
sócios cotistas que participaram direta ou indireta
mente dos desenvolvimentos realizados na Divisão 
de Optica Aplicada do Ipen. 

4° EDITAL 

m SISOFT 14001 -Software para 
Subsidiar a Elaboração de um Sistema 
de Gerenciamento Ambiental 

Coordenador: 
Sahadev Anantha Krishnan 

Empresa: 
Biotec Assessoria e Serviços Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 28.294,00 

A presente pesquisa visa a estruturar e desenvolver 
o softwareSISOFT 14001, uma "ferramenta" de infor
mática que objetiva fornecer as seguintes facilidades: 
estruturar o sistema de gerenciamento ambiental 
(SGA) de uma empresa, passo a passo; gerenciar as 
tarefas diárias exigidas por um SGA com um sistema 
automatizado de rastreamento e documentação; 
criar um sistema de auditoria (due-diligence); facilitar 
a troca de informações on-line dentro da organiza
ção, e facilitar a tomada de decisões pela gerência. 
Será utilizado, como base, o software Sispamte, de
senvolvido e comercializado pela empresa Sensora 
Sensoriamento e Geoprocessamento. Trata-se de um 
sistema de registro de dados e produção de informa
ções referenciadas cartograficamente e que se caracte
riza pela estrutura lógica e simplicidade de operação. 
A implementação de um SGA traz várias vantagens, 
dentre as quais: credibilidade; redução do risco; di
minuição da poluição; aumento da margem de lu
cros, e melhoria do sistema de gerenciamento inter
no. O padrão ISO 14001 fornece as especificações 
para desenvolver um sistema de gerenciamento am
biental, 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 orga
nização e da legislação vigente; implementar um 
programa para atingir os objetivos e metas do plano; 
estabelecer procedimentos para monitorar o desem
penho ambiental da organização e sua conformidade 
com a política estabelecida. 

11:7':1 Desenvolvimento de Gerador 
llil de Ozônio de Alto Desempenho 

Coordenador: 
Wilfredo Milquiadeslrrazabal Urruchi 

Empresa: 
Aluísio Pimentel de Camargo (ME) 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 44.000,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 171.067,00 I US$ 8.984,70 

A presente pesquisa consiste no desenvolvimen
to de novos tipos de geradores, visando a aumentar 
a eficiência da produção de ozônio. Serão estudados 
assuntos relativos à redução do custo de produção 
do gerador e do consumo de energia elétrica na ope
ração. Levando-se em consideração as condições cli
máticas do Brasil, as dificuldades operacionais de 
instalação dos geradores de ozônio disponíveis no 
mercado internacional, aliados ao seu alto custo, o 
projeto teve por objetivo, na primeira fase, o desen
volvimento tecnológico de um gerador de ozônio de 
alto desempenho. Os trabalhos foram desenvolvidos 
baseando-se nos geradores de ozônio convencionais, 
produzidos comercialmente pela empresa Qualidor 
Saneamento Incorporação. Os geradores foram de
senvolvidos a partir de células cilíndricas onde a 
produção de ozônio baseia-se no processo de descar
gas elétricas com barreiras dielétricas, especialmente 
preparadas para se obter alta produtividade, com 
elevada concentração de ozônio e baixo consumo de 
energia. Foram desenvolvidos, como parte integran
te dos geradores, sistemas apropriados de secagem e 
purificação do ar atmosférico, alcançando-se umi
dade relativa do ar próximo de O,OOo/o e ponto de or
valho inferior a - 40° C. Essa conceituação da imple
mentação do sistema de purificação do ar é um fator 
determinante para adaptação dos geradores desen
volvidos às condições climáticas e atmosféricas do 
país, garantindo-se os níveis adequados de produti
vidade e durabilidade. A umidade do ar gera ácido 
nítrico durante o processo de produção de ozônio 
cansando danos ao equipamento e ao ambiente. O 
resultado mais importante da 1 • Fase desse projeto 
foi o término da construção de um gerador experi
mental que se mostrou capaz de produzir 33 g/h, em 
concentração de 1,8o/o de ozônio, em contrapartida à 
capacidade do originalmente fabricado pela Quali
dor que é de 7glh e a concentração de 1,2o/o. Uma 
outra característica importante atingida pelo equi
pamento construído é a sua operacionalidade contí
nua por longos períodos, em tese maior que uma se
mana. Baseando-se nesses resultados, na 2• Fase 
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serão realizados trabalhos de: desenvolvimento de 
periféricos que assegurem um funcionamento ade
quado e confiável do gerador em cada tipo de aplica
ção escolhido pelo projeto, destacando-se o de auto
mação, incluindo um sistema de controle digital das 
suas diversas funções operacionais, acoplado a uma 
central de controle microprocessado; construção dos 
geradores para atender à demanda em termos de 
realização de experimentos in loco; melhoramento 
dos laboratórios fixos (ITA e Unimep) para acompa
nhamento e qualificação dos geradores a serem 
construídos e dos materiais por eles tratados; e im
plementação de uma estação móvel de laboratório 
de análise de ozônio e teor de umidade, para avalia
ção do funcionamento do gerador, ao longo do tem
po, e para a retirada adequada de amostras de mate
riais tratados com ozônio produzido pelo gerador. 

