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                                                                APRESENTAÇÃO 
 

     A organização, objetivos e resultados obtidos durante o 6º ano (abril de 2014 a março 2015) do Instituto NAMITEC 

será apresentado neste relatório.  

     O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia NAMITEC tem como objetivo fazer avançar a pesquisa e 

desenvolvimento de sistemas micro e nano-eletromecânicos inteligentes para uso em redes de sensores e sistemas 

embebidos e auto-ajustáveis, entre outros. As aplicações incluem a agricultura de precisão, a protecção do ambiente, 

processamento de energia, instrumentação biomédica, indústrias automotiva e aeroespacial e telecomunicações. Dentro 

deste contexto, os principais objetivos deste projeto são a pesquisa e desenvolvimento de (a) sistemas-em-chip e redes 

de sensores, (b) metodologia de projeto e teste de circuitos integrados e ferramentas de EDA para baixo consumo de 

energia e tolerantes a falhas, do tipo analógico, RF e digitais, (c) dispositivos de micro e nano-eletromecânicos, foto- e 

optoeletrônicos, bem como os processos de integração e de empacotamento para MEMS e NEMS, (d) materiais e 

processos para a fabricação de micro e nano-dispositivos integrados e circuitos . 

    Este projeto é um follow-up dos projetos NAMITEC anteriores do "Programa Instituto do Milênio", durante suas 

duas fases, a primeira 2001-2005 e a segunda de 2005 a 2008. Ele inclui tanto algumas atividades em curso do projeto 

anterior como bem como um conjunto de novas actividades em domínios de investigação promissores, tais como a 

eletrônica de grafeno, células solares orgânicas, novos sensores. Ademais, o NAMITEC é inserido na política industrial 

brasileira que visa desenvolver a indústria de semicondutores. Especialmente, NAMITEC proporciona uma interação 

entre academia e indústria, somando-se iniciativas como SIBRATEC (Sistema Brasileiro de Tecnologia), o Programa 

CI-Brasil e contribuindo para o desenvolvimento dos recursos humanos. Pesquisadores do grupo NAMITEC, afiliados 

com várias instituições de ensino e pesquisa em todo o país, trabalham em um amplo espectro de disciplinas como a 

Física, Química, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica / Eletrônica, e Agricultura e Pecuária (EMBRAPA). 

Nossa equipe é composta agora de 124 pesquisadores, dos quais 46 são pesquisadores bolsista PQ do CNPq, de 25 

instituições em 13 estados, abrangendo as cinco regiões geográficas brasileiras. Notável é a filiação de um número 

considerável de grupos emergentes do norte e nordeste do país, contribuindo deste modo para o desenvolvimento de 

pesquisas nessas áreas. 

     Nosso grupo coopera com várias equipes e empresas nacionais e internacionais de pesquisa. A longa tradição de 

cooperação internacional das nossas instituições, juntamente com fortes laços com empresas locais demonstram o 

esforço do nosso grupo na transferência de conhecimentos e de apoio para o desenvolvimento industrial da nossa nação. 

     NAMITEC tem sua sede localizada no CTI Renato Archer em Campinas e é gerido por um comitê composto por 

cinco membros: Jacobus W. Swart - coordenador, da Unicamp (ex-diretor do CTI), Raimundo Freire, vice-coordenador, 

desde UFCG, Altamiro Susin , da UFRGS, Linnyer Ruiz, da UEM e Nilton Morimoto, da USP. As atividades são 

organizadas em 8 áreas, cada um com um coordenador específico, como indicado no relatório. Os resultados de cada 

uma dessas áreas serão detalhados. Em abril de 2014, o diretor do CTI requisitou a secretária do NAMITEC para outras 

funções, sem um substituto equivalente. Adriana Nishimura serviu como secretária do NAMITEC por 5 anos, com alta 

qualidade do trabalho. Esta mudança no apoio institucional está afetando a disponibilidade e / ou qualidade das 

informações para este relatório e também afeta de alguma forma a adminstração do NAMITEC. 

     Este ano foi planejado para ser o último ano do projeto. No entanto, devido à demora para a nova chamada no 

programa INCT, foi sugerido pelo CNPq para solicitar uma extensão de um ano para o presente projeto, sem oferecer 

orçamento adicional. Esse fato, além do atraso da CAPES na oferta de bolsas de estudo adicionais após os três 

primeiros anos do projeto trouxe a uma escassez de bolsas para NAMITEC. Depois de outubro de 2013, todas as nossas 

bolsas DTI por CNPq foram interrompidos e apenas um número limitado de bolsas de IC poderia ser mantida, até 

agosto de 2014. Esta falta de bolsas está afetando negativamente a produtividade de algumas de nossas atividades. 

Apesar destas limitações e dificuldades, a rede teve bons indicadores de produtividade, como mostrado no relatório. 

Jacobus W. Swart 

Coordenador 
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INCT de Sistemas Micro e Nanoeletrônicas – NAMITEC 

Processos No. 573738/2008-4 (CNPq) e 2008/57862-6 (FAPESP) 

 

Relatório de Atividades do Período – março de 2014 a abril de 2015 

 

ÁREA A1 -  REDES DE SENSORES SEM FIO (RSSF) 

 

A área A1 desenvolve aplicações de RSSF e os componentes de software e 

hardware para sua implementação. Enquanto as demais áreas desenvolvem 

componentes, sensores e circuitos, a área A1 demonstra a sua utilização em aplicações 

de interesse econômico e social. Os trabalhos estão reunidos em três atividades: 

aplicações Ecológicas, aplicações em Agro-Pecuária e o desenvolvimento de Sistemas 

em Chip. A seguir são apresentadas as atividades e as tarefas a elas associadas.  

 

 Atividades: 

 

A1.1 - Redes de Sensores Sem Fio Ecológicas  

A1.2 - Redes de Sensores Sem Fio Agro-Pecuárias  

A1.3 - Desenvolvimento de SoC para RSSF  

 

Tarefas da Atividade A1.1:  

•   Ecologia Acústica e Visual, incluindo a monitoração de sapos, pássaros, peixe elétrico, 

borboletas, etc, usando sensores de áudio e de imagens. 

•   Ecologia Urbana, incluindo a monitoração de variáveis ambientais visando mudanças 

climáticas. Por exemplo: monitoração de espaços urbanos (internos e ao ar livre) 

considerando a proposição de espaços inteligentes.  

 

 Tarefas da Atividade A1.2:  

•   Monitoração pós-colheita   

•   Monitoração de granjas  



6 

 

•   Monitoração de culturas de cana de açúcar  

•   Rastreamento bovino  

 

Tarefas da Atividade A1.3:  

•   Desenvolvimento de nós sensores  

•   Desenvolvimento de um processador de 16 bits e respectiva toolchain 

•   Desenvolvimento de um modelo de consumo de energia para as RSSF  

•   Desenvolvimento e prototipação em FPGA de System on Chip para RSSF  

 •   Prototipação em silício de IPs para RSSF  

 •   Integração de Ambientes de Desenvolvimento para RSSF  

 •   Porte de aplicações para RSSF em FPGA para verificação e avaliação do SoC  

 

Resumo dos resultados da Atividade A1.1:  

Tarefa 1:  Desenvolvimento de Soluções para Rede de sensores sem fio Ecológicas 

e Urbanas  

Neste último ano foram finalizados os protótipos desenvolvidos no contexto do INCT 

NAMITEC e que serviram como prova dos conceitos propostos como requisitos funcionais 

para o projeto de elementos de hardware e software a serem usados em Rede de 

Sensores Sem Fio.  A lista dos protótipos segue abaixo e considera aplicações de RSSF 

urbanas e não urbanas:  

(i) Um sistema de mobilidade urbana e monitoração de índice de conforto humano 

foi desenvolvido e testado no transporte coletivo da cidade de Maringá. O Sistema permite 

aos usuários descobrir uma linha de ônibus para deslocamento origem-destino, monitorar 

a localização dos ônibus na linha escolhida para o deslocamento, receber informações de 

número de ocupantes, temperatura no interior do coletivo, nível de ruído, e tempo 

aproximado de chegada do coletivo no ponto de embarque e tempo aproximado até o 

destino. A mobilidade de toda a frota pode ser usada para determinar os índices de 

mobilidade urbana e os parâmetros ambientais coletados podem ser disponibilizados para 

diferentes fins. Foram utilizados smartphones com internet móvel e GPS dentro dos 

ônibus monitorados bem como nós sensores sem fio responsáveis pela auto-organização 

em rede e coleta de parâmetros ambientais. Neste protótipo o usuário pode participar do 

sistema inserido suas impressões sobre o tráfego, condições do coletivo, etc tornando-se 

parte “multidão” necessária para o ambiente crowdsensing proposto. 
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(ii) Uma ferramenta de acompanhamento da monitoração de anfíbios anuros  está 

disponível para ecólogos, biólogos e outros profissionais. Esta ferramenta pode ser 

customizada considerando-se outras espécies, tais como borboletas, peixe elétrico, 

pássaros e abelhas. Há uma dissertação de mestrado em andamento desenvolvendo 

algoritmos de processamento de sinais considerando o canto de pássaros e um trabalho 

de graduação considerando a monitoração de abelhas na Fazenda Iguatemi da UEM em 

parceria com o Departamento de Zootecnia. 

(iii) Uma casa inteligente que monitora parâmetros tais como temperatura, 

iluminação, radiação solar, ruído e controla janelas, portas, aparelhos de ar condicionado 

e outros equipamentos com objetivo de economizar energia, ser sustentável e auxiliar a 

geração sanduíche (pais que cuidam dos filhos e de seus pais) vem sendo desenvolvida e 

apresentada nos estandes de eventos como prova de conceitos e com a finalidade de 

popularizar a ciência. Uma customização desta casa usando nós sensores MicaZ e 

câmeras CMU foi desenvolvida para monitorar a rotina de idosos e outros protótipos 

foram desenvolvidos a partir deste arcabouço, sendo eles: 

Protótipo de Monitoração de Índice de Conforto Humano; 

Protótipo demonstrador de controle de acesso  de   usuários   utilizando   RFID;   

Protótipo de irrigação   de   precisão   utilizando   RSSF;   

Protótipo de Mobilidade e Controle de um carro (miniatura);  

Protótipo de utilizando Raspberry PI  e knect; 

Protótipo de Casa Inteligente usando Rede de Sensores Sem Fio. 

(iv) Três protótipos de rede de sensores usando hardware livre foram concluídos, 

sendo eles: 

Um sistema de monitoração de Índice de Conforto Humano usando um nó sensor 

projetado com Arduino Nano (ATMega328) funcionando com um módulo de 2.4GHz, um 

sensor de pressão e temperatura BMP085 e um sensor de umidade e temperatura 

DHT22. Esse nó envia periodicamente a leitura dos sensores para o sink em um burst de 

32bytes a cada 1s. O nó sink utiliza um Arduino Uno (ATMega328), também com um 

módulo de 2.4GHz e um módulo ethernet HR9111105A. Ele recebe a transmissão do nó 

remoto (payload de 32bytes), e monta uma requisição REST para um servidor HTTP 

(escrito em python) e envia pelo módulo ethernet por TCP/IP 

 Uma camiseta bafômetro foi desenvolvida usando plataforma de hardware livre 

Arduíno Lily Pad (lavável), sensores de teor etílico, linhas condutivas e LEDS que foram 

bordados em uma camiseta que acende ao se detectar presença de álcool no hálito do 

usuário; 



8 

 

Uma camiseta que monitora CO a ser utilizada por idosos nas atividades de 

exercício ao ar livre. A camiseta que foi construída com plataforma de hardware livre 

Arduíno Lily Pad (lavável), sensores de monóxido de carbono, linhas condutivas e LEDS 

que foram bordados em uma camiseta que acende ao se detectar índice de monóxido de 

carbono inadequado à prática de atividade física. 

(v) Um nó sensor chamado de Manna Acoustic Node for Amphibian monitoring, 

MANA-m (UEM). Esta é uma solução de nó sensor baseado no microcontrolador Atmel 

AVR32, no nós sensor MicaZ e usando Transformada Rápida de Fourier para se realizar 

o protótipo de ecologia acústica e monitoração de habitat dos anfíbios anuros. O nó 

desenvolvido é capaz de coletar dados acústicos, em particular vocal dos anuros, 

processar estes dados e identificar a espécie. A solução também inclui a monitoração de 

variáveis ambientais, quais sejam temperatura, pressão atmosférica, umidade, 

luminosidade. 

(vi) Uma solução para redes veiculares foi desenvolvida como prova de conceitos do 

uso de redes de sensores com mobilidade e associadas a outras áreas. O avanço das 

aplicações de redes veiculares surge da demanda por soluções que proporcionem 

entrega de conteúdo para veículos e seus passageiros. Um conceito potencialmente útil 

nesse caso é o de replicação de conteúdo. No entanto, as características específicas das 

redes veiculares, como topologia altamente dinâmica, mudanças na densidade da rede, e 

natureza de larga escala, tornam a realização desse processo ainda mais complexa.  

