no 
desenvolvimento de um método rápido de avalia
ção da capacidade de retenção de água, gordura 
intramuscular e pigmento total, que será incorpo
rado ao sistema. 

ai Inovação Tecnológica 
l:íl para a Indústria Financeira 

Coordenador: 
Mamede Augusto Machado da Silveira 

Empresa: 
JRM Informática Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 50.264,00 I US$ 0,00 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA · SUPLEMENTO ESPECIAL DO NOTÍCIAS fAPESP N' 46 

Este projeto tem por objetivo o estudo da via
bilidade técnica de uma estrutura computacional 
capaz de atender a todas as necessidades de ar
mazenamento e processamento das informações 
corporativas de uma instituição financeira, de uma 
forma única e integrada. Além disso, esta estrutu
ra deve servir como uma ferramenta embrionária 
para a realização da reengenharia dos processos 
de negócio da instituição. Os requisitos para o su
cesso do plano estratégico de uma empresa são 
concretizados somente se os sistemas que supor
tam seus negócios estiverem capacitados a rápi
das mudanças, com acesso em tempo real. Para 
tanto, é necessário repensar as soluções de infor
mática de forma a convergirem e suportarem to
dos os processos de negócios (flexíveis e adapta
tivos) e necessidades informativas da empresa. Para 
isto, deve-se construir um modelo de sistema inte
grado com os seguintes requisitos: integrar em um 
único sistema todos os dados e processos de ne
gócios da instituição; ser totalmente portável en
tre diversas plataformas cliente/ servidor; ser facil
mente escalável entre aplicações de poucos ou 
muitos usuários; oferecer interoperabilidade entre 
os diversos padrões abertos do mercado de infor
mática; permitir a extensão do modelo para a in
clusão de novos tipos de dados complexos e no
vos produtos; oferecer a capacidade de migração 
gradual dos sistemas existentes na instituição; mi
nimizar custos; oferecer uma interface gráfica ami
gável capaz de manipular e visualizar dados com
plexos; estabelecer um plano de tecnologia para a 
instituição financeira para a próxima década. 

Aplicações de Trabalho 
Cooperativo e Comunicação 
para Instituições Educacionais 

Coordenador: 
Rodrigo Cascão Araújo 

Empresa: 
RAM Computer Systems - Consultaria 
em Informática SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 33.000,00 I US$ 0,00 

Este projeto objetiva a implementação de um 
sistema informatizado para aplicações de trabalho 
cooperativq e comunicação específico para insti
tuições educacionais via Internet. O objetivo mai
or deste sistema é oferecer a essas instituições uma 
alternativa que supere obstáculos atualmente exis
tentes. O sistema deverá ser simples, eficiente, 



funcional, abrangente e fácil de ser administrado 
e operado. Com o cada vez maior uso da Internet, 
rede mundial de computadores, as instituições edu
cacionais têm aproveitado cada vez mais seu po
tencial para acesso e publicação de informações, 
trabalho cooperativo e comunicação. Contudo, ainda 
existem três obstáculos que dificultam ou impedem 
essa utilização: diversidade de padrões e inexistên
cia de um ambiente único de trabalho; exigência 
de grandes conhecimentos técnicos para utilização 
dos ambientes existentes, e carência de mecanis
mos que incentivem a participação de pais, profes
sores, alunos e membros de outras instituições em 
um mesmo contexto de colaboração. O sistema em 
vista deverá ser estruturado de forma a simular o 
funcionamento de uma escola tradicional. Todos 
os módulos deverão ser acessíveis a partir de uma 
interface comum: o browserWWW. Deverá permi
tir a publicação de documentos independentemen
te do formato e da plataforma em que são criados. 
Seus usuários poderão utilizá-lo de qualquer local 
do mundo, via Internet. Permitirá a troca de infor
mações entre diversas instituições e a publicação 
das atividades internas da instituição para acesso 
público. 

11!1 Rede Metropolitana 
~ Sem Fio- "Wireless MAN" 

Coordenador: 
Oséas Valente de Avilez Filho 

Empresa: 
Josaphat Engenharia Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 28.000,00 I US$ I 1.1 I 1,1 I 

Nosso propósito é apresentar uma alternativa 
para a racionalização do consumo de água e ener
gia elétrica, que consiste no desenvolvimento de 
um sistema cujo objetivo é distribuir melhor o con
sumo de tais recursos ao longo do dia . Como se 
sabe, existem picos de consumo que definem a 
capacidade das redes de distribuição. Se o consu
mo é mais bem distribuído, os picos se reduzem 
e, conseqüentemente, as redes existentes podem 
ser redimensionadas e otimizadas, não havendo 
necessidade de grandes investimentos em novas 
redes , gerando, desta forma, grande benefício com 
relação à preservação do meio ambiente. O Brasil 
possui enorme potencial de recursos naturais. Não 
obstante, começam a surgir sérios problemas rela
cionados com a escassez de água potável e ener
gia elétrica . Com a monitorização on-line prevista 
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neste projeto, outros ganhos serão obtidos: redu
ção das perdas físicas (vazamentos, desvios, etc.) 
e não físicas (arrecadação) e detecção de situa
ções críticas, possibilitando pronta atuação corre
tiva nos sistemas de distribuição. Atualmente, o 
mercado brasileiro não dispõe de um sistema efi
caz de monitorização de redes de abastecimento. 
Nossa meta inicial é atender às necessidades des
se mercado e, futuramente, exportar a tecnologia 
e os produtos desenvolvidos para outros países. A 
Rede Metropolitana (MAN), objeto principal deste 
projeto, será uma rede de baixa velocidade, sem 
fio (wireless), que utilizará técnicas de espalha
mento espectral (Spread Spectrum) e de acesso 
múltiplo por divisão de código (CDMA) . 

1:1 Desenvolvimento de Caixas 
~ Acústicas de Alta Fidelidade 

Coordenador: 
Plínio Tissi 

Empresa: 
Autis- Plínio Tissi ME 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 34.220,00 I US$ 13 .690,00 

O presente projeto prevê o estudo da viabili
dade da produção em escala industrial de caixas 
acústicas de alta fidelidade. 

rzl Amplificador de Baixo Ruído com 
ll:i:ll Convérsor de Freqüências em Banda 

KU (LNB- Low Noise Block) para 
Utilização com Refletor Parabólico 

Coordenador: 
Alexandre Nunes da Trindade 

Empresa: 
Proqualit Montagem e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 19.900,00 I US$ 7.206,40 

O presente projeto consiste na especificação 
completa do amplificador de baixo ruído com con
versor de freqüências em Banda KU (de televisão 
via satélite) Low Noise Block (LNB) para as carac
terísticas utilizadas atualmente no mercado nacio
nal pelas empresas operadoras do sistema DTH 
(Direct to Home): Sky (Grupo Globo) e TVA (Gru
po Abril). Em seguida, deverá ser desenvolvido o 
projeto teórico, que pretende resolver o proble-
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ma de casamento de impedância especificado para 
mínima figura de ruído e máximo ganho em alta 
freqüência (12 GHz) e para variações de tempe
ratura de campo (-10°C a +50°C). Definido o pro
jeto elétrico teórico conforme diagrama de blo
cos a seguir, deverá ser feito o projeto mecânico 
do encapsulamento (caixa com refletor). Diagra
ma de blocos do LNB: Zin 1 = Zin 2; Zout 1 = 

Zout 2; O.L. = Oscilador Local, e LNA = Amplifi
cador de Baixo Ruído. A seguir será feita a mon
tagem dos componentes, obtendo-se o primeiro 
protótipo desta placa de circuito impresso mon
tado no País. Logo após, deverão ser realizados 
testes de desempenho da PCI montada. Após as 
avaliações de desempenho, serão feitas possíveis 
modificações na PCI, que deverá ser integrada 
junto à caixa com refletor para novos testes de 
desempenho. A aval iação final deverá ser feita no 
conjunto refletor parabólico + LNB + receptor. As 
conclusões deste projeto deverão indicar a me
lhor solução para a produção em série deste pro
duto. Este estudo também poderá gerar procedi
mentos importantes de projetas de conversores 
de freqüências a serem utilizados em outros siste
mas de telecomunicações. 

