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APRESENTAÇÃO 

Este é o relatório final do INCT NAMITEC que está encerrando sua vigência após 7 anos 
de atividades. Gostaríamos de ter prorrogada a vigência se tivéssemos recursos para tanto. 
Infelizmente o CNPq não aprovou recursos adicionais que solicitamos por um erro do sistema de 
TI do CNPq.  

O CNPq solicitou o envio do extrato bancário da conta do nosso projeto em 27 de julho de 
2015. O mesmo foi enviado pela secretária do nosso inct, Aymara Silva, por e-mail ao endereço 
<inct@cnpq.br> e cópia para mim, no dia 28 de julho. Eu recebi esta mensagem no meu endereço 
da UNICAMP, o que demonstra que a mensagem foi realmente enviada pelo servidor do CTI 
(instituição sede do nosso INCT). Também não recebemos retorno de erro de envio pelo servidor 
do CNPq. Ou seja, a mensagem chegou ao servidor do CNPq e deve ter ocorrido algum erro 
dentro do sistema de informática do CNPq. No dia 20 de outubro recebemos informação do CNPq 
que não fomos contemplados com recurso adicional por não termos enviado o tal extrato bancário. 
Tentamos recorrer da decisão, porém não fomos atendidos. Por este motivo estamos antecipando 
a conclusão do funcionamento da rede. 

Apesar deste ocorrido, consideramos que tivemos 07 anos de bom funcionamento da rede 
com resultados muito relevantes e um crescimento significativo da área de micro e nanoeletrônica 
no país. Como resumo elencamos os seguintes resultados nas 8 áreas de atividades do projeto: 

A área A1 refere-se ao desenvolvimento de redes de sensores sem fio em aplicações de 
meio ambiente, à agricultura de precisão e à produção animal. Foi desenvolvido um nó sensor 
próprio chamado NAMIMOTE que foi usado em várias aplicações, inclusive em colaboração com 
outros grupos. 

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. Foram aprimoradas 
metodologias de projeto, modelagem e testes de dispositivos e circuitos integrados. 

A área A3 tem como foco o desenvolvimento de metodologias e ferramentas de projeto de 
circuitos integrados, ferramentas chamadas de EAD (Electronic Design Autmomation). Foram 
desenvolvidas ferramentas que receberam várias premiações internacionais. 

A área A4 envolveu o desenvolvimento de vários dispositivos sensores, transístores estado 
de arte e células solares. Os sensores são de vários tipos e para diferentes aplicações. Os 
transístores são do tipo FinFET e transístores de CNT entre outros. O desenvolvimento incluiu 
processos de fabricação, modelagem e caracterizações, bem como o “empacotamento” do 
mesmo. Também houve o desenvolvimento de uma aplicação de sistema de sensor com filtros 
microfabricados para imageamento solar na faixa de THz. O sistema foi incluído num lançamento 
de balão sobre a região da Antártica no início de 2016. 

A área A5  refere-se a pesquisa e desenvolvimento de materiais e técnicas de micro e 
nanofabricação. Trabalhamos com processos de obtenção e caracterização de filmes de CNT, 
grafeno, fitas de grafeno, obtenção de óxidos sobre semicondutores alternativos como Ge e SiC, 
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síntese de nanopartículas metálicas para sensores biológicos e a fabricação e caracterização de 
nanoestruturas semicondutoras em defeitos produzidos por nanolitografia, entre outros. 

As atividades das áreas A1 a A5 geraram inúmeros resultados: 

• Grande número de publicações relevantes, como 636 artigos em revistas indexadas ISI, 21 
pedidos de patentes, entre outros tipos de publicações (ver indicadores de produtividades 
ao final do relatório). 

• Alto nível de internacionalização, com inúmeras estadas s de intercâmbio de alunos e 
pesquisadores, publicações conjuntas, alunos com diplomas duplos, participação e 
organização de conferências internacionais, entre outros. 

• Alto crescimento de atividades e instalações de microeletrônica em regiões menos 
desenvolvidas no país, com ênfase no nordeste, norte e interior do Paraná. 

• Uma boa interação com o setor empresarial e governo. Ver item da área A7. 

Na área A6 tratamos de ações e resultados de formação de recursos humanos. NAMITEC 
contribuiu com formação de 51 pós-docs, 131 doutores, 324 mestres e 313 alunos de IC. 
Organizamos 57 cursos de extensão para público externo às unidades locais, sendo grande parte 
destes cursos tipo hands-on com uso dos laboratórios. Membros do NAMITEC escreveram e 
editaram 30 livros e 57 capítulos de livros. Ao longo dos 7 anos foram organizados 16 colóquios 
sobre temas de pesquisa na área. 

Área A7 refere-se a ações de interação e transferência de conhecimento para o setor 
empresarial e governo. Interagimos com aproximadamente 50 empresas, em diferentes níveis. 
NAMITEC deu substancial suporte para o programa CI Brasil do MCTI. 

Pela área A8 organizamos as atividades de transferência de conhecimento para a sociedade. 
Esta incluiu várias ações: 

• Edição de um boletim eletrônico mensal durante vários anos. No último ano ela se tornou 
bimestral, com seu último número em outubro de 2015, por limitação orçamentária. 

• Várias notícias que foram divulgadas no boletim chamaram a atenção da grande mídia e 
foram noticiadas em jornais e programa de TV de grande circulação ou audiência. 

• Organizamos dois worskshops anuais da rede, sendo que em uma destas havia um dia 
aberto ao público em geral, sobretudo empresas. 

• Participamos com estandes NAMITEC em várias edições de  eventos de divulgação 
científica como a Semana Nacional de C&T, SBPC, Febrace, SBMicro, ABINEETEC, entre 
outros. 

• Membros do NAMITEC participaram de grande número de mesas redondas e palestras 
convidadas. Totalizamos no nosso banco de dados 197 participações. 
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Em suma, podemos afirmar que o INCT NAMITEC atuou com ações dos vários tipos como 
mencionados no edital do programa INCT. NAMITEC atendeu plenamente os objetivos do 
programa INCT.  

A estrutura organizacional do INCT NAMITEC é como segue: 

• Comitê gestor: Jacobus W. Swart (coordenador), Raimundo Freire (vice-coordenador), 
Altamiro Susin, Linnyer Ruiz e Nilton Morimoto. 

• Coordenadores de áreas: Altamiro Susin (A1), Fernando Rangel (A2), Ricardo Reis 
(A3), José Alexandre Diniz (A4), Stanislav Moshkalev (A5), Roberto Panepucci (A6), 
Nilton Morimoto (A7) e Linnyer Ruiz (A8) 

• Líderes de atividades: cada atividade tem um líder como indicado no relato de cada 
atividade no relatório. 

• Gestão: Aymara da Silva. 

No presente relatório cortamos todas as figuras por limitação do tamanho de arquivo em 2 
MB pelo CNPq. Desta forma postamos uma versão completa no site para consulta e melhor 
entendimento. 
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ÁREA A1 -  REDES DE SENSORES SEM FIO (RSSF) 
 

A área A1-Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) desenvolve equipamentos e aplicações para 
coleta e processamento de dados de sensores. A coleta é feita por nós sensores conectados por 
uma rede de comunicação sem fio. Como estudos de caso foram escolhidos temas ligados ao 
meio ambiente, à agricultura de precisão e à produção animal. Os trabalhos da área A1 foram 
organizados em 3 atividades: (1) RSSF Aplicada à Monitoração de Anfíbios; (2) RSSF Aplicada á 
Monitoração de Variáveis Climáticas e (3) Desenvolvimento de nós de RSSF e de SoC para 
RSSF. Para o desenvolvimento de aplicações foram utilizados dispositivos e nós sensores 
disponíveis comercialmente. A área também produziu uma ferramenta de simulação de cenários 
de RSSF chamada MannaSim. Esta ferramenta permite estudar o perfil de funcionamento de 
hardware e software antes da implementação real dos cenários, o que contribui para tomadas de 
decisão quanto aos parâmetros dos equipamentos a serem produzidos pelas demais equipes. 
Além do MannaSim, a área A.1 também produziu um toolchain (um conjunto de ferramentas de 
programação) para um processador RISC de 16 bits desenvolvido pela equipe NAMITEC da UNB. 
Foram desenvolvidos diversos protótipos de RSSF que foram utilizados para a realização de 
experimentos por outras equipes do projeto e também instalações do sistema de produção. Os 
Sistemas em Chip (SoC) foram desenvolvidos e aplicados em sistemas de laboratório como o 
Terminal de Acesso para TV Digital. Sistemas em Chip, inclusive com Redes em Chip são 
utilizados também como exemplos didáticos. A área tem como vocação a integração dos 
resultados obtidos pelas diferentes equipes que compõem o NAMITEC: um dos resultados da 
análise das aplicações foi o estabelecimento dos requisitos funcionais para o projeto e o 
desenvolvimento dos elementos de hardware e software a serem realizados pelas demais áreas 
do INCT NAMITEC. 

