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❑ Motiro: um arcabouço unificado para
caracterização automática do câncer colorretal
usando imagens in vivo de endomicroscopia
•
●

●

●

Alexandre Ferreira Ramos – alex.ramos@usp.br

A endomicroscopia permite a obtenção de vídeos e imagens do
cólon e reto, em nível microscópico, para rastreamento e
vigilância do câncer. Critérios quantitativos são necessários para
aprimorar os diagnósticos obtidos usando as imagens de
endomicroscopia.
O Motiro é um software automático de apoio a decisão clínica que
unifica análises quantitativas que podem ser usadas no auxílio ao
diagnóstico e no acompanhamento de pacientes com câncer
colorretal.

● A figura apresenta as características
A caracterização do cólon pode contribuir para redução no papel
avaliadas após a detecção automática das
da subjetividade na análise do patologista e na proposição de uma
estruturas elípticas, criptas, do tecido do
agenda de acompanhamento do paciente com este tipo de câncer.
cólon saudável.
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❑ Kelvin-Helmholtz versus Tearing Instability: What
Drives Turbulence in Stochastic Reconnection?
•

Prof. Dr. Diego Falceta Gonçalves
e-mail dfalceta@usp.br
•

Este trabalho foi publicado na prestigiosa The Astrophysical Journal e versa
sobre a descoberta da origem da turbulência auto-induzida em regiões de
reconexão magnética. A taxa de reconexão magnética é aumentada
vertiginosamente quando as superfícies de contato são turbulentas. A
descoberta de que as próprias correntes induzidas durante a reconexão
magnética promovem o crescimento de turbulência através de instabilidades
magnetohidrodinâmicas, em especial a Kelvin-Helmholtz, explica, pela
primeira vez, porque as taxas de reconexão nos plasmas astrofísicos de
baixa resistividade podem ser tão altas. Sendo plasmas de baixa densidade,
a baixa resistividade desses meios impediria a reconexão rápida.
Turbulência natural e autoinduzida é responsável pela fragmentação das
superfícies de corrente, contornando a barreira física produzida pela baixa
resistividade. A aplicação da teoria extrapola as explicações dos fenômenos
astrofísicos, e pode influenciar a compreensão de perturbações em
dispositivos de fusão nuclear na Terra. O trabalho foi produzido através de
simulações numéricas de alta resolução com o Cluster Hydra, lotado na
EACH-USP. São coautores do trabalho: Grzegorz Kowal, Alexander Lazarian
e Ethan Vishniac.
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Definição de Uma Estratégia para
Apoiar a Avaliação da Usabilidade de
Sistemas com foco em Ambientes de
Monitoramento da Biodiversidade, de
Mudanças Climáticas e de Doenças
Sazonais
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Produção de energia a partir
de resíduos em sistemas
bioeletroquímicos (SBE)
Trata-se de uma tecnologia que converte,
pela atividade biológica, compostos
biodegradáveis diretamente em corrente
elétrica. O SBE do presente projeto é uma
Célula a combustível microbiana
(biobateria)
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Contabilidade de emissões de CO2 aplicada a bioenergia com captura e
estocagem/uso do carbono (CCS/CCU).

Sérgio Almeida Pacca – spacca@usp.br
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Contabilidade de emissões de CO2 aplicada a bioenergia com captura e
estocagem/uso do carbono (CCS/CCU).
A imagem apresenta dois artigos nos quais colaboramos. Realizamos pesquisa na área de
quantificação das emissões de CO2 em tecnologias convencionais de conversão da
energia da biomassa (etanol, bioletricidade, carvão vegetal). Temos um interesse
especial na captura e no uso do CO2 da fermentação do mosto. As análises indicam que a
combinação de tecnologias disponíveis podem reduzir as emissões, mesmo quando a
mudança no uso do solo para produzir a biomassa é contabilizada no balanço de emissão
dos produtos. A combinação da captura e estocagem do CO2 com a conversão da
biomassa da cana-de-açúcar, implica em vetores energéticos com emissões negativas.
Assim temos interesse em desenvolver e avaliar projetos de bioenergia com captura e
estocagem do carbono e captura e uso do carbono. Além da análise energética e de
emissões temos realizado avaliações econômicas das propostas apresentadas.
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