~ Plataforma Integrada 
I:M Sensores lnerciais/GPS 

Coordenador: 
Otávio Santos Cupertino Durão 

Empresa: 
Cláudio Pires Engenharia SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 23.635,00 I US$ 21.929,00 

Este projeto de pesquisa visa integrar, em uma 
mesma plataforma, sensores inerciais e um re
ceptor GPS de baixo custo, com o objetivo de 
determinação de trajetórias e atitude. Além da 
integração mecânica, também serão implementa
dos os algoritmos, processamentos e tratamento 
de sinal necessários. Como resultado, espera-se 
ter, em uma plataforma de pequeno porte e mas
sa, uma unidade capaz de oferecer resultados 
melhores do que seus componentes (GPS e sen
sores inerciais) quando atuam isoladamente com 
o mesmo fim. Além disso, a plataforma integrada 
compensa restrições que esses componentes pos
suem quando atuam isoladamente. O uso do re
ceptor GPS isolado, por exemplo, pode não ser 
possível continuamente, devido a restrições geo
métricas temporárias de posicionamento. Outras 
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causas temporárias de perda de sinal GPS ocor
rem devido a falhas na transmissão do sinal. Tam
bém a freqüência de leitura do receptor GPS pode 
não ser suficiente em certos casos, e esta freqüên
cia será substancialmente aumentada com sua 
integração com os sensores inerciais. A integra
ção desses dois tipos de equipamento elimina 
essas deficiências. A Fase 1 do projeto prevê a 
definição das possíveis aplicações da plataforma 
integrada, considerando-se seus custos, a preci
são de seus componentes e a precisão requerida 
para a plataforma integrada conforme o requisito 
da aplicação. Serão investigadas diferentes pos
sibilidades, visando maximizar as aplicações a um 
custo aceitável. Esta definição norteará o desen
volvimento de um modelo na Fase 2. 

rJ:I Desenvolvimento de um 
l:l:l Pulverizador Autopropelido para 

Tratamento de Pomares de Citros 

Coordenador: 
Tomomassa Matuo 

Empresa: 
Herbicat Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 36.700,00 I US$ 0,00 

A presente proposta pretende desenvolver um 
pulverizador autopropelido para tratamento de 
pomares de citros inteiramente montado sobre tra
tor modificado, com o objetivo de ganhar maior 
eficiência no •trabalho e no tratamento, ganhar 
melhor manobrabilidade, maior altura - para ter 
ângulo mais favorável para a cobertura da parte 
alta da planta -, diminuir as perdas durante a apli
cação e melhorar a segurança e conforto do ope
rador. Objetivo importante é minimizar as perdas, 
o que resultará em redução do custo de produ
ção, menor contaminação do ambiente e maior 
segurança ao operador, com reflexos nas áreas 
econõmica, social e ambiental. O tratamento fitos
sanitário de citros é um dos principais componen
tes do custo de produção, participando com mais 
de um terço desse custo. O uso de produtos fitos
sanitários aplicados à copa (inseticidas + acarici
das + fungicidas), no ano de 1996, absorveu cer
ca de US$ 120 milhões. Apesar do uso intensivo 
de produtos fitossanitários, a operação de trata
mento fitossanitário se caracteriza por ser extre
mamente desperdiçadora. A perda durante a 
aplicação por processo mecanizado de turboato
mizadores, que é o processo predominante, ul-



trapassa 63%. Em 1988, apresentamos um mode
lo de máquina aplicadora que empregava diver
sos fundamentos, com o uso dos quais a perda 
foi reduzida para 24%. Este invento foi premiado 
no XV Concurso Nacional do Invento Brasileiro, 
recebendo o prêmio "Governador do Estado". 

m Dosador Si-Combustível 
para Motores de Uso do Ciclo Diesel 

Coordenador: 
Lu iz Geraldo Mialhe 

Empresa: 
Palma lnox SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 44.903,00 I US$ 0,00 

Este projeto tem o objetivo de desenvolver 
um dosador bi-combustível para motores do ci
clo Diesel, tendo em vista utilizar o álcool (eta
nol ou metanol) como combustível. No Brasil, a 
preocupação mais séria com a questão da substi
tuição de combustíveis fósseis por oriundos de 
biomassa vegeta l efetivou-se com o Programa 
Nacional do Álcool - PNA, também conhecido 
como Proálcool. Com relação ao uso do álcool 
em motores a diesel, três tipos de desenvolvi
mento foram realizados: conversão de motores 
do ciclo Diesel para ciclo Otto; adaptação do ál
cool ao motor a diesel usando aditivos, e adapta
ção de motor do ciclo Diesel para uso de sistema 
de injeção com jato piloto (dupla injeção). A pes
quisa atual, todavia, trata de uma nova concep
ção - o uso de álcool diretamente em mistura 
com óleo diesel. Para sua realização prática, po
rém, necessita de um dispositivo dosador-mistu
rador-homogeinizador eficiente. O equipamento 
em questão parece ter removido essa dificulda
de, mas sua comprovação exige a avaliação por
menorizada de seus efeitos sobre o desempenho 
dos motores a diesel. A metodologia adorada 
abrange a avaliação do "estado da arte", o prepa
ro de dois motores a diesel, com diferentes ca
racterísticas técnicas, para montagem do disposi
tivo misturador-homogeinizador (DMH) inventado 
pela Palma Inox SIC, ensaios de caracterização 
operacional dos dispositivos DMH e ensaio dos 
motores no banco dinamométrico, segundo nor
ma ABNT 5484 com adaptações. 

m Desenvolvimento de Equipamento 
Modular e Configurável 
de Aquisição e Processamento 
Digital de Sinais Biológicos 

Coordenador: 
Luiz Antônio Barbosa Coelho 

Empresa: 
Lynx Tecnologia Eletrônica Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 49.800,00 I US$ 0,00 
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O projeto pretende especificar e desenvolver 
um sistema de aquisição e processamento de si
nais biomédicos baseado em hardware modular e 
totalmente configurável por software que conju
gue alto desempenho aliado a elevado grau de 
flexibilidade. Este sistema será baseado em módu
los de hardware simples e padronizados de cujo 
agrupamento possa obter alta capacidade de pro
cessamento em número de canais e alta taxa de 
amostragem. Será dada particular ênfase à confi
gurabilidade deste sistema, permitindo seu uso em 
uma larga gama de aplicações, bem como sua fá
cil adaptação a outros tipos de aplicações, mesmo 
fora da área biológica. Assim, a curto prazo dese
ja-se: especificar uma arquitetura de sistema dis
tribuído de aquisição e processamento de sinais 
(biológicos) capaz de processar até 64 canais, com 
freqüência de amostragem de 20 kHz por canal 
com apresentação e filtragem digital do sinal em 
tempo real sob controle de um microcomputador; 
definir um pr<?tocolo de comunicação de alto de
sempenho entre o microcomputador e os módu
los de aquisição e processamento digital de sinais, 
e elaborar algoritmos de processamento em tem
po real para aplicação em neurofisiologia. A lon
go prazo, deseja-se consolidar capacitação tecno
lógica em projeto e implementação de sistemas 
de aquisição e processamento digital de sinais de 
alto desempenho. 