 

Atividades: 

 

A1.1 - Redes de Sensores Sem Fio Ecológicas  
Na linha das RSSF Ecológicas desenvolvem-se aplicações como "RSSF aplicada a monitoração 
de espécies com características multicamada e multimodal"  e como prova de conceitos pesquisa-
se uma aplicação de monitoração de sapos e uma aplicação de monitoração de abelhas 
especificada em colaboração com o Depto de zootecnia da UEM. Diversas atividades e aplicações 
visando à conscientização da sociedade para os aspectos ecológicos e educação ambiental foram 
desenvolvidas, integrando sensores de grandezas relativas ao meio-ambiente e operação em rede 
sem fio. Alguns exemplos são citados: 

(i) 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, nós sensor MicaZ e 
usando Transformada Rápida de Fourier para se realizar o protótipo de ecologia acústica e 
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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. 

(ii) Uma ferramenta de acompanhamento da monitoração de anfíbios anuros foi desenvolvida e 
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. 

(iii) Um sistema de monitoramento da temperatura e umidade dos ninhos de apis mellifera 
africanizadas alojadas em caixas de madeira e de isopor cobertas com fibroamianto ou PET. O 
sistema foi implantado para monitoração no período de 01/08/2012 a 31/07/2013 no setor de 
Apicultura, na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), município de Mandaguaçu, do 
Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Maringá. Está localizada numa latitude 
de 23º 25' S; 51º 57' O a 550 metros de altitude. Ao redor do local do experimento existe uma 
plantação de eucalipto. 

(iv) Uma casa inteligente que monitora parâmetros e controla janelas, portas, aparelhos de ar 
condicionado e outros com objetivo de economizar energia, ser sustentável e auxiliar a geração 
sanduíche (pais que cuidam dos filhos e de seus pais) 

(v) Uma camiseta bafômetro que foi construída com 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 usuário. 

(vi) 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. 

(vii) Um sistema de detecção de queda de idosos usando nós sensores MicaZ e câmeras CMU. 

(viii) Um projeto de braço mecânico controlado pelo Arduíno e um carro (brinquedo) controlado por 
um dispositivo móvel foram desenvolvidos por alunos do ensino médio e usados como 
demonstrador do uso de hardware livre em eventos de divulgação científica. 

 

  

 

 

 

 



9 

 

 

 

A área também produziu três ferramentas destinadas à projetistas de RSSF, sendo elas: 
MannaSim, Adrix e M-toolchain: MannaSim  é uma ferramenta de simulação que estende as 
capacidades do NS (Network Simulator) e permite estudar o perfil de funcionamento de hardware 
e software antes da implementação real dos cenários; o ADRIX é um Ambiente de 
Desenvolvimento de Redes Inteligentes que permite ao projetista coletar todos os requisitos 
funcionais da aplicação de RSSF e obter uma lista de hardware possível a ser usada em tal 
aplicação (estas duas ferramentas contribuem para tomadas de decisão quanto aos parâmetros 
dos equipamentos a serem produzidos pelas demais equipes) e o M-Toolchain é um conjunto de 
ferramentas de programação e estudo de energia destinados a um processador RISC de 16 bits 
desenvolvido pela equipe NAMITEC da UNB. A ADRIX teve seu registro de software: 
BR5120130010-8 publicado na RPI nº 2283 do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), 
como acordo de proteção intelectual com código: 9203 - FUB / UEM. Além destes, a atividade 
A.1.1 também desenvolveu (a) um sistema para redes veiculares foi desenvolvido com foco na  
troca de conteúdo nestas redes e (b) um sistema para solução de conflitos em ambientes de 
contexto coletivo chamada de metodologia CReME (Conflict Resolution Methodology). Trata-se de 
uma abordagem nova e flexível para resolução de conflitos em aplicações coletivas, pervasivas e 
cientes de contexto que usam Rede de Sensores Sem Fio na aquisição de dados. Este foi o 
trabalho de tese da aluna Thais R. M. Braga Silva (PPGCC/UFMG), orientanda da Profa. Linnyer 
B. Ruiz, indicado como uma das 10 melhores teses da área no PERCOM 2010, realizado em 
Maheim, Alemanha. 

 

A1.2 - Redes de Sensores Sem Fio Agro-Pecuárias  
Tarefa 1: Desenvolvimento de uma RRSF aplicada a medições em agricultura 

 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 e foi desenvolvido um sensor 
capacitivo de umidade. Foi desenvolvida uma 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.  

 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 

Figura A.1.1 - Sistema Monitoração de Anfíbios Anuros usando Nó Sensor Manna 
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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. 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.  

 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 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 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. 

 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. 

 

Instalação de equipamento em laboratório para testes 
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Foi desenvolvido também um sistema automatizado de controle ambiental para aviários, 
para manter as variáveis ambientais dos galpões dentro dos limites através dos quais a espécie 
possa expressar seu maior potencial genético e produtividade. O sistema desenvolvido faz a 
aquisição de dados de variáveis ambientais e tem a capacidade de controlar os principais 
equipamentos usados para melhorar o ambiente interno do galpão. Foram consideradas as 
variáveis ambientais mais importantes – temperatura, umidade relativa e luminosidade - embora o 
sistema possa medir outras grandezas. O controle foi feito para que o ambiente interno do galpão 
permaneça o maior período possível dentro da faixa de termoneutralidade da espécie criada. O 
sistema funciona como uma rede de sensores e atuadores sem fio (wireless) e pode ser adequado 
a diversos tipos de sensores e atuadores, bastando acrescentar módulos e modificar sua 
programação. Embora esse sistema tenha sido desenvolvido para a produção de frango de corte 
devido à sua importância econômica, o sistema se aplica a outras espécies animais. Os testes em 
laboratório apresentaram bons resultados; atendendo ao objetivo proposto, o sistema mede 
grandezas importantes para a ambiência, fazendo comunicação sem-fio e permitindo que os 
dados sejam visualizados em um ambiente distante do monitorado. Foi utilizado um 
microcontrolador PIC18F452 para o sistema de aquisição e módulos de transmissores/receptores 
na faixa de 400 MHz para a transferência de dados. 

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

Uma das tarefas desta atividade foi o desenvolvimento de uma rede de sensores sem fio (RSSF) 
de baixo custo para monitoramento de emissões de gases em agricultura, pois, por exemplo, a 
concentração de CO2 influencia diretamente na produtividade (o aumento de CO2 causa maior 
aproveitamento no processo de irrigação). Foram desenvolvidos alguns nós sensores utilizando 
SoC da Nordic (nRF24LE01), o XBEE e usado o nó sensor próprio do NAMITEC, o Namimote. 
Entretanto, constatou-se que um grande desafio na aplicação de RSSF em ambientes rurais é 
como alimentar os nós sensores sem usar baterias, pois estas causam danos ambientais quando 
despejadas no ambiente, não são ecologicamente corretas e diminuem a vida útil da rede, pois 
tem carga finita. A solução encontrada foi o desenvolvimento de sistemas de colheita de energia 
(energy harvesting). 

 Uma das fontes de energia que podem ser usadas tanto em ambiente rural quanto em 
ambiente urbano é a indução magnética ao redor de cabos elétricos. Dessa forma, foi idealizado e 
desenvolvido um sistema de transdução, baseado no conceito de transformador de corrente, em 
que clipando este sistema na linha, foi possível converter a indução magnética que é perdida no 
ambiente em energia elétrica e alimentar um nó sensor. Foi obtida uma colheita de 280mW para 
um núcleo toroidal circular de 2cm de raio por 50mm de largura o qual foi usado para alimentado 
um nó sensor XBEE. Uma outra fonte de energia considerada foi a térmica pela possibilidade de 
aplicação em estufas. Para isso, foram realizados estudos em dispositivos geradores 
termoelétricos (TEGs) à semicondutor telureto de bismuto. Também foram desenvolvidos estudos 
e implementações em colheita de energia de vibrações mecânicas considerando o uso de 
capacitores variáveis (CVs) desenvolvidos com dielétrico de silicone e titanato de bário. Para fins 
de teste, foi desenvolvido um sistema de vibração (shaker) baseado em alto-falante e o sistema 
de condicionamento de energia considerado foi a bomba de carga. Dessa forma, foi possível 
colher energia de vibração em laboratório, mas os níveis não foram suficientes para alimentar 
diretamente uma carga. Porém, com a inovação de construir o CV com silicone e e titanato de 
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bário, observou-se que o dispositivo tinha características piezoelétrica e estudos adicionais serão 
realizados. 

A1.3 - Desenvolvimento de SoC para RSSF  
Continua com o desenvolvimento de modelos de sistemas de HW complexos com vistas à 
redução do tempo de validação de um SoC e está em desenvolvimento um módulo VHDL que 
implemente o protocolo de comunicação I2C para comunicação entre o processador e os 
periféricos dentro do SoC. Devem ser feitas também medidas para caracterização dos circuitos 
integrados fabricados dentro do programa Mosis, como circuitos de RF e um modulador Sigma-
Delta. Nas aplicações do NamiMote está sendo pesquisada inclusive a utilização de rem que o nó 
sensor é colocado no interior de animal. 