m 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 1: R$ 35.400,00 

As gemas brasileiras representam um mercado 
de milhões de reais que, em geral, são canalizados 
para o exterior pela exportação das gemas brutas a 
preços muito baixos e que, em seguida, após subme
tidas a vários tipos de tratamentos, são importadas. 
Em geral esses tratamentos induzem uma valoriza
ção de até dez vezes no valor original das gemas. Das 
gemas brasileiras de importância econômica, as es
meraldas se destacam por sua beleza e aceitação pú
blica e se caracterizam pela presença de contaminan
tes em suas fissuras contendo ferro e enxofre. Alguns 
trabalhos da literatura têm mostrado que determi
nadas bactérias do gênero Thiobacillus são capazes 
de atacar estruturas rochosas e principalmente con
creto, retirando ferro e enxofre, levando à formação 
de ácidos que produzem a deterioração daquelas es
truturas. O presente projeto visa a utilizar método 
microbiológico, pela utilização de espécies do gêne
ro Thiobacillus na purificação de gemas brasileiras 
cuja contaminação está relacionada à presença de 
enxofre e ferro, principalmente esmeraldas, visando 

a contribuir para sua valorização, bem como dimi
nuir a evasão de divisas do país. Por outro lado, um 
tratamento bastante conhecido no exterior para ob
tenção de topázios, turmalinas e outras pedras colo
ridas, por tratamento com radiação ionizante, tem 
sua aplicação no Brasil bastante restrita, a ponto de 
as gemas serem enviadas ao exterior para tratamen
to para, depois, serem recompradas pelos joalheiros 
brasileiros. A presente proposta pretende viabilizar o 
tratamento de gemas utilizando infra-estruturas de 
instalações brasileiras, baixando o custo e aprimo
rando o controle das gemas irradiadas. 

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

Coordenador: 
Gilberto Janólio 

Empresa: 
DCSYSTEM Energia e Telecomunicações 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 49.600,00 
Fase 2: R$ 60.200,00 

A presente pesquisa tem o objetivo de desenvol
ver uma bancada experimental para validação do 
software de dimensionamento e estudo do compor
tamento dinâmico de baterias de chumbo ácidas e de 
baterias especiais. Com essa bancada e a validação 
do software será possível o desenvolvimento de mé
todos 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 te
lecomunicações, tais como centrais de telefonia fixa 
e celular, e produtos biomédicos, tais como órgãos 
implantáveis. A associação deste software com um 
hardware convenientemente integrados e validados 
deverá proporcionar o desenvolvimento desse proje
to, que também tem como meta assegurar com alto 
grau de precisão as condições de capacidade do sis
tema de corrente contínua, mais precisamente bate
rias totalmente seladas que não permitem meios de 
acesso para o desenvolvimento de diagnósticos e 
manutenções preventivas e, ainda, baterias total
mente implantáveis que também não permitem faci
lidades de acesso para diagnóstico e manutenções. 
Essa associação deverá originar um "Software e 
Hardware para Baterias Inteligentes': 
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m Oxidação Anódica a Plasma 
de Alumínio em Meio Aquoso 

Coordenador: 
Gerhard Ett 

Empresa: 
Anod-arc Serviços e Comércio ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 67.566,20 

Este projeto visa à obtenção de camadas de óxi
do de alumínio compactas, de dureza similar ao co
ríndon (2300 Hv), por oxidação anódica a plasma, 
em meio aquoso, de alumínio, outros metais 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 propo
nentes 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 corrigida pela inclusão de óxidos adicio
nais. A dureza relativamente baixa das camadas ob
tidas por anodização dura explica-se por sua estru
tura dendrítica. Não é proporcional à sua resistência 
a desgaste, mas limita-a no grande número de apli
cações onde grãos abrasivos (ou as formas das peças 
em conta to) permitem alcançar altas pressões punti
formes. A estrutura de camadas obtidas pelo novo 
processo não sofreria essa restrição. 