Como resultado do trabalho desenvolvido na atividade de RSSF urbanas, uma solução 

para redes veiculares foi desenvolvida considerando a escolha de veículos (nós da rede 

móvel) como réplicas com base nos seus pontos de origem-destino, de maneira a 

balancear a distribuição dos conteúdos replicados e, consequentemente, aumentar a 

disponibilidade dos mesmos. Resultados do trabalho desenvolvido mostraram que foi 

possível alcançar uma alta taxa de disponibilidade de conteúdo, e ainda assim 

economizar recursos de comunicação. 

(vii) Um Com o avanço das aplicações de redes veiculares, surge a demanda por 

soluções que proporcionem entrega de conteúdo para veículos e seus passageiros. Um 

conceito potencialmente útil nesse caso é o de replicação de conteúdo. No entanto, as 

características específicas das redes veiculares, como topologia altamente dinâmica, 

mudanças na densidade da rede, e natureza de larga escala, tornam a realização desse 

processo ainda mais complexa. Neste trabalho, propomos e avaliamos uma solução que 

escolhe veículos como réplicas com base nos seus pontos de origem-destino, de maneira 

a balancear a distribuição dos conteúdos replicados e, consequentemente, aumentar a 

disponibilidade dos mesmos. Resultados de simulação mostraram que foi possível 

alcançar uma alta taxa de disponibilidade de conteúdo, e ainda assim economizar 

recursos de comunicação. 
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Tarefa 2:  Aquisição de Conhecimentos do NAMImote e Desenvolvimento de 

aplicações   

 Neste último ano foram finalizadas as tarefas de análise e avaliação do  NAMImote. 

Os resultados apontam para uma nova versão do hardware considerando o uso de rádios 

de menor consumo e alcance bem como o desenvolvimento de protocolos multi saltos 

para que se consiga uma rede de sensores sem fio de centenas a milhares de nós a ser 

usada em aplicações de áreas remotas e hostis. 

   

Tarefa 3:   Desenvolvimento   de   novos   módulos   e   atualizações   do   

MannaSim   (Ferramenta   de  Simulação de RSSF baseado em NS)  

 MannaSim é uma extensão para a ferramenta de simulação de redes NS-2 para 

simular Redes de Sensores sem Fio (RSSF). Os novos módulos desenvolvidos 

contemplam dois importantes pontos para a simulação de consumo de energia em uma 

RSSF. O primeiro é um modelo de estimativa do número de ciclos de clock gastos no 

código que é executado no nó sensor. E o segundo é um modelo de consumo de energia 

da bateria do nó sensor mais realista, o qual é baseado na taxa de descarga da bateria e 

contempla fatores como a temperatura do ambiente em que o nó sensor se encontra. 

 

Resumo dos resultados da Atividade A1.2:  

Tarefa 1: Desenvolvimento de uma RRSF aplicada a medições em agricultura 

 Foram desenvolvidos unidades de monitoração compostas por um sensor 

capacitivo de umidade do solo e comunicação ZigBee. Para tornar o sistema auto-

suficiente do ponto de vista elétrico, foram desenvolvidos controladores de carga para 

painéis fotovoltaicos. O sistema poderá contar com um software de monitoração e 

controle, que ainda precisa evoluir, pois a central de monitoração e controle, previamente 

desenvolvida com microcontroladores PIC se mostrou limitada do ponto de vista de 

memória e processamento, portanto, projeta-se desenvolvê-la com processadores ARM, 

que possam embarcar sistemas operacionais. Um sensor de umidade do solo de baixo 

custo que está em processo de testes pelo Professor da UFPB, Euler Macedo, deverá 

substituir o comercial que já está em uso, pois o maior custo de aquisição relacionado ao 

sistema está relacionado ao sensor. 

 Uma rede de sensores sem fio foi desenvolvida para ser aplicada em medições em 

agricultura. Na fase inicial foi desenvolvido um sistema de irrigação automatizado. Para 

realizar o controle das estações de irrigação, assim como realizar as medições nos 

sensores de umidade, foi utilizado o microcontrolador PIC18F452 . Para realizar a 

comunicação sem fio, foi utilizado o módulo ZigBee. Para realizar a medição da umidade 

do solo foi desenvolvido um sensor capacitivo de umidade. Foi desenvolvida uma 
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biblioteca escrita na linguagem C para comunicar o microcontrolador com o ZigBee. 

Foram feitas também a caracterização dos sensores e o desenvolvimento de um 

datalogger para realizar a leitura dos sensores. Adicionalmente foi desenvolvido um 

sistema de carregamento de baterias com painéis solares, que tem como objetivo tornar o 

sistema autônomo. 

 Foram utilizados módulos XBee-Pro Série 2 da Maxtream® devido ao seu alcance 

elevado (até 1,6 km) e a facilidade de implementação. Cada estação de medição de 

umidade de solo possui um transceiver ZigBee configurado como dispositivo final. O 

dispositivo é responsável pelo envio das informações acerca da umidade do solo da 

região em interesse. Outra funcionalidade bastante atrativa desse tipo de transceiver, é a 

possibilidade de operação tipo sleep mode, ou seja, o módulo Zigbee opera em instantes 

de tempo pré-estabelecidos, e hiberna no tempo restante, possibilitando um aumento da 

autonomia das baterias que o alimenta. 

 As principais informações enviadas pelos módulos Zigbee são: as informações de 

umidade do solo, temperatura do ambiente, umidade do ar e nível de carga das baterias. 

Por ser um dispositivo com transmissão bidirecional, cada módulo também permite o 

recebimento de comandos de ativação e desativação de bombas de irrigação além de 

comandos de solicitação de medições instantâneas. Após a recepção dos dados pela 

central, as informações de interesse são apresentadas em forma de gráficos e relatórios 

na tela de um computador. 

 Foi desenvolvido também um sistema de alimentação por energia solar, de forma 

que o equipamento se tornasse auto-suficiente do ponto de vista energético. Nesta etapa 

foi projetado e montado em laboratório um controlador de carga de baterias de NiMH 

microcontrolado que implementa o algoritmo MPPT (maximum power point tracker), 

extraindo assim sempre a maior potência disponível no painel fotovoltáico. 

Adicionalmente, foi desenvolvido um sistema de controle de carregamento por 

temperatura, ou seja, a temperatura da bateria é verificada em tempo real para que seja 

identificado o momento exato de sua carga completa. Todas essas tecnologias 

implementadas garantem o funcionamento satisfatório e a durabilidade das baterias. A 

figura 1 ilustra o circuito desenvolvido do controlador de carga. 

 Para realizar a medição da umidade do solo, foram desenvolvidos sensores 

capacitivos de umidade. Esses sensores monitoram a umidade do solo e têm seu 

princípio de funcionamento baseado na variação da capacitância elétrica, de acordo com 

a variação da quantidade de água presente no solo analisado. Um oscilador foi usado e a 

frequência de oscilação era função dessa capacitância. A variação da frequência causada 

pela alteração da capacitância é convertida para uma variação de tensão. Os sensores 

capacitivos de umidade, foram obtidos junto ao Departamento de Física. Eles foram 

confeccionados na forma retangular, em placas de circuito impresso, cobertas por um 

verniz, que serve para evitar a oxidação das placas de cobre e, principalmente, eliminar o 
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possível efeito de condução de cargas elétricas através do dielétrico. A placa também foi 

encapsulada com uma resina, como meio de proteção, evitando danos externos (figura 2). 

 Para a realização dos experimentos foi necessário a calibração do sensor. Para 

este fim, foi usado um recipiente fechado com pequenos furos na parte inferior, permitindo 

que a água escoe para fora deste. Em seguida, colocou-se o solo encharcado de água no 

recipiente e introduziu-se os sensores. Foram realizadas medições da capacitância todos 

os dias, até que a quantidade de água no recipiente fosse bastante pequena. Por fim, com 

o auxílio de uma balança digital, pesava-se diariamente o solo, para assim encontrar-se a 

massa relativa de água no solo (figura 3). 

 

Tarefa 2: Rede de sensores sem fio de baixo custo para monitoramento de emissões 

de gases em agricultura 

 Foi alocado um bolsista de IC (com bolsa PIBIC/UFPB) para o estudo do namimote 

(recebido no momento do 7º Workshop INCT NAMITEC em Campinas). Este bolsista está 

trabalhando também na construção de um nó sensor extremamente simples (denominado 

de SAPmote, Simple As Possible Mote). Também foi alocada uma bolsista (com bolsa 

PIBIC/UFPB) para o desenvolvimento do algoritmo de monitoramento de baixo custo 

baseado em códigos corretores de erros. Ela, com o apoio do Prof. Francisco Marcos de 

Assis da UFCG, estão realizando estudos na área de códigos e realizando reuniões 

frequentes na UFCG e UFPB a fim de sincronizar as atividades. Este algoritmo é previsto 

ser executado no SAPmote ou no NAMImote e possibilitará o uso de detectores de baixo 

custo, baixa demanda de energia e com reduzida complexidade computacional dos 

motes. Ademais, foi alocado o mestrando Tarcísio Oliveira (PPGEE/UFPB) para o estudo 

de esquemas de suprimento de energia ao nó sensor de concentração de gases. A 

princípio, ele está focado em colheita de energia via indução magnética. Em termos de 

materiais, foi comprado o Jlink/JTAG Debugger, com recursos de outro projeto, a fim de 

incrementar os estudos do NAMImote, mas até o presente momento o fornecedor ainda 

não o enviou. Entretanto, o ambiente de programação do NAMImote já foi instalado com 

sucesso. 

 Já foi recebido o Jlink/JTAG Debugger para programação do MC1322, 

microcontrolador do NAMIMOTE. Entretanto, o bolsista Victor Miranda, ao findar sua 

bolsa, solicitou sair do projeto de pesquisa, visto que ele vai montar uma empresa de 

tecnologia tendo como base os conhecimentos adquiridos na pesquisa. Foi então 

selecionado o bolsista José Henrique que iniciou os estudos de RSSF, do NAMIMOTE e 

do microcontrolador nRF24LE1 (Ultra low power 2.4GHz RF System-on-Chip (SoC) for 

2.4GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) band operation). O nRF24LE1 inclui um 

core RF transceiver 2.4GHz e uma CPU 8-bit, 8051, e memória flash embarcada, 

conforme figura 4, e poderá vir a ser base para o SAPMOTE, pois consome somente 

11mW com o rádio ativo. Adicionalmente, o aluno de mestrado, Tarcísio Oliveira, está 

desenvolvendo um sistema de recuperação de energia via ruído magnético para 
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alimentação do nó a ser construído e do NAMIMOTE. A bolsista Elisa continua os estudos 

do algoritmo de fusão de dados, mas pela área de códigos corretores de erro ser muito 

avançada para IC, ainda não se teve o resultado esperado. 

 Iniciou-se a construção de um nó de baixo custo e de baixo consumo de energia 

(figura 5), denominado de SAPmote com arquitetura Simple-As-Possible, ou seja, tenha o 

mínimo de componentes possível e que realize a função de leitura de sensor e 

comunicação de dados. O nó será baseado no SOC nRF24LE1 da Nordic. Uma placa 

própria está sendo desenvolvida incluindo uma antena patch. Nesta fase, o mestrando 

Bruno Arruda e os bolsistas de IC Jéssica Madruga de Miranda Henriques e Rodrigo 

Nascimento Toledo foram adicionados à equipe. 

 Está em estudo, para a construção do nó-sensor pretendido, o uso do SAPmote 

com o sensor resistivo AS-MLC, que é um sensor de baixo consumo e alta sensibilidade 

ao monóxido de carbono (0,5 a 500 ppm) e que consome 35mW à 2,3V numa 

temperatura de operação de 270°C. O AS-MLC é um sensor de pequeno porte com chip 

medindo 2mm² e, quando incluindo uma cápsula para este chip, o tamanho aumenta 

10mm de diâmetro e 11mm de altura. A alimentação do nó, ainda em pesquisa, será por 

colheita de energia por indução magnética ou por geração termoelétrica. Ainda é 

necessário pesquisar por uma antena que proporcione aos nós maior alcance na 

comunicação entre eles. Em contrapartida, já foi desenvolvido um desenho preliminar da 

placa de circuito impresso do nó sensor. Esta tem 14,7mm x 16,6mm. A ideia é que este 

nó sensor tenha shields empilhados, ou seja, uma placa de circuito impresso para a 

unidade de alimentação, outra módulo para a unidade processamento (SoC e Antena) e 

outra para a unidade de sensor. O firmware dos nós, pela pesquisa do Rodrigo 

Nascimento Toledo, será baseado em códigos corretores de erro a fim de gerar a menor 

quantidade possível de troca de informação entre os nós e, assim, diminuir o consumo de 

energia. 

 Foram realizados estudos e experimentos a fim de desenvolver meios de se 

alimentar os nós sensores em ambientes agrícolas. Optou-se pelo desenvolvimento de 

sistema de colheita de energia por gradiente de temperatura a base de geradores 

termoelétricos (TEG) à semicondutor. As atividades consistiram em realizar experimentos 

com o TEG modelo TEG241-1.0-1.2 da EVERREDtronic da China para obtenção da curva 

∆T x ∆V para comparação com um modelo matemático disponível na literatura científica. 