m Desenvolvimento de Equipamento 
Laser Semicondutor 
para Aplicações Médicas 

Coordenador: 
Sergio Celaschi 

Empresa: 
ECCO - Fibras e Dispositivos 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 22.000,00 I US$ 23.500,00 

IUPLEHENTO ESPECIAL DO NOTICIAI fAPEIP N' 46 • INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 



66 
O objetivo desta pesquisa é o projeto, desen

volvimento e testes cirúrgicos de protótipos de três 
equipamentos portáteis para operações a laser ten
do, cada um destes, um diodo laser semicondutor 
como fonte de radiação. Cordões e sondas ópticas 
para aplicações específicas serão opticamente aco
plados aos corpos principais dos protótipos. Será 
também implementada uma mira óptica visível no 
mesmo cabo óptico de saída. Os primeiros testes 
clínicos dos protótipos estão previstos em inter
venções oftalmológicas, dermatológicas e em acu
puntura. As principais aplicações das três catego
rias de equipamentos são: baixa potência (entre 
50 e 200 mW)- para bioestimulação, com efeitos 
analgésicos, antiinflamatórios, antiespasmódicos e 
vasodilatadores; potência média (entre 1 e 3 W)
para tratamento oftalmológico e dermatológico, e 
alta potência (entre 15 e 20 W)- para cirurgias em 
geral. A metodologia de trabalho prevê a entrega 
dos protótipos para testes clínicos a médicos atu
ando em hospitais universitários. Espera-se de
monstrar a viabilidade de projetar e montar três 
protótipos portáteis de equipamentos médicos para 
cirurgias a laser. Dois deles serão projetados e 
montados para operação em 810 nm, e um deles 
(inovador) deverá emitir cerca de 0,5 W de potên
cia em 405 nm. Este comprimento de onda será 
obtido por meio do dobramento eficiente de sua 
freqüência primária . As principais aplicações es
peradas são para bioestimulação, com efeitos anal
gésicos, antiinflamatórios, antiespasmódicos e va
sodilatadores, para tratamento oftalmológico e 
dermatológico e cirurgias em geral. 

ftl Eletrocardiógrafo Associado 
l:íl a Microcomputador de Custo 

Final entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 

Coordenador: 
Climério dos Santos Vieira 

Empresa: 
Elemed Equipamentos 
Médico-Hospitalares Ltda.- ME 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 27.240,00 I US$ 0,00 

Pretende-se estudar a viabilidade de se cons
truir um eletrocardiógrafo de baixo custo para fun
cionar acoplado a um microcomputador. O equi
pamento fará uso das potencialidades de um 
microcomputador PC, com os componentes caros 
e volumosos de um eletrocardiógrafo comum (mo
nitor de sinais e plotter de saída) sendo substituí-
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dos pela tela do computador e respectiva impres
sora. Pretende-se, desta maneira , simplificar ao 
máximo o hardware do eletrocardiógrafo, redu
zindo seu custo ao mínimo. O computador traba
lhará com Windows, com uma janela para opera
ção. Será feita também uma versão para DOS. Esse 
eletrocardiógrafo funcionará junto com os sojtwares 
de cadastro de pacientes, permitindo-se guardar o 
resultado do exame no próprio computador, junto 
à ficha do interessado. O equipamento será for
mado por uma caixa com um display de cristal 
líquido ou leds para monitoração do funcionamen
to , com os eletrodos para conexão ao paciente e 
um cabo de alimentação com tomada 127/ 220 vac 
e bateria tipo telefone celular, e mais um cabo de 
conexão ao PC, que controlará seu funcionamen
to. O software, após a medição, fará um pré-diag
nóstico estatístico, comparando o resultado do 
exame com elementos já gravados na memória. 
Pretende-se, também, que o equipamento seja 
usado remotamente, via Internet- o paciente, em 
casa, fará seu exame; o médico receberá o resulta
do no consultório, via linha telefónica, podendo, 
a seguir, orientar o paciente. Pretende-se, em ver
sões posteriores, incluir um modem sem fio (tipo 
pager), para que seja usado como monitor cardía
co em enfermarias e UTis de hospitais. 

IJ:I Atualização Tecnológica 
1:11 de Amplificadores Óp,ticos 

a Fibra Dopada com Erbio 

Coordenador: 
Ildefonso Fé1ix de Faria Junior 

Empresa: 
AGC - Optosystemas Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 31 .1 00,00 I US$ 94.460,00 

O objetivo deste projeto é o aperfeiçoamento 
da tecnologia de Amplificadores Ópticos a Fibra 
Dopada com Érbio (AFDE), bem como implantar 
um laboratório de caracterização para o produto. 
AFDEs são equipamentos de amplificação de si
nais ópticos transmitidos por fibras ópticas, dispo
sitivo este alimentado por uma fonte também óp
tica (laser semicondutor, dispositivo optoeletrônico 
de alta potência). Trata-se de uma tecnologia to
talmente nacional recentemente desenvolvida no 
CPqD/ Telebrás e que foi adquirida pela AGC. 
Metodologia de trabalho: revisão do projeto dos 
protótipos; aquisição dos componentes; montagem 
dos protótipos, e testes de bancada para avaliação 



dos protótipos. Espera-se, com isto, demonstrar a 
viabilidade de adaptar a tecnologia atual para 
melhorar o desempenho do equipamento, ade
quando-o ao uso tanto em redes de CATV como 
em redes de telecomunicações. Espera-se obter 
equipamentos com tamanho reduzido a um custo 
abaixo do que é praticado hoje. As características 
técnicas esperadas são: potência de saturação aci
ma de 14 dBm e figura de ruído menor que 4,5 
dB; capacitar o laboratório da AGC para início de 
uma produção anual de 30 amplificadores ópti
cos; montar o laboratório de testes para possibili
tar futuras evoluções dos AFDEs, com vistas a obter 
amplificadores com resposta plana e baixo ruído, 
além de poder propor novos produtos derivados 
desta tecnologia, como, por exemplo, lasers sinto
nizáveis a fibra óptica. 

I'J.I Caracterizador de ~rades g de Bragg em Fibra Optica 

Coordenador: 
Sérgio Barcelos 

Empresa: 
FiberWork-Tecnologia em 
Comunicações por Fibras Ópticas 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 2.620,00 I US$ 41.200,00 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver o pro
tótipo comercial de um instrumento de alta reso
lução para a caracterização de dispositivos de fi
bras ópticas. Ele proporciona medidas de dispersão 
de fase e de tempo de atraso de elementos ópti
cos de banda estreita e banda larga, com particu
lar interesse para grades de Bragg em fibras ópti
cas. O equipamento baseia-se em uma técnica 
interferométrica original, insensitiva a polarização, 
e usa um laser sintonizável de alta resolução em 
comprimento de onda, conjuntamente com um 
sistema totalmente automatizado de aquisição de 
dados. Ele é capaz de medir tempo de atraso e 
dispersão com precisões melhores que 0,5 ps e 
0,001 ps/ nm, respectivamente, e com resolução 
de comprimento de onda melhor que 0,001 nm. 
Não existe nenhum equipamento disponível co
mercialmente para tais medidas. Seu competidor 
mais próximo é uma montagem laboratorial basea
da no método de deslocamento de fase de sinal 
de RF, o qual , no entanto, utiliza-se de uma imple
mentação muito mais cara e proporciona uma pre
cisão que é de ordens de magnitude inferiores às 
deste equipamento. É antevisto um enorme po-
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tencial de mercado, devido à crescente importân
cia das grades de Bragg em fibras ópticas. 