Tarefa 1: Desenvolvimento de Nós Sensores: 1a) Montagem dos Nós Namimote: aquisição de 
componentes e confecção de placas de CI, caixa e cabos; documentação, teste, distribuição, 
suporte e manutenção. 1b) Desenvolvimento de aplicativos, melhorias e novos periféricos para o 
Namimote. 

Demonstração do nó sensor Namimote: o kit composto por 6 dispositivos (5 sensores e um 
coletor) que possuem sensores de luminosidade, umidade, temperatura, aceleração e 
compressão foi desenvolvido objetivando o uso em demonstrações. A recarga da bateria dos 
sensores é realizada sem fio, através de enlace indutivo. O kit foi utilizado em aulas e em cursos 
ministrados na Escola de Microeletrônica do Nordeste (Emicro-NE). 

 

Tarefa 2:  Desenvolvimento de um Processador de 16 bits: 2a) Desenvolvimento da 
toolchain para o processador RISC 16bits e, 2b) SoC com processador bits. O Grupo de 

 

 
 

Sensores de umidade, luminosidade, ar e temperatura instalados numa granja de produção de frangos de 

corte. (start-up E-Aware) 
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Engenharia Elétrica da UNB (Universidade de Brasília) propôs o desenvolvimento do processador 
UNB-RISC16,um processador RISC de 16 bits projetado para uso em nós de RSSF. Para 
simplificar o desenvolvimento de softwares para o processador UNB-RISC 16, a equipe 
Manna/UEM desenvolveu um conjunto de ferramentas toolchain para geração e análise de código 
para este processador que fora chamado de MRISC16t (Manna RISC 16 bits tool chain).  Para 
garantir ao desenvolvedor auxílio na construção de softwares capazes de operar utilizando a 
menor quantidade possível de energia, foi desenvolvido dentro do tool chain MRISC16t a 
ferramenta R16-eprof. Esta ferramenta pode ser considerada inovadora, pois as funcionalidades 
fornecidas por ela não estão disponíveis completamente em outros tool chains para sistemas 
embarcados. O MRISC16t utiliza este como plataforma de compilação toolchain GCC que é bem 
aceito pela comunidade científica. 

Tarefa 3: Redução de consumo em SoC para RSSF: 3a) Técnicas de redução de consumo e, 3b) 
Baixo Consumo: monitoramento de atividade, chaveamento de blocos, controle de frequência para 
MPSoC. Foram realizados de experimentos que visavam a definição da metodologia de 
monitoramento de atividades, chateamento e controle de frequência em MPSoC. Os experimentos 
foram realizados utilizando-se um MPSoC dotado de nove núcleos de processamento. Todos os 
núcleos são microprocessadore, os microprocessadores utilizados foram: uVMP (modelo definido 
na própria UFPI), RISCO (modelo definido na UFRGS) e o MIPS (modelo clássico da literatura). 
Neste tipo de arquitetura é evidente que os blocos de memoria são os responsáveis pela maior 
parte do consumo, assim optou-se por trabalhar na definição de hierarquias de memoria, 
específicas para processadores dotados de múltiplos núcleos de processamento, e visando baixo 
consumo. A arquitetura adotada para o subsistema de memória se caracteriza pela adesão ao 
modelo de memória local de rascunho, e é constituída por um conjunto de blocos de memoria 
(independente da tecnologia de implantação).  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. Blocos-macros são utilizados para a implantação 
da memoria local do MPSoC. Para acesso ao subsistema de memoria um mecanismo de 
endereçamento em dois níveis foi proposto. No primeiro nível de endereçamento é realizada uma 
conversão de espaço de endereçamento global para local. O espaço de endereçamento local se 
refere ao espaço de endereçamento da memoria local do MPSoC, enquanto que o espaço de 
endereçamento global se refere a todo o espaço de endereçamento do MPSoC. No segundo nível 
de endereçamento um único bloco de memoria local (16, 32 ou 64 palavras) é endereçado. 
Mecanismos dinâmicos de alocação de dados na memoria local de rascunho estão sendo 
propostos. Estuda-se a possibilidade de desenvolver um ASIP a ser utilizado para o 
gerenciamento de acessos à memoria, incluindo o processo de alocação de dados e as 
transferências entre o espaço global e o espaço local. 

 

 

Tarefa 4: Desenvolvimento e prototipação em FPGA de System on Chip para RSSF: 4a) 
Desenvolvimento de plataforma de HW e SW para SoC: ambiente de desenvolvimento e 
arquitetura do SoC, incluindo modelamento em alto nível, 4b) Implementação de simuladores de 
MPSoC em linguagens de alto nível como SystemC e SystemVerilog, 4c)  Desenvolvimento de 
interface de rede para integração de IPs a NoC em SoC, 4d) Desenvolvimento de aplicações para 
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verificação e avaliação do SoC:  porte de aplicações para RSSF em FPGA para verificação e 
avaliação do SoC e, 4e) Modelagem de Processadores em SystemC. 

Sub-tarefa 4a - A plataforma de HW e SW utilizada no projeto é baseada no processador LEON-3, 
fornecido pela empresa Gaisler Research com licença gratuíta para estudos acadêmicos. Foi 
realizado o desenvolvimento de interface de comunicação na faixa do 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 de 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. Na sub-tarefa 4b 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. Com o simulador se pretende executar 
aplicações reais da área de interesse de RSSF. Na sub-tarefa 4c foi realizada a integração de um 
SoC mínimo composto pela rede SoCIN e pela a interface de rede, o qual ainda está em fase de 
depuração. Também foram iniciados os estudos para o porte do modelo VHDL da interface de 
rede para SystemC, bem como para integração de serviços de segurança à interface de rede. No 
período, foi publicado um artigo no WCAS 2013 e submetidos artigos ao IEEE ICECS 2013 
(aceito), à Revista de Iniciação Científica (REIC) da SBC (aceito) e à Revista de Informática 
Teórica e Aplicada (RITA) da UFRGS (em avaliação) e na sub-tarefa 4d 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 Mercurio IV da DHW/Macnica. Sub-
tarefa 4e - Modelagem de Processadores em SystemC consiste no desenvolvimento de modelos 
de processadores em SystemC, utilizando para tal, uma linguagem de domínio específica, tema 
de uma dissertação de mestrado em andamento. Nos modelos gerados, variações na arquitetura 
de processadores de propósito geral são realizadas - em termos do número de componentes 
como ULAs - visando avaliar-se desempenho. No momento, 3 modelos estão em fase de testes: 
MIPS com 1 ULA, MIPS com 2 ULAs e um processador VLIW. Também foi desenvolvida uma 
especificação em SystemC da arquitetura Ipnosys [4], a qual implementa a execução superescalar 
de instruções em uma arquitetura do tipo grelha. O objetivo é se avaliar a capacidade desta 
arquitetura para aplicações de alto desempenho. Em seu modelo original, esta arquitetura permite 
a exploração de paralelismo a nível de tarefas, suportando até 4 tarefas simultâneas. No momento 
estão sendo testadas alternativas para o modelo de execução original, visando a exploração de 
paralelismo em nível de instruções. 
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Tarefa 5: Prototipação em silício de SoC para RSSF - Geração das máscaras de CI a partir de 
descrição VHDL e projeto de leiaute “full custom” de módulos (IPs) para implementação de 
Sistemas em Chip. Foram fabricados módulos para o front-end de rádio frequência, como mixer, e 
referências de tensão bandgap. Foi gerada também a máscara do proccessador RISCO (um 
processador RISC para ser utilizado em SoCs para RSSF. O processador deve ser fabricado no 
processo .6u, compatível com a tecnologia da Ceitec SA. 

                                                   

 

 

SoC implementado com os módulos desenvolvidos para receptor de TV 
Digital 
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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, sendo um reflexo concreto o aumento significativo 
da produção científica e sobretudo os resultados envolvendo circuitos integrados fabricados e 
testados. Igualmente relevante tem sido a interação dos pesquisadores que atuam nesta em 
iniciativas do estado que têm buscado alavancar o setor da cadeia produtiva dos semicondutores, 
destacando-se o programa CI-Brasil. Merece destaque também o estabelecimento e a 
consolidação de novos grupos que têm emergido na última década em resposta à expansão 
universitária promovida por programas como o REUNI, cita-se como exemplo Grupo da UFPB em 
João Pessoa, Grupo de Radiofrequência na UFSC, Grupo de Instrumentação, Microeletrônica, 
Sistemas Embarcados na UFRN,  Grupo do Engenharia de Computação na UFPA e Grupo de RF 
na UFBA. Diversas parcerias nacionais e internacionais foram estabelecidas com instituições de 
destaque, dentre as quais destacam-se o IMEC, a Universidade de Manchester, o Rutherford 
Appleton Laboratory, a Faculdade de Engenharia da Universidade de Buenos Aires; Instituto 
politécnico de Montreal; Universidade Paris 6; Instituto Politécnico de Grenoble. E as empresas 
Texas Instruments, Chipus Microeletrônica e CEITEC S.A 

Atividade A2-1 - Caracterização Elétrica e Circuitos Tolerantes à 
Radiação  
Esta atividade concentrou esforços em três principais tópicos: Simulação “atomística” de 
dispositivos, caracterização de dispositivos, desenvolvimento de modelos compactos e 
desenvolvimento de sensores e de técnicas de tolerância a falha causada por radiação ionizante.  

