
1° EDITAL 

D Produção do Hormônio 
de Crescimento Humano pela 
Tecnologia do DNA Recombinante 

Coordenador: 
Jaime Francisco Leyton Ritter 

Empresa: 
Genosis Biotecnológica Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 19.300,00 I US$ 27.538,00 
Fase 2: R$ 46.838,00 I US$ 74.200,00 

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 Crescimento Humano 
(hGH) como primeiro produto, além de sua impor
tância 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 pro
duto desse projeto, hormônio de crescimento huma
no recombinante (rhGH), é um fármaco indispensá
vel na promoção do crescimento nos casos de 
nanismo por deficiência de hGH. Outras aplicações 
terapêuticas desse produto (envelhecimento, osteo
porose, recuperação de fraturas, perda de massa 
muscular na Aíds) estão sendo pesquisadas. Todo o 
hGH atualmente 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 rea
lização 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 a Viabilizar sua Produção 
e Comercialização 

Coordenador: 
Paolo Bartolini 

Empresa: 
Hormogen Biotecnologia lmp. Exp. Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 44.360,00 
Fase 2: R$ 182.813,00 

O grupo de pesquisa do Departamento de Bio
engenharia do Ipen-CNEN/SP vem trabalhando na 
produção e caracterização de hormônios pit~itários 
humanos em geral e do hormônio de cresCimento 
(hGH) em particular. Desde 1994, o referido labo~a
tório está conveniado com a firma Hormogen BiO
tecnologia Imp. Exp. Ltda. O objetivo primário da 
Hormogen é a produção e comercialização do hGH 
obtido mediante técnicas de DNA recombinante em 
bactérias transformadas. O alto potencial social do 
produto já está demonstrado, sendo indisp~nsável 
para o tratamento de diversas formas de na~~sm~ e 
recomendado em severas condições de debilltaçao. 
Suas aplicações em casos de osteoporose, fratura óssea, 
queimaduras e insuficiência renal estão sendo estu
dadas e, em parte, realizadas, como também estão 
sendo pesquisados os efeitos sobre o rejuvenescimen
to e o aumento da massa muscular. Esse hormônio, 
como praticamente todos os produtos farmacêuticos 
obtidos mediante essas técnicas de engenharia gené
tica, porém, ainda não é produzido no Brasil. Com 
esta pesquisa procuram-se a construção de vetores 
de expressão que permitam um incremento indus
trialmente interessante na secreção periplásmica 
bacteriana do produto, a otimização do processo de 
fermentação em biorreator, incrementando simulta
neamente biomassa e produção de hGH por bacté
ria, e o aprimora;nento 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 1: R$ 24.000,00 
Fase 2: R$ 51.000,00 

Este projeto objetiva desenvolver um estudo para 
viabilizar o desenvolvimento de uma aplicação de 
reconhecimento automático de caracteres (OCR) de 
fax transmitidos por computador. A partir desse re
conhecimento, a aplicação deverá possibilitar o ar-
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mazenamento estruturado da informação recebida e 
a realização de buscas e recuperação rápida dessas 
informações. A teoria utilizada será baseada na Mor
fologia Matemática. Essa teoria é útil para modelar 
transformações entre imagens e, por isso, vem sendo 
empregada com bastante sucesso na resolução de di
versos problemas de processamento de imagens. Por 
meio da automação do projeto de operadores mor
fológicos (mapeamentos entre imagens), baseada em 
aprendizado computacional, pretende-se mostrar a 
viabilidade do desenvolvimento de um programa ca
paz de ser utilizado na automação de escritórios, 
sem que o usuário necessite ter conhecimentos espe
cíficos acerca da técnica empregada. Os benefícios 
previstos são bastante amplos, particularmente na 
economia de espaço para armazenamento de infor
mações, na possibilidade de classificar e acessar au
tomaticamente conteúdo de fax, pesquisar assuntos 
e palavras específicas antes impossíveis por se tratar 
de imagens matriciais (bitmap). 

11 Aperfeiçoamento do Filtro 
Vacuum Press para Indústria 
de Açúcar e Álcool 

Coordenador: 
Pedro Gustavo Córdoba Junior 

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

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 50.000,00 
Fase 2: R$197.400,00 

O objetivo da pesquisa é o aperfeiçoamento tec
nológico do Filtro Contínuo de Dupla Tela denomi
nado Vacuum Press, utilizado no tratamento de de
puração do caldo misto (garapa) nas usinas de 
açúcar e álcool, possibilitando aumento de eficiência 
e produtividade. O projeto visa ao estudo mais deta
lhado do mercado, pesquisas de laboratório testando 
novas membranas telas e coadjuvantes de filtração, 
tais como polímeros e agentes químicos de coagula
ção, para uma maior performance operacional. Isso 
só é possível por meio de trabalhos de laboratório e 
planta, utilizando um filtro piloto para ensaios e tes
tes. A instalação de um laboratório com equipamen
to piloto permitirá atingir maiores níveis de automa
ção e eficiência, permitindo à empresa ampliar o 
leque de mercado, redundando em benefícios socio
econômicos com a geração de novos postos de traba
lho. O Filtro Vacuum Press é o mais recente desen-

volvimento da empresa com atuação nas áreas de 
engenharia e processo ligados aos setores de açúcar e 
álcool, papel e celulose, e está sendo utilizado no se
tor de açúcar e álcool com resultados satisfatórios, 
em substituição aos filtros rotativos convencionais, 
que têm baixo poder de retenção 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 1: R$ 66.635,00 
Fase 2: R$ 193.500,00 