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. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 38.047,45/ US$ 0,00 
Fase 2: R$ 130.000,00 I US$ 2.000,00 

O projeto prevê a elaboração de um Sistema de 
Monitoramento de Frota de Veículos de Transporte 
Coletivo Urbanos destinado ao monitoramento da 
pontualidade de ônibus ou peruas por meio do uso 
de sinalizadores de rádio distribuídos ao longo de ro
tas preestabelecidas. Além de informar o instante de 
passagem de cada veículo pelos sinalizadores de rá-

dio, o sistema pode incorporar também o monitora
mento de outros parâmetros, como, por exemplo, a 
velocidade e o número de passageiros do percurso. As 
informações coletadas pelo veículo são transferidas, 
via rádio, para uma estação coletora conectada a um 
computador central, via rádio ou linha telefônica. 
Esse computador processa as informações recebidas 
para auxiliar a avaliação da pontualidade do sistema, 
distância dos percursos, quantidade de veículos em 
operação, custos, controle da velocidade, etc. Permi
te, 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 informações transmitidas por esta
ções-baliza distribuídas ao longo das rotas. No final 
do dia, ou em outro momento, os registradores dos 
veículos descarregam as informações armazenadas 
em estações coletoras. Essas estações são conectadas a 
um computador central para processamento das in
formações e geração de relatórios. O registrador é um 
equipamento embarcado em cada veículo da frota e 
composto 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. 
Na Fase 1 foi construído um protótipo do sistema 
composto por uma estação coletora, uma baliza e 
dois registradores. A viabilidade do sistema pôde ser 
verificada e diversos aspectos ligados à sua imple
mentação puderam ser abordados pela equipe do 
projeto. A Fase 2 tem como objetivo o avanço do tra
balho, finalizando-se as soluções para as principais 
questões relacionadas com a construção do sistema 
de monitorameni:o e o desenvolvimento de protóti
pos dos equipamentos do sistema. 

m Descompressor de Programas 
la para Processador Risc 

Coordenador: 
Silvio Luis Lima Nogueira 

Empresa: 
IDEA! Sistemas Eletrônicos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 41.300,00 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é desenvol
ver um descompressor de programas de computador 
para processador Risc. A idéia central dessa aborda
gem é codificar separadamente árvores de expressão 
e seqüências de operandos usando codificação Huff-
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man. A descompressão do programa é feita usando 
um módulo de descompressão baseado em dicioná
rios. O crescimento do mercado de sistemas dedica
dos (embedded systems) tem levado ao surgimento de 
uma metodologia de projeto conhecida como 
System-On-a-Chip (SOC), onde um processador é 
integrado a memórias, DMAs, portas de I/O e outros 
módulos visando a minimizar o custo do sistema. 
Uma das tarefas mais difíceis em um SOC é fazer o 
programa da aplicação caber dentro da área de silício 
(micro processador) especificada. Esse problema é 
particularmente crítico para a indústria. A IDEA! Sis
temas Eletrônicos vem colaborando com o trabalho 
de pesquisa sobre compressão de programas em 
SOCs desenvolvido pelo Prof. Guido Araújo e seus 
alunos de doutorado no IC-Unicamp. A idéia consis
te em armazenar o código comprimido em memória 
on-chip, descomprimindo-o on-line durante a busca 
de uma instrução. A viabilidade comercial dessa pro
posta ficou comprovada recentemente com o lança
mento, pela IBM, de um processador PowerPC ( Co
dePack) com características similares, mas inferiores. 
As atividades de pesquisa desse projeto já atingiram o 
ponto em que os resultados obtidos encorajam sua 
exploração comercial. O objetivo final dessa propos
ta 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 S/ A 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 26.300,00 
Fase 2: R$ 200.000,00 