 Diversos circuitos integrados foram fabricados com o auxílio da MOSIS e em parceria com 
a Texas Instruments, Dallas, TX. Dentre aqueles merecem destaque: 

• Projeto e fabricação de um Circuito Integrado para caracterização estatística de BTI 
(Aging), desenvolvido em conjunto com o IMEC, em tecnologia 28nm 

• Projeto de um Circuito Integrado para detecção de Single Event Transients (SETs), 
fabricado em tecnologia IBM 130nm e testado e caracterizado sob radiação.  

• O projeto de um circuito Integrado para caracterização de BGRs e de osciladores  
em tecnologia IBM 130nm. Foi caracterizado em função da temperatura e 
exposição à radiação ionizante. 

• Circuito integrado para aplicações espaciais fabricado pela empresa Alemã X-fab 
em processo CMOS de 180 nm com 3.3 V de tensão de alimentação. Tolerante à 
radiação. 

•  
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Atividade A2-2 - Circuitos RF  
Esta atividade tem reunido pesquisas de diversos grupos que atuam no projeto de circuitos 
integrados para circuitos de radiofrequência. Pesquisadores da UFSC, UFRGS, UFBA, UFCG, 
UFRN, UnB e UFPB propuseram soluções para diversos problemas encontrados nos circuitos 
para comunicações, notadamente o baixo consumo de potência e a operação multibanda ou  
banda larga. As contribuições abrangem um amplo espectro de soluções, que inclui técnicas de 
projeto, topologias, técnicas de medição, blocos de circuito elementares, circuitos funcionais e 
sistemas.  Ao longo dos anos, demonstraram-se significativos avanços quantitativos e 
qualitativos na produção intelectual. Evidenciou-se a ênfase na caracterização experimental dos 
circuitos integrados. Os trabalhos desenvolvidos podem ser categorizados conforme a lista que 
segue: 

• Amplificadores de baixo ruído (LNA) 
• Amplificadores de potência (PA) 
• Misturadores 
• Osciladores de baixa tensão 
• Tags  RFID 
• Transceptores para aplicações espaciais 
• Sistemas para alimentação sem fio por RF 

Vários circuitos integrados foram projetados no período, dentre os quais destacam-se: circuito 
integrado para acoplamento indutivo incluindo amplificador multibanda, amplificador de potência, 
PLL, oscilador e detector de envoltória; circuito integrado para correção de sintonia de rede LC 
(CMOS 180 nm); receptor autônomo 1 GHz; circuito condicionador de para ISFET (pH->f) em 
CMOS 180 nm (parceria com UNICAMP/CCS); LNA faixa larga para padrão HBC (CMOS 180 
nm); circuito oscilador de alta eficiência em 2,4 GHz, amplificadores de baixo ruído (LNA);  
misturador; conversor A/D para digitalização em frequência intermediária; osciladores operando 
em baixa tensão (< 100 mV); DLL para condicionamento de  sensores SAW, etc. O layout de 
alguns destes circuitos integrados encontram-se abaixo: 

 

 

 

  

 

  

 

Receptor superregenerativo 400 MHz 
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Atividade A2-3 - Circuitos Analógicos e Mistos para Interface com 
Sensores  
Esta atividade diz respeito à pesquisa e desenvolvimento de circuitos analógicos e mistos para 
interface com sensores para diversas aplicações, incluindo circuitos de condicionamento de sinais, 
gerenciamento de potência e colheita de energia; conversores de dado; arquiteturas de excitação 
de sensores. Neste tema, relacionado a circuitos analógicos e mistos, incluem-se pesquisas 
teóricas; projeto de circuitos e bibliotecas IP; e desenvolvimento de circuitos integrados e sistemas 
discretos para validação de arquiteturas. 

 Foram projetados e fabricados protótipos de diversos circuitos pela equipe da UFSC, 
dentre os destacam-se: Circuito retificador/multiplicador de tensão para colheita de energia a partir 
de sinal de RF de 900 MHz, com a proposta de um método para projeto de circuitos 
multiplicadores de tensão para obtenção da condição de eficiência máxima de conversão AC/DC; 
Circuito conversor dc/dc para colheita de energia de um módulo Peltier, com alimentação da 
ordem de 20 mV operando com diferenças de temperatura de 1 a 2 ºC; Circuitos medidor de dose 
total de radiação ionizante, através da medição da tensão de limiar do transistor; Referências de 
tensão e fontes de corrente de baixo consumo e baixa tensão, com a construção de dois 
protótipos em tecnologia de 0,5 e 0m18 µm; Osciladores LC de ultrabaixa tensão, com a 
fabricação de protótipos com arranque a tensões de alimentação da ordem de 3,5; 30 e 75 mV 
para versões discreta, integrada com indutores externos, e totalmente integrada, respectivamente; 
Osciladores de relaxação, com fabricação de protótipos com frequência de oscilação com baixa 
sensibilidade à temperatura; Projeto e fabricação em tecnologia 130 nm de um protótipo de 
circuito de colheita de energia capaz de gerar 1 V a partir de um gerador termoelétrico de 50 
mV/5, com eficiência de 60 %. 

 Pela equipe da UFPA foram desenvolvidos protótipos de circuitos para aquisição e 
transmissão de dados de sensores para monitoramento de integridade estrutural, que suportam 
acelerômetros, células de carga, termopares e sensores de deslocamento. 

 A UFRN em cooperação coma UFRJ desenvolveu e fabricou em tecnologia CMOS 0,35 
µm, um protótipo de um circuito integrado de um conversor A/D integrador, multi-rampa, à 
capacitor chaveado com faixa de entrada e resolução programáveis, adequado para System-on-
Chip. As especificações do circuito foram faixa mínima/faixa máxima de entrada: 0 a 0,16 V / 0 a 
2,56 V, resolução de 8 bits, área de 0,08 mm2 e potência de 1,3 mW. 

 A equipe da UFPB e UFCG propuseram uma arquitetura e fabricaram um protótipo de 
circuito integrado em 0,35 µm de um conversor A/D sem clock, de oito bits, em que a conversão é 
controlada pela atividade do sinal de entrada e que tem como principal característica a redução de 
ruído de chaveamento devido ao clock. 

 A UFRN e UFCG propuseram duas novas arquiteturas para excitação de sensores 
termorresistivos que podem ser utilizadas para medição de temperatura, radiação incidente e 
velocidade de fluidos. Uma arquitetura emprega realimentação de tensão para linearização da 
relação entrada/saída do sensor, melhorando a sua resposta dinâmica; outra arquitetura realiza a 
compensação da influência da temperatura ambiente no sensor.  



19 

 

 Pela UFRN, em cooperação com a UFSC, foram propostas duas arquiteturas de 
amplificadores programáveis por pulsos, em que o ganho do amplificador é definido pela largura 
de pulso. Uma primeira arquitetura foi idealizada usando um amplificador com integrador realizado 
por um resistor e um capacitor; uma segunda arquitetura foi proposta com integrador discreto 
usando capacitores chaveados. 

 Pela equipe da UFRN foi projetado e fabricado, em tecnologia CMOS 130 nm, um protótipo 
de um circuito receptor para o sistema brasileiro de coleta de dados – SBCD, e compatível com o 
sistema ARGOS. O circuito apresentou em simulações pós-leiaute um ganho de 70,4 dB com 2,3 
dB NF e consumo de 48 mW, com entrada em single-ended e saída diferencial. 

 A equipe da UFPB realizou análise de vários materiais para colheita de energia baseada 
em indução e foi proposta uma arquitetura de circuito integrado para conversão de energia, em 
que problemas de polarização de substrato são minimizados. 

 A equipe da UFBA propôs uma nova implementação de uma rede neuronal celular 
baseada em modelo de faixa completa de sinal (FSR-CNN). Resultados de simulação com o 
circuito de complexidade reduzida levam a uma rede compacta com baixo consumo de energia. 

 Foram desenvolvidas unidades de gerenciamento de potência pelo CTI, composto de 
conversores DC-DC do tipo buck-bust e seis conversores LDO lineares. Os conversores regulam 
uma tensão de bateria de entrada de 1,8 a 3,6 V para uma tensão de saída de 2,5 V, tendo os 
LDO correntes de carga até, 10, 20, 30 40 e 600 mA. 