Os recentes avanços no desenvolvimento de de
tectores fotovoltaicos de ondas longas para imagea
dores instalados em satélites artificiais têm gerado 
uma demanda cada vez maior de sistemas criogêni
cos de refrigeração de alta confiabilidade e baixos 
peso e consumo de energia. Minirrefrigeradores crio
gênicos termoacústicos estão sendo desenvolvidos 
pelos principais centros de pesquisas espaciais do 
mundo como alternativa aos sistemas passivos de re
frigeração (radiadores criogênicos) e aos refrigera
dores termoelétricos. Recentes avanços também na 
área de microeletrônica, em especial microprocessa
dores, demandám refrigeradores miniaturizados, com 
alta confiabilidade e baixo peso. O minirrefrigerador 
termoacústico é constituído de um tubo de aço inox 
contendo uma mistura de gases (normalmente hélio 
e xenônio), um alto-falante instalado em uma de 
suas extremidades e um defasador termoacústico 
(DTA) posicionado no interior do tubo, na extremi
dade oposta. Ao acionar o alto-falante, são produzi
dos pulsos de compressão e descompressão do gás 
que originam trocas sucessivas de calor entre as vá
rias camadas do DTA e o gás, de forma que, no final, 
é retirada uma quantidade de calor do DTA maior 
que a cedida. Essa tecnologia, além de ser muito pro
missora para aplicação espacial e na refrigeração lo
cal de microcircuitos, aparece também como uma 
alternativa para os refrigeradores domésticos. 
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11 Um Sistema 
Computacional para Análise 
de Lesões Cutâneas 

Coordenador: 
Antônio Francisco Junior 

Empresa: 
Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$12.090,00 
Fase 2: R$ 97.074,00 
Bolsas: R$ 126.047,80 

O Brasil, com sua população exposta constante
mente aos raios solares, tem constatado o crescente 
aumento na incidência de lesões cutâneas. Com o 
intuito de auxiliar os especialistas da área de saúde 
no diagnóstico de lesões cutâneas, principalmente o 
câncer de pele, a Atonus Engenharia de Sistemas 
Ltda. propõe o desenvolvimento de um sistema 
computadorizado para aquisição, armazenamento e 
análise de imagens da epiderme humana. Por meio 
do auxílio local desse sistema e da transferência re
mota das imagens digitais adquiridas entre especia
listas da área médica pela Internet, pretende-se dimi
nuir o grau de subjetividade na análise de lesões 
cutâneas. Dessa forma, o presente projeto visa não 
somente ao desenvolvimento de um equipamento, 
mas também à divulgação/instituição do método de 
abordagem de um problema de saúde pela troca re
mota de informações textuais e imagens, conhecido 
como telemedicina. A primeira etapa a ser abordada 
diz respeito ao processo de iluminação adequada da 
epiderme humana, seguida da aquisição de imagens 
digitais. Para tanto, a Atonus desenvolve um video
dermatoscópio com fibra óptica, com tecnologia na
cional, a fim de iluminar uniformemente a epiderme 
humana. Depois que a imagem digital da epiderme 
for adquirida, serão aplicados softwares específicos 
para a análise morfológica e radiométrica das lesões 
cutâneas, principalmente no que concerne ao diag
nóstico 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 1: R$ 21.000,00 I US$ 26.796,00 
Fase 2: R$ 101.500,00 I US$ 98.500,00 
Bolsas: R$ 46.709,40 

A icterícia fisiológica é o problema de maior fre
qüência no período neonatal, atingindo 30% a 50% 
dos recém-nascidos de termo. Cerca de 10% dessas 
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 ópti
ca. O aparelho de fototerapia proposto utiliza fibras 
ópticas modificadas, consistindo de uma manta ra
diadora de luz que estará em contato com o recém
nascido portador de elevado nível de bilirrubina. O 
guia de luz a ser utilizado na construção da manta é 
do tipo multimodo índice degrau, tendo como nú
cleo PMMA e como casca teflon. A presente propos
ta utiliza fibras ópticas comercialmente disponíveis, 
sendo que a inovação tecnológica está na utilização 
de um processo mecânico que altera a superfície da 
fibra, modificando a reflexão interna total e origi
nando uma emissão lateral controlada da luz. As fi
bras devem emitir luz através da casca no interior da 
manta. Na primeira fase do projeto, foram construí
dos dispositivos e ferramentas mecânicas que pro
duzem corrugações controladas na superfície das fi
bras e realizados ensaios em fibras com diferentes 
diâmetros e materiais. Na segunda etapa, foi desen
volvido o produto, que está em fase final de testes. 

11 Desenvolvimento de um Controlador 
Microprocessado de Propósito Geral 
de Baixo Custo com Capacidade 
de Comunicação de Dados Remota 
em Rede Multiponto 

Coordenador: 
Durval Makoto Akamatu 

Empresa: 
lncon Eletrônica Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1:R$ 70.847,60 
Fase 2: R$ 233.948,00 

O objetivo deste trabalho é o projeto e a constru
ção de protótipos de controladores microprocessa
dos de propósito geral, de baixo custo, com capaci
dade de comunicação de dados remota em rede 
multiponto, a fim de definir os elementos internos 

47 

SUPLEMENTO ESPECIAL DA REVISTA PESQUISA FAPESP N° 69 • INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 



48 
de um produto com essas características. Esse pro
duto deverá ser escolhido dentre os protótipos e de
verá ser utilizado inicialmente como controlador de 
algumas grandezas físicas, tais como temperatura, 
pressão e umidade, em sistemas de refrigeração de ar 
para painéis de acionamento de máquinas, sistemas 
frigoríficos e condicionadores de ar para contêineres 
de sistemas de telecomunicações. Como requisitos 
do produto a ser desenvolvido tem se um controla
dor de baixo custo utilizando microcontrolador, pe
riféricos e um chip-rnodern montados em placa com 
tecnologia SMD. A função da comunicação de dados 
via linha telefônica é realizada pelo chip-rnodern, for
necendo ao controlador uma vantagem competitiva 
em relação aos produtos no mercado. Como resulta
do dessa etapa do desenvolvimento do controlador, 
um protótipo deverá ser construído e testado, para 
avaliar as especificações definidas no projeto, propor 
ajustes e fornecer um quadro mais preciso dos cus
tos envolvidos. 