Para controle da temperatura, utilizou um outro TEG (do mesmo modelo) mas, neste 

caso, aproveitando-o 

temperatura) e um dissipador de calor.  O mestrando Júlio Veras do PPGEE/UFPB e o 

bolsista PNPD Ewerton Cleudson de Sousa Melo realizaram os estudos e os 

experimentos. 

 Considerando colheita por termoeletricidade para alimentação do nó sensor, o 

mestrado Júlio Cezar de Cerqueira Véras projetou e construiu um sistema completo de 

teste de TEG (Thermoelectric Generator) baseado em controladores digitais em LabView, 
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atuadores eletrônicos e módulos termoelétricos TEM (Thermoelectric Module) para a 

geração de gradientes de temperatura pré-definidos. O sistema mostrou-se 

completamente funcional e pode controlar gradientes de temperaturas de -35ºC até +35ºC 

com tempo de acomodação em torno de 1 minuto. Com a construção deste sistema (que 

está em fase de busca prévia para verificação de possibilidade de patenteamento) pode-

se obter um gradiente de temperatura controlado para possibilitar a proposta de um 

circuito de condicionamento de energia para alimentação do nó sensor. Este circuito 

encontra-se em fase inicial de estudos. 

 

Resumo dos resultados da Atividade A1.3:  

Tarefa 1: Desenvolvimento de Nós Sensores  

Foi executa a montagem de nós sensores desenvolvidos neste projeto. Os Nós 

sensores chamados de “Namimote” (nó Namitec). As operações desenvolvidas foram: 

aquisição de componentes e confecção de placas de CI, caixa e cabos; documentação, 

teste, distribuição, suporte e manutenção; desenvolvimento de aplicativos, melhorias e 

novos periféricos para o Namimote. Os nós sensores foram distribuídos para outros 

grupos parceiros do projeto para implementação de experimentos e validação do nó, do 

ambiente de desenvolvimento e da rede de comunicação sem fio. 

Tarefa 2: Desenvolvimento de um Processador de 16 bits  

Desenvolvimento da toolchain para o processador RISC 16bits e SoC com 

processador 16bits e interface para periféricos. A toolchain contém os principais 

programas para a criação de um ambiente de desenvolvimento de aplicações. 

 

Tarefa 3: Redução de consumo em SoC para RSSF  

Técnicas de redução de consumo e Baixo Consumo: monitoramento de atividade, 

chaveamento de blocos, controle de frequência para MPSoC. 

Relato das atividades do período: na sub tarefa foram realizados de experimentos 

que visavam a definição da metodologia de monitoramento de atividades, chaveamento e 

controle de processamento. Todos os núcleos são microprocessadores, os 

microprocessadores utilizados foram: uVMP (modelo definido na própria UFPI), RISCO 

(modelo definido na UFRGS) e o MIPS (modelo clássico da literatura). Foram realizados 

experimento com blocos de 16, 32 e 64 palavras. Estes blocos foram ainda agrupados em 

um nível hierárquico superior, formando um “bloco-macro” de memória de 1K palavras. No 

segundo nível de endereçamento um único bloco de memória local (16, 32 ou 64 

palavras) é endereçado.  
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Mecanismos dinâmicos de alocação de dados na memória local de rascunho estão 

sendo propostos.  

 

Tarefa 4: Desenvolvimento e prototipação em FPGA de System on Chip para RSSF   

Sub-tarefa 4a - Desenvolvimento de plataforma de HW e SW para SoC: ambiente de 

desenvolvimento e arquitetura do SoC, incluindo modelamento em alto nível. A plataforma 

de HW e SW utilizada no projeto é baseada no processador LEON-3, fornecido pela 

empresa Gaisler Research com licença gratuita para estudos acadêmicos. Foi realizado o 

desenvolvimento de interface de comunicação para o protocolo de controle remoto com 

infravermelho para o SoC para a placa XUPV6. O trabalho partiu de um módulo de 

hardware descrito em VHDL cuja função é receber o sinal de uma placa com um sensor 

infravermelho, demodular e preparar os bytes de dados para o processador LEON. O 

módulo foi inicialmente implementado em um kit XUPV5 com Virtex 5 da Xilinx. Esse 

módulo foi desenvolvido com um driver em linguagem C para parametrização e acesso 

aos dados do módulo. Devido à mudança para a plataforma ML605 com FPGA Virtex 6, 

esse módulo foi adaptado para o novo kit de desenvolvimento. Isso envolveu adaptações 

no código HDL do próprio  módulo e integração ao código do processador LEON-3. Foram 

realizados testes no kit desenvolvimento. A segunda etapa foi de integração com o 

software de controle do SoC. Foi desenvolvida uma API (Application Programming 

Interface) para o desenvolvimento de software. Nesta API foi criada uma fila (integrada ao 

driver) para os dados do controle. Os dados recebidos ficam disponíveis ao restante do 

software por um determinado tempo, sendo descartados após um período de timeout pré-

estabelecido. A etapa final envolveu testes no SoC sintetizado.  

 

Sub-tarefa 4b - No período do relatório foi desenvolvido um simulador para MPSoC 

que utiliza técnicas de co-simulação SystemC-VHDL. O simulador foi desenvolvido devido 

a necessidade de realizar simulações sistemas com a utilização de modelos definidos 

com a precisão comportamental permitida pela linguagem VHDL. Os SoC são estruturas 

complexas equivalentes a milhões de transistores e a simulação para validação consome 

muito tempo de processamento, a ponto de tornar inviável a simulação “plana” de todo o 

sistema. O sistema é simulado de forma hierárquica na qual a maior parte do circuito é 

descrita em alto nível e alguns módulos que estão em validação em nível mais fino (mais 

detalhado) são descritos em nível de porta lógica considerando inclusive os atrasos. 

 

Sub-tarefa 4c - Desenvolvimento de interface de rede para integração de IPs a uma 

NoC em um SoC. Em outras palavras, foi criado um adaptador para integrar os diversos 

módulos de HW descritos em VHDL (chamados de Ips) por meio de uma sistema de 

comunicação intra-chip constituído de uma rede NoC (Network-on-Chip). Foi realizada a 
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integração de um SoC mínimo interconectado pela rede SoCIN. Também foram iniciados 

os estudos para o porte do modelo VHDL da interface de rede para SystemC para 

acelerar simulações de grandes circuitos.  

  

Sub-tarefa 4d - Desenvolvimento de aplicações para verificação e avaliação do SoC. 

O porte de aplicações para RSSF em FPGA visa a verificação e avaliação do SoC diante 

de casos reais. Para esta sub-tarefa, foram feitos estudos sobre o ambiente de 

desenvolvimento QSyS. Foi feita a definição de uma arquitetura básica de sistema 

baseada na arquitetura de SoC desenvolvida na Sub-tarefa 4c. Já foi realizada a 

implementação de um nó sensor em FPGA utilizando o kit Mercúrio IV da DHW/Macnica.  

 

Sub-tarefa 4e - Modelagem de Processadores em SystemC: foi feito o 

desenvolvimento de modelos de processadores em SystemC, utilizando para tal, uma 

linguagem de domínio específica e especificação em SystemC da arquitetura Ipnosys, a 

qual implementa a execução superescalar de instruções em uma arquitetura do tipo 

grelha. Esta nova arquitetura será testada em comparação com a arquitetura original, 

frente ao desempenho e nível de paralelismo atingido.  

 

Tarefa 5: Prototipação em silício de SoC para RSSF  

O mapeamento para silício de um sistema digital do porte dos nós sensores é feito 

com a utilização de ferramentas de síntese automática. Os circuitos de interface, 

entretanto, exigem um tratamento no projeto de células com supervisão individual do 

projetista. É o caso dos módulos RF e dos conversores A/D e D/A. Foram projetados 

diversos circuitos integrados dentro dos programas de mestrado e doutorado orientados 

por professores participantes deste INCT. Os circuitos são utilizáveis em redes de 

sensores sem fio, como front-end de RF, osciladores, mixers e conversores AD. A 

fabricação foi feita dentro do programa universitário MOSIS e estão sendo feitas medidas 

para caracterização do desempenho. Por exemplo: Dissertação PGMicro de Márlon Alan 

Lorencetti, intitulada “Design of a Frequency Synthesizer for Wide Tuning Range and 

Extended Cognitive Radio” e Dissertação de Mestrado PPGEE-UFRGS - Paulo Cesar 

Comassetto de Aguirre intitulada "Projeto e Análise de Moduladores Sigma-Delta em 

Tempo Contínuo Aplicados à Conversão AD".  
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ÀREA 2 – PROJETO DE CI’S E IP’S 

Na área A2 são reunidas as atividades de pesquisa em torno da temática "projeto e teste 

de circuitos integrados". As equipes estão organizadas em cinco subáreas: 

Caracterização Elétrica e Circuitos Tolerantes à Radiação; Circuitos RF, Circuitos 

Analógicos e Mistos para Interface com Sensores; Circuitos e Sistemas digitais e Circuitos 

Nanoeletrônicos. As atividades de A2 têm evoluído significativamente ao longo dos anos e 

um reflexo concreto é o aumento da produção científica e sobretudo os resultados 

envolvendo circuitos integrados fabricados e testados. A seguir segue um breve resumo 

das principais contribuições das cinco áreas ao longo de 2014: 

Atividade A2-1 - Caracterização Elétrica e Circuitos Tolerantes à Radiação 

 Circuitos integrados foram fabricados com o auxílio da MOSIS e em parceria com a 

Texas Instruments, Dallas, TX. Testes de circuitos sob radiação ionizante estão sendo 

realizados principalmente em São José dos Campos, SP, e no ISIS- irradiation facility do 

Rutherford Appleton Laboratory e  no Harwell Science and Innovation Campus em 

Oxfordshire, Reino Unido. Uma colaboração entre pesquisadores da UFRGS e da Arizona 

State Univestity está produzindo software para simulação atomística de dispositivos 

semicondutores.  

Atividade A2-2 - Circuitos RF 

Vários circuitos integrados foram projetados no período, alguns estão em  fabricação e 

outros estão em fase de testes, dentre os quais destacam-se: amplificador classe F; 

circuito integrado para correção de sintonia de rede LC (CMOS 180 nm); receptor 

autônomo 1 GHz; receptor superregenerativo 400 MHz; oscilador de alta-eficiência (2,4 

GHz) integrado em tecnologia CMOS 180 nm; circuito condicionador de para ISFET (pH-

>f) em CMOS 180 nm (parceria com UNICAMP/CCS); LNA faixa larga para padrão HBC 

(CMOS 180 nm); amplificador de baixo ruído (LNA);  misturador; conversor A/D para 

digitalização em frequência intermediária;  O layout de alguns destes circuitos integrados 

encontram-se abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 Amplificador classe F 
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Atividade A2-3 - Circuitos  Analógicos e Mistos para Interface com Sensores 

 Os testes do conversor A/D desenvolvido no âmbito do NAMITEC estão em curso e 

para tanto, foram montados em uma placa de circuito impresso os componentes 

necessários à caracterização em laboratório do desempenho do conversor. Um nó sensor 

usando um microcontrolador ARM da Analog Devices e módulo XBee e algumas placas 

de protótipos foram fabricadas, mas ainda deverão ser montadas e testadas. Uma 

arquitetura de sensor termorresistivo com linearização por realimentação de tensão foi 

desenvolvida e um trabalho foi publicado em conferência internacional, realizada em Maio 

no Uruguai. Projetou-se e construiu-se um agitador de 1 grau de liberdade (vertical), 

denominado de shaker, para testes de bombas de carga baseadas no uso de capacitores 

variáveis (CV). Igualmente, projetou-se e construiu-se um sistema completo de teste de 

TEG (Thermoelectric Generator) baseado em controladores digitais em LabView, 

atuadores eletrônicos e módulos termoelétricos TEM (Thermoelectric Module) para a 

geração de gradientes de temperatura pré-definidos. Também foram testados blocos 

básicos integrados para circuitos de ultra-baixa tensão, dentre eles conversores DC-DC. 

Foi desenvolvido um dosímetro de baixo custo baseado em MOSFET adequado para 

aplicações in vivo de radioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptor superregenerativo 400 MHz 

 

Receptor autônomo 1 GHz 

 

 

Fotografia da placa de testes de  um circuito 

conversor DC-DC do tipo step-up 
 

Fotografia da placa de testes de  um circuito 

conversor ADC do tipo Multi-rampa. 
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Atividade A2-4 -Circuitos e Sistemas digitais  

 A técnica Restricted Boltzmann Machines (RBM), que serve tanto como extrator de 

parâmetros como bloco básico para técnicas de "deep learning", foi estudada. A seguir, 

desenvolveu-se um hardware adaptado que utiliza codificação estocástica do sinal. Em 

processamento estocástico, a multiplicação de dois escalares no intervalo 0 e 1 é 

realizada por uma simples porta lógica AND. A soma é realizada através de uma porta 

OR. Contudo há um “ruído” nesta soma, que implicitamente computa a função não linear, 

aplicada após cada soma no modelo RBM. Isto permite uma redução extrema na área 

ocupada por “unidade/conexão neural”. Nos primeiros experimentos, tentou-se aplicar o 

modelo previamente desenvolvido (pela equipe) parar extrair parâmetros (features) de 

registros de áudio de cantos de pássaros. Em um segundo momento, optou-se por utilizar 

um benchmark mais simples e mais conhecido, o conjunto de dados MNIST, o qual é um 

dos benchmarks mais utilizados em publicações acadêmicas. Os padrões capturados pelo 

nosso modelo são muito similares aos padrões apresentados pelo modelo tradicional na 

literatura. 