Impactos: Arquiteturas propostas e protótipos desenvolvidos de circuitos representam avanço no 
estado da arte e elementos demonstrativos de inovação em cada linha específica, os quais 
geraram publicações em periódicos e conferências qualificadas na área. 

Colaboração internacional: foram realizadas colaborações com a Faculdade de Engenharia da 
Universidade de Buenos Aires; Instituto politécnico de Montreal; Universidade Paris 6; Instituto 
Politécnico de Grenoble. 

Interação com setor empresarial: foram oferecidos cursos pela equipe da UFSC de Projeto de 
Circuitos Integrados às empresas Chipus Microeletrônica e CEITEC S.A., de aproximadamente 30 
horas cada. 

 

Exemplos de circuitos desenvolvidos: Conversor AC/DC de 24 estágios (UFSC); Conversor DC-
DC e LDO (CTI); Receptor para o sistema SBCD (UFRN) 
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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 (Líder Camargo) 
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 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 

 

Os modernos circuitos integrados podem conter bilhões de transistores. As máscaras 
utilizadas no processo de fabricação contêm um número ainda maior de informações. Só é viável 
o projeto de circuitos complexos com o auxílio de ferramentas de EAD de alto desempenho, foco 
desta Área. 

As atividades da área A3 cobrem os circuitos analógicos, os temas de roteamento e 
posicionamento de circuitos com células padrões e com leiaute atumático, além dos circuitos 3D 
incluindo as Redes-em-Chip e os aspectos de confiabilidade e testabilidade, principalmente 
considerando as tecnologias nanométricas nos seus aspectos de variabilidade e tolerância à 
radiação. Além das publicações apresentadas na produção científica do projeto, dois prêmios 
recentes são citados a seguir como exemplos que demonstram a excelência dos resultados 
obtidos pelos pesquisadores do projeto. 

ICCAD 2015 Contest, 2º Prize in “Incremental Timing-Driven Placement”, Austin, Texas. 
Team composed by: Guilherme Flach, Jucemar Monteiro, Mateus Fogaça. Marcelo Johann e 
Ricardo Reis. Prêmio entregue em Novembro de 2015, durante o ICCAD, em Austin, Texas. 

Prêmio ACM ISPD Contest 2013, 1º Lugar no Primary Ranking: Quality. A equipe da 
UFRGS/UFSC, composta pelos alunos de doutorado da UFRGS Gracieli Posser, Guilherme Flach 
e Tiago Reimann, orientados pelos professores Marcelo de Oliveira Johann e Ricardo Reis, 
juntamente com os alunos da UFSC Vinicius Livramento, Chrystian Guth and Renan Oliveira 
Netto, orientados pelo prof. José Guntzel, obteve o primeiro lugar na classificação final do “Primaty 
Ranking” da competição de “Dimensionamento Discreto de Portas Lógicas", realizada no ACM 
ISPD – International Symposium on Physical Design, Lake Tahoe, Nevada, USA, 25-27 de março 
de 2013, promovido pela ACM/SIGDA e tendo copromoção técnica da IEEE CAS Society. 

 

 

Relato das atividades da Área A3: 

 

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  

Descasamento em capacitâncias se torna particularmente crítico quando afeta o 
comportamento de circuitos analógicos e de sinais mistos, tais como conversores de dados e 
filtros que operam com capacitores chaveados. Nesses casos estimativas e verificação 
experimental de descasamentos entre capacitâncias é necessário em projetos de circuitos 
integrados de elevada performance.  Neste trabalho de pesquisa foram desenvolvidos projetos e 
layouts assistidos por computador com o objetivo de minimizar os efeitos de descasamentos entre 
capacitâncias afetadas por variações de parâmetros de processo de fabricação, com simultânea 
redução de área de silício. Diferentes figuras de mérito foram utilizadas para estimar e medir 
descasamentos entre capacitâncias em circuito integrado. As estimativas teóricas foram 
comparadas com resultados experimentais obtidos por diferentes layouts fabricados em tecnologia 
CMOS.  

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 
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diferentes benchmarks com o objetivo de avaliar seu desempenho. Ao comparar os resultados 
obtidos com a ferramenta desenvolvida neste trabalho e os resultados obtidos por outros trabalhos 
publicados [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 fabricado 
em processo CMOS 0.35�m e testado em laboratório, inclui 2 cópias de um 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.  

Na Fig. 1, um total de 8 matrizes de capacitores, cada matriz contendo 20 capacitores, 
podem ser observadas em ambos os lados de cada um dos 2 filtros. Uma vez que a estrutura é 
diferencial, 4 diferentes arranjos foram fabricados e testados. A Fig. 2 mostra a realização da razão 
CA/CB = 3/7. Resultados adicionais para diferentes arranjos e razões podem ser encontrados em 
[3], que inclui comparações com resultados obtidos por outros projetos e algoritmos divulgados na 
literatura. 

As respostas ideais para a 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% e 0.152%, respectivamente. Estes resultados verificam as elevadas acurácias tanto do 
método de verificação experimental quanto da ferramenta de posicionamento automático 
propostos. 

 

 

Fig. 1. Layout do circuito integrado fabricado e testado. 
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Fig. 2. Matrizes de capacitores usadas para a implementação da razão CA/CB = 3/7. Os capacitores unitários de 
100 fF foram colocados em 4 diferentes arranjos (a), (b), (c) e (d). Resultados experimentias obtidos em 

diferentes arranjos para outras razões CA/CB podem ser vistos em Ref. [3]. 

 

                                   

(a)                                                                  (b) 

Fig. 3.  Respostas em frequência ideal (linha tracejada) e medidas de 4 amostras do circuito fabricado: (a) 
resposta em frequência completa; (b) detalhes da resposta em torno da frequência do zero de transmissão do 

filtro. 

 

 

 

A3-2 Posicionamento e roteamento de circuitos integrados  

 

Um fator essencial que possibilitou o desenvolvimento da microeletrônica foi a criação de 
sofisticadas ferramentas de CAD. Inicialmente impulsionada pela fantástica redução do tamanho 
dos transistores, a escala de bilhões de transistores por chip só pode ser atingida com o auxílio da 
automação no projeto. Assim os mais tradicionais problemas de projeto, como alocação, 
roteamento, dimensionamento de portas tornam-se cada vez mais importantes na medida em a 
área e o desempenho voltam iterativamente a ser um desafio para os projetistas. Muitas vezes o 
comportamento de ferramentas sofisticadas pode ser observado através de ferramentas de 
visualização o que permite ao desenvolvedor inferir estratégias para a otimização dos resultados. 
Adicionalmente, a visualização do cenário completo do circuito pode ainda sugerir ao projetista do 
circuito os pontos críticos para redução de área, por exemplo. A visualização gráfica é desta forma 
uma alternativa de interface com sistemas complexos, quando uma interface textual seria 
literalmente intratável pelo operador humano. 
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Fiedler coloring scheme (ibm01) - Fiedler  eigenvector normalized  such  that  the  smallest  
value  in  the eigenvector is mapped to zero and the largest value is mapped to one. 

 

A área obteve substancial avanço na última década, e resultados promissores nas 
atividades deste projeto desenvolvidas até então colocam a equipe do projeto, e 
consequentemente o Brasil em um seleto grupo que domina as tecnologias atuais de CAD para 
projetos de circuitos VLSI. A área de posicionamento sofreu enorme evolução desde cerca de 
2005, suportada pela definição de exemplos industriais, métricas uniformizadas de desempenho, 
realização de competições, resultado de um esforço internacional coordenado entre academia e 
indústria. Os proponentes desse projeto possuem experiência e participam desse 
desenvolvimento com a pesquisa e publicação de técnicas inovadoras de posicionamento, 
especialmente posicionamento de circuitos 3D e voltados a redução de atraso em redes críticas. 
Durante a primeira fase desse projeto, ferramentas de posicionamento analítico foram 
desenvolvidas, incluindo técnicas novas e originais, de forma a obter resultados semelhantes aos 
de outros grupos líderes na área. Em especial, foi desenvolvido um algoritmo de posicionamento 
analítico baseado em forças, o qual é capaz de posicionar circuitos com mais de 200 mil células 
em cerca de 3 minutos, 13% mais rápido do que a ferramenta FastPlace3, uma das líderes, e com 
qualidade cerca de 2% melhor em termos de comprimento de fios. Uma delicada análise de 
diferentes resultados e comportamentos intermediários de posicionamento foi realizada pela 
observação das células com diferentes esquemas de cores assinalados.  