9 
Medidor de Distância a Laser 
com Alcance de 20 Metros 
para Uso Industrial 

Coordenador: 
Mario Antonio Stefani 

Empresa: 
Opto Eletrônica SIA 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 6.000,00 I US$ 40.742,00 
Fase 2: R$ 111.362,00 I US$ 75.117,00 

O presente projeto tem por objetivo o desenvol
vimento de medidores de distância a laser para o 
campo de 0,5 até 20 metros. Existem vários métodos 
de medição de distância por intermédio de laser. O 
mais comum é o método geométrico, também co
nhecido por método da triangulação a laser. No en
tanto, quando se requer precisão elevada, esse méto
do somente se presta para a medição de pequenas 
distâncias, de 2 mm até 500 mm. A faixa de distâncias 
desejada se justifica pelas inúmeras perspectivas de 
utilização - construção civil, 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 limita
ções do método da triangulação para distâncias ele
vadas, novos métodos são necessários para tornar o 
sistema 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 méto
do consta em comparar a fase de uma onda modulada 
do feixe laser com o sinal de retorno. A Opto Eletrô
nica S/ A já efetuou a etapa conceptual do desenvol
vimento desse projeto. Baseado nesse estudo foi ela
borado um conjunto de requisitos, especificando as 
principais características que o produto deve satisfa
zer: campo de medição de até 20 m, precisão melhor 
que 1 cm, tempo de resposta de no máximo 1 s, laser 
visível de até 5 MW de potência média. Deve ser ain
da um equipamento portátil e capaz de trabalhar 
sob luz solar. 

II!1 Controle da Produção 
Diária de Abatedouro 
de Frangos 

Coordenador: 
Miguel Taube Netto 

Empresa: 
Unisoma Matemática para Produtividade Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 49.700,00 
Fase 2: R$ 120.760,00 

A Unisoma desenvolveu e implantou na Sadia, 
no período de 1989 a 1997, o sistema PIPA- Plane
jamento Integrado da Produção Avícola. Esse siste
ma é constituído de vários módulos baseados em 
técnicas matemáticas e estatísticas, visando a conca
tenar de forma otimizante os processos decisórios ao 
longo de toda a cadeia produtiva de uma integração 
de frangos, desde a produção de pintinhos de um dia 
até o mercado consumidor. Um dos pontos críticos 
dessa cadeia produtiva é o controle da produção diá
ria nos abatedouros. A classificação dos produtos 
por faixas de peso requer procedimentos de pesagem 
dinâmica. A Unisoma está desenvolvendo um siste
ma de pesagem por meio de técnica de visão compu
tacional, associando às imagens das carcaças dos 
frangos seus respectivos pesos. Esse 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 ante
cedência da passagem dessas carcaças pelo ponto de 
repesagem e classificação, permitindo melhorar o 
fluxo de produção. Esse projeto visa a concluir o de
senvolvimento de um protótipo a ser instalado na 
unidade de Toledo (PR) da Sadia. 
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m Desenvolvimento de Multiplexadorl 
Modem Óptico 16xE1 
com Inovações Tecnológicas 

Coordenador: 
Rege Romeu Scarabucci 

Empresa: 
Asga Microeletrônica SIA 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 20.000,00 I US$ 26.000,00 
Fase 2: R$ 53.51 0,00 I US$ 127.060,00 

O desenvolvimento do MultiplexadoriModem 
Óptico 16xE1 (MMO 16xE1) dar-se-á em duas fases. 
Na Fase 1, serão realizados três estudos de inovações 
que deverão ser introduzidas no MMO 16xE1 e, na 
Fase 2, essas e outras inovações tecnológicas serão 
implementadas no equipamento, cujo projeto e rea
lização de protótipos serão o foco principal. O 
MMO 16xE1 está sendo desenvolvido para ser utili
zado na Rota Óptica Primária (ROP) definida pelo 
Sistema Telebrás. Deverá, portanto, satisfazer as es
pecificações da Norma Técnica no 225-540-786 de 
dezembro de 1996, Requisitos Funcionais e de Desem
penho de Equipamentos para a Rede óptica Primária. 
O MMO 16xE1 realiza a multiplexagem e a demulti
plexagem de até 16 canais tributários E1 de taxa 
2048 kb/s, além de executar as conversões dos sinais 
agregados de elétrico para óptico e vice-versa, propi
ciando a comunicação dos canais tributários por um 
par de fibras ópticas. As principais inovações tecno
lógicas a serem introduzidas no MMO 16xE1 são: 1) 
Medidas de Desempenho em Operação - Medida de 
Potência Óptica de Transmissão- Medida de Potên
cia Óptica de Recepção - Medida de Taxa de Erro do 
Enlace Óptico; 2) Introdução de Topologias comEs
truturas 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 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 1: R$ 48.200,00 
Fase 2: R$ 198.500,00 

