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Uma incubadora artificial 
de ovos controlada por 
um sistema de lógica 
fuzzy, sem a necessidade 
das ações e decisões de 

um operador, é a mais nova proposta do 
Laboratório de Instrumentação e Con-
trole da Faculdade de Engenharia Agrí-
cola (Feagri). O sistema de controle 
foi simulado e demonstrou viabilidade 
por permitir capturar as ações do ope-
rador em determinadas situações que 
aperfeiçoam o processo de incubação, 
bem como a biorresposta dos embriões. 
O engenheiro Carlos Eduardo Bites 
Romanini, que apresentou dissertação 
de mestrado sobre o assunto na Feagri, 
explica que se trata de utilizar algo-
ritmos matemáticos para simulação 
computacional de um processo de 
controle extremamente complexo, que 
envolve a interação entre fenômenos 
bioquímicos e físicos.

Entre as principais vantagens da 
estratégia de controle proposta está a 
possibilidade de se adequar o ambiente 
de incubação às exigências de cada 
etapa do desenvolvimento do embrião, 
levando-se em conta sua biorresposta 
e permitindo, desta forma, aumentar 
a eclosão dos ovos e melhorar o sin-
cronismo de nascimento. Um aspecto 
importante de ser observado é a dificul-
dade encontrada para se ter acesso aos 
incubatórios, em razão dos segredos 

único para então desenvolver a parte 
computacional do sistema. A intenção 
foi, justamente, simular o processo, 
utilizando a lógica fuzzy. Ele lembra 
que na incubadora estudada podem ser 
alojados mais de 62 mil ovos de uma 
só vez. Por isso, a ideia de realizar ini-
cialmente uma simulação em ambiente 
computacional sem os riscos sanitários 
e operacionais do processo. 

Um sistema adequado, explica 
o professor Cappelli, deve levar em 
conta não só as variáveis ambientais 
da câmara de incubação, mas também 
a biorresposta dos embriões para se 
conseguir a melhor qualidade dos pin-
tinhos. Deve-se respeitar, por exemplo, 
as diferentes linhagens e suas exigên-
cias. Neste sentido, outros estudos de-
senvolvidos no Laboratório da Feagri 
contemplam a biorresposta do embrião 
através de biossensores que medem a 
temperatura do embrião e sua perda de 
massa durante o processo.

“Em geral, os processos tradicio-
nais controlam o ambiente interno, 
como temperatura e umidade, sem con-
siderar o comportamento do embrião. 
É como um sistema de ar condicionado 
que controla a temperatura ambiente 
e não contempla a sensação térmica 
das pessoas”, explica o pesquisador 
Claudio Kiyoshi Umezu, co-orientador 
do estudo. 

A pesquisa desenvolvida por Carlos 
Romanini terá continuidade na Bélgi-
ca, um dos países referência na área de 
incubação artificial de ovos.

educadora física Mariana Si-
mões Pimentel Gomes propõe    
em sua dissertação de mes-

trado apresentada na Faculdade de 
Educação Física (FEF) uma estrutura 
de planejamento para o ensino de lu-
tas para qualquer pessoa na iniciação, 
inclusive pessoas com deficiência. 
O método poderia ser aplicado, por 
exemplo, por professores de Educação 
Física interessados em implementar 
o conteúdo no ensino fundamental e 
médio para seus alunos. 

A educadora física argumenta que a 
prática é pouco usual nas escolas, uma 
vez que os interessados nas técnicas 
buscam o aprendizado em academias 
especializadas. A proposta da educa-
dora física, orientada pelo professor 
José Júlio Gavião de Almeida, con-
templa o ensino do que chamou de 
princípios condicionais que abordam 

Estudo realizado pelo en-
genheiro florestal Diego 
Machado Carrion Serrano 

comprova a viabilidade de o Bra-
sil produzir e exportar o pellets, 
um biocombustível sólido feito 
a partir dos resíduos da madeira 
gerados pela atividade florestal. 
Serrano explica que o pellets é 
bastante difundido em países da 
Europa como Itália, Dinamarca e 
Alemanha, onde é comum encon-
trar o bioenergético sendo usado 
no aquecimento residencial. Já 
na Suécia, Holanda e Bélgica, é 
utilizado em termoelétricas como 
forma de diminuir a emissão de 
gases de efeito estufa. “Trata-se de 
um mercado novo e em ascensão 
e o Brasil pode obter um ganho 
econômico neste cenário com a 
produção e exportação do pellets”, 
acredita o engenheiro. 

Os resultados da pesquisa, 
orientada pelo professor Arnaldo 

Incubadora artificial de ovos
dispensa decisões de operador

de operação de cada empresa. Os pes-
quisadores relataram que, sem o apoio 
das empresas Casp S/A e Perdigão 
Agroindustrial, dificilmente o estudo 
teria sido realizado. 

Segundo Romanini, o Brasil é o 
maior exportador de carne de frango 
do mundo e o terceiro maior produtor, 
sendo este segmento diretamente afeta-

do pelo sucesso da incubação artificial 
dos ovos.  “A ideia da incubadora é 
reproduzir a incubação natural feita 
pelas galinhas buscando atender as 
demandas metabólicas para o bom de-
senvolvimento do embrião. O mercado 
de incubação dos ovos é extremamente 
competitivo e opera com tecnologias 
na fronteira do conhecimento. Isto 

significa que uma pequena inovação 
tecnológica que vise a melhora na 
qualidade da incubação pode refletir 
em um alto ganho econômico”, desta-
ca o orientador da pesquisa, professor 
Nelson Luis Cappelli.