 No que se refere ao desenvolvimento de técnicas de verificação de sub-sistema de 

memória, no período relatado ocorreram: 1)  a defesa de mestrado de Olav Henschel 

(ocorrida em 29 de agosto de 2014);  2) a implementação pelo aluno Gabriel Gerber de 

uma técnica correlata (XCHECK), que representa o estado da arte na verificação de 

consistência para permitir a comparação com as técnicas desenvolvidas localmente; 3) a 

continuidade da generalização conceitual dos trabalhos de Eberle Rambo, Leandro 

Freitas, que está sendo consolidada na forma de um artigo com os autores Luiz Santos e 

Olav Henschel (em elaboração) a ser submetido ao periódico IEEE Transactions on 

Computers (24 páginas consolidadas até o momento). 

 No que se refere ao desenvolvimento de técnicas de otimização de eficiência 

energética de memórias, ocorreram: 1) a ampliação dos experimentos do trabalho 

publicado pelo doutorando Emílio Wuerges no DAC 2013; 2) a comparação da técnica 

com um método correlato (cache locking); 3) a preparação de um artigo (em elaboração) 

para submissão ao Journal of Systems Architecture (Elsevier), comparando a técnica 

proposta com uma técnica correlata (baseada em cache locking), que representa o estado 

da arte para uso de caches em sistemas de tempo real (o artigo será submetido até o final 

do mês de novembro). 

 

Atividade A2-5 Circuitos Nanoeletrônicos 

 No período, diversas células analógicas e digitais nanoeletrônicas foram propostas 

e aperfeiçoadas. Um multiplicador binário nanoeletrônico de 4 bits foi implementado em 

tecnologia SET simulado em temperatura ambiente usando metodologia de projeto 

semelhante à tecnologia MOS. Em alguns casos, três modelos diferentes foram utilizados 

para simulações. Aplicações em tarefas de reconhecimento foram bem sucedidas. Em 



19 

 

relação as redes em chip nanoeletrônicas uma arquitetura preliminar foi definida para uma 

rede baseada somente em dispositivos nanoeletrônicos. Resultados iniciais indicam 

desempenho superior a arquiteturas baseadas em MOS considerando área e potência 

(uma publicação em congresso foi gerada a partir desses resultados). Em relação ao 

estudo sobre materiais e arquiteturas de interconexões em circuitos, um estudo detalhado 

sobre interconexões de nanotubos de carbono em circuitos SET e NANO-CMOS 

considerando aspectos como a arquitetura foram desenvolvidos. 
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A3 – FERRAMENTAS EDA 

Resumo: 

O Coordenador desta área, Prof. Ricardo Reis da UFRGS, não contribuiu com a 

introdução da área e nem enviou relatório das demais atividades. Recebemos no entanto 

o relatório da atividade A3-1 que segue abaixo. 

 

Atividade A3-1 - Projeto e Leiaute de Circuitos Analógicos Assistidos por 

Computador com Robustez a Variações dos Parâmetros do Processo de Fabricação 

e com Mínima Área de Silício 

 

A ferramenta de software para realizar o posicionamento automático de capacitores 

no layout de um circuito integrado analógico foi finalizada. A última versão do software foi 

aplicada a diferentes benchmarks com o objetivo de avaliar seu desempenho.  

Ao comparar os resultados obtidos com a ferramenta desenvolvida neste trabalho e os 

resultados obtidos em [1]-[2], verificou-se que a nova ferramenta foi bem sucedida na 

tarefa de posicionar os capacitores unitários no layout com centroide comum, mesmo 

quando um posicionamento perfeitamente simétrico não era possível. Além disso, os 

resultados obtidos com o método de posicionamento proposto apresentaram melhores 

valores para as figuras de mérito adotadas na literatura para avaliar o casamento de 

componentes em um layout. 

 

O circuito integrado com área total igual a 3,2 x 1,84 mm2 apresentado na Fig. 1 foi 

fa

filtro a capacitores chaveados de modo a testar experimentalmente a qualidade dos 

layouts produzidos pela ferramenta de software proposta. De acordo com os resultados 

obtidos, verificou-se que a resposta em frequência do filtro implementado com a 

otimização de layout proposta apresentou uma razoável melhoria de precisão em relação 

aos filtros implementados sem nenhum tipo de otimização. 

 

As respostas ideiais para uma razão de capacitâncias igual a 3/7 são apresentadas 

em linhas tracejadas e as medidas em linhas contínuas. O filtro operou em frequência de 

amostragem de 100,576 kHz, de forma que o seu zero de transmissão  ideal é 36.834 

kHz. Os valores medidos para 4 amostras foram 36.752 kHz (2 vezes) e 36.880 kHz (2 

vezes). Os erros, portanto, foram −0.195% and 0.152%, respectivamente. Estes 

resultados verificam as elevadas acurácias tanto do método de verificação experimental 

[3] quanto da ferramenta de posicionamento automático [4], [5] propostos. 
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Fig. 1. Layout do circuito integrado. 

                                                              

 

              

                                   

(a)                                                                  (b) 

Fig. 2.  Respostas em frequência ideal (linha tracejada) e medidas de 4 amostras do circuito fabricado: (a) 

resposta em frequência completa; (b) detalhe da resposta em torno da frequência do zero de transmissão do 

filtro. 
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ÁREA 4: DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES 

 

Esta área do Namitec tem os seguintes objetivos: 

i) Criar uma plataforma contendo os elementos básicos de sensores de alto desempenho;  

ii) Prover o instituto NAMITEC com os elementos básicos que permitam a inovação nas 

aplicações de rede de sensores;  

iii) Criar novos sensores que permitam um diferencial ao Brasil;  

iv) Colaborar diretamente com a indústria para o desenvolvimento de sensores;  

Estes objetivos estão sendo cumpridos. Isto é comprovado pelo relato apresentado a 

seguir de cada atividade desta área A4 

 

A4-1) Sensores Elétricos 

Por sensores elétricos entendemos aqueles cujo princípio de transdução está relacionado 

com alguma alteração de propriedades de transporte de cargas no mesmo causado pelo 

elemento a ser detectado.  

 

A4-1.1 ISFET (ion sensitive Field effect transistor):  

Um ISFET, transistor de efeito de campo sensível a íon, é utilizado para medir a 

concentração de íons de uma solução. Portanto, trata-se de um sensor de pH da solução.  

O objetivo desta parte do trabalho é o estudo e o desenvolvimento de sensores que 

utilizam os filmes de TiOx  com filmes sobrepostos de CeP para aumentar a sensibilidade 

do ISFET. Além disso, uma parte que vem sendo e será executada nesta continuação é a 

seguinte: o dispositivo sensor ISFET será usado não somente como sensor de pH 

(concentração de hidrogênio em solução), mas também como sensor de contaminação de 

chumbo em água e de glicose em sangue. Neste contexto, o aluno de mestrado da 

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de 

Campinas, Rodrigo R. César, desenvolveu em sua dissertação sob a orientação do Prof. 

Dr. Jacobus W. Swart um sensor de pH sensível aos íons Pb+3 utilizando o mesmo 

conceito do efeito de campo que ocorre no ISFET. O chumbo pode causar danos à saúde 

humana desencadeando desde disfunções nos rins, aborto, danos ao cérebro, aumento 

da pressão sanguínea, além de alguns tipos de câncer. Para obter um sensor baseado no 

efeito de campo denominado EIS (Eletrólito Isolante Semicondutor), foram utilizados 

filmes finos de TiO2 como dielétrico de porta e  fosfato de cério fibroso (CeP) como 

membrana seletiva (material desenvolvido no Laboratório de Química do Estado Solido 
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sob responsabilidade do Prof. Dr. Osvaldo Alves). Os filmes finos de TiO2 foram obtidos 

por dois métodos: processo térmico rápido (rapid termal process - RTP) e por sputtering 

no Centro de Componentes Semicondutores. O filme que apresentou a melhor condição 

elétrica foi testado em medidas CxVutilizando soluções com diferentes valores de pH e 

apresentou sensibilidade igual a 41 mV/pH. O mesmo filme, quando testado em soluções 

com diferentes concentrações de chumbo apresentou sensibilidade igual à 

90mV/100ppm. 

 Em paralelo, o aluno de mestrado Ronaldo M da Ponte desenvolveu na 

Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do Prof. Dr. Fernando R. de 

Souza, a dissertação de Mestrado intitulada “Circuito condicionador de ultrabaixo 

consumo para sensor ISFET”. A dissertação apresentou o projeto, a simulação e a 

medição de dois circuitos condicionadores, empregando componentes discretos para 

ISFET. Este projeto contou com a colaboração da pós-doutoranda Angélica D. de Barros, 

bolsista CAPES do Centro de Componentes Semicondutores e sob supervisão do Prof. 

Dr. José Alexandre Diniz, que fabricou os ISFETs utilizados nos testes dos circuitos 

condicionadores desta dissertação. 

O primeiro circuito condicionador desenvolvido foi o seguidor de fonte e dreno, com o qual 

a operação do ISFET no modo Tensão Constante e Corrente Constante permitiu a leitura 

do pH no terminal de fonte do ISFET com coeficiente de determinação R2 igual a 1. Os 

resultados experimentais indicaram uma faixa de variação de 1,404V aplicando um 

potencial de referencia de -0,290V à 0,136V e uma sensibilidade igual a 3,3V/V. O 

segundo circuito condicionador foi desenvolvido como alternativa ao condicionamento do 

sinal do elemento sensor via medição de frequência de pulsos na saída do circuito. Neste 

caso, a informação do pH está representada digitalmente e codificada no domínio do 

tempo. Isto eliminou o uso de ADCs no projeto, reduzindo o consumo elétrico geral e 

minimizando a instrumentação do circuito condicionador. A representação digital efetuada 

diretamente pelo circuito condicionador proporciona uma maior integridade da informação, 

melhor interfaceamento com blocos digitais além de permitir que a informação seja 

processada remotamente por um dispositivo microcontrolador. Os resultados 

experimentais obtidos com este circuito indicaram uma faixe de variação igual a 9kHz, R2 

igual a 0,993 e sensibilidade 9kHz/pH. A motivação deste trabalho e do projeto do circuito 

condicionador integrado é a medição de glicemia para o diagnóstico e tratamento da 

diabetes melito via redes corporais sem fio (WBANs). 

 

A4-1.2 Sensores químicos à base de micro e nanofibras poliméricas, ou de nano-

tubos de carbono, ou  de grafeno: 

Continuarão serão desenvolvidos sensores químicos (resistores ou transistores de efeito 

de campo)  baseados em micro e nano-estruturas de fibras poliméricas, de nano-tubos de 

carbono e de grafeno, pois estes materiais já vem sendo testados no Namitec e são 

sensíveis quimicamente. Assim, sensores químicos vêm sendo fabricados com estas 
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nano-estruturas com foco na monitoração de pH e de gases, tais como hidrogênio. Neste 

contexto, vêm sendo fabricados transistores baseados em grafenos obtidos por dois 

métodos diferentes, por CVD e por dieletroforese: e ambos são apresentados a seguir: 

 i) Grafeno crescido por CVD 

Neste trabalho monocamadas de grafeno crescido por processo CVD (do inglês Chemical 

Vapor Deposition)segundo processo estabelecido por Ruoffet al. [1]foram transferidas em 

dispositivos compostos por transístores de efeito de campo que possuem comprimento e 

largura do canal de 1,2 µm e 4,0 µm, respectivamente. O método por CVD é uma 

novidade. O metal utilizado para os eletrodos foi o nitreto de tântalo (TaN) e como 

dielétrico de porta o óxido de tântalo(TaOx), sendo este último de alta constante dielétrica.  

As imagens das Figuras A4-1.2.1 a e A4-1.2.1b obtidas através de microscopia eletrônica 

de varredura (SEM) mostram que a camada de grafeno transferida está em contato com 

os eletrodos, assim como com o dielétrico de porta, permitindo o transporte eletrônico. 

 
Figuras A4-1.2.1. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura.Magnificação de 

(a) 10000x. (b) 50000x. 