Este projeto resume-se no desenvolvimento de 
um processo de colaminação de duas chapas, ou 
mais, de espessuras iguais ou diferentes, com inter
posição de polímeros plásticos ou outros materiais 
aderentes às superfícies internas, também conheci
das como chapas absorventes de vibrações- Vibration 
Damping Steel (VDS) -,para amortecimento de ru
ídos 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 permitirá isolar ruídos proce
dentes de equipamentos como veículos automoto
res, eletrodomésticos e máquinas em geral ou isola
ção 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 Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: 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 manga
nês de elevada pureza para uso em cerâmicas mag
néticas. Duas rotas serão avaliadas, sendo a primeira 
delas a de lixiviação de monóxido de manganês por 
uma solução de carbamato de amônio. O manganês 
é complexado como ânion e solubilizado, quando o 
teor de amônia encontra-se acima de determinada 
concentração. Baixando-se a concentração da amô
nia, o manganês é precipitado como carbonato de 
alta pureza. O processo, desenvolvido pelo Dr. R. S. 
Dean do U.S. Bureau of Mines, buscava, em sua forma 
original, aproveitar os minérios de manganês norte
americanos de baixo teor para uso em siderurgia. 
Embora de alta pureza, o carbonato produzido por 
esse processo ainda não atinge os níveis desejados 
para aplicação eletrônica. Estudos preliminares 
mostraram que a introdução de etapas complemen
tares de purificação tem alta probabilidade de pro-
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duzir um carbonato mais puro. A segunda rota do 
processo visa a melhorar a rota clássica de produção 
de carbonato de manganês a partir da reação de sul
fato de manganês em solução com carbonato de 
amônio. Nessa rota, pretende-se purificar a solução 
de sulfato de manganês por meio de adsorção e cris
talização. 

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

Coordenador: 
Luiz André Melara de Campos Bicudo 

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

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 65.405,00 I US$ 1.795,00 
Fase 2: R$ 70.100,00 I US$ 27.434,00 

O presente projeto de pesquisa pretende definir 
as características necessárias para o desenvolvimen
to de um sistema de monitoramento digital. O equi
pamento deve monitorar e processar os sinais acús
ticos emitidos pelo processo e se comunicar com o 
controle da máquina-ferramenta, de forma a corri
gir problemas ou otimizar condições de trabalho. A 
pesquisa proposta visa a definir precisamente os mé
todos mais adequados de tratamento dos sinais 
acústicos e estratégias de monitoramento para apli
cações industriais. Deverá, ainda, ser pesquisado o 
desenvolvimento de um sistema de filtragem híbri
da, e também será desenvolvido um software de aná
lise de freqüência. A empresa Sensis foi fundada em 
maio de 1995 por alunos e ex-alunos de pós-gradua
ção da Escola de Engenharia de São Carlos, que de
senvolviam pesquisa na área de monitoramento e 
automação do processo de retificação. A Sensis de
senvolveu um primeiro produto, chamado de BM12, 
que é um monitor de emissão acústica fabricado 
com tecnologia analógica. Do uso e acompanha
mento do BM12, a Sensis constatou a necessidade de 
desenvolver um novo sistema com tecnologia digital, 
visando a um aumento de confiabilidade/qualidade 
e redução de custos em operações industriais de pre
cisão. O sistema digital permitiria uma maior intera
ção do sistema com a máquina e maior facilidade de 
instalação. 

m Desenvolvimento e Avaliação 
de Pseudoquelantes 
no Branqueamento de Pasta 
de Celulose por H2o2 e na Inibição 
de Corrosão dos Equipamentos 

Coordenador: 
Paulo Rogério Pinto Rodrigues/Hugo Antônio 
Vilca Melendez 

Empresa: 
Logos Química Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: 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 limpas e 
que atendem às exigências da legislação ambiental, 
empregam o peróxido de hidrogênio como agente 
oxidante. Entretanto, neles é exigido um pré-trata
mento da polpa, com quelantes, para a retirada de 
íons metálicos de transição, tais como ferro, cobre e 
manganês, e que permitem a presença de teores con
sideráveis de íons de magnésio, que atuam como es
tabilizadores, impedindo a degradação da fibra (ata
que aos polissacarídeos) no tratamento posterior 
com peróxido. Este projeto de pesquisa visa ao de
senvolvimento de um novo produto que se chamará 
"pseudoquelantes", diferente do tradicional quelante 
DTPA (ácido dietileno triamino pentacético) e que 
se pretende introduzir no mercado brasileiro. Pre
tende-se avaliar a influência desses pseudoquelantes 
na eficiência do processo de branqueamento (au
mento de alvura) e a conseqüente economia de pe
róxido. Será também avaliada a ação inibidora des
ses compostos na corrosão dos metais envolvidos 
nas etapas do pré-tratamento da polpa ("quelação"), 
branqueamento e etapas posteriores. 