Sistema Óptico de Posicionamento 
Automático de Telas (SOPAT) 

Coordenador: 
Benedito Carlos da Silva 

Empresa: 
Akros Engenharia e Empreendimentos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 16.280,00 I US$ 0,00 

A presente pesquisa visa desenvolver um Sis
tema Óptico de Posicionamento Automático de 
Telas (SOPAT), cujo objetivo é ser uma solução 
definitiva para um problema enfrentado pelas in
dústrias fabricantes de papel plano, responsável 
por um grande prejuízo financeiro . Este proble
ma ocorre no processo produtivo do papel, não 
só acarretando danos , mas, principalmente, 
causando a interrupção da produção para manu
tenção, com queda de produtividade. No início 
do ciclo de fabricação do papel existe um equi
pamento que promove a pré-secagem da pasta 
de celulose. Tal equipamento é constituído por 
grandes cilindros, que sustentam uma tela de fi
bra sintética que dá suporte à pasta . Bem estica
da, ela gira em volta dos cilindros a uma veloci
dade de até 1.000 m/ min. Como a superfície dos 
cilindros é plana, há a necessidade de um con
trole ativo da posição da tela sobre o cilindro, a 
qual, em condições normais, tem tendência a sair 
para o lado. A solução atualmente utilizada é um 
sistema mecânico, que tem funcionado com res
salvas. Como agravante, o ambiente em questão 
está sujeito a temperaturas da ordem de 120°C, 
com alta umidade e vapores químicos. O SOPAT 
pretende solucionar o problema de posicionamen
to da tela por meio do uso de sensores ópticos, 
com o emprego de fibra óptica do tipo bundle, 
que possibilita enviar e receber a informação sem 
tocar o equipamento, imune às condições ambi
entais e em conjunto com um microcontrolador, 
a ser instalado fora do equipamento. 

SUPlEMENTO ESPECIAl 00 NOTÍCIAS FAPESP N' 46 • INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 



68 
Lixas 
Diamantadas 

Coordenador: 
Benjamin Grossman 

Empresa: 
Cromática Sistemas de Comunicação 
de Dados e Informática Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 40.000,00 I US$ 0,00 

Trata-se de desenvolver ou adaptar maquiná
rio para fabricação de lixas diamantadas. O pro
cedimento escolhido foi o de adaptar uma má
quina de impressão flexográfica usada na 
fabricação de etiquetas plásticas para a aplicação 
de líquido contendo partículas abrasivas em sus
pensão sobre substrato plástico. Variáveis a se
rem controladas serão a espessura da camada a 
ser depositada, aderência do depósito, propor
ção da composição do líquido com abrasivos, ve
locidade de puxamento da bobina, de modo a 
permitir a secagem adequada do depósito e, fun
damentalmente, a escolha do líquido da suspen
são e a qualidade do pó de diamante, manifesto 
por meio de características como histograma de 
espraiamento estreito, repetitividade das caracte
rísticas em diversos lotes, etc. 

m Desenvolvimento da Tecnologia 
de Conformação de 
Peças Cerâmicas por lnjeção 

Coordenador: 
Siegfried Eugen Rayer 

Empresa: 
Rayplast Indústria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 34. 180,00 I US$ 0,00 

Propomos, neste projeto, desenvolver no País 
a tecnologia de injeção de peças cerâmicas. As 
aplicações de cerâmica técnica estão limitadas, 
muitas vezes, devido às dificuldades inerentes aos 
processos tradicionais de conformação, aos custos 
decorrentes da obtenção das tolerâncias dimensio
nais exigidas e à produção de formas geométricas 
complexas. O processo de conformação de cerâ
micas por meio de injeção reduz substancialmen
te essas limitações, tornando possível o uso de 
componentes cerâmicos de formas complexas, to-
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lerância dimensional estreita e fino acabamento 
superficial a um custo aceitável pelo mercado con
sumidor. No Brasil, essa técnica de conformação 
de cerâmicas não é utilizada pois não existe domí
nio da tecnologia. Todos os componentes cerâmi
cos com essas características são importados. 

~ Fabricação de Produtos 
la:.l de Quartzo Fundido 

Coordenador: 
Yoshikazo Ernesto Nagai 

Empresa: 
Optron Micromecânica Óptica Ltda.- ME 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 8.550,00 I US$ 0,00 

O quartzo fundido, por suas propriedades tér
micas, ópticas, mecânicas e de resistência ao ata
que químico, está presente em várias atividades 
científicas e tecnológicas, ora como simples ele
mento estrutural em um tubo transparente de alta 
temperatura, ora como o principal elemento em 
uma fibra óptica de telecomunicação de alto de
sempenho. O domínio de seu processamento a 
partir do minério constitui meta importante de 
qualquer política científica e tecnológica. O pre
sente plano de pesquisa procura estender a expe
riência de fusão de quartzo de um laboratório aca
dêmico para o setor produtivo, inicialmente em 
nível artesanal e de produção limitada pelo tama
nho do mercado consumidor nacional, represen
tado por cent"ros de pesquisas governamentais e 
alguns do setor privado. Nesta fase inicial, preten
de-se transformar minério de quartzo nacional em 
amostras de elementos estruturais e de alguns ar
tefatos de laboratório. Para isto, o principal equi
pamento de pesquisa, um forno de chama do tipo 
Verneuil já construído pela empresa, sofrerá mo
dificações visando aumentar a área de deposição 
para produzir tarugos maiores. Com o mesmo for
no será pesquisada também a viabilidade de pro
duzir tubos de quartzo fundido. 



m Desenvolvimento de Coletores 
Solares Planos para Utilização 
em Casas Populares 

Coordenador: 
José Lourenço Flores Cassuci 

Empresa: 
A Atual lnd. e Com. de Aquecedores Solares Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 26.500,00 I US$ 0,00 

O objetivo deste projeto é desenvolver um sis
tema de aquecimento solar que possa ser coloca
do em residências populares de famílias de baixa 
renda. A idéia é utilizar um sistema do tipo mono
bloco (coletor e rese1vatório térmico em uma úni
ca peça) que seja barato, simples de ser instalado 
e que atenda uma família de quatro pessoas em 
dois banhos diários. A proposta é a de se cons
truir um conjunto de 2,5 a 3,0 m2 de placas coleto
ras com um reservatório térmico para 300 litros. 
Os equipamentos existentes, hoje, são fabricados 
com materiais nobres como o cobre e o alumínio, 
o que encarece o produto final. Os aquecedores 
solares chegam a economizar em média de 40 a 
60% do consumo elétrico de uma residência. Os 
coletores solares existentes, hoje, são compostos 
por um conjunto de tubos de cobre envolvidos 
em aletas de alumínio. O espaçamento entre um 
tubo e outro varia de 8 a 15 cm, espaçamento este 
ocupado pelas aletas. A inovação deste projeto é 
construir um coletor sem tubos, com duas placas 
paralelas de um material condutor de calor, redu
zindo as perdas de calor. A redução dos custos 
reside no processo de fabricação. Com a elimina
ção dos tubos não há processos de corte, furação 
e solda . O processo pode ser mecanizado em ro
letes de calandra com o perfil do coletor, e uma 
prensa faria seu fechamento. A idéia inicial é utili
zar duas chapas paralelas vincadas de tal forma 
que se crie um conduto interno entre as duas, fa
zendo uma soldagem ponto que não deverá inter
ferir na circulação da água por toda a superfície 
da placa. 

m Desenvolvimento de uma Solução 
Genérica de Planejamento 
de Processo Automático para 
Peças Paramétricas 

