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ntender o caminho que a cé-
lula-tronco percorre no or-
ganismo após ser inserida

no corpo humano é a mais recen-
te linha de pesquisa multidis-
ciplinar iniciada na Unicamp. O
primeiro passo foi dado pela físi-
ca Tatiana Midori Martins Telles
Alves. A pesquisadora desenvol-
veu nanopartículas de óxido de
ferro sintetizadas por métodos
químicos adequadas às aplica-
ções biomédicas. Implantados nas
células, os dispositivos “rastreiam”

seu percurso.
Depois de vári-

os ensaios, Tatia-
na chegou a pro-
duzir o material
de tamanho ex-
tremamente re-

duzido, da ordem 5 a 15 nanôme-
tros (um nanômetro é equivalente
a um milionésimo de milímetro),
o que permitiu iniciar os testes
com as células-tronco. As na-
nopartículas possuem ainda po-
tencial para muitas outras apli-
cações, entre as quais a possibi-
lidade de detecção ultra-sensível
de doenças. “Não é fácil sinteti-
zar este tipo de material, que tem
características diferenciadas. Há
necessidade de se experimentar
várias técnicas diferentes”, ex-
plica a física.

Segundo o neurologista e profes-
sor da Faculdade de Ciências Médi-
cas (FCM), Li Li Min, que coordenou
os testes médicos, no caso das célu-
las-tronco, elas têm sido aponta-
das como uma das esperanças para
a cura de doenças. “As expectativas
são as mais animadoras possíveis.
É como se fosse a salvação para
muita coisa. No entanto, há mui-
tas dúvidas com relação às trans-
formações que elas podem ocasio-
nar e o seu percurso no corpo hu-
mano”, atesta o professor.

As pesquisas, neste sentido, con-
tribuem para que se conheça a bio-
logia e como a célula inserida se
desenvolve no organismo. Por
isso, a novidade do trabalho de
mestrado de Tatiana, que foi orien-
tada pelo professor Marcelo Kno-
bel, do Instituto de Física “Gleb
Wataghin” (IFGW) e pela doutora
Daniela Zanchet, do Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron, está
justamente em criar mecanismos
que consigam rastrear as células
e, conseqüentemente, prever o seu
comportamento.

As nanopartículas de óxido de
ferro, além de serem biocompa-

tíveis, também possuem propri-
edades magnéticas e, por isso,
podem ser usadas como agentes
de contraste em exames de resso-
nância magnética. Alguns estu-
dos internacionais já mostram a
eficiência do material para diag-
nósticos de enfermidades relacio-
nadas ao fígado. A questão, no
entanto, seria encontrar as medi-
das adequadas para melhor ab-
sorção pelas células e melhor vi-
sualização nos exames.

Nesta etapa, o trabalho se tor-
na complexo, pois é necessário
encontrar a técnica ideal para a
síntese. “São necessárias várias
experiências com solventes e tem-
peraturas altíssimas para que
sejam obtidas nanopartículas de
melhor qualidade em relação aos
modelos comerciais. Neste caso,
em especial, adotei a síntese por
decomposição térmica”, informa.

As vantagens do material desen-
volvido por Tatiana são inúmeras.
Ao contrário de outros modelos
existentes, as nanopartículas de
óxido de ferro são uniformes e esfé-
ricas, o que facilita o estudo de suas
propriedades magnéticas e apre-
senta potencial para aplicações
mais sofisticadas na área médica.

O processo de incorporação das
nanopartículas foi outro desafio
para a marcação celular devido à
necessidade de se utilizar um re-
cobrimento biocompatível e que
oferecesse uma resposta eficiente.

O professor Li Li Min destaca
que há um longo caminho a per-
correr até que se consigam os re-
sultados esperados nos testes.
Mas os estudos acerca do desen-
volvimento das nanopartículas
são animadores, avalia o cientis-
ta, pois consistem em uma etapa
fundamental para o prossegui-
mento das pesquisas.