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

Coordenador: 
Antonio César Ferreira 

Empresa: 
Unitech 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 14.342,00 I US$ 10.182,00 
Fase 2: R$ 83.145,00 I US$ 67.300,00 
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O objetivo do projeto é desenvolver separadores 
bipolares utilizando fibras de carbono para células a 
combustível de polímero condutor iônico e de ácido 
fosfórico. As células a combustível são conversores 
de energia termodinamicamente eficientes e não 
causam poluição. O material tradicionalmente utili
zado tem sido um tipo de grafite especial para apli
cação em células a combustível. Com o avanço tec
nológico dos componentes de células a combustível, 
tais como eletrodos e polímeros condutores iônicos, 
porém, os separadores de grafite passaram a ser uma 
das principais limitações na construção de protóti
pos de células. Para obter altas densidades de potên
cia é necessário construir protótipos de células mais 
compactos, mas a diminuição da espessura do grafi
te torna-o muito frágil. O presente projeto propõe 
um novo conceito de fabricação de separadores bi
polares utilizando-se fibras de carbono. Na primeira 
fase utilizaremos dois processos de produção. Em um 
deles, os separadores serão fabricados a partir da mis
tura fibra de carbono/resina fenólica/pó de carbono 
derivado do petróleo, com posterior sinterização a 
altas temperaturas para grafitização da resina. No ou
tro processo, os separadores bipolares serão fabrica
dos a partir de misturas de fibra de carbono/políme
ro/pó de carbono, com posteriores rolagens a quente 
para formar laminados. Na Fase 2, será construído 
um protótipo de 2 kW utilizando o novo conceito de 
separadores desenvolvido no presente projeto. 

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

Coordenador: 
Nelson Ellert 

Empresa: 
Hidro Ambiente Projetas, 
Consultaria e Serviços S/C Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: 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 "lixão" 
oficial da Prefeitura de Cubatão (SP). Para atingires
ses alvos pretende-se aplicar e desenvolver metodolo
gias de avaliação de risco adequadas às condições de 
ambientes tropicais. As metodologias de Risk Assess
ment são atualmente bastante aplicadas nos países do 
Hemisfério Norte, como instrumento de tomada de 

decisão no sentido de priorizar as ações de recupera
ção ambiental de áreas contaminadas. Essa metodo
logia permitirá que sejam identificadas as tecnologias 
de remediação do solo e das águas subterrâneas mais 
eficientes e menos impactantes do ponto de vista so
cial e ambiental. Esse "lixão", situado ao longo dos va
les do Rio Cubatão e do Ribeirão dos Pilões, sopé da 
Serra do Mar, foi utilizado, até a década de 70, como 
área destinada à deposição de resíduos domésticos. A 
falta de controle permitiu que, misturados aos resí
duos domésticos, fossem dispostos resíduos industriais 
perigosos e às vezes tóxicos, assim como lixo hospita
lar. Depois de ter sido oficialmente desativado, cerca 
de 70 famílias aí se instalaram. A presença de resídu
os perigosos e tóxicos contaminou parte da popula
ção lá residente. Como conseqüência desse 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, compostos 
orgânicos voláteis e pesticidas em concentrações su
periores às permitidas. 

m Sistema Automático 
para Monitoração 
de Rotas de Veículos 

Coordenador: 
Ailton de Assis Queiroga 

Empresa: 
Compsis Computadores e Sistemas 
Indústria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 44.193,80 
Fase 2: R$ 1 53.100,00 

O presente projeto de pesquisa tem como objeti
vo implementar um sistema automático de monito
ração de rotas de veículos, integrando os módulos de 
recepção GPS, processamento e modem de comu-ni
cação para celular, VHF/UHF e satélite de comuni
cação. A integração completa do sistema embarcado 
permitirá maior desempenho operacional (via capa
cidade maior de processamento residente) e menor 
custo de implantação. A utilização de comunicações 
alternativas por satélite e o uso de centrais distribui
doras de controle permitirão custos operacionais re
duzidos, comparados aos das soluções atualmente 
disponíveis no mercado. O sistema permitirá maior 
segurança e planejamento operacionais, bem como 
localização automática de veículos. Os principais 
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usuários serão frotas de veículos comerciais, veículos 
militares, ambulâncias e veículos particulares. 

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 1: R$ 61.005,00 
Fase 2: R$ 181.500,00 

Este projeto propõe-se a desenvolver um apare
lho capaz de medir concentrações in situ de várias 
espécies moleculares (poluentes) presentes na at
mosfera com limite de detecção de 1 ppb (10-9) ou 
menos. Trata-se de um aparelho que usa um laser in
fravermelho para excitar as espécies moleculares de 
interesse, sendo que a detecção da radiação absorvi
da é feita utilizando o efeito fotoacústico. A poluição 
da atmosfera por veículos automotivos, fábricas, 
queimadas e outras fontes produz conseqüências in
desejáveis tanto para a saúde humana quanto para o 
meio ambiente. O primeiro passo no dimensiona
mento do problema (e para sua solução) é a deter
minação precisa das concentrações dos diversos po
luentes do ar, bem como sua distribuição espacial e 
temporal. Para tanto, inicialmente utilizar-se-á um 
laser de C02 para desenvolver o espectrômetro. 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 espectrômetro fotoacústico 
para gases usando laser de C02; construção de uma 
cela fotoacústica para gases para realização de medi
das preliminares para teste; construção de um laser 
de C02 operando em 80 linhas, entre 9-11 m, com 
potência de saída de 5-10 W. Na Fase 2: construção 
do espectrômetro fotoacústico para gases usando la
ser de C02; desenvolvimento de software para análi
se de amostras, e desenvolvimento de um laser de 
CO e levantamento de mercado. 