Coordenador: 
Haroldo Thomaz Kerry Junior 

Empresa: 
KSR Com. de Materiais e Componentes 
para lnformát. e Consultaria Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 12.561 ,00 I US$ 3.000,00 

O presente trabalho de pesquisa objetiva possi
bilitar que o sistema de informática CAPPE (Com
pu ter Aíded Process Planníng Envíronment), já de
senvolvido pela KSR, torne-se um sistema 
automático para peças paramétricas, em vez de aten
der somente a uma realidade específica, levando 
em consideração o planejamento do processo indus
trial como um elo de ligação entre o projeto, o plane
jamento da produção e o chão-de-fábrica. O pla
nejamento de processo automático é o que deve 
dar o maior retorno, mas todas as soluções são teó
ricas e não funcionam na prática. A KSR é de ex
alunos da USP de São Carlos que, há cinco anos, 
com a experiência adquirida na área de CAPP (Com
pu ter Aíded Process Plannínfi), montaram a empresa 
procurando cobrir uma lacuna detectada no mer
cado mundial da automação industrial. Lançaram, 
então, o sistema CAPPE. Porém, este sistema não 
suporta o planejamento automático generativo e, 
com isto, possui uma grande limitação. Em uma 
tese de mestrádo foi desenvolvida uma solução 
automática para peças parametrizadas, com bom 
resultado. Este desenvolvimento foi, todavia, muito 
específico e não se pode associar esta característica 
à solução CAPPE, o que, agora, se procurará fazer. 

m Desenvolvimênto de Materiais 
Avançados para Eletrodos 
de Baterias Lítio-Íon 

Coordenador: 
Antonio César Fe rreira 

Empresa: 
UniTech Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 24.280,00 I US$ 6.220,00 

O presente projeto de pesquisa visa o desen
volvimento de materiais carbonáceos nacionais 
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para serem empregados na fabricação de baterias 
de lítio-íon, produto composto por dois eletrodos 
que intercalam íons de lítio em eletrólitos orgâ
nicos e sa l de lítio. Os principais materiais utili
zados como cátodos são os óxidos litianados do 
tipo: LiMn

2
0 ,; LiCo0

2 
e LiNi0

2
. E os principais mate

riais utilizados como anodos são compostos car
bonáceos com estrutura grafítica. Atualmente, as 
principais aplicações para baterias de lítio-íon são 
aparelhos eletrônicos em gera l, principalmente 
telefones celulares e computadores portáteis. As 
principais características dessas baterias são: alta 
capacidade reversível (mAh/ g) , alta densidade de 
energia (Wh/ kg) e longos ciclos de vida. Os prin
cipais materiais a serem estudados são: grafite na
tural; fibra de carbono; açúcar e bagaço da cana; 
grãos de café. Esses materiais têm apresentado 
grande potencial para aplicação em baterias de 
lítio-íon. Durante a Fase 1 do projeto serão coleta
das amostras desses materiais de diferentes regiões 
do Brasil. As principais propriedades que os ma
teriais carbonáceos devem possuir, no caso, são: 
alta capacidade reversível para intercalar lítio e alta 
condutividade elétrica . A meta principal da Fase 1 
é obter um material de capacidade superior e com 
baixo custo. Durante a Fase 2, os materiais que se 
mostrarem mais promissores serão submetidos a 
tratamentos térmicos e químicos para otimização 
da estrutura cristalina. 

Estudos de Acidificação do Rafinado 
em Coluna Kuhni, para Aumento 
do Rendimento no Processo 
de Purificação do Ácido Fosfórico 

Coordenador: 
Roberto Corrêa de Cerqueira César 

Empresa: 
Fosbrasil SIA 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 16.000,00 I US$ 30.000,00 

O objetivo deste projeto é aumentar a eficiên
cia do processo de extração líquido-líquido em 
fluxo para purificação do ácido fosfórico , que já 
vem sendo utilizado, com sucesso, pela Fosbrasil 
há 13 anos , sendo e la a única empresa nacional 
que domina tal tecnologia de ponta, possuindo 
em suas instalações uma planta piloto na qual já 
se realizaram vários testes com matérias-primas, 
otimização e implementação do processo de pu
rificação. O processo de purificação por extração 
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se d ivide em três etapas: extração, lavagem e re
extração. Na primeira etapa realiza-se a extração 
de HlO, do ácido grau fert ilizante (fase aquosa) 
com uma solução de éter disopropílico/ tributi l
fosfato (fase orgânica) refrigerada. O resíduo pro
duzido nesta etapa é denominado rafinado, rico 
em compostos de fosfato não disponíveis para 
extração, geralmente fosfatos metálicos (Mg2

• , Fe~· 

e AJ3•), provenientes da rocha fosfática. Procu
rar-se-á , agora, implementar e otimizar as opera
ções do processo de extração da planta piloto 
com um reator e uma coluna Kuhni , onde se reali
zará a acidificação com ácido su lfúrico do rafina
do e a extração com solvente do ácido sulfúrico 
do rafinado e com solvente do ácido fosfórico , 
respectivamente. A acidificação com um ácido 
mais forte torna disponível os fosfatos do rafina
do para a extração, aumentando o rendimento 
do processo. No processo de extração os fosfa
tos devem apresentar-se na forma de HlO, para 
que ocorra a transferência da fase aquosa para a 
fase orgânica. Com aumento na eficiência do pro
cesso, será possível a redução de custos do pro
duto final. 

11:71 Projeto de Otimização e 
11:1 Caracterização de Espuma 

de Poliuretano Biodegradável 

Coordenador: 
Eduardo Murgel Ferraz Kehl 

Empresa: 
Eduardo M~rgel Ferraz Kehl - ME 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 39.965,00 I US$ 0,00 

Os objetivos deste projeto são otimizar as pro
priedades físico-químicas da BioEspuma, seus pa
râmetros de produção, determinar o sistema de 
qualidade, analisar seu comportamento quanto às 
propriedades de biodegradação e como substrato 
para crescimento de mudas. Definidos os parâme
tros, pretende-se produzir e comercializar os pos
síveis produtos obtidos, como embalagens, e a 
matéria-prima intermediária (poliol), visando lu
cratividade acima de 20%. A filosofia da empresa 
sempre priorizou a obtenção de processos cujas 
matérias-primas possam ser obtidas na agroindús
tria, visando produtos de grande consumo. Com o 
óleo de mamona e outros derivados da agroin
dústria já se obteve uma espuma semi-rígida (ba
sicamente de poliuretano), que possui a proprie
dade de ser biodegradável. O produto foi 



patenteado como BioEspuma. Agora o objetivo é 
detalhar um processo produtivo e um sistema de 
garantia de qualidade tendo como guia diretrizes 
das normas ISO 9000 e ISO 14000. Pretende-se, 
em cinco anos, produzir quantidade equivalente a 
2% elo consumo atual de material para embala
gens. Atualmente seriam cerca de 300 toneladas/ 
mês e US$ 1,5 milhão mensais. Outro objetivo é 
triplicar a participação no mercado no segundo 
qüinqüênio do projeto, gerando, desta forma, re
cursos suficientes para investimento na área de 
tecnologia de produção. O objetivo é utilizar a 
força de trabalho familiar de pequenos produto
res para os quais a cultura de mamona seja uma 
alternativa consorciada às culturas tradicionais. Os 
testes de crescimento de mudas serão de acompa
nhamento e registro do crescimento de sementes. 

m Desenvolvimento de Revestimentos 
Visando o Emprego de Inibidores 
Orgânicos de Corrosão e a Redução 
do Uso de Solventes 