O objetivo desta proposta é realizar um estudo de 
viabilidade para o desenvolvimento de um multiple
xador STM -1 com capacidade de transportar até 63 
tributários E1 de taxa 2048 kb/s para acesso óptico de 
grandes usuários à rede pública de telecomunicações. 
A tecnologia a ser usada é a da Rede Síncrona, desen
volvida nos últimos anos e padronizada na União In
ternacional de Telecomunicações (ITU) como a Hie
rarquia Digital Síncrona (SDH - Synchronous 
Digital Hierarch). Os multiplexadores da Rede Sín
crona são os melhores transportadores de sinais de 

comunicação conhecidos. Eles foram desenvolvidos 
para transportar desde sinais digitais de baixas taxas 
em seus contêineres de pequeno porte até sinais de 
dados de altíssimas taxas, usados, por exemplo, em 
supercomputadores. O processo abrangente de su
pervisão adotado na Rede Síncrona, com informaçõ
es disponíveis sobre status da comunicação, sobre fa
lhas e sobre desempenho- além de permitir gerência 
de forma centralizada-, está transformando profun
damente a qualidade das redes públicas de comuni
cação. O estudo de viabilidade de desenvolvimento 
do primeiro equipamento multiplex SDH brasileiro 
consistirá das seguintes atividades: estudo de desem
penho de chipset lançado recentemente no mercado 
mundial; projeto sistêmico para dois tipos de multi
plexadores, um MUX Terminal e um MUX ADM 
(Add-Drop Multiplex), e planejamento das etapas do 
projeto de desenvolvimento/industrialização (Fase 2 
do projeto), visando a uma estimativa detalhada de 
tempos e custos envolvidos. 

m CaiiiP - Sistema de Comutação 
Telefônica para Cal/ Centers 
Utilizando Voz Sobre lP 

Coordenadora: 
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho 

Empresa: 
Macrolog Teleinformática Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 44.920,00 

A Macrolog· Teleinformática Ltda. tem como 
novo projeto a pesquisa, desenvolvimento, comercia
lização e implantação de sistemas de comutação 
para call centers utilizando Voz Sobre IP (VOIP -
Voice Over Internet Protoco[), em substituição aos 
tradicionais PABX com DAC (Distribuidores Auto
máticos de Chamadas) e interfaces CTI ( Computer 
& Telephony Integration). Essa nova tecnologia é vi
abilizada pelo constante aumento de desempenho 
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 com
pressão e supressão do silêncio que comprimem a 
voz para 8 kb/s. Com esses números as redes podem 
trafegar a informação de voz, além dos demais da
dos, com qualidade. Com o desenvolvimento de um 
dispositivo de gerenciamento desse tráfego telefôni
co, que poderá se chamar "Gerenciador de Chama
das", é possível comutar virtualmente a informação 
de voz nos pontos já existentes da rede sem a neces-
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man. A descompressão do programa é feita usando 
um módulo de descompressão baseado em dicioná
rios. O crescimento do mercado de sistemas dedica
dos (embedded systems) tem levado ao surgimento de 
uma metodologia de projeto conhecida como 
System-On-a-Chip (SOC), onde um processador é 
integrado a memórias, DMAs, portas de I/O e outros 
módulos visando a minimizar o custo do sistema. 
Uma das tarefas mais difíceis em um SOC é fazer o 
programa da aplicação caber dentro da área de silício 
(microprocessador) especificada. Esse problema é 
particularmente crítico para a indústria. A IDEA! Sis
temas Eletrônicos vem colaborando com o trabalho 
de pesquisa sobre compressão de programas em 
SOCs desenvolvido pelo Prof. Guido Araújo e seus 
alunos de doutorado no IC-Unicamp. A idéia consis
te em armazenar o código comprimido em memória 
on-chip, descomprimindo-o on-line durante a busca 
de uma instrução. A viabilidade comercial dessa pro
posta ficou comprovada recentemente com o lança
mento, pela IBM, de um processador PowerPC ( Co
dePack) com características similares, mas inferiores. 
As atividades de pesquisa desse projeto já atingiram o 
ponto em que os resultados obtidos encorajam sua 
exploração comercial. O objetivo final dessa propos
ta 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 S/ A 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 26.300,00 
Fase 2: R$ 200.000,00 

O objetivo desta proposta é realizar um estudo de 
viabilidade para o desenvolvimento de um multiple
xador STM -1 com capacidade de transportar até 63 
tributários E1 de taxa 2048 kb/s para acesso óptico de 
grandes usuários à rede pública de telecomunicações. 
A tecnologia a ser usada é a da Rede Síncrona, desen
volvida nos últimos anos e padronizada na União In
ternacional de Telecomunicações (ITU) como a Hie
rarquia Digital Síncrona (SDH - Synchronous 
Digital Hierarch). Os multiplexadores da Rede Sín
crona são os melhores transportadores de sinais de 