1:'-' Equipamento para 
~ai~ Previsão de Doenças 

Fúngicas em Vegetais 

Coordenador: 
Nilson Augusto Villa Nova 

Empresa: 
Microdesign Informática Tecnologia Indústria 
e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 4.293,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 70.938,00 I US$ 5.584,20 

O presente projeto busca desenvolver um equipa
mento para previsão de doenças causadas por fungos 
em vegetais, proporcionando ao produtor rural uma 
referência técnica nas práticas de aplicação de fungi
cidas e, para a área científica, um instrumento de 
aperfeiçoamento dos algoritmos que passarão a inte
grar o projeto. O equipamento planejado deverá ser 
composto por um hardware que coleta, registra e 
processa dados agrometeorológicos no local da plan
ta monitorada e informa, por meio de um display (ou 
também por interface óptica), a possibilidade de in
festação de fungo e seu grau de severidade. Nas últi
mas décadas, o incremento de novas tecnologias fez 
com que a agricultura mudasse muito. A maximiza
ção da produtividade tem sido obtida, em sua maior 
parte, com o uso de agroquímicos. Estes têm causado 
preocupação com relação a seu impacto ambiental, 
aumento de custos e migração do homem do campo. 
O equipamento em estudos deverá ter baixo custo, 
tolerar a rudeza ambiental e ser de fácil uso e instala
ção. O sistema s~rá acondicionado com grau de pro
teção adequado ao meio em que trabalhará e deverá 
ser alimentado de modo autônomo por bateria e cé
lulas solares. Estudos realizados no exterior, onde foi 
empregado o método de predição de doenças a par
tir de dados agrometeorológicos, indicam uma drás
tica redução na aplicação de fungicidas com a manu
tenção do controle sobre as doenças. 

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 
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56 
Empresa: 

Eina- Estudos em Inteligência 
Natural e Artificial 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 45.000,00 
Fase 2: R$ 131.992,00 

O presente projeto de pesquisa propõe-se desen
volver um sistema informatizado para análise quan
titativa do eletroencefalograma (EEG), para ajudar a 
processar e uniformizar o processo de diagnose mé
dica sobre o cérebro deficiente e fornecer um conjun
to de jogos educacionais para complementar o pro
cesso de ensino do cérebro deficiente. Inúmeras 
causas contribuem para as lesões cerebrais que carac
terizam o cérebro da criança deficiente e, em geral, 
mais de um sistema neural (visual, motor, auditivo, 
etc.) é afetado em cada uma dessas crianças. Esse fato 
é um fator complicador em seu processo de educa
ção. A análise quantitativa do EEG tem se mostrado 
eficiente na caracterização de déficits funcionais es
pecíficos e fornece uma discriminação espacial razoá
vel para justificar sua utilização como uma ferramen
ta diagnóstica importante. A eletroencefalografia 
quantitativa automatizada é hoje viável graças ao uso 
do computador. A chamada Inteligência Artificial é a 
área da informática que procura simular os processa
mentos inteligentes realizados pelo cérebro, mas o 
computador também tem sido utilizado como ferra
menta auxiliar em diversos processos educativos. Por 
esses motivos propõe-se, aqui, o desenvolvimento do 
sistema Enscer como um sistema informatizado para 
análise quantitativa do EEG constituído dos seguin
tes módulos: base de dados; módulo de aquisição on 
-line e análise off-line módulo inteligente de diagno
se e prognose e módulo de jogos educacionais para 
desenvolvimento de conceitos e alfabetização. Con
vênio com a Apae de Jundiaí. 

m 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 1: R$ 49.250,00 
Fase 2: R$ 200.000,00 

O projeto visa a estudar a viabilidade técnico-eco
nômica de produzir equipamentos específicos para 
biotérios no país, com vistas à sua implantação. Para 
tanto, prevê-se a realização de dois projetos básicos de 
engenharia, um deles empregando-se a tecnologia 
convencional e o outro baseado nessa inovação tecno
lógica. A evolução da pesquisa biomédica tem exigido 
modelos animais cada vez mais sofisticados em rela
ção ao controle sanitário. A obtenção de animais sani
tariamente compatíveis com os melhores padrões in
ternacionais 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 atmosférico de biotérios, com
preendendo o controle de temperatura e umidade re
lativa, além da correta remoção de poluentes, como a 
amônia, do ambiente dos animais. A tecnologia atual
mente empregada para esse controle utiliza sistemas e 
equipamentos onerosos e de eficácia discutível, pois, 
na maioria das vezes, consistem em adaptações de sis
temas e/ou equipamentos padronizados para uso em 
conforto humano. Estão em curso experimentos des
tinados à definição de equipamentos específicos para 
biotérios. Os resultados preliminares indicam resulta
dos positivos com relação ao padrão sanitário dos 
animais, com possibilidade de redução de custos de 
investimento e manutenção. 

11:1:1 Estação de Trabalho 
~ Espectrofotométrica 

Coordenador: 
Lídio Kazuo Takayama 

Empresa: 
Femto Indústria e Comércio de Instrumentos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 23.960,00 I US$ 781,00 
Fase 2: R$ 24.741,00 I US$ 90.000,00 

Esta pesquisa visa ao desenvolvimento e constru
ção de uma estação de trabalho espectrofotométrica 
composta por um espectrofotômetro acoplado a um 
robô de três eixos para acessar 24 reagentes e outro, 
também de três eixos, para selecionar cem amostras, 
ambos de acesso randômico e facilmente programá
veis, gerenciados por um computador padrão IBM 
PC compatível. Detecção multielementos, cada um 
utilizando, em média, três reagentes e acesso aleató
rio tanto dos reagentes quanto das amostras são me
tas a serem atingidas. Objetiva-se, também, o treina
mento e capacitação de novos técnicos e estudantes 
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de engenharia com intenção de absorção futura pela 
empresa. A moderna indústria química busca a au
tomação do laboratório, robótica, otimização, sim
plificação, processamento quimiométrico dos sinais, 
facilidade no gerenciamento dos resultados e baixo 
custo. Sob o ponto de vista da automação, os siste
mas de análise em fluxo FIA (Flow InjectionAnalysis) 
são adequados quando se quer determinar um ana
lito ou alguns analitos envolvendo grande núme
ro de amostras por lote. Nos laboratórios químicos 
industriais em geral, porém, existe a necessidade 
de analisar vários analitos envolvendo um pequeno 
número de amostras. Estas amostras devem ser ana
lisadas imediatamente. Desejam, ainda, acesso ran
dômico e versatilidade não disponíveis nos siste
mas de fluxo atuais e já presentes na automação 
bioquímica. 