Coordenador: 
Lorenzo De Micheli 

Empresa: 
READE Revestimentos Especiais 
de Alto Desempenho Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 7.500,00 I US$ 0,00 

Este projeto propõe a redução de solventes em 
revestimentos pela elaboração ele uma resina ter
mofixa (epóxi) com alto teor de sólidos e o em
prego de inibidores orgânicos não tóxicos em subs
tituição aos compostos inorgânicos convencionais. 
As pesquisas e desenvolvimentos na área ele re
vestimento no País são muito pequenos. Indús
trias utilizam, ainda hoje , formulações muito anti
gas que funcionam, mas não possuem nenhuma 
preocupação ecológica. Com o aumento ela co
brança, pela sociedade brasileira, da fabricação de 
produtos que não agridam o meio ambiente, faz
se necessário, agora, pesquisar revestimentos que 
resistam mais tempo e com menor teor ele solven
tes em sua formulação. Os revestimentos atual
mente no mercado costumam incluir inibidores 
inorgânicos tóxicos à base de chumbo e zinco. 

ai Inovação Tecnológica 
IIII de Reciclagem de Frascos Plásticos 

de Postos de Gasolina 

Coordenador: 
João Antonio Galbiatti 

Empresa: 
Comércio de Ferro Velho Moretti Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 27.546,00 I US$ 0,00 

O presente projeto objetiva estudar e desen
volver processos ele recuperação e reciclagem ele 
óleo lubrificante, aditivos e polietileno ele alta den
sidade (PEAD) originários ele frascos residuários 
de postos ele combustíveis. Objetiva, ainda, de
senvolver sistemas de captação dessa matéria-pri
ma tendo, como resultado final, um programa viá
vel de retorno à viela útil desses resíduos poluentes. 
Para tanto, os estudos envolvem: verificação dos 
procedimentos mais apropriados à captação dos 
frascos descartados; verificação ela freqüência ne
cessária para a retirada dos resíduos coletados; 
estudos elos processos de descontaminação dos 
frascos plásticos de PEAD, com remoção do óleo 
residual e do material estranho (rótulos, lacres, 
papel); otimização do processo de reciclagem de 
PEAD; otimização dos processos ele produção do 
grão (PEAD) reciclado, bem como de produção 
de frascos plásticos com grãos ele PEAD reciclado. 
O Brasil consome por ano cerca ele 900 milhões 
de litros de óleo lubrificante, sendo 60% de óleos 
automotivos e .40% industriais. Durante o uso, parte 
do lubrificante é queimada ou incorporada ao pro
duto final, restando como óleo usado algo entre 
250 milhões e 300 milhões de litros/ano. Só em 
torno de 100 milhões de litros/ano vão para o rer
refino. O restante é descartado no solo ou na água 
ou queimado, quase sempre de forma inadequa
da (apenas um litro ele óleo é capaz de esgotar o 
oxigênio de 1 milhão de litros de água). Os postos 
de gasolina descartam para o meio ambiente fras
cos de PEAD contaminados com óleo lubrificante 
e aditivos. Como seu tempo de biodegradação é 
muito longo (acima de cem anos), estes frascos 
reduzem o tempo de vida útil dos lixões e aterros 
sanitários. 
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SISOFT 1400 I - Software para 
Subsidiar a Elaboração de um Sistema 
de Gerenciamento Ambiental 

Coordenador: 
Sahadev Anantha Krishnan 

Empresa: 
Biotec Assessoria e Serviços Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase l : R$ 28.294,00 I US$ 0,00 

A presente pesquisa visa estruturar e desenvol
ver o software SISOFf 14001, uma "ferramenta" ele 
informática que objetiva fornecer as seguintes fa
cilidades: estruturar o sistema de gerenciamento 
ambiental (SGA) ele uma empresa, passo a passo; 
gerenciar as tarefas diárias exigidas por um SGA 
com um sistema automatizado de rastreamento e 
documentação; criar um sistema ele auditoria (due
díligence); fac il itar a troca de informações on-line 
dentro da organização, e facilitar a tomada de de
cisões pela gerência. Será utilizado, como base, o 
software SISPLAMTE, desenvolvido e comercializa
do pela empresa Sensora Sensoriamento e Geo
processamento. Trata-se de um sistema de registro 
de dados e produção de informações referencia
das cartograficamente e que se caracteriza pela 
estrutura lógica e simplicidade de operação. A im
plementação de um SGA traz várias vantagens, den
tre as quais: credibilidade; redução elo risco; dimi
nuição da poluição; aumento da margem de lucros, 
e melhoria do sistema de gerenciamento interno. 
O padrão ISO 14001 fornece as especificações para 
desenvolver um sistema de gerenciamento ambi
ental, que consiste em estabelecer e manter uma 
política com o comprometimento de preservar o 
meio ambiente e segui-la com rigor; desenvolver 
um plano levando em consideração os aspectos 
da organização e da legislação vigente; implemen
tar um programa para atingir os objetivos e metas 
do plano; estabelecer procedimentos para moni
torar o desempenho ambiental da organização e 
sua conformidade com a política estabelecida. 

~ Marcadores Biológicos da Exposição 
la Ocupacional ao Benzeno 

Coordenador: 
Hen rique Vicente Della Rosa 

Empresa: 
Toxikón Assessoria Toxicológica SIC Ltda. 
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Valor aprovado: 
Fase I: R$ 32.820,00 I US$ 0,00 

Este projeto destina-se a atender às necessida
des de prevenção, finalidade maior da saúde 
ocupacional, comparando-se a eficiência de dois 
biomarcadores, ainda não utilizados no Brasil , para 
a avaliação de baixos níveis de exposição ao ben
zeno no ambiente de trabalho. A principal razão 
desta escolha reside no fato de que os trabalhado
res ocupacionalmente expostos e que apresentam 
uma marcante metabolização do benzeno a t-t
MA correm um maior risco de desenvolver leuce
mia para níveis de exposição acima de 1 ppm. 
Nos últimos tempos destacou-se , no País e em 
outros, um problema que tem afligido trabalhado
res, empresas e governo: os graves riscos à saúde 
provenientes ela exposição ocupacional ao benze
no. Evidencia-se, de outro lado, que o benzeno 
deve ser considerado um risco potencial também 
para a população em geral, em conseqüência de 
sua difusão no ambiente. A atual recomendação 
de vários pesquisadores e instituições para a mo
nitorização biológica da exposição ocupacional ao 
benzeno recai, principalmente, sobre os marcado
res biológicos, ácido trans-trans mucõnico e ácido 
fenil-mercaptúrico urinários, para baixos níveis de 
exposição. No presente trabalho, a Toxikón pro
curará desenvolver uma metodologia analítica para 
a determinação do ácido trans-trans mucônico Ct-t
MA) e do ácido fenilmercaptúrico urinários (S-PMA). 