comunicação conhecidos. Eles foram desenvolvidos 
para transportar desde sinais digitais de baixas taxas 
em seus contêineres de pequeno porte até sinais de 
dados de altíssimas taxas, usados, por exemplo, em 
supercomputadores. O processo abrangente de su
pervisão adotado na Rede Síncrona, com informaçõ
es disponíveis sobre status da comunicação, sobre fa
lhas e sobre desempenho - além de permitir gerência 
de forma centralizada-, está transformando profun
damente a qualidade das redes públicas de comuni
cação. O estudo de viabilidade de desenvolvimento 
do primeiro equipamento multiplex SDH brasileiro 
consistirá das seguintes atividades: estudo de desem
penho de chipset lançado recentemente no mercado 
mundial; projeto sistêmico para dois tipos de multi
plexadores, um MUX Terminal e um MUX ADM 
(Add-Drop Multiplex), e planejamento das etapas do 
projeto de desenvolvimento/industrialização (Fase 2 
do projeto), visando a uma estimativa detalhada de 
tempos e custos envolvidos. 

m Call lP - Sistema de Comutação 
III Telefônica para Cal/ Centers 

Utilizando Voz Sobre lP 

Coordenadora: 
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho 

Empresa: 
Macrolog Teleinformática Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 44.920,00 

A Macrolog· Teleinformática Ltda. tem como 
novo projeto a pesquisa, desenvolvimento, comercia
lização e implantação de sistemas de comutação 
para call centers utilizando Voz Sobre lP (VOIP -
Voice Over Internet Protocon, em substituição aos 
tradicionais PABX com DAC (Distribuidores Auto
máticos de Chamadas) e interfaces CTI ( Computer 
& Telephony Integration). Essa nova tecnologia é vi
abilizada pelo constante aumento de desempenho 
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 com
pressão e supressão do silêncio que comprimem a 
voz para 8 kb/s. Com esses números as redes podem 
trafegar a informação de voz, além dos demais da
dos, com qualidade. Com o desenvolvimento de um 
dispositivo de gerenciamento desse tráfego telefôni
co, que poderá se chamar "Gerenciador de Chama
das", é possível comutar virtualmente a informação 
de voz nos pontos já existentes da rede sem a neces-
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sidade de uma rede telefônica paralela e central tele
fônica específica. Dentro da área de atuação propos
ta, o uso da "comutação virtual" por IP permitirá a 
criação de um novo patamar de call centers, introdu
zindo inúmeros benefícios para os usuários, tais 
como: facilitará a conexão de chamadas multimídia 
integrando voz, vídeo, web, e-mail e fax; reduzirá 
custos; economizará com a redução das tarifas de 
chamadas interurbanas e internacionais (via Inter
net, Intranet, wan, etc.); simplificará a infra-estrutu
ra, e abrirá o mercado de alta tecnologia também 
para os pequenos call centers. 

m Ceramix- Sistema 
Computacional para Formulação 
e Reformulação de Massas Cerâmicas 

Coordenador: 
Edélcio Leme de Almeida 

Empresa: 
SpAII - Sistemas de Informações Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 31.440,00 
Fase 2: R$ 65.920,00 

O que se propõe, neste projeto, é o desenvolvi
mento de um novo software utilizando técnicas de 
Inteligência Artificial para facilitar a fabricação de 
cerâmicas no país, levando-se em conta que as prin
cipais propriedades caracterizadoras das matérias
primas do setor (composição química e mineralógi
ca, 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 reformular toda a massa 
cerâmica, tarefa extremamente complexa na indus
trialização. Esse software deverá rodar em ambiente 
Windows 9X e NT, em virtude de sua grande base 
instalada. As composições de cerâmicas tradicionais 
(azulejos, porcelanas, louças, etc.) envolvem inúme
ras matérias-primas naturais, tais como argilas, cau
lins, feldspatos, talcos e quartzos. O que se propõe é 
a elaboração de um novo software utilizando uma 
GUI avançada, que realize as mesmas funções bási
cas do Reformix, mas com inúmeras implementações. 
A utilização de técnicas de Inteligência Artificial 
para a criação de uma base de dados possibilitará a 
inclusão no software de um Wizard que irá auxiliar o 
usuário na identificação de erros na formulação dos 
produtos e na escolha das matérias-p,rimas. Será fei
to um estudo inicial das diversas implementações 
computacionais existentes do algoritmo Simplex, 

para verificar qual a implementação que terá mais 
eficiência para este caso específico. A linguagem de 
programação escolhida é a Delphi, associada ao ma
nipulador de banco de dados Paradox. 