Para a etapa de roteamento esse esforço internacional de uniformização de conhecimento e 
estímulo à pesquisa é mais recente, mas vem promovendo igualmente avanços significativos. Um 
dos aspectos freqüentemente negligenciados é a diferença de atraso com que um sinal chega a 
diversos pinos de uma rede. Embora existam algoritmos antigos para definição de diferentes 
estruturas de interconexão, eles são de difícil aplicação, e ferramentas de automação comerciais 



25 

 

utilizam estruturas bastante simples, concentrando-se no aumento de potência para reduzir 
atrasos do circuito. Este projeto busca testar algoritmos e estruturas de interconexão especiais 
para sinais críticos do circuito, utilizando algoritmos como AMAZE, que é de mais fácil aplicação, e 
otimiza o atraso para sinais críticos do circuito. O estudo dessas topologias votadas ao 
desempenho vem sendo conduzido em diversos trabalhos do grupo, onde também foi proposta 
uma interface reativa para manipulação dos parâmetros tecnológicos e de controle dos algoritmos, 
de modo que se possa ver imediatamente seus efeitos sobre as árvores resultantes e respectivos 
atrasos. Para que seja possível o uso e teste desses novos métodos de roteamento, uma nova 
ferramenta de roteamento global foi recém desenvolvida.  

A última fase desse projeto, nessa atividade foi voltada para uma nova versão de 
posicionador analítico, utilizando redução de atraso nos caminhos críticos com o uso de estruturas 
de interconexão voltadas a desempenho no roteamento global de circuitos atuais. Buscamos 
verificar tanto o aumento de velocidade quanto a redução de potência dissipada empregando 
essas técnicas na síntese física de circuitos pertencentes a esse projeto, devidamente integradas 
e avaliados em conjunto com ambientes de projeto comerciais, de acordo com as outras 
atividades do projeto. 

 

A3-3 Síntese automática de leiaute de circuitos integrados a nível de 
rede de transistores  

A síntese automática do leiaute é tradicionalmente feita com base em biblioteca de células 
pré-caracterizadas. O circuito resultante não é otimizado pois utiliza um número limitado de 
células, muitas vezes exigindo do sistema de síntese a utilização de combinação de células por 
falta de uma mais adequada. Em função desta demanda, deve-se construir sistemas dedicados e 
integrados em um único chip. Um fator importante para a realização de soluções otimizadas a 
nível de lógico e físico é procurar reduzir ao máximo o número de transistores. Apesar de ser uma 
solução mais rápida para muitas aplicações, não representa atualmente uma solução otimizada 
em termos de consumo e desempenho. As bibliotecas de células comerciais possuem uma 
grande limitação quanto ao número de funções lógicas disponíveis (em geral não apresentam 
mais de 150 funções diferentes) enquanto que em uma síntese sem as limitações destas 
bibliotecas, poderíamos implementar alguns milhares de funções lógicas diferentes. Com isto a 
etapa de minimização lógica não fica limitada em função das opções presentes em uma biblioteca 
de células, podendo usar células complexas, de forma a reduzir o número de transistores. As 
tecnologias atuais de fabricação atuais apresentam um consumo estático expressivo, o qual é 
proporcional ao número de transistores. Portanto, a redução do número de transistores é 
fundamental para a redução de consumo. Por outro lado, o desempenho de um circuito usando 
tecnologias atuais é fundamentalmente dependente do roteamento deste circuito. A realização de 
circuitos com uma otimização no número de transistores conduz a uma menor área do circuito, 
contribuindo para uma diminuição do comprimento médio das conexões, o que contribui para a 
redução dos atrasos. Outra característica da síntese automática do leiaute é que podemos 
implementar automaticamente transistores de diversas dimensões, o que permite uma maior 
liberdade à ferramenta de dimensionamento de transistores. Quando a largura (w) de um 
transistor for maior do que a altura da banda de difusão N ou P, a ferramenta tem a capacidade de 
fazer “folding” automático, ou seja, decompor o transistor em 2 ou mais segmentos. 
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Figure 10. Layout of a FAD1X9 generated by ASTRAN (IEEE2014) 

Foram efetuados trabalhos referentes à uma versão que trate de circuitos em tecnologia 65 
nm, pois a versão operacional trabalha com tecnologias de 350 nm. Está sendo explorada 
também a opção de gerar circuitos no método standard cell e então substituir células básicas por 
células complexas (AOI). 

Estão sendo efetuados trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de métodos de 
transformação do netlist de um circuito visando reduzir o número de transistores. Estão também 
sendo efetuados estudos quanto aos métodos de dimensionamento dos transistores. Empresas 
com a IBM Austin, tem se interessado pelos resultados obtidos e temos interagido com eles, o que 
está permitindo o início de um trabalho em cooperação. 

Naturalmente o trabalho a ser feito ainda é muito grande para chegar a um sistema robusto 
e confiável e que ainda possa gerar circuitos com o desempenho esperado. Circuitos em escala 
nanométrica são ainda mais desafiadores na medida em que deve ser levada em conta a 
variabilidade na fabricação. 

 

A3-4 Ambiente de desenvolvimento de aplicações de RSSF com SoC 
baseado em redes em  

No trabalho desenvolvido procurou-se aprofundar alguns estudos de NoCs 2D a fim de 
adaptá-los no contexto de circuitos integrados em 3 dimensões a fim de obter uma arquitetura de 
rede-em-chip 3D tolerante a falhas com o menor impacto possível no desempenho e no consumo 
de energia quando comparados a propostas similares. Neste projeto de NoC deseja-se realizou-se 
um estudo aprofundado sobre os algoritmos de roteamento e técnicas de arquiteturas adaptáveis 
no contexto de interconexões 3D.  
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NoCs 3D são mais escaláveis que interconexões planas, e prometem ser uma boa solução 
a ser adotada em projetos mais complexos. Interconexões em três dimensões é um tema de 
pesquisa atual por realmente tratar-se de uma alternativa interessante frente a alguns dos 
desafios em interconexões existentes. Atualmente existe pouca pesquisa relacionada no assunto 
e obter-se alunos trabalhando nesse projeto ajudou a desenvolver pesquisa sobre um assunto 
inovador e colocar a universidade em evidência, já que publicações nessa área têm sido bem 
aceitas nas conferências mais importantes. Parte do desenvolvimento desse trabalho foi 
desenvolvido em etapas anteriores, mas ainda há muito a ser pesquisado e implementado sobre o 
assunto, já que trata-se de um tema relativamente novo.  

O objetivo deste trabalho foi agregar inovação e soluções efetivas aos problemas 
encontrados em projetos de interconexões de MPSoCs complexos. O trabalho ainda encontra-se 
em desenvolvimento em outros projetos relacionados. Sendo assim, a fim de que a proposta de 
interconexão possa ser empregada em diferentes aplicações e situações de falhas, o projeto de 
interconexão deve prover alguma adaptabilidade quando na presença de falhas e ainda satisfazer 
os requisitos de desempenho e energia do sistema. Algumas alternativas de técnicas de tolerância 
a falhas em redes 3D já foram estudadas e implementadas, sendo analisadas também a sua 
empregabilidade ao projeto. O uso de técnicas de tolerância a falhas em sistemas 3D é um tópico 
recente carecendo de muitas pesquisas e análises.  

No início deste projeto iniciou-se alguns estudos sobre técnicas de tolerância a falhas 
possíveis de serem implementadas e integradas a uma rede-em-chip 3D. Com o uso de tais 
técnicas, um chip pode manter-se funcional mesmo na presença de falhas. Muitas técnicas 
utilizam redundância para tolerar falhas, desativando parte do circuito quando uma falha for 
detectada.  No entanto, uma alternativa que tem sido muito estudada em NoCs, tanto com o 
objetivo de tolerar falhas bem como o de melhorar o desempenho de um MPSoC, é a utilização de 
algoritmos de roteamento adaptativos para NoCs. Os algoritmos de roteamento adaptativos 
permitem escolher rotas diferentes conforme são detectados falhas nos links ou roteadores. 
Existem diversas soluções de algoritmos de roteamento adaptativos para NoCs 2D já propostas 
na literatura [EDWARDS, 2008], [KOIBUCHI, 2008], [SCHONWALD, 2007]. No entanto, existem 
poucas destas soluções analisadas para o contexto de chips 3D.  