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 1: R$ 30.805,00 

A qualidade da carne suína pode ser influencia
da pela condição PSE (carne pálida, flácida e exsuda
tiva) ou DFD (carne escura, firme e ressecada na su
perfície). A presença dessas anomalias afeta as 
propriedades funcionais do músculo destinado ao 
processamento, bem como a aparência do produto 
final. Até que as condições PSE/DFD em suínos se
jam eliminadas por meio de seleção genética, mane
jo pré-abate e emprego de boas técnicas de abate, ha
verá uma contínua necessidade de detectar, em 
condições comerciais, a incidência de PSE/DFD com 
o objetivo de utilizar adequadamente esse tipo de 
carne e contribuir para minimizar as perdas econô
micas na indústria. A presente pesquisa visa a desen
volver um programa de informática que será acopla
do ao sistema óptico de tipificação eletrônica de 
carcaças suínas. Na primeira fase, 12 mil animais fa
rão parte do censo do rebanho de suínos abatidos em 
quatro abatedouros do Estado de São Paulo. Dados 
de espessura de toucinho e peso de carcaça serão co
letados e 120 carcaças serão destinadas à dissecação 
para obtenção da equação que irá fornecer a quanti
dade de carne magra representativa do rebanho de 
suínos abatidos em cada estabelecimento comercial. 

As informações obtidas auxiliarão ainda no desen
volvimento de um método rápido de avaliação da ca
pacidade de retenção de água, gordura intramuscular 
e pigmento total, que será incorporado ao sistema. 

m Eletrocardiógrafo Associado 
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 1: R$ 27.240,00 

Pretende-se estudar a viabilidade de se construir 
um eletrocardiógrafo de baixo custo para funcionar 
acoplado a um microcomputador. O equipamento 
fará uso das potencialidades de um microcomputa
dor PC, com os componentes caros e volumosos de 
um eletrocardiógrafo comum (monitor de sinais e 
plotter de saída) sendo substituídos pela tela do com
putador e respectiva impressora. Pretende-se, dessa 
maneira, simplificar ao máximo o hardware do ele
trocardiógrafo, reduzindo seu custo ao mínimo. O 
computador trabalhará com Windows, com uma ja
nela para operação. Será feita também uma versão 
para DOS. Esse eletrocardiógrafo funcionará junto 
com os softwares de cadastro de pacientes, permitin
do-se guardar o resultado do exame no próprio 
computador, ju.o.to à ficha do interessado. O equipa
mento será formado por uma caixa com um display 
de cristal líquido ou leds para monitoração do funci
onamento, com os eletrodos para conexão ao paci
ente 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 funcionamento. 
O software, após a medição, fará um pré-diagnóstico 
estatístico, comparando o resultado do exame com 
elementos já gravados na memória. Pretende-se, 
também, que o equipamento seja usado remota
mente, via Internet - o paciente, em casa, fará seu 
exame; o médico receberá o resultado no consultó
rio, via linha telefônica, podendo, a seguir, orientar o 
paciente. Pretende-se, em versões posteriores, inclu
ir um modem sem fio (tipo pager), para que seja usa
do como monitor cardíaco em enfermarias e UTis 
de hospitais. 
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Caracterizador de Grades 
de Bragg em Fibra Óptica 

Coordenador: 
Sérgio Barcelos 

Empresa: 
FiberWork- Tecnologia em 
Comunicações por Fibras Ópticas 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 2.620,00 I US$ 41.200,00 
Fase 2:31.000,00 I US$ 79.650,00 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver o protó
tipo comercial de um instrumento de alta resolução 
para a caracterização de dispositivos de fibras ópti
cas. Ele proporciona medidas de dispersão de fase e 
de tempo de atraso de elementos ópticos de banda 
estreita e banda larga, com particular interesse para 
grades de Bragg em fibras ópticas. O equipamento 
baseia-se em uma técnica interferométrica original, 
insensitiva à polarização, e usa um laser sintonizável 
de alta resolução em comprimento de onda, conjun
tamente 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 resolu
ção de comprimento de onda melhor que 0,001 nm. 
Não existe nenhum equipamento disponível comer
cialmente para tais medidas. Seu competidor mais 
próximo é uma montagem laboratorial baseada no 
método de deslocamento de fase de sinal de RF, o 
qual, no entanto, utiliza-se de uma implementação 
muito mais cara e proporciona uma precisão que é 
de ordens de magnitude inferiores às deste equipa
mento. É antevisto um enorme potencial de merca
do, devido à crescente importância das grades de 
Bragg em fibras ópticas. 

m Lixas 
Diamantadas 

Coordenador: 
Benjamin Grossman 

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

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 40.000,00 

Trata-se de desenvolver ou adaptar maquinário 
para fabricação de lixas diamantadas. O procedi
mento escolhido foi o de adaptar uma máquina de 

impressão flexográfica usada na fabricação de eti
quetas plásticas para a aplicação de líquido conten
do partículas abrasivas em suspensão sobre substra
to plástico. Variáveis a serem controladas serão a 
espessura da camada a ser depositada, aderência do 
depósito, proporção da composição do líquido com 
abrasivos, velocidade de puxamento da bobina, de 
modo a permitir a secagem adequada do depósito, e, 
fundamentalmente, a escolha do líquido da suspen
são e a qualidade do pó de diamante, manifesto por 
meio de características como histograma de espraia
mento estreito, repetitividade das características 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 1: R$ 34.180,00 

