
Introdução e Objetivos: 

 Buscando a criação de novos recursos multimídia, para tornar a educação em engenharia química atraente e dinâmica, trabalhos de pesquisa vêm sendo desenvolvidos no 

LaProM/DTF/FEQ/Unicamp, desde 2004 e todo o material desenvolvido até o momento está disponível no domínio público, http://www.fluidizacao.com.br, o qual integra em um só 

ambiente, explicações teóricas sobre a Tecnologia da Fluidização, animações, vídeos e applets. 

Com o intuito de dar continuidade aos esforços realizados para o site, buscou-se através deste projeto a criação de novos aplicativos e páginas para serem integrados ao portal, 

auxiliando as ferramentas de ensino já existentes. 

Metodologia: 

 Com relação aos trabalhos desenvolvidos pode-se dividir as produções em dois 

grupos: 

 O primeiro grupo contempla as novas páginas criadas já inseridas no portal, dando 

destaque para as páginas de conteúdo teórico e também à nova página de contato para 

os usuários. Esta atividade foi desenvolvida com o auxílio do software privado Adobe 

Dreamweaver, um ambiente de desenvolvimento com diversas funcionalidades que 

auxiliam a produção de páginas em PHP, HTML e Javascript, linguagens utilizadas no 

portal. 

 

 

 

 

 

 O segundo grupo de produção se refere aos softwares desenvolvidos durante o projeto. 

O primeiro a ser desenvolvido – o FBR_Distributor – teve como base um dos módulos 

de um antigo software privado do laboratório o SEREA. O segundo – Behelps_App – 

foi baseado no software Behelps desenvolvido pelo aluno Guilherme Esperidião. 

Ambos os softwares foram desenvolvidos em linguagem JAVA (versão 7u07) 

utilizando-se como ambiente de desensolvimento o IDE Netbeans (versão 7.1) que 

possui um framework muito completo para desenvolvimento de interfaces gráficas. 
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Conclusão: 

 Com o objetivo de enriquecer o conteúdo presente no Ambiente 

Web, as atividades desenvolvidas se mostraram favoráveis ao que era 

esperado. Com o conteúdo teórico reformulado e novos tópicos 

inseridos o portal desenvolve sua função educacional em busca de se 

tornar cada vez mais uma referência para o estudo da Tecnologia da 

Fluidização. 

 Os applets se inserem neste âmbito sendo ferramentas 

educacionais diferenciadas, que apesar de possuirem interfaces 

simples, trabalham com diversas fórmulas matemáticas e equações 

teóricas muito importantes para no estudo de leitos fluidizados. 

Novos tópicos teóricos Nova Página de Contato 

1) Novas Páginas do Portal: 

2) Novos Applets: 

FBR_Distributor 
Behelps_App 
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