Dentro do projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido, um dos trabalhos em 
desenvolvimento é a implementação do algoritmo de roteamento proposto por [MEJIA, 2008]. 
Esse algoritmo de roteamento foi implementado inicialmente na linguagem de programação C++ 
apenas com a finalidade de se analisá-lo em nível de simulação. Porém, o objetivo final é 
embarcá-lo para ser executado em um processador e posteriormente integrá-lo a um projeto de 
MPSoC em desenvolvimento também pelo grupo. Por fim, deseja-se ainda estendê-lo para uma 
topologia 3D. Nos últimos 2 anos trabalhou-se em diferentes estratégias para aumentar o 
desempenho em NoCs 3D. As últimas tarefas focaram em estratégias para tolerar falhas em tais 
sistemas. No momento atual tem-se trabalhado na expansão de algoritmos de roteamento de 
NoCs em 2D para 3D. Todo algoritmo de roteamento adaptativo tem como principal desafio 
garantir que o mesmo seja livre de deadlocks, ou seja, de dependências cíclicas que poderiam 
travar o recebimento das mensagens. Dessa forma, ainda precisamos antes de concluir tais 
implementações, analisar de forma aprofundada a escalabilidade do algoritmo para a 
implementação em 3 dimensões. O algoritmo adotado é baseado em tabelas de roteamento e 
pode ser aplicado a diferentes topologias de rede. O algoritmo de roteamento apresenta duas 
etapas principais chamadas de SBR (Segment-based Routing) [MEJIA, 2008] e RBR (Region-
Based Routing) [FLICH, 2007]. Na etapa SBR, após a verificação dos links falhos, são definidas 
as segmentações da rede, ou seja, segmentos com conexão. Já, na etapa RBR, são definidas as 
regiões a partir de segmentações independentes, conforme estabelecidas na fase anterior. 
Posteriormente, são definidas as restrições de roteamento, a fim de garantir que não ocorram 
dependências cíclicas. Tendo-se estabelecidos os possíveis links para cada comunicação, o 
último passo é definir as rotas para cada par de comunicação, conforme as restrições 
estabelecidas e as regiões definidas de acordo com os links falhos.  
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Exemplo de definição das segmentações pelo algoritmo [MEJIA, 2008]. 

 

 

Definição das regiões conforme a definição das restrições [FLICH, 2007]. 

 

Sendo assim, na última etapa do projeto foi possível estudar com detalhes o 
funcionamento do algoritmo escolhido. Como trata-se de um projeto longo, com vários graus 
de inovação, já que escalar a proposta para o contexto de chips 3D ainda não foi apresentada 
na literatura, e que exigem conhecimentos aprofundados de programação, é uma etapa do 
projeto que precisará de mais tempo para ser concluído. Além das propostas inovadoras a 
serem implementadas, é um trabalho que exige um elevado trabalho de programação e 
conhecimento avançados no assunto. 

 

A3-5 Confiabilidade e testabilidade  

Na atividade A3-5 Confiabilidade e Testabilidade desenvolveram-se ao longo dos 7 anos do INCT, 
pesquisas direcionadas ao teste e tolerância a falhas de circuitos eletrônicos heterogêneos, 
incluindo dispositivos programáveis analógicos e de sinal misto. Técnicas de manutenção 
inteligente de atuadores eletromecânicos foram também desenvolvidas. 

Em relação aos sistemas programáveis de sinal misto, uma série de experimentos de 
irradiação foram desenvolvidos em parceria com o Instituo de estudos avançados (IEAv) de São 
José dos Campos, SP. Foram também realizados experimentos de irradiação sobre GPU (Graphic 
Processing Units) em laboratórios especializados, localizados em Los Alamos (USA) e Didcot 
(UK). 

Estudos sobre teste e confiabilidade (em especial sob efeitos de radiação) de importantes 
blocos analógicos foram realizados, o que levou ao desenvolvimento de técnicas de tolerância à 
radiação para estes blocos e o consequente aumento da confiabilidade destes. 
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Principais Resultados: 

- Foi desenvolvido um sistema de hardware, prototipado em FPGA para predição de falhas 
em uma válvula eletromecânica da empresa Coester.  

- Foram desenvolvidas e validadas técnicas de tolerância à radiação para FPAAs (Field 
Programmable Analog Arrays). Uma delas baseada em redundância para detecção de erros e 
reconfiguração (para correção), visando a proteção a eventos transientes ocasionados por 
incidência de radiação.  

- Uma técnica de proteção aos efeitos de radiação, baseada em redundância com 
alternância de alimentação, foi desenvolvida e validada experimentalmente para o aumento de 
vida útil de circuitos CMOS sensíveis aos efeitos de TID (Total Ionizing Dose). 

- Além de FPAAs, um dispositivo do tipo PSoC (Programmable System on Chip), da 
empresa Cypress Semiconductors, e Processadores Gráficos (NVIDEA), foram testados sobe 
radiação (Dose Total e Nêutrons), tendo os seus níveis de tolerância auferidos, bem como a 
criticalidade das falhas ocasionadas, dependendo da aplicação que é executada pelos sistemas 
durante os testes. 

- Estudos realizados sobre blocos analógicos e de sinal misto, como um conversor A/D do 
tipo SAR por redistribuição de carga, referências de tensão de ultra baixa tensão e amplificadores 
operacionais, permitiram avançar o conhecimento dos mecanismos de falhas destes blocos 
circuitais sob incidência de radiação. Ainda, de posse do conhecimento destes mecanismos, e 
identificando os componentes mais vulneráveis destes circuitos, técnicas de proteção e mitigação 
foram propostas. 

Publicações: A atividade gerou mais de 20 artigos publicados em periódicos internacionais 
indexados (Qualis A1, A2 e B1). Ainda, mais de 50 artigos foram publicados em anais de 
conferências pelos pesquisadores participantes da atividade. 

Prêmios: Trabalhos relacionados à atividade foram reconhecidos com premiações. O professor 
Tiago Balen (atual líder da atividade) recebeu o prêmio “Pesquisador Gaúcho”, promovido pela 
FAPERGS, na categoria “Tese Inovação”, por sua tese defendida em 2010 em um dos temas de 
pesquisa da atividade. Um aluno envolvido na atividade A3.5 recebeu o prêmio “Best Student 
Paper Award” em um evento internacional da área de teste de sistemas mistos. 

 

Testes de irradiação executados no IEAv 

Colaborações: 

A atividade desenvolveu colaborações nacionais com empresa Coester S.A (manutenção 
inteligente de válvulas eletromecânicas), e com o Instituto de Estudos Avançados (testes de 
irradiação em dispositivos eletrônicos). 

Colaborações internacionais ocorreram, com os Laboratórios LANSCE, em Los Alamos 
(USA) e ISIS (UK) nos testes de irradiação com nêutrons. 
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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. A solução atua sobre um filme íon-sensitivo depositado como eletrodo de 
porta do transistor, alterando tanto o potencial elétrico na interface solução/filme como a carga 
espacial entre a fonte e o dreno.  Isto leva a uma variação da corrente fonte/dreno do transistor 
polarizado que depende da concentração de íons na solução. Vale salientar que a sensibilidade 
do dispositivo depende do filme íon-sensitivo, que é o elemento sensor do dispositivo e é o 
dielétrico de porta do transistor. Nestes sete anos do Namitec, filmes de materiais como óxido de 
titânio, nitreto de silício, nitreto de alumínio, óxido de tântalo foram usados como elementos 
sensitivos, que detectaram pH das soluções químicas, DNA de soluções biológicas e chumbo de 
água. Assim vários protótipos foram construídos, resultando na publicação de vários artigos em 
revistas indexadas e em conferências internacionais e nacionais, no depósito de uma patente e de 
várias teses de doutorado e dissertações de mestrado defendidas. Contou com a participação de 
laboratórios da Unicamp, UFAM, IFAM, UFSC, CTI e CTPIM. 

Como exemplo de um dos resultados obtidos, neste último ano, 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 seguimento deste trabalho tornou-se uma tese de doutorado do mesmo autor, Rodrigo R. 
César. Este trabalho mostra que o chumbo pode causar danos à saúde humana desencadeando 
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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 Sólido sob responsabilidade do Prof. Dr. Osvaldo Alves). Os filmes finos de 
TiO2 vêm sendo obtidos por dois métodos: processo térmico rápido (rapid termal process - RTP) e 
por sputtering no Centro de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias (CCSNano). O 
filme, que tem apresentado a melhor condição elétrica, foi testado em medidas CxV utilizando 
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. 