O objetivo deste projeto é desenvolver no país a 
tecnologia de injeção de peças cerâmicas. As aplica
ções de cerâmica técnica estão limitadas, muitas ve
zes, devido às dificuldades inerentes aos processos 
tradicionais de conformação, aos custos decorrentes 
da obtenção das tolerâncias dimensionais exigidas e 
à produção de formas geométricas complexas. O 
processo de confprmação de cerâmicas por meio de 
injeção reduz substancialmente essas limitações, tor
nando possível o uso de componentes cerâmicos de 
formas complexas, tolerância dimensional estreita e 
fino acabamento superficial a um custo aceitável 
pelo mercado consumidor. No Brasil, essa técnica de 
conformação de cerâmicas não é utilizada, pois não 
existe domínio da tecnologia. Todos os componentes 
cerâmicos com essas características são importados. 

m Fabricação de Produtos 
~ de Quartzo Fundido 

Coordenador: 
Yoshikazo Ernesto Nagai 

Empresa: 
Optron Micromecânica Óptica Ltda.- ME 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 20.743,20 
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O quartzo fundido, por suas propriedades térmi
cas, ópticas, mecânicas e de resistência ao ataque 
químico, está presente em várias atividades científi
cas e tecnológicas, ora como simples elemento estru
tural em um tubo transparente de alta temperatura, 
ora como o principal elemento em uma fibra óptica 
de telecomunicação de alto desempenho. O domínio 
de seu processamento a partir do minério constitui 
meta importante de qualquer política científica e 
tecnológica. O presente plano de pesquisa procura 
estender a experiência de fusão de quartzo de um la
boratório acadêmico para o setor produtivo, inicial
mente em nível artesanal e de produção limitada 
pelo tamanho do mercado consumidor nacional, re
presentado por centros 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 artefa
tos de laboratório. Para isso, o principal equipamen
to de pesquisa, um forno de chama do tipo Verneuil 
já construído pela empresa, sofrerá modificações vi
sando a aumentar a área de deposição para produzir 
tarugos maiores. Com o mesmo forno será pesquisa
da também a viabilidade de produzir tubos de 
quartzo fundido. 

Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico de Transferência 
de Embriões, Sexagem 
e Fecundação in vitro 

Coordenador: 
Jorge Nicolau Neto 

Empresa: 
Embrionic 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 50.000,00 

O projeto objetiva a implantação, no país, de duas 
técnicas de transferência de embriões já utilizadas no 
exterior: Sexagem de Embriões e Fecundação in Vi
tro. A primeira permite identificar o sexo do embrião 
imediatamente depois de ser colhido do útero da do
adora. Esse fato abre imensas perspectivas zootécni
cas, uma vez que, economicamente, raramente com
pensa a criação de machos de alta linhagem. O 
criador, portanto, opta pela implantação ou congela
mento dos embriões fêmeas. A técnica mais utilizada, 
mundialmente, consiste na punção (por micromani
pulação) do embrião de sete dias, retirando-se um 
fragmento cujo código de DNA evidenciará, no labo
ratório, em cerca de uma hora (por eletroforese) o 

sexo do embrião. A segunda técnica permite, além de 
multiplicar significativamente a fêmea, a multiplica
ção do próprio sêmen, uma vez que os óvulos colhi
dos serão fertilizados. Com a revolução da engenharia 
genética, a transferência de embriões sedimentou-se 
universalmente por se constituir em uma técnica que 
permite obter o rápido crescimento e maior produ
tividade dos rebanhos bovinos. 

m Marcadores Biológicos 
da Exposição 
Ocupacional ao Benzeno 

Coordenador: 
Henrique Vicente Della Rosa 

Empresa: 
Toxikón Assessoria Toxicológica S/C Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 32.820,00 

Este projeto destina-se a atender às necessidades 
de prevenção, finalidade maior da saúde ocupacio
nal, comparando-se a eficiência de dois biomarcado
res, ainda não utilizados no Brasil, para a avaliação de 
baixos níveis de exposição ao benzeno no ambiente 
de trabalho. A principal razão dessa escolha reside no 
fato de que os trabalhadores ocupacionalmente ex
postos e que apresentam uma marcante metaboliza
ção do benzeno a t-t-MA correm um maior risco de 
desenvolver leucemia para níveis de exposição acima 
de 1 ppm. Nos últimos tempos destacou-se, no País e 
em outros, um problema que tem afligido trabalha
dores, empresas•e governo: os graves riscos à saúde 
provenientes da exposição ocupacional ao benzeno. 
Evidencia-se, de outro lado, que o benzeno deve ser 
considerado um risco potencial também para a po
pulação em geral, em conseqüência de sua difusão no 
ambiente. A atual recomendação de vários pesquisa
dores e instituições para a monitorização biológica 
da exposição ocupacional ao benzeno recai, princi
palmente, sobre os marcadores biológicos, ácido 
trans-trans mucônico e ácido fenilmercaptúrico uri
nários, para baixos níveis de exposição. No presente 
trabalho, a Toxikón procurará desenvolver uma me
todologia analítica para a determinação do ácido 
trans-trans mucônico (t-t-MA) e do ácido fenilmer
captúrico urinários (S-PMA). 
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