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 1: R$ 51.274,50 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 17 4.550,00 I US$ 17.211,00 

A presente pesquisa pretende dar continuidade 
ao estudo da má qualidade da casca de ovos de aves 
reprodutoras e, principalmente, poedeiras comerciais 
no Brasil, para desenvolver uma vacina bacteriana
toxóide visando prevenir ou minimizar tal problema 
(fases 1 e 2, respectivamente, do plano de trabalho). 
Diante das grandes perdas econômicas da avicultura 
brasileira, decorrentes da má-formação da casca dos 
ovos (cerca de R$ 79 milhões, em 1996), e da consta
tação de que parte das causas desse problema pode
ria estar ligada não somente à idade, nutrição, gené
tica ou ao meio ambiente, mas também à sanidade 
das aves- envolvendo patologias específicas, com al
teração do procésso de metabolismo do cálcio intra
medular, causadas por agentes infecciosos não co
nhecidos ou pouco estudados-, iniciou-se, pela Livet 
Produtos Veterinários, um estudo microbiológico de 
medula óssea de fêmur, tíbia e meta tarso de aves com 
qualidade de casca de ovos alterada. Com isso, no
tou-se que a alteração da calcificação da medula ós
sea, e a conseqüente má-formação da casca dos ovos, 
é possivelmente relacionada à etiologia bacteriana 
com o envolvimento de suas respectivas toxinas. Ex
perimentos de campo permitiram identificar bactéri
as como S. epidermides, S. aureus, Haemophylus sp., 
Streptococcus sp., E. coZi e Bacilus sp. na medula óssea 
de aves com e sem problema de casca de ovos em um 
mesmo plantel e elaborar uma vacina experimental a 
partir, apenas, da S. aureus. Aves vacinadas e não vaci
nadas mostraram relação da presença bacteriana e o 
processo de reabsorção intramedular de cálcio. 
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Aplicação de Técnicas 
Moleculares em Agropecuária: 
Aprimoramento do Registro 
Genealógico de Bovinos e Eqüinos 

Coordenadora: 
Cynthia Rachid Bydlowski 

Empresa: 
Linkgen Biotecnologia Veterinária 
e Agropecuária S/C Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 20.000,00 I US$ 24.283,20 
Fase 2: R$ 0,00 I US$ 94.282,00 

A proposta deste projeto é padronizar a análise de 
regiões microssatélites de DNA de bovinos e eqüinos, 
de modo a possibilitar tanto a verificação de paterni
dade/maternidade quanto colaborar para a identifi
cação do animal por meio da genotipagem, com fins 
de registro genealógico. Atualmente, poucos serviços 
de registro genealógico das associações de criadores 
brasileiras empregam a técnica de tipagem de grupos 
sanguíneos para conferir eficiência a seus registras de 
animais. Essa técnica apresenta falhas que podem ser 
suprimidas pela análise de regiões microssatélites de 
DNA. Aprimorando os sistemas de registro, haverá 
melhor organização e maior valorização das diferen
tes raças no Brasil. Pretendeu-se, nessa etapa desse 
projeto identificar polimorfismos das regiões de 
DNA microssatélites hipervariáveis de eqüinos e bo
vinos por meio da técnica de PCR (Reação em Ca
deia pela Polimerase). Os DNAs foram preparados a 
partir de células sanguíneas e/ou folículos capilares e 
as reações de PCR foram realizadas empregando-se 
diferentes pares de oligonucleotídeos iniciadores, es
pecíficos para as regiões microssatélites. Com esses 
estudos, objetivou-se a caracterização da individuali
dade entre animais de uma mesma raça, com ou sem 
grau de parentesco. Para a análise dos polimorfismos 
dos fragmentos amplificados foi utilizado o sistema 
de eletroforese em gel de poliacrilamida e coloração 
com nitrato de prata. 

m Desenvolvimento de um Penetrômetro 
Eletrônico Geo-referenciado 
de Baixo Custo 

Coordenador: 
Nelson Luis Capelli 

Empresa: 
DLG Automação Industrial Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 24.910,00 
Fase 2: R$ 147.360,00 