1!'-' Aplicação de Polímeros Condutores 
~ comt> Sensores para Gases 

Coordenador: 
Milton Soares de Campos 

Empresa: 
To ró e Toró Ltda.- ME 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 49.500,00 I US$ 0,00 

O objetivo deste projeto é utilizar as proprie
dades de retificação de polímeros condutores para 
a construção de sensores para os gases metano e 
etileno. Para isto serão utilizados dois tipos de 
polímeros, que são muito estáveis em condições 
ambiente, o polipirrol e o politiofeno. Diodos 
Schottky serão construídos com esses polímeros 
(dopados com ácidos protônicos), tanto na confi
guração planar (com dois eletroclos metálicos de
positados por litografia ou sílk screen na mesma 
face do polímero) como na configuração sanduí-



che. Serão utilizados metais com funções trabalho 
tais que formem contatos õhmicos e bloqueantes 
com o polímero. Estudos da corrente elétrica em 
função da voltagem de, tanto na direção direta 
como reversa, em função da umidade, temperatu
ra e concentração de gases, serão realizados utili
zando-se polímeros dopados e não dopados. Sua 
sensibilidade, reprodutibilidade e estabilidade se
rão também investigadas. Espera-se colher infor
mações suficientes para a construção de um sen
sor para os gases etileno e metano. Apesar de o 
setor agropecuário ser um dos mais dinâmicos da 
economia nacional, um de seus grandes proble
mas ainda é o armazenamento da produção agrí
cola. Estima-se que cerca de 25% de toda a produ
ção é perdida anualmente por decomposição e 
incêndios que ocorrem em silos de grãos, causa
dos provavelmente pela formação de gases infla
máveis como o metano. No caso da estocagem 
controlada de frutas, seu amadurecimento é cau
sado pela formação de um hormõnio na forma de 
gás, chamado etileno. 

m Filtro Ativo para Indústrias 
e para Redes de Distribuição 

Coordenador: 
Tadayosh i Tiba 

Empresa: 
Newtronic Tecnologia Ltda. 

Valo r aprovado: 
Fase I: R$ 36.700,00 I US$ 0,00 

Inicialmente, o objetivo deste projeto é desen
volver um filtro ativo, para baixa tensão (classe 
600 volts) de energia elétrica, até o limite de cor
rente da ordem de 10 amperes e , na segunda eta
pa, desenvolver uma segunda unidade de maior 
potência, na mesma classe de tensão, mas com 
corrente superior a 100 amperes. O projeto ba
seia-se nos trabalhos de dois pesquisadores japo
neses, Prof. Dr. Akira Nabae e Hirofumi Akagi, 
discutidos e implementados em simulação na Es
cola Politécnica da USP. O princípio de funciona
mento do filtro baseia-se na utilização de sensores 
de corrente e tensão, que deverão executar uma 
contínua monitoração da rede de alimentação e, 
no caso de haver poluição ou ruído , executar sua 
eliminação por meio de injeções de sinais correti
vos , para restaurar o formato correto da onda. Esta 
correção deverá ser executada analogicamente. 
Conforme levantamento preliminar, existe um for
te movimento por parte das concessionárias de 
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distribuição de energia elétrica no sentido de co
brar multas , semelhante à feita com o fator de po
tência, das empresas que introduzirem harmõni
cas na rede , aumentando o interesse potencial das 
concessionárias neste projeto. A comunidade eu
ropéia deverá iniciar a cobrança de multas a partir 
do ano 2001. O Mercosul também deverá adotar 
semelhante medida e , desta forma, o equipamen
to aqui proposto deverá ter demanda ainda maior. 

m Desenvolvimento de Processos 
a Plasma Aplicados à Metalurgia 

Coordenador: 
Vladimir Henrique Baggio Scheid 

Empresa: 
Metal Plasma SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 4 1.000,00 I US$ 8.000,00 

O objetivo deste projeto é o de desenvolver os 
seguintes processos a plasma aplicados à metalur
gia: nitretação a plasma de elementos não ferro
sos; deposição de filmes de A1p

3
, TiN e TiC utili

zando uma estrutura de descargas de catado oco, 
e tratamentos superficiais de elementos ferrosos 
em substituição a processos convencionais de gal
vanoplastia. Estes processos foram escolhidos de
vido ao fato de requererem poucas modificações 
na unidade de processamento existente, bem como 
por seu alto conteúdo de inovação tecnológica e 
seu grande potencial comercial, uma vez que eles 
fazem parte de um nicho de mercado praticamen
te inexplorado no Brasil. Embora existam equipa
mentos (de firmas estrangeiras) disponíveis no 
mercado, a Metal Plasma optou por desenvolver 
seu próprio reatar, uma vez que os avanços tec
nológicos exigem constantes mudanças e adapta
ções. A primeira unidade de processamento con
siste de uma câmara de alto vácuo de aço 
inoxidável com um volume útil de 120 1, um siste
ma de bombeamento rootscom uma vazão de 150 
m3/ h, uma fonte de corrente de 30 kW e um siste
ma de admissão de gases (Ar, N2, H2). Dando 
seqüência ao projeto, a Fase 2 compreenderá tra
balhos de pesquisa aplicada para desenvolver os 
processos escolhidos, para chegar-se a padrões de 
qualidade que permitam sua utilização em escala 
comercial. Basicamente, quatro técnicas experi
mentais serão utilizadas na investigação do plas
ma: espectroscopia de emissão atómica; espectros
copia de absorção atómica; espectrometria de 
massa, e sonda de corrente. 

SUPlE MENTO ESPECIAl DO NOTÍCIAS FAPESP N' 46 • INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 



74 

m Desenvolvimento de um 
Esterilizador a Plasma 

Coordenador: 
Tadashi Shiosawa 

Empresa: 
Valitech lnd. e Com. Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 36.660,00 I US$ 0,00 

Este projeto consiste em desenvolver um es
terilizador de agentes contaminantes em materiais 
cirúrgicos, odontológicos e embalagens, empre
gando a tecnologia do plasma. O desenvolvimen
to será feito por etapas. Na primeira será desen
volvida uma pesquisa de mercado, visando a 
viabilidade técnica e mercadológica do processo 
a ser desenvolvido. Nesta etapa serão feitos con
tatos e visitas a empresas e instituições que utili
zam materiais cirúrgicos, odontológicos e de em
balagens em geral que devem ser esterilizados, 
antes do uso, visando obter informações sobre 
estes materiais quanto a suas propriedades física 
e clínica e quanto aos níveis de esterilização ne
cessários. Paralelamente será construído um pro
tótipo do esterilizador, onde serão investigadas 
as condições de descarga de plasma de alguns 
gases. Definidos os parâmetros da descarga lu
minescente (plasma), e adicionando os resulta
dos das pesquisas de mercado, será construído 
um esterilizador no qual serão feitos testes de 
eliminação de bactérias padrão, estudos do efei
to do plasma sobre os materiais esterilizados e a 
determinação das condições ótimas de descarga 
luminescente para a esterilização. Como resulta
do deste projeto de pesquisa objetivamos a fa
bricação de um esterilizador a plasma que aten
da às necessidades do mercado. 

1!11 Desenvolvimento de Gerador 
l:íl de Ozônio de Alto Desempenho 

Coordenador: 
W ilfredo Milquiades lrrazabal Urruchi 

Empresa: 
Aluísio Pimentel de Camargo (ME) 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 18.800,00 I US$ 25.200,00 

A presente pesquisa consiste no desenvolvi
mento de novos tipos de geradores, visando au-
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mentar a eficiência da produção de ozónio. Se
rão estudados assuntos relativos à redução do 
custo de produção do gerador e do consumo de 
energia elétrica na operação. As descargas elétri
cas realizadas em gases purificados de oxigênio, 
uso de novos materiais para confecção das vál
vulas de descarga e desenvolvimento de um novo 
sistema integrado de refrigeração dos eletrodos e 
do gás reativo (ar atmosférico ou oxigênio) são 
considerados assuntos de interesse específico 
desta etapa do projeto. O trabalho será desen
volvido com base nos geradores de ozónio pro
duzidos pela microempresa Qualidor Saneamen
to Inc., localizada em Santa Bárbara D'Oeste (SP). 
A finalidade é capacitar-se para um trabalho fu
turo voltado às questões relativas ao meio ambi
ente, quer seja para purificação do ar atmosféri
co ou da água de diferentes origens, em âmbito 
de uso doméstico ou coletivo, aplicando-se para 
tanto técnicas, materiais e sistema de equipamen
tos complementares. Os trabalhos referentes à 
construção física dos geradores serão desenvol
vidos nas instalações da Qualidor. O projeto e 
construção do reator e sua caracterização física 
de descarga serão realizados por meio da contra
tação de serviços pelo Laboratório de Plasmas e 
Processos, utilizando-se as infra-estruturas de ofi
cinas mecânicas e de vidro do ITA e do Centro 
de Tecnologia da UNIMEP. A equipe técnico-ci
entífica de apoio ao projeto será constituída de 
pesquisadores pertencentes ao Grupo de Plas
mas e Processos do Depto. de Física do ITA. 