 Medidas elétricas dos dispositivos foram realizadas após recozimento em alto 

vácuo em 700°C pelo período de 1h. As curvas das Figuras A4-1.2.2a e b  apresentam as 

características elétricas de um dos dispositivos, como transcondutância, variação da 

corrente de dreno de acordo com a tensão aplicada na porta e resistência de contato. Na 

Figura A4-1.2.2a, a transcondutância máxima atingida foi de -215 µS para uma tensão de 

porta de ± 5 V, enquanto que o ponto do Dirac está localizado em 0V para uma tensão de 

dreno de 5 mV. A Figura A4-1.2.2 apresenta a dependência da corrente de dreno em 

relação à tensão aplicada na porta, com correntes de dreno maiores para tensões 

menores tanto para tensões de porta positivas quanto negativas, indicando transporte por 

lacunas (tipo p), típico do grafeno puro conforme reportado pela Ref. [2]. A Figura A4-

1.2.2c indica a resistência de contato obtida através do ajuste linear da curva, 

apresentando um valor de 86 Ω. A Figura A4-1.2.2d apresenta o espectro Raman obtido 

sobre a folha de grafeno depositada, indicando a ausência de defeitos devido à não 

existência do pico D, alémde um pico G estreito, característico do grafeno. A localização 

do pico 2D em 2690 cm-1 indica a presença de uma única camada de grafeno. 
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Figura A4-1.2.2. Medidas elétricas de um dos dispositivos fabricados. (a) curva de 

transcondutância (linha cinza) e ponto de Dirac (linha preta). (b) curva corrente de dreno 

vs tensão com variação da tensão de porta. (c) curva da resistência de contato. (d) 

espectro Raman indicando presença de monocamada de grafeno sem defeitos. 

 

 

 ii) Grafeno depositado por Dieletroforese 

Neste trabalho foram depositadas folhas de grafeno suspensas em solução de N-N-

dimethylformamide (DMF) pelo método da dieletroforese (DEF), aplicando-se uma 

diferença de potencial de 3VPP e 40 MHz entre os eletrodos de fonte e dreno de 

dispositivos de efeito de campo. Esses transístores foram construídos utilizando-se SiO2 

como dielétrico de porta com espessura 10 nm e TaN como metal de contato. 

A Figura A4-1.2.3  apresenta folhas de grafeno depositadas entre os eletrodos de fonte e 

dreno pelo processo DEF, indicando contato entre o grafeno e os eletrodos e também 

com o dielétrico de porta. As medidas elétricas desse dispositivo apresentadas na Figuras 

A4-1.2.4 mostram transcondutância máxima de -200 µS em VG = 6 V, além do ponto de 

Dirac em VG = 1 V para tensão de dreno de 5mV.A resistência de contato medida foi de 6 

kΩ a partir do ajuste linear da curva IDxVD. 
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Figura A4-1.2.3. Folhas de grafeno depositadas por DEF numa estrutura de RF. Magnificação de (a) 

8000x. (b) 25000x. 

 

 

 

 

 

Figura A4-1.2.4. Medida elétrica apresentando as curvas IDxVG (linha cinza) e transcondutância (linha 

preta), indicando o ponto de Dirac em VG = 1 eV 

As imagens apresentadas nas  Figura A4-1.2.5 obtidas através de SEM indicam as folhas 

de grafeno depositadas por DEF em contato com o metal e dielétrico de porta. No 

dispositivo apresentado na Erro! Fonte de referência não encontrada. houve deposição 

de grafeno em 96% dos FETs da matriz de transístores num único processo de 

deposição. 

 

Figura A4-1.2.5. Folhas de grafeno depositadas por DEF num conjunto de 300 FETs conectados em 

paralelo. (a) Estrutura de um die composta por estruturas de transístores simples, matriz de 

transístores e radio-frequência. Imagens obtidas por SEM com magnificação de (b) 65x, (c) 1500x e 

(d) 35000x. 
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A4-1.3 Quimioresistores para detecção Química de hidrogênio e acetileno. 

A expectativa é que os sensores individuais de hidrogênio e acetileno desenvolvidos 

sejam integrados sobre um mesmo substrato, configurando um sensor avançado 

multifuncional. As atividades que continuarão sendo executadas serão: Medida dos 

sensores híbridos de hidrogênio/acetileno e empacotamento do sensor híbrido. Na Figura 

A4-1.3 a seguir mostra o desenvolvimento do encapsulamento do sensor a fim de evitar a 

imersão no oleo mineral onde pode existir problemas de vedação e de flutuações de 

temperatura do oleo mineral durante a vida útil do transformador de alta tensão.Além 

disso, neste período ocorreu o desenvolvimento de um novo processo de fabricação 

visando aumentar a sensibilidade do sensor em pelo menos uma ordem de grandeza. 

Vale salientar que, a nova liga de Pd(P) desenvolvida possibilitou uma faixa de variação 

relativa da resistência expandida de cerca de 50% para concentrações de hidrogênio na 

faixa de 20 a 2000 ppm. 

 

 

Figura A4-1.3 - Desenvolvimento do encapsulamento do sensor de hidrogênio 

 

A4-1.4 Transistor SOI FinFET para sensoreamento de hidrogênio. 

Este atividade vem desenvolvendo o projeto, fabricação e caracterização elétrica de 

transistores construídos em lâminas de silício sobre isolante SOI (Silicon-On-Insulator), de 

múltiplas portas e canal vertical, chamado de FinFET para sensoreamento de hidrogênio. 

Trata-se da atividade que mais produz no Namitec, pois, neste último ano, publicou 14 e 

29 artigos em revistas indexadas e anais de eventos, respectivamente, formou 2 doutores 

e 3 mestres. 
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A4-2) Sensores Ópticos 

Por sensores óticos, entendemos aqueles que o princípio de transdução se dá pela 

perturbação de propriedades ópticas do dispositivo ou pela conversão de energia 

eletromagnética em portadores de carga ou calor. 

A4-2.1 - Fotometria e imageamento na faixa THz do espectro  

O sistema de fotômetros para detecção THz de explosões solares no espaço, 

desenvolvido numa cooperação do CCS com o Mackenzie, e apoio do INCT-NAMITEC, 

FAPESP e Mackpesquisa.  O SOLAR-T deverá voar em balão estratosférico na Antártica 

por um mês, acoplado ao experimento de raios gama da UC Berkeley, GRIPS, e com 

apoio da NASA. O SOLAR-T foi submetido a testes completos funcionando sob condições 

espaciais, em simulador consistindo na maior câmara de termo-vácuo do mundo, em 

Plum Brook, NASA-Glenn, Ohio. 

As simulações ocorreram em 4-20 de março de 2015, com a participação de três 

engenheiros brasileiros. Foram 10 dias de preparação, verificação do funcionamento de 

todas as sub-unidades do SOLAR-T, inclusive a telemetria, com o experimento já 

instalado no experimento GRIPS. O conjunto GRIPS-SOLAR-T foi introduzido na câmara 

de termo-vacuo no dia 15/3, dentro da qual permaneceram por 30 horas, 26 das quais sob 

0.1 torr. As temperaturas internas variaram de -181 C a +30 C. Fonte intensa de radiação, 

por lâmpadas halogenas, foram usadas par simular sinal de entrada. Todos os 

instrumentos, e controladores de parâmetros (temperaturas interna, externa, tensões, etc., 

os fotômetros THz, funcionaram normalmente durante todo o tempo. Novos testes foram 

realizados após a simulação espacial, para re-verificar o SOLAR-T e identificar 

aperfeiçoamentos a serem adotados nas próximas etapas de verificação: uma na UC 

Berkeley, outra na base de lançamentos de balões da NASA em Palestine, Texas, antes 

de tudo ser embarcado para a base de McMurdo, Antártica, para a missão de vôo de 

longa duração em balão estratosférico (verão 2015-2016). 

  

A4-2-2 – Sensor múltiplo de posição 

Esta atividade trata da fabricação e caracterização de um Fotodetector Múltiplo Sensível à 

Posição. Este dispositivo é basicamente um conjunto de 64 Position Sensitive 

Photodetectors (PSDs) fabricado por implantação iônica, construído num substrato de 

silício com contatos metálicos depositados sobre a superfície para captar o sinal da foto-

voltagem lateral em cada PSD. Com esse dispositivo queremos fazer detecção heterodina 

óptica de multicanal, quando um feixe de sinal e outro de referência são espectralmente 

dispersados iluminando o PSD múltiplo através das 64 trilhas.  

O objetivo final deste sub-projeto consiste em elaborar um sistema de espectroscopia 

óptica com uma matriz de sensores de posicionamento. A placa de aquisição de dados 

utilizada é fabricada pela empresa americana National Instruments. Propôs-se o 
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desenvolvimento de outro sistema de aquisição de dados utilizando-se a placa Arduino 

Mega, devido ao seu menor custo (em comparação àquela feita pela National 

Instruments) e devido ao tipo de licença de uso adotada pela empresa Arduino (Licença 

Creative Commons). 

Iniciou-se o contato com o software Proteus 8 Professional, no qual foi feito o layout para 

a placa de circuito impresso que seria acoplada ao Arduino Mega. Depois de concluída a 

elaboração do PCB, mandou-se fabricar a placa de circuito impresso. 

Iniciou-se, então, a elaboração do programa no software do Arduino para fazer a 

aquisição de dados. Testes vêm sendo feitos durante o processo de elaboração. 

 Pretende-se terminar o programa de aquisição de dados, juntando-o a uma 

interface gráfica desenvolvida com o software Labview. Posteriormente foi montado todo o 

sistema (placa de circuito impresso, Arduino Mega e matriz de sensores de 

posicionamento) e então se iniciaram os testes para avaliar seu funcionamento. Está 

sendo feito um comparativo com o sistema com a placa NI (Figura A 4.2-2.1) 

 

 

Figura A 4.2-2.1. Sistema de aquisição de dados montado com a placa Arduino encaixada. 

 

A4-3 – Sensores Eletromecânicos 

Por sensores eletromecânicos entendemos aqueles cujo o princípio de transdução 

envolva elementos mecânicos ou fluídicos. 

A4-3.1 Sensores Microeletromecânicos 

Esta atividade contempla o trabalho sobre dois sensores microeletrônicos distintos. O 

primeiro é um sensor de pressão microfabricado em silício e o segundo um sensor de 

umidade relativa do ar microfabricado através de estruturas metalizadas em alumina. Os 
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dois sensores já foram desenvolvidos e o segundo está em fase de otimização, que é 

tema de uma tese de doutorado. Além desses sensores, neste período foram 

desenvolvidos eletrodos interdigitados como base para sensores químicos. Um resumo 

destes desenvolvimento é apresentado a seguir: a micro estrutura capacitiva tem sido 

amplamente utilizada na eletrônica cobrindo diversas aplicações que vão desde o 

armazenamento de energia ao processamento de sinais e sensoriamento. Ela tem sido 

tipicamente adotada como sensor por causa do baixo consumo de energia do mecanismo 

de transdução capacitiva e por ser compacta, com grande área de contato e de relativa 

facilidade de fabricação. O trabalho desenvolvido no CCS visa otimizar as características 

geométricas dos capacitores interdigitados para melhorar a sensibilidade dos sensores 

que os utilizam como transdutores. Estão em análise os eletrodos em forma de anéis 

concêntricos, os eletrodos em forma de serpentina e os tradicionais eletrodos 

interdigitados. Após uma diversificada análise através do método de elementos finitos, 

utilizando o software COMSOL, os três tipos de capacitores são fabricados no laboratório 

e caracterizados eletricamente para comprovar os resultados obtidos via simulação. Com 

estruturas de maior capacitância por área é possível aprimorar a sensibilidade e viabilizar 

a produção de sensores capacitivos planares. 

A4-3.2 Desenvolvimento de um Espectrômetro Fotoacústico Utilizando uma Câmara 

com Chip de Pressão para Caracterização de Biocombustíveis. 

Desenvolvimento e construção de um espectrômetro fotoacústico com uma câmara 

utilizando um chip de pressão autocompensado para caracterizar processos de interesse 

da indústria de biocombustíveis. Este chip de pressão permitirá elaborar uma câmara 

fotoacústica para caracterizar amostras em diferentes temperaturas. Este espectrômetro 

já está desenvolvido e na continuação está baseada na interação e transferência de 

tecnologia para a indústria. 

A4-3.3  Sensores SAW com os filmes sensíveis nanoestruturados 

Uma nova versão de sensor de atividade de água com nanofilmes de oxido de grafeno 

como um elemento sensível foi desenvolvida. A parte mecânica de versão atual  é 

otimizada para medir atividade de água em condições industriais (Figura A4-3.3.1) 

 

Figura A4-3.3.1. Nova versão de sensor de umidade de água. 
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Os resultados de medidas de atividade de água para vários produtos e comparação 

destas medidas com medidas feitas no equipamento padrão (DECAGON) são presentes 

na figura A4-3.3.2. 

 

Figura A4-3.3.2.  Resultados de medidas de atividade de água usando o sensor 

desenvolvido (marcadores azuis) e sensor comercial (marcadores vermelhos). 