Na primeira fase do projeto desenvolveu-se um 
estudo da viabilidade técnica e econômica para a fa
bricação de um penetrômetro eletrônico geo-refe
renciado de baixo custo. Foi construído um primeiro 
protótipo com a finalidade principal de identificar 
possíveis dificuldades tecnológicas e econômicas. O 
equipamento proposto tem a função de determinar o 
índice de cone (resistência do solo à penetração), em 
função da profundidade de penetração e da posição 
geo-referenciada do equipamento. Esse penetrôme
tro eletrônico proporcionará a obtenção de dados de 
maneira rápida, precisa e de baixo custo operacional 
para a confecção de mapas geo-referenciados de ca
madas de solo compactado. A construção do protóti
po inicial demonstrou a viabilidade técnica do desen
volvimento do produto comercial. Deverão ser 
construídas unidades piloto a serem cedidas tempo
rariamente, em caráter de demonstração, a institui
ções de pesquisas e empresas interessadas e capacitadas, 
com a finalidade de submetê-las à utilização normal 
e identificar eventuais pontos falhos. Pretende-se, 
ainda, ter um produto final destinado à comercializa
ção pela empresa associada ao projeto. A determina
ção da ocorrência de camadas de solo compactado é 
fundamental para os estudos científicos que necessi
tam do levantamento do controle local de áreas expe
rimentais e contribui para a determinação do estado 
físico do solo, tanto nos estudos pedológicos assim 
como naqueles que avaliam a relação máquina-solo
planta. O protótipo inicial do equipamento utiliza 
uma célula de cárga extensométrica como sensor de 
força de penetração. Um sensor eletrônico do tipo ul
tra-som é utilizado para medir a profundidade de pe
netração. A posição geo-referenciada, fornecida atra
vés de um GPS, é lida através de uma interface serial. 
Essa mesma interface é utilizada para a transferência 
dos dados do penetrômetro para um microcomputa
dor. Possui um banco de memória não volátil para 
armazenamento dos dados e um display, do tipo alfa
numérico, utilizado para a configuração e operação 
do equipamento, e visualização de resultados. 

m Estudo do Processo 
~ de Congelamento de Pães 

Coordenadora: 
Carmen Cecília Tadini 

Empresa: 
FMAIIS Indústria de Alimentos Ltda. 
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Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 23.400,00 I US$ 10.581,00 
Fase 2: R$ 58.082,00 I US$ 32.566,19 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo colo
car no mercado da panificação uma alternativa de 
produto congelado, para atender notadamente à for
te demanda das lojas de conveniência, incluindo lojas 
de supermercado e rodopostos. A pesquisa procurará 
trazer à luz o conhecimento das tecnologias envolvi
das nas diversas fases da produção de pães para fins 
de congelamento, notadamente os parâmetros de 
processo durante a fermentação, pré-assamento e le
vantamento das curvas de congelamento, bem como 
as condições ótimas de armazenamento e distribui
ção, com o objetivo de avaliar a rentabilidade do em
preendimento. O processamento industrial de fabri
cação do pão tem sido mecanizado e melhorado ao 
longo 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. Especificamente 
quanto aos pães industrializados, o segmento vem 
crescendo em volume de produção e de variedades. A 
produção e congelamento do pão envolve problemas 
como manter a viabilidade do fermento e seu poder 
fermentativo, manter as propriedades físicas da mas
sa e sua capacidade de reter o gás carbônico em rela
ção ao tempo de vida de prateleira. 

m Sistema Óptico de Posicionamento 
lill:l Automático de Telas (Sopat) 

Coordenador: 
Benedito Carlos da Silva 

Empresa: 
Akros Engenharia e Empreendimentos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 16.280,00 
Fase 2: R$ 156.400,00 

A presente pesquisa visa a desenvolver um Siste
ma Optico de Posicionamento Automático de Telas 
(Sopat), cujo objetivo é ser uma solução definitiva 
para um problema enfrentado pelas indústrias fabri
cantes de papel plano, responsável por um grande 
prejuízo financeiro. Esse problema ocorre no proces
so produtivo do papel, não só acarretando danos, 
mas, principalmente, causando a interrupção da 
produção para manutenção, com queda de produti
vidade. No início do ciclo de fabricação do papel 
existe um equipamento 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 esticada, 
ela gira em volta dos cilindros a uma velocidade de 
até 1.000 m/min. Como a superfície dos cilindros é 
plana, há a necessidade de um controle ativo da po
sição 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 ressalvas. Como agravante, o 
ambiente em questão está sujeito a temperaturas da 
ordem de l20°C, com alta umidade e vapores quími
cos. O Sopat pretende solucionar o problema de po
sicionamento 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 to
car o equipamento, imune às condições ambientais e 
em conjunto com um microcontrolador, a ser insta
lado fora do equipamento. 