Num primeiro momento, Romanini 
estudou a dinâmica de funcionamento 
de uma incubadora real de estágio 

Estudo comprova viabilidade de biocombusível à base de resíduos
Cesar da Silva Walter, foram 
apresentados na Faculdade de 
Engenharia Mecânica (FEM). Na 
dissertação de mestrado, Serrano 
defende a criação de mecanismos 
que aproveitem as oportunidades 
que estão surgindo no mercado 
europeu. “Pela lógica, países 
tropicais são mais competitivos 
na atividade florestal devido ao 
clima. Enquanto na Finlândia ou 
Suécia – países também com forte 
segmento florestal – os ciclos de 
colheita florestal ultrapassam os 
60 anos, enquanto no Brasil, para 
o caso das coníferas ou pinus, gira 
em torno de 12 anos”, esclarece. 

O custo da matéria-prima é me-
nor e, embora haja o acréscimo em 
alguns custos – como o frete inter-
continental –, ainda assim o Brasil 
é competitivo, pelos cálculos do en-
genheiro feitos em meados de 2008. 
Ao final da pesquisa, Serrano tam-
bém fez as estimativas com base no 

recente cenário de recessão global 
e constatou um ganho ainda maior. 
“Mesmo com a queda no preço do 
pellets, a valorização do euro, bem 
como a queda nos custos do frete 
marítimo devido à desaceleração 
das exportações, compensaram o 
cenário de exportação do produto. 
Na verdade o que se observou foi 
um aumento significativo na renta-
bilidade do empreendimento, que já 
se mostrava viável antes desse novo 
cenário econômico”, argumenta 
Serrano. 

De acordo com o estudo, duas 
regiões oferecem maior potencial 
de produção da matéria-prima. São 
elas as regiões Norte e Sul, sendo 
que a Região Sul leva vantagem 
por possuir uma cadeia de pro-
dutos florestais fundamentais na 
silvicultura – florestas plantadas 
–, condição para se produzir o bi-
combustível de forma sustentável, 
enquanto a Região Norte poderia 

O engenheiro florestal Diego Serrano: “Os países tropicais 
são mais competitivos na atividade florestal”

o conteúdo de forma global, dando ao 
aluno a possibilidade de escolha futura 
por um ou outro tipo de luta. Além, é 

claro, de propiciar um maior leque de 
desenvolvimento motor e contribuir 
para o aspecto vocacional. 

Educadora física propõe método para ensino de lutas

Mariana 
Simões 
Pimentel 
Gomes, cuja 
dissertação foi 
apresentada na 
FEF: “O ensino 
fragmentado 
restringe o 
universo de 
possibilidades” 

sofrer com as restrições em razão 
das dificuldades de rastreamento 
da origem da biomassa.           

Segundo o engenheiro, o pellets 
é pouco conhecido no Brasil e não 
há incentivos para a sua adoção 
como alternativa energética. Ele 
acredita que uma das justificativas 
seja a falta de metas para a redução 
de emissão dos gases de efeito es-
tufa, além é claro do clima menos 
rigoroso, o que reduz a necessida-
de de calefação nas residências. 
“Entretanto, no setor industrial e 
de geração termoelétrica, haveria 
espaço para adoção desse biocom-
bustível como  fonte alternativa aos 
combustíveis fósseis ou mesmo em 
substituição aos resíduos florestais 
não beneficiados usados atualmen-
te em estado bruto, uma vez que o 
pellets  possui especificidades que 
favorecem a logística de transporte, 
o manuseio e a eficiência na quei-
ma”, conclui. (R.C.S.)

“O ensino fragmentado em moda-
lidades na iniciação tende a restringir 
o universo de possibilidades, não con-
templando contextos e personagens 
da pedagogia do esporte”, afirma. 
Segundo a educadora física, a ideia é 
desmistificar o conteúdo lutas dentro 
da Educação Física. Na sua maioria, os 
professores não utilizam aspectos desta 
categoria por entender que cada moda-
lidade possui características específicas 
e com história e filosofia próprias. 

Da forma como estruturou a propos-
ta, Mariana defende que o professor de 
Educação Física estaria apto a ministrar 
o conteúdo global, sem necessariamen-
te, ser mestre faixa-preta. Assim como 
ocorre nos jogos coletivos em que os 
princípios comuns de várias modalida-
des – vôlei, basquete e handebol – são 
passadas. “Trata-se de um conhecimen-
to da Educação Física passível de ser 

ensinado na educação formal e não-
formal, de maneira global, antecedendo 
o estágio especializado”, explica. 

Para a pesquisa, Mariana entrevis-
tou professores de Educação Física e 
mestres nas modalidades de lutas mais 
praticadas no Brasil: judô, jiu jitsu, 
taekwondo, karatê, kendo e esgrima. 
A partir das análises das respostas, de-
monstrou a disposição dos princípios 
condicionais: contato proposital, fusão 
ataque/defesa, oponente/alvo, imprevi-
sibilidade e regras. “Estas determinantes 
foram fundamentais para a compreensão 
e leitura da dinâmica interna de qualquer 
prática de luta”, explica. 

Como próxima etapa da pesquisa, 
no estudo de doutorado, Mariana pre-
tende testar a estrutura de planejamento 
com deficientes visuais, físicos, auditi-
vos e mentais para validar a proposta 
apresentada. (R.C.S.

O professor Nelson 
Luis Cappelli (à 

direita), orientador, e 
Carlos Eduardo Bites 
Romanini: interação 

entre fenômenos físicos 
e bioquímicos 
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