Os resultados obtidos mostraram que o sensor desenvolvido pode ser usado como um 

protótipo de sensor par indústria de alimentos.  Foi feita apresentação de sensor para 

indústria de cosméticos (NATURA)  e várias empresas de setor  agronômico.  Foi 

constatado que o conceito de medidas desenvolvido durante do projeto pode ser usado 

para desenvolvimento de medidores de atividade de água de próximos gerações para 

vários setores aplicações industriais. 

 

A4-4 – Fotovoltaicos alternativos 

Desenvolvimento de células fotovoltaicas não-convencionais como forma de prover 

energia para os sistemas de sensoriamento remoto. Novos materiais para estas células 

vêm sendo desenvolvidos. O objetivo numa primeira etapa é a síntese controlada e a 

caracterização de pontos quânticos (PQs) de CdSe, CdTe, SnS e FeS2 para posterior 

utilização em fotovoltaicos híbridos. No período compreendido por esse relatório focamos 

no efeito que o ácido esteárico (SA) tem no diâmetro final do PQ de CdSe. O objetivo é 

ampliar o espectro de absorção do CdSe através da síntese de nanocristais com maior 

diâmetro.   

A4-5 – Antenas impressas para Sistema de Redes de Sensores sem fio 

No escopo de um projeto de redes de sensores sem fio, as antenas são elementos 

fundamentais para o estabelecimento da comunicação entre os nós.  Sem elas é 

impossível a troca de informações sem fio. Nesse contexto, o projeto e a fabricação de 

protótipos de antenas continuarão sendo obtidos para os sistema de sensores, nas faixas 

de freqüências alocadas para cada finalidade. Assim, o grupo de antenas,  coordenado 

pelo prof. Arismar Cerqueira Sodré Júnior, desenvolve projeto de pesquisa com a FEEC 
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(Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação) da Unicamp, por meio dos 

professores Leandro Tiago Manera e José Alexandre Diniz. O objetivo é o projeto e 

fabricação de chaves fotocondutivas aplicadas a arranjos de antenas reconfiguráveis 

controlados opticamente. Desta maneira, vislumbra-se reconfigurar as propriedades 

eletromagnéticas das antenas utilizando luz, com isso tornar a sua banda de operação e o 

seu diagrama de radiação reconfigurável.  

A4-6 - Empacotamento 

A obtenção de  formas viáveis de empacotamento de sensores diversos do tipo: sensores 

químicos, pressão, pH, sensores de infravermelho, de temperatura, entre outros, 

desenvolvidos no âmbito da rede. O objetivo é continuar disponibilizando uma estrutura 

técnica capaz de atender a demanda dos integrantes da rede. 
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A5 – MATERIAIS E TÉCNICAS 

Atividades:  

 

A5.1. Materiais de carbono nanoestruturado. 

Obtidos novos resultados experimentais  em propriedades térmicos de nanotubos e 

grafenos (FLG e MLG) e em fabricação de filmes finos flexíveis,  condutores e semi-

transparentes baseados em nanofolhas e nanofitas de grafeno obtido a partir de grafite 

natural. Os filmes foram depositados em vários substratos sólidos inclusive Si, vidro e 

polímeros tipo PDMS. Filmes depositados em polímeros estão sendo testados como 

sensores resistivos de deformação mecânica (strain, bending), de vibração, pressão 

etc., com resultados bastante promissores.     Resultados de medidas Raman em 

grafenos suspensos entre os eletrodos de W permitiram observar, o efeito de annealing 

térmico localizado em contatos  e grafeno ou nanotubo, resultando em melhora 

dramática em contatos elétricos e térmicos.  Foi observado um fenômeno novo de 

decoração de nanotubos de carbono durante o processo de deposição dos mesmos em 

cima de eletrodos metálicos em processo de dieletroforese, em um único passo. Foram 

realizados primeiros testes com decoração de nanotubos e grafeno com pontos 

quânticos de CdSe/ZnS e PbS, com sucesso.   

 

A5.2. Materiais nanoestruturados de Si, Ge, III-V e II-VI. 

Um dos objetivos nesta subárea é a fabricação e caracterização de nanoestruturas 

semicondutoras em defeitos produzidos por nanolitografia. A combinação de técnicas de 

litografia e métodos de crescimento de semicondutores tem sido utilizada numa tentativa 

de se controlar a posição de nucleação de nanoestruturas. O crescimento de InAs em 

superfícies de InP litografadas por AFM foi obtido na PUC-RIO. Continuamos estudando 

os mecanismos de deformação de semicondutores com a caracterização de defeitos 

mecânicos produzidos por nanolitorgrafia em semicondutores III-V e II-VI. Estamos 

analisando também os mecanismos de deformação de nanoestruturas semicondutoras III-

V produzidas por FIB. A padronização impressa nos substratos deverá permitir um estudo 

detalhado dos tipos de defeitos introduzidos. Estas atividades são importantes pois, o 

controle da posição de crescimento de nanoestruturas pode levar a fabricação de novos 

dispositivos eletrônicos e fotônicos na faixa do visível para os materiais II-VI e na faixa do  

infra-vermelho para materiais III-V.  

     Entre as diversas tecnologias de formar estruturas nanocristalinas de Si e Ge, uma das 

mais utilizadas é a de implantação iônica seguida por recozimentos térmicos em alta 

temperatura. Estes nanocristais (NCs), quando excitados produzem fotoluminescência 

(FL) em um intervalo de comprimento de onda que depende do diâmetro dos NCs e do 

tipo da matriz. Desenvolvemos uma técnica de implantação a quente. Ela deu lugar a um 
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incremento da FL que às vezes foi de uma ordem de magnitude maior que a 

correspondente gerada pela implantação a temperatura ambiente. Por outro lado matriz 

de Si3N foi dopada com Si e Ge com o intuito de obter FL dos mesmos. Nós continuamos 

com a proposta de utilizar a técnica de implantação iônica com o fim de explorar as 

potencialidades da mesma. Neste caso, utilizaremos a técnica de implantação iônica em 

conjunto com a técnica de sputtering para a produção de nanoestruturas emissoras de luz 

de Si e Ge, em diversas matrizes dielétricas. 

 

A5.3.  Síntese e caracterização de materiais alternativos para MOS  

No que se refere a estruturas preparadas sobre Ge monocistalino, foram depositadas 

camadas de Pt e óxido de Háfnio. Tais camadas constituem os componentes metálico e 

dielétrico de estruturas MOS. As amostras resultantes foram caracterizadas por um 

conjunto de técnicas visando à investigação do efeito de diferentes tratamentos pós-

deposição sobre suas propriedades físico-químicas. Foi investigada a influência do 

eletrodo de Pt na incorporação de oxigênio, resultados que foram relacionados à 

caracterização elétrica de tais estruturas presentes na literatura. Tal trabalho resultou na 

publicação de um artigo em periódico internacional e foi o tema de uma dissertação de 

mestrado recentemente defendida. Atualmente, os resultados serão apresentados em 

dois congressos internacionais. Além dessas investigações, também se iniciaram estudos 

sobre a estabilização de óxido de germânio pela incorporação controlada de nitrogênio 

por tratamentos térmicos em óxido nítrico. Trabalha nesse tema atualmente um 

mestrando e um aluno de iniciação científica. No caso do processamento do grafeno, está 

sendo investigada a interação da água com estruturas grafeno/óxido de silício/silício. 

Estão sendo determinadas as quantidades de água adsorvida nessa estrutura após 

exposição da mesma a água em diferentes temperaturas. As mudanças estruturais do 

grafeno após os tratamentos são estudadas por espectroscopia Raman. Em tal projeto 

trabalham dois doutorandos. 

No que concerne as investigações sobre filmes dielétricos sobre carbeto de silício com 

melhores propriedades elétricas e físico-químicas, no último ano foram publicados 

resultados sobre a interação do vapor d’água com essas estruturas e sobre o efeito da 

nitretação do substrato previamente à deposição de um filme de dióxido de silício. Além 

disso, foi publicado um artigo relativo a um processo de obtenção de um padrão mais 

estável e confiável de 18O, que também gerou uma patente. 

 

A5.4.1.  Deposição de Proteínas em Substratos Metálicos para Pesquisa e 

Desenvolvimento de BioMEMS. 

A combinação interdisciplinar da Nanotecnologia tem o potencial para criar ferramentas 

inovadoras e a capacidade de alterar e inovar a P&D de produtos. A crescente utilização 
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de biomoléculas associadas à nanopartículas (NPs) metálicas  está possibilitando uma 

nova abordagem para a eletrônica flexível. As biomoléculas associadas à NPs metálicas 

tem a capacidade de auto-organização (self-assembly) que é a associação espontânea 

em estruturas organizadas geralmente com a modificação das propriedades originais 

gerando um material com novas propriedades. O grupo de Nanotecnologia Aplicada da 

Divisão de Microsistemas – DMS vem trabalhando em P&D de NPs metálicas por 

processos ambientalmente corretos para a produção de tintas metálicas de prata, cobre e 

níquel para serem utilizadas em eletrônica flexível e sinterizadas por luz pulsada intensa 

(IPL). Paralelamente, a ação bactericida das NPs é avaliada em linhagens de Escherichia 

coli (E.coli). A utilização da NPs de prata como agente bacteriano vem sendo utilizado nos 

últimos anos como uma alternativa aos antibióticos convencionais e comerciais.  A NP de 

prata não é uma descoberta recente e tão pouco exclusividade do CTI, porém com a 

Inovação dos atuais processos permitirá ao CTI obter suas próprias patentes nesta área 

promissora e em franca expansão. A vantagem de todos os processos desenvolvidos pelo 

grupo é o baixo custo, utilização de água como solvente e a associação de biomoléculas 

ao metal, criando novos materiais. A Nanotecnologia proporciona uma ampla gama de 

estudos, permitindo com que os resultados obtidos tenham aplicações em diversas áreas.  

Os principais resultados são NPs metálicas obtidas por processos ecologicamente correto 

e de baixo custo. Além disso, a maioria das NPs são solúveis em solução. Merece 

destaque os nanofios de prata que são completamente solúveis em água e resultam em 

uma solução transparente, característica que tem despertado o interesse da indústria na 

substituição do ITO em Energia Solar. A auto-organização dos nanofios também resultou 

na obtenção de óxido de prata de interesse na área de baterias. Resultados preliminares 

realizados no CTI comprovam a eficiência da solução aquosa composta por nanofios de 

prata e também NPs utilizando um polímero biológico contra uma linhagem de E. coli. O 

próximo passo é testar a ação das NPs de prata em um número maior de linhagens de 

bactérias. 

A5.4.2.  Síntese e caracterização de materiais orgânicos para sensores bioquímicos 

O projeto visa dar continuidade as atividades em pesquisas com materiais 

nanoestruturados a base de carbono (nanotubos e grafeno), Si, Ge, compostos III-V e 

outros, para fins de uso em componentes e dispositivos eletrônicos como sensores. 

Estudos básicos nestes materiais realizadas nos primeiros anos do projeto demonstraram 

novas áreas de aplicações promissoras. Em particular matérias de carbono são 

interessantes com matérias para escoamento de calor em dispositivos microeletrônicos. 

Também daremos ênfase para novos métodos de processamento e caracterização dos 

materiais nanoestruturados, e para as atividades de nano-instrumentação.  
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A6 AREA – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Esta área é coordenada por Jacobus W. Swart da UNICAMP e por Roberto Panepucci do 

CTI. 

O NAMITEC apoia a formação de grande número de estudantes em diferentes níveis, 

incluindo PhD, Mestrado e Iniciação Científica para estudantes de graduação, chamado 

de IC no Brasil. Também temos alguns bolsitas de pos-doc envolvidos que participam do 

projeto. A tabela abaixo mostra o número para cada categoria. Considerando-se os 

números totais de graus concluídos mostra que os objectivos não são totalmente 

alcançados, mas são muito próximos. Na realidade, os números reais podem ser um 

pouco mais elevados do que indicado na tabela, exceto e ao contrário para os alunos em 

curso ou ativa, devido a alguma falta de informações recebidas dos membros. 

 Ativos Concluídos no 

6o ano 

Concluído 

durante 6 anos 

Meta em 5 anos 

Pos-docs 12 7 48 - 

PhD 64 24 120 100 

Master 23 40 298 250 

IC 4 47 294 250 

 

 

O INCT NAMITEC também tem promovido o intercâmbio de estudantes entre os membros 

das instituições Isso contribuiu para melhorar o trabalho e a formação dos alunos. 

O programa INCT forneceu uma quantidade limitada bosas, da CAPES e CNPq, alguns 

dos quais patrocinados pelo Programa "Ciência sem Fronteiras". As tabelas a seguir 

indica o número de bolsas de estudo concedidas durante os 6 anos do projeto: 

 CNPq CsF CAPES 

EV 1 - - 

Pos-

docs 

- 2 17 

PhD - 10 2 

Master - - 6 

IC 125 - - 

ITI-A 21 - - 

DTI 44 - - 

PDJ 5 - - 
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COLOQUIOS EM MICRO E  NANOELETRONICA 

O NAMITEC começou uma série de seminários chamados Colóquios sobre Micro e 

nanoelectrónica que são organizados regularmente em uma das instituições participantes 

e difundidos através de internet. A ferramenta utilizada para esta radiodifusão é chamada 

WebConf e é fornecida por RNP. Estes colóquios tem como objetivo ensinar sobre 

assuntos relacionados com as atividades em curso no NAMITEC, incluindo alguns 

resultados obtidos, para a comunidade interna do NAMITEC e também para qualquer  

pessoa interessada da sociedade. A radiodifusão é aberta e os seminários ficam 

disponíveis na web no seguinte site: http://www.namitec.org.br 

No período desse relatório, não foram realizados colóquios em Micro e Nanoeltrônica. 