11 Módulo Odontológico 
Transportável 

Coordenador: 
Alexandre de Oliveira Rangel 

Empresa: 
Oral Health - Oliveira Rangel & Camargo Jr: Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 19.007,00 I US$ 0,00 

Este projeto tem como objetivo desenvolver um 
módulo odontológico transportável, dotado de equi
pamentos simplificados, de fácil transporte de uma 
localidade para outra, para oferecer serviços odon
tológicos diretamente a regiões mais necessitadas. 
As equipes itinerantes de saúde bucal, hoje, já são 
uma realidade e foram implementadas em diver
sos municípios brasileiros baseadas fundamental
mente em Sistemas de Clínicas Modulares Trans-



portáveis. Estas equipes se deslocam para atender 
grupos populacionais prioritários. Atendem, por 
exemplo, escolas de primeiro e segundo graus do 
município, em forma de rodízio, procurando aten
der alunos que acabaram de ingressar na primeira 
série do primeiro grau e fazendo a manutenção 
dos alunos das demais séries da escola anualmen
te. Hoje, com a experiência acumulada, além das 
equipes voltadas ao atendimento de crianças e 
adolescentes, já se torna possível imaginar equi
pes itinerantes, trabalhando no sistema de clínica 
modular transportável, voltadas ao atendimento de 
grupos especiais, como idosos, gestantes, traba
lhadores, etc. 

m Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico de Transferência 
de Embriões, Sexagem e 
Fecundação in Vitro 

Coordenador: 
Jorge Nicolau Neto 

Empresa: 
Embrionic 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 50.000,00 I US$ 0,00 

O projeto objetiva a implantação, no País, de 
duas técnicas de transferência de embriões já utili
zadas no exterior: Sexagem de Embriões e Fecun
dação in Vitro. A primeira permite identificar o 
sexo do embrião imediatamente depois de ser co
lhido do útero da doadora. Este fato abre imensas 
perspectivas zootécnicas, uma vez que, economi
camente, raramente compensa a criação de ma
chos de alta linhagem. O criador, portanto, opta 
pela implantação ou congelamento dos embriões 
fêmeas. A técnica mais utilizada, mundialmente, 
consiste na punção (por micromanipulação) do 
embrião de 7 dias, retirando-se um fragmento cujo 
código de DNA evidenciará, no laboratório, em 
cerca de uma hora (por eletroforese) o sexo do 
embrião. A segunda técnica permite, além de mul
tiplicar significativamente a fêmea, a multiplicação 
do próprio sêmen, uma vez que os óvulos colhi
dos serão fertilizados. Com a revolução da enge
nharia genética , a transferência de embriões sedi
mentou-se universalmente por se constituir em uma 
técnica que permite obter o rápido crescimento e 
a maior produtividade dos rebanhos bovinos. 

m Microscópio Óptico 
de Precisão co~ Es~ru~u~a 
à Base de Gramto Smtet1co 

Coordenador: 
Fernando de Moraes Mendonça Ribeiro 

Empresa: 
MM Optics Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I : R$ 45.420,00 I US$ 0,00 
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A MM Optics é uma empresa nova, mas com 
forte determinação em participar e promover ino
vação tecnológica no Brasil na área de óptica. Tra
ta-se de uma microempresa que vem, com esfor
ço, produzindo três modelos de microscópios (MM 
1600, alta precisão, binocular até 1600x, MM-01 
didático até 600x, MM- Ll lupa de aumento 30x 
para uso em agricultura e didático) e inúmeros 
outros sistemas de translação de precisão. Com 
esta experiência e já tendo participado de um im
portante projeto de desenvolvimento na área de 
microscopia junto ao IFSC-USP e LAMAFE-EESC, 
ambos da USP de São Carlos, a MM Optics propõe 
o desenvolvimento e produção de um microscó
pio inovador, onde sua parte estrutural é feita em 
granito sintético, melhorando a estabilidade, di
minuindo custos e tornando-o mais competitivo. 
O granito sintético é um material composto de 
brita natural de granito. Como material estrutural, 
o granito sintético proporciona excelentes carac
terísticas mecânicas, tais como: estabilidade me
cânica secula,, amortecimento interno cerca de oito 
vezes maior que os materiais tradicionais e eleva
da estabilidade térmica; flexibilidade geométrica e 
a possibilidade de utilização de enxertos metáli
cos. Estaremos desenvolvendo um processo para 
moldagem do sistema estrutural do microscópio 
em granito sintético. O processo e a otimização 
da moldagem permitirá a produção de peças de 
qualidade em alta escala. Estabelecendo todo pro
cedimento de produção das peças em granito sin
tético, conjugaremos com as demais partes, ópti
cas e mecânicas, já em produção pela empresa, e 
chegaremos a um microscópio de qualidade mui
to superior e baixo custo. Desta forma desejamos 
conquistar o mercado interno e disputar o merca
do externo. 
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Melhoramento da Qualidade 
de Gemas pela Purificação 
Microbiológica e Indução 
de Cor pela Radiação Ionizante 

Coordenador: 
Etsuko lkeda de Carvalho 

Empresa: 
TRON Tec Radion Tecnologia 
da Radiação Ionizante Comercial Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase I: R$ 35.400,00 I US$ 0,00 

As gemas brasileiras representam um mercado 
de milhões de reais que, em geral, são canaliza
dos para o exterior pela exportação das gemas 
brutas a preços muito baixos e que, em seguida, 
após submetidas a vários tipos de tratamentos, são 
importadas. Em geral esses tratamentos induzem 
uma valorização de até dez vezes no valor origi
nal das gemas. Das gemas brasileiras de impor
tância económica, as esmeraldas se destacam por 
sua beleza e aceitação pública e se caracterizam 
pela presença de contaminantes em suas fissuras 
contendo ferro e enxofre. Alguns trabalhos da li
teratura têm mostrado que determinadas bactérias 
do gênero Thiobacillus são capazes de atacar es
truturas rochosas e principalmente concreto, reti
rando ferro e enxofre, levando à formação de áci
dos que produzem a deterioração daquelas 
estruturas. O presente projeto visa utilizar método 
microbiológico, pela utilização de espécies do 
gênero Thiobacillus na purificação de gemas bra
sileiras cuja contaminação está relacionada à pre
sença de enxofre e ferro , principalmente esmeral
das, visando contribuir para sua valorização, bem 
como diminuir a evasão de divisas do País. Por 
outro lado, um tratamento bastante conhecido no 
exterior para obtenção de topázios, turmalinas e 
outras pedras coloridas, por tratamento com radia
ção ionizante, tem sua aplicação no Brasil bastan
te restrita, a ponto de as gemas serem enviadas ao 
exterior para tratamento para, depois, serem re
compradas pelos joalheiros brasileiros. A pre
sente proposta pretende viabilizar o tratamento de 
gemas util izando infra-estruturas de instalações 
brasileiras, baixando o custo e aprimorando o con
trole das gemas irradiadas. 
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