Nanopartículas ‘rastreiam’ células-tronco
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livro de artista – obra de referência para
artistas plásticos – ganhou novas for-
mas no trabalho de mestrado desenvol-

vido por Hélio de Lima. Os modelos de suporte
são os mais variados: madeira, plástico, papel
e tecido, entre outros. Tanto é diferente e lúdico,
que o autor denominou a sua criação como “li-
vro brinquedo de artista”.

“O trabalho consiste em um diálogo entre a
arte e o brinquedo. Ao mesmo tempo em que re-
trata a obra do artista, a publicação também
pode ser manuseada até mesmo por crianças”,
explica Lima.

A proposta é que o livro não fique exposto em

consumidor não percebe, mas existe de-
terminado volume de água utilizado
por ele que não é cobrado pelas conces-

sionárias. Isto porque os medidores instalados
nas edificações não conseguem aferir as peque-
nas vazões que ocorrem quando a torneira de
bóia está fechando – com o reservatório quase
cheio. Por isso, ocorre o que as concessionárias
chamam de submedição de água.

“Na empresa, chama-se perda aparente ou
perda não-física e, embora o consumidor não pa-
gue por esta água, na composição do custo total
este valor pode ser considerado”, explica o enge-
nheiro Leonel Gomes Pereira que apresentou
dissertação de mestrado na Faculdade de Enge-
nharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC).

O índice perdido pela submedição é pouco
estudado pelas concessionárias e não se sabia ao
certo qual seria esta porcentagem. “Alguns cál-
culos apontam para uma perda entre 8% e 25%.
Além da margem ser grande, não são detalhados
os fatores determinantes e as características das
edificações”, afirma o engenheiro.

Orientado pela professora Marina Sangoi de
Oliveira Ilha, Pereira desenvolveu uma me-
todologia de cálculos para chegar ao índice de
perda, tomando como base 22 residências da
cidade de Campinas. No estudo, ele chegou à
marca de 15% de perda por parte das concessio-
nárias. “Trata-se de um valor extremamente

alto se for levado em consideração o volume de
água que é utilizado na residência. Significa dizer
que a cada 100 litros, 15 são perdidos”, revela.

O objetivo do engenheiro foi propor medidas
que melhorassem o desempenho do sistema de
abastecimento em residências. Por isso, insta-
lou medidores volumétricos, ou seja, com mai-
or capacidade de aferir os volumes gastos. A
questão, no entanto, é que este tipo de equipa-
mento não serviria como solução para o proble-
ma, pois tem um custo elevado.

Uma sugestão feita pelo pesquisador é a insta-
lação de hidrômetros de menor capacidade, me-
dida essa que já passou a ser implantada pela
concessionária de água e esgoto de Campinas.
Outra alternativa seria a instalação de outros
modelos de torneiras de bóias, ditas de alta va-
zão. “A questão é convencer o consumidor a ins-
talar um acessório que resultaria no aumento do
custo da água”, argumenta o engenheiro.

Pereira lembra ainda que os reservatórios de
água só existem em países menos desenvolvidos
em que não se tem confiabilidade no sistema de
abastecimento de água. No Brasil, a exigência é
das próprias concessionárias que não gostari-
am de sofrer penalidades pela falta no abasteci-
mento. Na opinião de Pereira, os reservatórios
acabam desempenhando o papel de vilão, pois a
água muito tempo parada fica vulnerável à con-
taminação. (R.C.S.)
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Um dos livros de Lima: publicação pode ser manuseada por crianças

O professor e neurologista Li
Li Min: estudos animadores

uma estante ou seja tomado como peça de cole-
ção de artistas, como normalmente ocorre com
este tipo de produto. O interesse é que seja aces-
sível ao público e – por que não? – vendido em
lojas.  “Basta que alguma editora se interesse”.

O artista plástico Hélio de Lima atribui a sua
inspiração aos desenhos feitos desde a infância.
Sempre apreciou a atividade, que culminou na
opção pelo curso de Artes Plásticas. Ao todo,
ele possui mais de 56 criações diferentes para
o livro de artista. No trabalho de mestrado,
orientado pela professora do Instituto de Artes
(IA) Anna Paula Silva Gouveia, Lima desenvol-
veu dez formatos inéditos. (R.C.S.)
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