ORGANIZAÇÃO DE  CURSOS DE CURTA DURAÇÃO 

O NAMITEC teve participação e responsabilidade na organização de cursos de curta 

duração, conforme listado abaixo:  

 Introdução aos Amplificadores de Potência RF, I Escola de Microeletrônica do Norte, I 
EMicro-Norte 2014, 02 e 03 de outubro de 2014, Manaus  

 Oficina de Microfabricação CCS/Unicamp, de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2015 

 Low power integrated circuit design (35 horas) Público: Projetistas da empresa 
CEITEC SA Ministrantes: Carlos Galup Montoro e Márcio Cherem Schneider, de 10 a 
14 de novembro de 2014, no CEITEC em Porto Alegre 

 Transistor Level CMOS Design (12 horas) Público: Engenheiros participantes da 
EAMTA (Escuela Argentina de Microelectrónica, Tecnología y Aplicaciones 2014) 
Ministrantes: Carlos Galup Montoro e Márcio Cherem Schneider, de 21 a 23 de julho 
de 2014, na Universidad Técnica de Mendoza, Argentina 

 XI Onda Elétrica - Jornada Interativa de Engenharia Elétrica, Escola Politécnica da 
UFBA, Salvador – BA, de 25 a 30 de agosto de 2014. 

 Oficina USP de Fabricação de Circuitos Integrados (Tecnologia SOI-nMOSFET), de 18 
a 22 de agosto de 2014, Escola Politécnica da USP. 

ORGANIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS 

Os membros do INCT NAMITEC foram responsáveis pela organização de várias 

conferências, atuando como presidente geral, presidente do programa, cadeira 

publicação, cadeira publicidade ou programa ou comitês organizadores. A seguir 

apresentamos uma lista parcial dessas conferências: 

 2014 International Conference on Industrial Informatics, July 27-30, Porto Alegre, RS – 
Brazil http://indin2014.ece.ufrgs.br  

 Escola de Microeletrônica do Nordeste – E-MICRO 2014, São Luís. 

 Escola de Microeletrônica do Norte – E-MICRO 2014, Manaus. 

 World Micromachine Summit – MMS2014, realizada em 11 a 14 de abril de 2014 em 
São Paulo e Campinas 

 SEMINATEC 2014. Local Poli-USP dias 24 e 25/04/14. 

http://www.namitec.org.br/
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AREA A7 – TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA O SETOR INDUSTRIAL 

 

Resumo das atividades: 

Estas atividades envolvem visitas a empresas e associações de empresas para divulgar o 

potencial tecnológico disponível no NAMITEC e identificar possíveis usuários para o 

mesmo; isso inclui oportunidades de uso em apoio à sustentabilidade de produtos 

eletrônicos. Além das visitas, organizamos eventos e/ou participamos de eventos 

empresariais. Também demos ênfase para melhorar o site do NAMITEC com a descrição 

de tecnologias e IP’s disponíveis em linguagem próprio para o setor empresarial. O site 

tem promovido a procura de empresas por colaboração e projetos com membros do 

NAMITEC. Damos ênfase também na promoção de ações empreendedoras, incluindo o 

fomento a arranjos colaborativos pesquisadores-empresas-governo que potencializem a 

transferência de tecnologia. 

 

 

COOPERAÇÃO COM EMPRESAS 

Para este relatório anual uma pesquisa foi enviada a todos os membros NAMITEC para 
receber informações sobre as interações e colaborações atividades realizadas com as 
empresas, informando a empresa, a instituição, o membro responsável do NAMITEC, 
atividade NAMITEC relacionadas, objeto da colaboração e do tipo de interações ou 
colaboração. A partir desse levantamento, a seguinte informação foi relatada. 

 

 CEITEC SA (Porto Alegre, RS) – CCS/UNICAMP, UFRGS, LSI/USP, outros 

o José Alexandre Diniz, Nilton Morimoto, Altamiro Susin 

o o processos de fabricação IC e IC design 

      o   Treinamento de funcionários, consultoria, participação em NAMITEC WS e 

outros eventos. 

 
 DS Pro Audio Ltda CNPJ: 10462858/0001-21Tecnologia em audio 

(http://www.dspro.com.br/ - Porto Alegre,RS) - UFRGS/Delet/LaPSI 

o Altamiro Amadeu Susin - NAMITEC atividade A1.3 

o CODECIPTV - Codificador Decodificador de áudio e vídeo IPTV 

o Junte-se o projeto de desenvolvimento para o codec de vídeo para atualizar a 
atual linha de produtos DS Pro. Os produtos são usados para capturar e 
digitalizar dezenas de sinais de microfone em shows e mega-eventos. 
Empresas de radiodifusão televisiva gostaria de ter sinal de vídeo também. O 
projeto passou a primeira rodada para receber apoio financeiro.. 

 INO, Inc. (Quebec, Canada) - CCS/Unicamp and Mackenzie 

http://www.dspro.com.br/
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o Pierre Kaufmann - NAMITEC atividade A4.2.2 

o Testes de transmissão. O CCS desenvolveu malha de metal filtros passa-
banda. Cooperação ressonante em andamento / testes de filtros de malha de 
metal 3 e 7 THz..  

 Nacional de Grafite Ltda (Itapecerica, MG) – CCS/UNICAMP 

o Stanislav Moshkalev – NAMITEC atividade A5.1 

o Caracterização de novas formas de nanographite e grafeno, o desenvolvimento 
de novos materiais com base em grafeno.. 

o Uma proposta de acordo de colaboração está sendo trabalhado 

 Neuron Ltda. (São José dos Campos, São Paulo, Brazil) - CCS/Unicamp e Mackenzie 

o Pierre Kaufmann - NAMITEC atividade A(4)-2.2 

o Espaço THz fotômetros de telemetria 

o O estouro curto de dados de satélites Iridium,  desenvolvimento do módulo de 
serviço para Solar-T,  voo experimental em balão estratosférico,  missões / 
projeto concluído, testado, aprovado. 

 NXP Semiconductors (Eindhoven) – UFRGS,  

o Gilson Wirth – NAMITEC atividade A2.1 

o Modelagem e estatística e  caracterização do ruído de baixa frequência no 
estado dos MOSFETs de arte, 

o Trabalho de doutorado sanduíche de Maurício B Silva. 

 Propertech Ltda. (Jacareí, São Paulo, Brazil)  - CCS/Unicamp e Mackenzie 

o Pierre Kaufmann - NAMITEC atividade A(4)-2.2 

o O espaço THz fotômetros alargamento solar (Solart-T Project) 

 A Integração de sistemas, aquisição de dados, condicionamento, telemetria / 
Desenvolvimento, construção, realização de testes. 

 Propertech Ltda, (Jacareí, São Paulo, Brazil) - CCS/Unicamp e Mackenzie 

o Pierre Kaufmann - NAMITEC atividade A(4)-2.2 

o telescópio explosão solar baseado em o chão THz (HATS Project) 

o Sistema de sensos Front-end de THz, filtros para várias operações de 
frequências simultâneas, integração telescópio para posicionador, aquisição de 
dados e de transmissão. Operações de Alta altitude e Pólo Sul / Projeto em 
desenvolvimento atual, primeira etapa a ser concluída ainda em 2014 (sistema 
operacional completo) 

 SMART (Atibaia, SP) – CCS/UNICAMP 

o Stanislav Moshkalev – NAMITEC atividade A5.1 

o Integração de carbono em dispositivos de memória emergentes 

o  Estabelecimento de uma proposta de acordo de colaboração  

 Texas Instruments (Dallas) – UFRGS,  

o Gilson Wirth – NAMITEC atividade A2.1 
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o O  ruído de baixa frequência (RNT) em osciladores LC-tanque,, 

o Trabalho de Doutorado sanduíche de Dalton M Colombo. 

 Treetech – LSI/IPT/CTI/CCS:  

o Sebastião G. dos Santos Filho/Nilton I. Morimoto – NAMITEC atividade A4.1.3 

o O desenvolvimento de um sensor de hidrogênio 

o Parceria para o desenvolvimento de um sistema para a monitorização em 
tempo real do isolamento de alta tensão conectando transformadores de alta 
tensão que utilizam chemioresistors para detecção de hidrogénio operando em 
torno de 100 ° C de distância a partir do óleo mineral isolante.. 

 Treetech – LSI/IPT/CTI/CCS 

o Sebastião G. dos Santos Filho/Nilton I. Morimoto  – NAMITEC atividade A4.1.3 

o Desenvolvimento de sensores de acetileno e hidrogênio montados em uma 
mesma embalagem 

o A parceria para a melhoria de um sistema para a monitorização em tempo real 
do isolamento de tampões de alta tensão nos transformadores de alta tensão, 
usando uma célula potenciostática com três eléctrodos para detecção de 
acetileno e um chemioresistors para detecção de hidrogénio, ambos montados 
na mesma embalagem. 

 Vector/Braxenergy 

o Milton Roque Bugs e Raquel Kely Bortoleto Bugs – NAMITEC atividades: 
A4.3(2) e A5.4(1) 

o Células fotovoltaicas de baixo custo (Células Fotovoltaicas de Baixo Custo 
Nanoestruturadas) – CFNBC 

o O Acordo assinado entre CTI e Vector / Braxenergy: 1ª fase: recolher subsídios 
tecnológicos necessários para o projeto (ajustes para o laboratório, orçamento 
de materiais e mão de obra); 2ª fase: apresentar projeto completo ao BNDES 
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A8 – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA SOCIEDADE 

1) Boletim Namitec  

 
Mensalmente, o INCT Namitec produz 
um boletim informativo com 4 notícias, 
com o objetivo de promover o diálogo 
do INCT com a comunidade acadêmica 
e também a sociedade como um todo, 
através da imprensa.  
 
Durante os meses de Abril de 2014 a 
março de 2015, foram 10 edições 
eletrônicas da publicação, com 40 
notícias, tratando de resultados obtidos 
pelos pesquisadores e instituições 
participantes, publicações e 
participação em eventos.  
 
Em média, cada notícia é de 243 
acessos. Este número, em janeiro de 
2013, era da ordem de 87 acessos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Diálogo com a mídia acadêmica 

 

Portal Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | www.mcti.gov.br  

 

Em 4/9/2014  

INCT Namitec testa nanotubos de carbono para dispositivos eletrônicos 

 

Em 4/9/2014 

http://www.mcti.gov.br/
http://www.apple.com/br
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Software auxilia o desenvolvimento de redes de sensores sem fio 

 

Em 2/7/2014 

INCT Namitec divulga balanço de ações em recursos humanos 

 

Em 24/6/2014 

INCT desenvolve sistema para verificar qualidade do ar na Paraíba 

 

Em 22/12/2014 

Sensores do Namitec são aplicados em produção agropecuária 

 

 

Agência C,T&I | www.agenciacti.com.br  

 

Em 25/6/2014 

Sistema que verifica qualidade do ar é desenvolvido pelo INCT na Paraíba 

 

 

Portal CNPQ | http://www.cnpq.br  

 

Em 2/7/2014  

INCT Namitec divulga balanço de ações em recursos humanos 

 

 

Revista Fapesp | revistapesquisa.fapesp.br  

 

Em Setembro/2014  

Cooperação estratégica 

 

Em Maio/2014 

Em nova frequência 

 

 

 

Instituto Federal do Amazonas | http://www.ifam.edu.br  

 

Em 3/10/2014 

EMICRO: pesquisador afirma que é preciso unir academia e indústria para expandir a 

área da microeletrônica no Brasil 

 

 

