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s propriedades terapêuticas
da água mineral estão entre os
principais atrativos que levam
perto de 40% dos brasileiros

a consumi-la. Mas o consumidor deve
levar em conta também a qualidade e
os cuidados tomados antes e durante
o seu engarrafamento. Projetos de
novas embalagens desenvolvidos pelo
Departamento de Tecnologia de Ali-
mentos, da Faculdade de Engenharia
de Alimentos (FEA) da Unicamp, em
conjunto com a iniciativa privada, têm
o objetivo de garantir esta qualidade.

Há 23 anos trabalhando com embala-
gens, 11 deles em indústrias e partici-
pando de pesquisas da FEA, o professor
Carlos Anjos visitou empresas européias
em busca de novas alternativas para em-
balar água de fontes brasileiras. Ele vem
se ocupando de um novo garrafão de 20
litros retornável, que atenda totalmente
às mudanças de especificações determi-
nadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) visando à qua-
lidade e ao desempenho das embala-
gens utilizadas atualmente.

De acordo com o pesquisador, os gar-
rafões de polipropileno e policar-
bonato em uso não atendem a alguns
dos requisitos das normas citadas, apre-
sentando, por exemplo, dificuldade
de higienização e custo por quilo ele-
vado. Entre as propriedades exigidas
está a transparência – para que o con-
sumidor possa enxergar o produto – e
o material ideal é o poliéster ou polie-
tileno tereftalato (PET), que já está no
mercado. Carlos Anjos observa, no
entanto, que o PET é fabricado no sis-
tema de um estágio, quando as carac-
terísticas regionais do Brasil indicam
sua produção a partir de uma pré-for-
ma e uma sopradora acessível aos engar-
rafadores espalhados pelo país.

A partir da utilização de uma pré-for-
ma de PET, o professor analisa o desen-
volvimento de uma embalagem que fa-
cilite a higienização (sendo retornável,
ocorrem várias viagens) e impeça a al-
teração do sabor da água após o engar-
rafamento. Mas a principal vantagem,
em sua opinião, está na redução signi-
ficativa do custo devido ao menor peso

do material.
Carlos Anjos informa que

as pesquisas na FEA – dire-
cionadas à produção, qua-
lidade e facilidade no ma-
nuseio, transporte e esto-
cagem de alimentos – per-
mitem prever para breve o
descarte do garrafão de
água, por si uma garantiria
ao consumidor, à medida
que haveria apenas uma vi-
agem. O garrafão descartável, que vem
sendo estudado em parceria com uma
empresa nacional, deverá apresentar

valor agregado, sendo transformado em
fios, cordas, cerdas, roupas, etc. Hoje
ele está entre os materiais mais reci-
clados no Brasil, na proporção de 35%
do PET que é colocado no mercado. O
professor Anjos esteve recentemente
na Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Su-
íça e Itália, acompanhando uma empre-
sa transformadora de PET de Salvador,
para verificar os processos de recicla-
gem nesses países e dos quais também
tenta extrair a experiência em vasilhas
descartáveis de água. Indústrias como
Nestlé e Danone já investem nessas em-
balagens no exterior.

rovaNet é um sistema que permi-
te uma avaliação educacional via
Internet, contendo ferramentas
para criação, manipulação e dis-

ponibilização de questões e provas, pro-
movendo a interação entre professores
e alunos. Num ambiente acessível a usu-
ários que não dominam computadores,
é possível formular e responder exercí-
cios de múltipla escolha, preencher la-
cunas, dissertar ou mesmo resolver pa-
lavras cruzadas. É um projeto de mes-
trado desenvolvido pela pesquisadora
Vanessa Lia Righetto e orientado pelo
professor Pedro Luís Dias Peres, na Fa-
culdade de Engenharia Elétrica e de
Computação (FEEC) da Unicamp.

Com o objetivo de potencializar a dis-
ponibilidade de temas para estudos, o
ProvaNet também possibilita a utilização
de arquivos do tipo PDF, formato ampla-
mente difundido no meio acadêmico,
bem como imagens em HTML. Assim,
Vanessa facilitou o processo de constru-
ção e visualização, pois documentos já
elaborados podem ser imediatamente

utilizados, dispensando nova
formulação. Além disso, pode-
se publicar esses documentos
em ambiente Web garantindo
fidelidade à formatação origi-
nal.

O sistema contém funções es-
pecíficas para professores ou
alunos. Ele pede cadastramen-
to inicial para o mapeamento
do usuário, disponibilizando
então o ambiente apropriado:
a elaboração de provas ou a re-
alização delas. Os professores
têm condições de avaliar o de-
sempenho dos alunos cadastra-
dos e documentos previamente
criados desobrigam a introdu-
ção de enunciados por meio de
caixas de diálogo.

A avaliação de desempenho

em determina-
da prova acon-
tece individual
oucoletivamen-
te. Para isso, o
professor deve
escolher qual
prova analisar
dentre aquelas
criadas para u-
ma mesma dis-
ciplina. Ele tem acesso a todasasquestões
inseridas no ambiente, sempre fazendo a
buscadeacordocomadisciplina, assunto
e enunciado associado. A prova deve es-
tar anteriormente habilitada para que
possa ser resolvida pelo aluno.

Além de possibilitar a consulta quanto
ao desempenho dos alunos, o sistema
contém ambiente de simulação de pro-
vas, disponibilizado tanto para os profes-
sores como para os alunos. No ambien-
te de simulação, o aluno tem a possibili-
dade de realizar uma questão mais de
umavez, sendo informadosobreerrosou
acertos de forma imediata. (M.A.C)
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FEA busca embalagem ideal
Pesquisador desenvolve produto alternativo para embalar água de fontes brasileiras

concepção um pouco dife-
rente, porém sem afetar os
sistemas de enchimento e dis-
tribuição já existentes. Os pes-
quisadores esperam chegar a
uma forma que se adapte aos
suportes e filtros das residên-
cias, empresas e outros esta-
belecimentos.

Reciclagem – Os pesquisa-
dores da FEA buscam também

orientar sobre a importância da reci-
clagem. O PET, no caso, apresenta
reaproveitamento significativo por ter
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