m Desenvolvimento de Materiais 
Avançados para Eletrodos 
de Baterias Lítio-ron 

Coordenador: 
Antonio César Ferreira/ José Alberto 
Rodrigues Ferrão 

Empresa: 
UniTech Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 30.500,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 55.940,00 I US$ 99.979,30 

O presente projeto de pesquisa visa ao desenvol
vimento de materiais carbonáceos nacionais para se
rem empregados na fabricação de baterias de lítio
íon, produto composto por dois eletrodos que 
intercalam íons de lítio em eletrólitos orgânicos e sal 
de lítio. Os principais materiais utilizados como cá
todos são os óxidos litianados do tipo: LiMn204; Li
Co02 e LiNi02. E os principais materiais utilizados 
como anodos são compostos carbonáceos com es
trutura grafítica. Atualmente, as principais aplicaçõ
es para baterias de lítio-íon são aparelhos eletrônicos 
em geral, principalmente telefones celulares e com
putadores portáteis. As principais características 
dessas baterias são: alta capacidade reversível 
(mAh/g), alta densidade de energia (Wh/kg) e lon
gos ciclos de vida. Os principais materiais a serem 
estudados são: grafite natural; fibra de carbono; açú
car e bagaço da cana; grãos de café. Esses materiais 
têm apresentado grande potencial para aplicação em 
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baterias de lítio-íon. As principais propriedades que 
os materiais carbonáceos devem possuir, no caso, 
são: alta capacidade reversível para intercalar lítio e 
alta condutividade elétrica. A meta principal da Fase 
1 foi 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. 

5° EDITAL 

m 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 1: R$ 27.600,00 I US$ 12.400,00 

O presente trabalho propõe-se investigar os cha
mados linearizadores por pré-distorção, utilizados 
em sistemas de comunicação via satélite. Inicialmen
te, será investigada a solução para a Banda C de co
municações por satélite e, posteriormente, será ava
liada 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 amplificador a ser linearizado. 
Entre suas principais características está a larga faixa 
de operação e a capacidade de funcionar indepen
dentemente de alterações internas no amplificador. 
O desenvolvimento da tecnologia dos circuitos de 
modulação e compressão digital permite (e até exi
ge) que várias portadoras sejam transmitidas no 
mesmo 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 evi
tar interferências. Na tecnologia da comunicação via 
satélite, o uso de válvulas especiais é uma necessida
de. Nesse caso, dependendo da potência de trans
missão desejada, não existe similar em estado sólido 
ou, quando existe (para baixas potências), o preço é 
muito alto. Para a solução dos problemas de lineari
dade, os fabricantes têm adotado a sistemática de fa
zer com que os amplificadores de potência (HPAs) 
operem bastante abaixo da potência máxima que 

podem fornecer. Essa condição é chamada de back
off e, embora tecnicamente correta, tem um alto cus
to. Para resolver esse tipo de problema, a solução é a 
introdução de um linearizador, cuja finalidade é 
compensar as não-linearidades intrínsecas de ganho 
e fase do HPA. 

m Microscópio Óptico 
de Precisão com Estrutura 
à Base de Granito Sintético 

Coordenador: 
Fernando de Moraes Mendonça Ribeiro 

Empresa: 
MM Optics Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 45.420,00 

A MM Optics é uma empresa nova, mas com 
forte determinação em participar e promover inova
ção tecnológica no Brasil na área de óptica. Trata-se 
de uma microempresa que vem, com esforço, produ
zindo 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 essa experiência e já 
tendo participado de um importante projeto de de
senvolvimento 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 microscópio inovador, onde sua 
parte estrutural' é feita em granito sintético, melho
rando a estabilidade, diminuindo custos e tornando
o mais competitivo. O granito sintético é um mate
rial composto de brita natural de granito. Como 
material estrutural, o granito sintético proporciona 
excelentes características mecânicas, tais como: esta
bilidade mecânica secular, amortecimento interno 
cerca de oito vezes maior que os materiais tradicio
nais e elevada estabilidade térmica; flexibilidade ge
ométrica e a possibilidade de utilização de enxertos 
metálicos. Estaremos desenvolvendo um processo 
para moldagem do sistema estrutural do microscó
pio em granito sintético. O processo e a otimização 
da moldagem permitirão a produção de peças de 
qualidade em alta escala. Estabelecendo todo o pro
cedimento de produção das peças em granito sinté
tico, conjugaremos com as demais partes, ópticas e 
mecânicas, já em produção pela empresa, e chegare
mos a um microscópio de qualidade muito superior 
e baixo custo. Dessa forma desejamos conquistar o 
mercado interno e disputar o mercado externo. 
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