Universidade Estadual de Campinas | www.unicamp.br  

 

http://www.mcti.gov.br/noticias?p_p_auth=4PzwQaxb&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=38394&_101_type=content&_101_urlTitle=software-auxilia-o-desenvolvimento-de-redes-de-sensores-sem-fio&redirect=http%3A%2F%2Fwww.mcti.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3Dnamitec%26_3_struts_action%3D%2Fsearch%2Fsearch
http://www.mcti.gov.br/noticias?p_p_auth=4PzwQaxb&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=14829&_101_type=content&_101_urlTitle=inct-namitec-divulga-balanco-de-acoes-em-recursos-humanos&redirect=http%3A%2F%2Fwww.mcti.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3Dnamitec%26_3_struts_action%3D%2Fsearch%2Fsearch
http://www.mcti.gov.br/noticias?p_p_auth=4PzwQaxb&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=15422&_101_type=content&_101_urlTitle=inct-desenvolve-sistema-para-verificar-qualidade-do-ar-na-paraiba&redirect=http%3A%2F%2Fwww.mcti.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3Dnamitec%26_3_struts_action%3D%2Fsearch%2Fsearch
http://www.agenciacti.com.br/
http://agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5826:sistema-que-verifica-qualidade-do-ar-e-desenvolvido-pelo-inct-na-paraiba&catid=92:br&Itemid=187
http://www.cnpq.br/
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/1995363
http://revistapesquisa.fapesp.br/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/09/16/cooperacao-estrategica/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/05/15/em-nova-frequencia/
http://www.ifam.edu.br/
http://www.ifam.edu.br/portal/component/content/article/3-noticias-reitoria/2803-emicro-pesquisador-afirma-que-e-preciso-unir-academia-e-industria-para-expandir-a-area-da-microeletronica-no-brasil
http://www.ifam.edu.br/portal/component/content/article/3-noticias-reitoria/2803-emicro-pesquisador-afirma-que-e-preciso-unir-academia-e-industria-para-expandir-a-area-da-microeletronica-no-brasil
http://www.unicamp.br/
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Em 23/6/2014  

PRP divulga novo edital dos INCTs  

 

 

Universidade Paranaense | www.unipar.br  

 

Em 12/11/2014 

Cianorte: Professora premiada pelo IEEE ‘Women in Engineering’ ministra palestra na 

Unipar 

 

Cruesp - Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas | 

www.cruesp.sp.gov.br  

 

Em 5/6/2014  

Nanofios de silício ampliam capacidade de processadores 

 

Instituto Federal do Acre | http://www.ifac.edu.br  

 

Em 30/9/2014 

Manaus recebe a I Escola de Microeletrônica do Norte 2014 em outubro 

 

 

 

3) Destaques na Imprensa  

 

 

BIT Magazine | http://www.bitmag.com.br  

 

Em 5/9/2014  

Software auxilia o desenvolvimento de redes de sensores sem fio 

 

Revista Exame | www.exame.com  

 

Em 14/8/2014  

Pesquisa propõe nova interpretação para emissões solares 

 

Revista Info | www.info.abril.com.br  

 

Em 14/8/2014  

Pesquisa propõe nova interpretação para emissões solares 

 

Rede Globo - Bom Dia SP   

 

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/601/prp-divulga-novo-edital-dos-incts
http://www.unipar.br/
http://presencial.unipar.br/noticias/2014/11/12/cianorte-professora-premiada-pelo-ieee-women-engineering-ministra-palestra-na-unipar/
http://presencial.unipar.br/noticias/2014/11/12/cianorte-professora-premiada-pelo-ieee-women-engineering-ministra-palestra-na-unipar/
http://www.cruesp.sp.gov.br/
http://www.cruesp.sp.gov.br/?p=6900
http://www.ifac.edu.br/
http://www.ifac.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3137%3Amanaus-recebe-a-i-escola-de-microeletronica-do-norte-2014-em-outubro-&catid=35%3Adestaques&Itemid=182
http://www.bitmag.com.br/
http://www.bitmag.com.br/2014/09/software-auxilia-o-desenvolvimento-de-redes-de-sensores-sem-fio/
http://www.exame.com/
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/pesquisa-propoe-nova-interpretacao-para-emissoes-solares
http://www.info.abril.com.br/
http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/08/pesquisa-propoe-nova-interpretacao-para-emissoes-solares.shtml
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Em 19/11/2014 

Prazo de inscrição para o IFSP termina nesta quarta-feira (Matéria mostra 

desenvolvimentos realizados em parceria com o INCT Namitec)  

 

Amazonas Notícias | http://www.amazonasnoticias.com.br  

 

Em 8/9/2014  

Evento no IFAM promove Formação em Microeletrônica 

 

Blog da Floresta | http://www.blogdafloresta.com.br  

 

Em 15/9/2014  

Evento no IFAM promove Formação em Microeletrônica 

 

Portal Brasil | www.brasil.gov.br  

 

Em 4/9/2014  

INCT Namitec testa nanotubos de carbono para dispositivos eletrônicos 

 

Em 2/7/2014 

INCT Namitec divulga balanço de ações em recursos humanos 

 

Em 22/12/2014 

Sensores do Namitec são aplicados em produção agropecuária. 

 

Portal Inovação Tecnológica  

 

Em 25/2/2014 

Sensores brasileiros detectam ozônio, hidrogênio e radiação ionizante 

 

Semana Nacional e Emicro Norte 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/187-namitec-participa-da-semana-nacional-de-

ciencia-e-tecnologia-2014 

Chip in Aracaju 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/182-pesquisadores-do-namitec-tem-ampla-

participacao-na-chip-in-aracaju-2014  

Emicro NE 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/171-emicro-ne-ve-balanco-positivo-na-

formacao-em-microeletronica-no-pais  

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/bom-dia-sp/videos/t/edicoes/v/prazo-de-inscricao-para-o-ifsp-termina-nesta-quarta-feira/3774932/
http://www.amazonasnoticias.com.br/
http://www.blogdafloresta.com.br/evento-ifam-promove-formacao-em-microeletronica/
http://www.blogdafloresta.com.br/
http://www.blogdafloresta.com.br/evento-ifam-promove-formacao-em-microeletronica/
http://www.brasil.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/09/inct-namitec-testa-nanotubos-de-carbono-para-dispositivos-eletronicos
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/07/inct-namitec-divulga-balanco-de-acoes-em-recursos-humanos
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=sensores-brasileiros#.VG9DvIu4ThM
http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/187-namitec-participa-da-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia-2014
http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/187-namitec-participa-da-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia-2014
http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/182-pesquisadores-do-namitec-tem-ampla-participacao-na-chip-in-aracaju-2014
http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/182-pesquisadores-do-namitec-tem-ampla-participacao-na-chip-in-aracaju-2014
http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/171-emicro-ne-ve-balanco-positivo-na-formacao-em-microeletronica-no-pais
http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/171-emicro-ne-ve-balanco-positivo-na-formacao-em-microeletronica-no-pais
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Alunos do ensino médio do IFSP orientados pelos Profs. César e Linnyer, apresentaram o 

projeto que levamos para a SNCT 2014 (domótica e RFID) em uma matéria na TV 

Fronteira (afiliada da TV Globo). São eles: Luiz Eduardo e a Nathalia: 

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/bom-dia-sp/videos/t/edicoes/v/prazo-

de-inscricao-para-o-ifsp-termina-nesta-quarta-feira/3774932/ 

 

 

WORKSHOPS NAMITEC  

 

XI Workshop NAMITEC dias 10 e 11/04/2014,  FEEC/Unicamp, Campinas. 

 

EXPOSIÇÕES 

A rede NAMITEC participa regularmente com stands de exposições industriais e 

educacionais, com o objetivo de se aproximar do setor industrial e de contribuir para a 

difusão de tecnologia para a sociedade, especialmente aos estudantes 

 

Chip in Aracajú/ SBMicro&SBCCI 2014 

Período de 01 à 05 de setembr de 2014 , Aracajú, SE, com Stand.  

 

FEBRACE 2015 

Período de 17 à 19 de março de 2015,  na Escola Politécnica da USP, São Paulo, com 

Stand 

 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT 2014 

Período de 08 à 11 de outubro de 2014, Parque Cientec da USP, São Paulo, SP, com 

Stand  

 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM  CONFERÊNCIAS CIENTÍFICAS 

 

Os detalhes estão disponíveis no site do NAMITEC, em "Publicações". Isso inclui 

apresentação de trabalhos, palestras convidadas, mesas redondas, entre outros. 

Uma lista parcial de palestras convidadas sobre e/ou incluindo o INCT NAMITEC é a 

seguinte: 

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/bom-dia-sp/videos/t/edicoes/v/prazo-de-inscricao-para-o-ifsp-termina-nesta-quarta-feira/3774932/
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/bom-dia-sp/videos/t/edicoes/v/prazo-de-inscricao-para-o-ifsp-termina-nesta-quarta-feira/3774932/
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 “The Impact of ASIC Design and Prototyping Services on Education and Innovation”, 

Jacobus W. Swart, EDS/IEEE Minicolloquium at Playa del Carmen, Mexico, organized by 

EDS Chapter at Puebla, 03 de abril de 2014. 

“Interaction Between Universies and Industries”, member of panel session, IX Workshop 
on Semiconductors and Micro & Nanotecnology, USP, São Paulo, SP, 24 e 25 de abril de 
2014. 

 “The Impact of ASIC Design and Prototyping Services on Education and Innovation”, 
EDS/IEEE Mini-Colloquium, Universidade Javeriana e Universidade Buenventura, Bogotá, 
Colômbia, 16 de setembro de 2014.) “The Impact of ASIC Design and Prototyping 
Services on Education and Innovation”, International Congress on Application of 
Nanotechnology – ICANano 2014, Insituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 
México, 1 de outubro de 2014. 

ELY, F., 3rd Generation Photovoltaics. In. Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014.  

ELY, F., Semicondutores orgânicos e a sua importância tecnológica para fotovoltaica de 
baixo custo. In. Novas Tecnologias de Geração Fotovoltaica 2015, Página Sustentável, 
Campinas, 2014.  

Petraglia, A. “Multirate mixed-signal circuits and systems”, University of Southern 
California, School of engineering, ming hsieh Department of Electrical Engineering, 
07/02/2014. 

PETRAGLIA, A."Accurate On-Chip Capacitance Ratio Measurement Technique using a 
Switched-Capacitor Filter", Palestra apresentada no SEMINATEC2015 - X Workshop on 
Semiconductors and Micro & NanoTechnology FEI, São Bernardo do Campo, 09/04/2015.  

Título: Ultra-Low-Voltage (ULV) IC Design: Designing for VDD below kT/q (3 horas) 
Público: Participantes da 21st IEEE International Conference on Electronics Circuits and 
Systems (ICECS), December 7-10, 2014 Marseille, France Ministrante: Carlos Galup 
Montoro  

Workforce Development in Latin American”, painel no SEMI South America 
Semiconductor Strategy Summit, Buenos Aires, 20 de novembro de 2014. 

 “Evolução, desafios e tendências em microeltrônica”, aula magna do programa de pós-
graduação de engenharia elétrica da UFSC, Florianópolis, SC, 05 de março de 2015. 

 “Technology Trends and Scientific Activities at INCT on Micro and Nanoelectronic 
Systems – NAMITEC”, The First Korea-Brazil Sicence, Technology and Innovation Forum, 
organizado pelo Ministério de Relações Exteiores, São Paulo, 22 de abril de 2014. 

 “The Impact of ASIC Design and Prototyping Services on Education and Innovation”, 
EDS/IEEE Mini-Colóquium e Reunião de Capítulos EDS, Universidade Teconológica 
Bolivar, Cartagena de Indias, Colômbia, 19-20 de setembro de 2014. 
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 “The Impact of ASIC Design and Prototyping Services on Education and Innovation”, 
IEEE RFID BRASIL 2014, São Paulo, 25 de setembro de 2014. 

 “The INCT NAMITEC Network: Challenges and Results”, International Congress on 

Application of Nanotechnology – ICANano 2014, Insituto Politécnico Nacional, Ciudad de 

México, México, 30 de setembro de 2014. 

 

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE 

Um resumo dos principais resultados podem ser vistos através da tabela de indicadores 
de produtividade seguinte. Esses números mostram que todas as nossas metas 
estabelecidas na proposta original foram estritamente alcançadas em termos desses 
indicadores, alguns ficaram levemente abaixo e a maioria está em excesso. Se 
compararmos os indicadores com as metas estabelecidas em 5 anos, excedemos em 
todos os indicadores nos 6 anos do projeto. Por outro lado, algumas informações 
provavelmente estão faltando, uma vez que dependemos de receber a informação de um 
grande número de membros e alguns deles não atendem o pedido no tempo. Isso 
significa que, na realidade, alguns números podem maiores que os relatados aqui. 
 

Technological and Scientific 

Productivity 

6th year 

In 6 years 

Publications   

Books 1 28 

Book chapters 2 56 

National Journals 6 64 

ISI indexed journals 104 536 

Technological and Scientific Events   

National conferences 61 644 

International conferences 116 842 

Abstracts at national conferences 1 89 

Abstracts at international conferences 2 78 

Others   

Software 1 3 

Patents of products 3 13 

Patents of processes 0 7 

Formation of Human Resources   

Concluded   

Scientific initiation 47 294 

Master 40 298 

PhD  24 120 

Pos-docs 7 48 

In Progress   

Scientific initiation  1 4 
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Master 8 23 

PhD 14 64 

Pos-docs 6 12 

Technology transfer to industrial 

sector 

 

 

Cooperation with companies 10 ~50 

Education and diffusion of science   

Organization of Scientific Conferences 4 28 

Colloquia NAMITEC 0 16 

Organization of Short courses 5 35 

News at open media 24 58 

Workshops NAMITEC 1 11 

Participation at exhibitions and 

workshops 

8 

32 

Lectures and round tables for general 

public 

14 

175 

 

 

 