 Outros ISFETs vêm sendo fabricados, usando como dielétrico de porta o tradicional SiO2, 
que é o elemento sensor. Este dielétrico com uma camada superior depositada de 
funcionalização, em meio líquido, através de imersão do ISFET, tem apresentado a polaridade 
necessária para adsorver filmes de materiais biológicos (por exemplo: bicamadas de fosfolipídios). 
A novidade aqui é o uso do SiO2, que é o melhor dielétrico que existe, pois permite a formação da 
interface entre dielétrico e semicondutor (Si) com densidade de defeitos, o que é primordial para o 
desempenho do ISFET. Este trabalho irá transcorrer ainda por mais um ano. Duas novas rodadas 
de fabricação e caracterização dos ISFETs com dielétrico de SiO2 serão executadas e estão em 
busca de financiamento. A execução destas rodadas é parte do trabalho de mestrado da aluna do 
Instituto de Física Gleb wataghin da Unicamp, Paula Casagrande, que estará redigindo a 
dissertação neste período 

 

A4-1.2 Sensores químicos à base de micro e nanofibras poliméricas, ou 
de nano-tubos de carbono, ou de grafeno. Foram desenvolvidos sensores 
químicos (resistores ou transistores de efeito de campo), com foco na monitoração de pH e de 
gases, tais como hidrogênio baseados em micro e nano-estruturas de fibras poliméricas, de nano-
tubos de carbono e de grafeno. Assim vários protótipos foram construídos, resultando na 
publicação de vários artigos em revistas indexadas e em conferências internacionais e nacionais, 
e de várias teses de doutorado e dissertações de mestrado defendidas. Contou com a 
participação de laboratórios da Unicamp, IFAM, USP e PUC-Rio.Como exemplo dos protótipos 
desenvolvidos, neste último ano, tem-se a fabricação de transistores baseados em grafenos 
obtidos por dois métodos diferentes, por CVD e por dieletroforese e ambos são apresentados a 
seguir. Resultou na tese defendida, na Unicamp, pela Dra. Aline Maria Pascon de Marque, em 26 
Fevereiro de 2016, com o titulo: Desenvolvimento de Transistores de Efeito de Campo Baseados 
em Eletrodos de Nitreto de Tântalo e em Canais de Grafenos Transferidos por Dieletroforese 
(DEF) ou por Litografia e Corrosão Seca. O trabalho foi orientado pelo Prof. Dr. José Alexandre 
Diniz (FEEC/UNICAMP) 
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i) Grafeno crescido por CVD 

Neste trabalho, monocamadas de grafeno crescido por processo CVD (do inglês Chemical Vapor 
Deposition) foram transferidas em dispositivos compostos por 300 transístores de efeito de campo 
conectados em paralelo com comprimento e largura do canal de 1,2 µm e 4,0 µm, 
respectivamente. O metal utilizado para os eletrodos foi o nitreto de tântalo (TaN) e o ouro (Au) e 
como dielétrico de porta o óxido de tântalo(TaOx), de alta constante dielétrica, e o óxido de silício 
(SiO2). 

As imagens da Figura 4.1.1a-c obtidas através de microscopia eletrônica de varredura 
(SEM, do inglês scanning electron microscopy) mostram que a camada de grafeno transferida 
está em contato com os eletrodos, assim como com o dielétrico de porta, permitindo o transporte 
eletrônico e o controle dos portadores no canal pela tensão aplicada à porta do transistor.Na 
Figura 1a um dos FETs da matriz composta por 300 FETs é apresentado, com a monocamada de 
grafeno cobrindo todo o dispositivo, imediatamente após o processo de transferência e antes do 
processo de fotolitografia e corrosão por plasma de O2, técnica necessária para a definição da 
camada de grafeno apenas entre as regiões dos eletrodos de fonte e dreno (S/D). Na Figura 
4.1.1b, as etapas de fotolitografia e corrosão por plasma de O2 já foram executadas sobre o 
dispositivo, e as monocamadas de grafeno estão definidas nas regiões ativas dos FETs ligando os 
eletrodos de S/D. A Figura 4.1.1c apresenta o FET indicado na Figura A4.1.1b (retângulo 
vermelho) em maior detalhe. 

Os gráficos da Figura 4.1.2 apresentam medidas estruturais e elétricas do dispositivo 
apresentado na Figura 4.1.1 com o espectro Raman, variação da corrente de dreno ID de acordo 
com a tensão aplicada entre S/D VDS, variação da corrente de dreno ID e transcondutância gm de 
acordo com a tensão aplicada aoback-gate VBG. As Figuras 4.1.2a e b apresentam o espectro 
Raman obtido sobre as folhas de grafeno antes e depois do processo de transferência. No painel 
superior observa-se a ausência do pico D relativo a defeitos e alta razão I2D/IG = 2,6, 
característico de grafeno monocamada, uma vez que a intensidade do pico 2D cresce linearmente 
com a espessura do grafeno. Além disso, o pico 2D tem sua localização em 2678 cm-1, 
confirmando a presença de grafeno monocamada.Após a transferência do grafeno para o 
dispositivo, a presença do pico D (Figuras 4.1.2b) indica a criação de defeitos na camada de 
grafeno, consequência da utilização de PMMA no processo de transferência, que mesmo depois 
de removido da amostra, ainda deixa algum resíduo na amostra. Por outro lado, a razão 
I2D/IG aumentou para 3,6, muito próximo ao valor 4 medido para o grafeno pristino. 

As Figuras A4.1.2c e d apresentam as medidas elétricas do dispositivo indicado na Figura 
A4.1.1, após processo de recozimento realizado. Novamente, apesar da alta corrente de fuga 
identificada pelo deslocamento das curvas ID-VDS da origem, a corrente ID é modulada pelas 
diferentes tensões aplicadas ao back-gate da matriz de FETs (VBG entre -5 V e+5 V). Com isso, 
foi possível medir a curva de transcondutância, com seu valor máximo em -2,5 mS para VBG = -6 
V. Nesse caso, o ponto de Dirac está próximo à VBG = 0, indicando baixa dopagem, com o 
transporte de portadores de carga ocorrendo por lacunas para VBG< VDIRAC e por elétrons para 
VBG> VDIRAC, seja para tensões VDS negativas ou positivas aplicadas entre S/D (VDS = ±5 
mV). A resistência de contato medida para esse dispositivo foi de 4,3 kΩ. 
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Figura A4.1.2. Imagens de microscopia eletrônica de dispositivo com grafeno CVD transferido. (a) 
região de S/D de um FET com camada de grafeno anterior aos processos e litografia e corrosão. (b) 
array de FETs e (c) imagem ampliada de um dos FETs do array apresentado em (b) com camadas de 
grafeno definidas entre as regiões de S/D, posterior aos processos e litografia e corrosão. 

 

  
 

Figura A4.1.2. Espectro Raman obtido sobre folha de grafeno CVD (a) antes do processo de 
transferência para o dispositivo e (b) depois dos processos de transferência e de corrosão 
realizados. D, G e 2D indicam os picos característicos do grafeno. (c) ID-VDS com a tensão de 
back-gate variando entre -5 V e +5V, passos de 1 V. (d) Corrente de dreno ID e 
transcondutância gm mantendo tensão entre S/D constante de VDS = +5 mV (linha preta) e 
VDS = -5 mV (linha cinza), com variação na tensão aplicada ao back-gate VBG. 

 

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. 

As Figura4.1.3b-f apresentam imagens realizadas por SEM, indicando o array em que a 
suspensão de grafeno foi depositada pelo processo de DEF (Figura4.1.3b). Em maior detalhe é 
possível verificar as folhas de grafeno já depositadas entre os eletrodos de TaN em três dos FETs 
desse array (Figura4.1.3c). As Figura4.1.3d-f mostram a não uniformidade das folhas depositadas 
num único processo pelo método de DEP, além da ausência de controle da região ou da área 
onde essas folhas são depositadas. Porém, indicam que as folhas de grafeno estão em contato 
com os eletrodos de S/D e o óxido de porta, permitindo a condução de portadores no canal de 
grafeno quando aplicada uma tensão. 
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Figura4.1.3 a) Representação esquemática de um die contendo 300 transistores de efeito de 
campo ligados em paralelo no quadrado indicado; (b) Imagem de microscopia eletrônica de 300 
FETs baseados em grafeno e conectados em paralelo, ligando dois eletrodos de TaN 
(magnificação 65). (c) Imagem de microscopia eletrônica da coluna de FETs indicada em (b). 
(magnificação 1500). (d), (e) e (f) Imagens de microscopia dos FETs indicados em (c) 
(magnificação 50000). 

 

As medidas elétricas do dispositivo representado na Figura A.4.1.4 são apresentadas a 
seguir. A Figura A4.1.4a apresenta as curvas de corrente de dreno ID por tensão entre S/D VDS, 
para tensões de back-gate VBG entre -3 V e +3V. Apesar da corrente de fuga pela porta (~µA), 
indicada pelo deslocamento das curvas da origem, é possível verificar a presença do efeito de 
campo, uma vez que existe modulação pela porta sobre a corrente medida no dreno. A Figurb 
mostra a variação de ID e a transcondutância de acordo com a tensão VBG aplicada à porta do 
dispositivo. A máxima transcondutância ocorre em VBG = -9 V e possui um valor máximo de -0.55 
mS. Este valor dividido por 300 dispositivos, que estão em paralelo, resulta em uma 
transcondutância de 1,8 µS. Neste caso, a tensão VDS foi mantida fixa em 5mV. O processo de 
recozimento foi realizado no intuito de remover impurezas da amostra e melhorar a qualidade dos 
contatos entre as folhas de grafeno depositadas e o metal, diminuindo a resistência de 0,6 MΩ 
para 9,3 kΩ. 
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Figura A4.1.4. Medidas elétricas após recozimento de um array de FET’s: (a) ID-VDS com a tensão 
aplicada na porta variando entre -3 V e +3V, passos de 1 V. (b) logIDvs VBG (linha preta) e 
transcondutância gm (linha cinza) mantendo tensão entre S/D constante VDS = +5 mV. 

 

A4-1.3 Quimioresistores para detecção Química de hidrogênio e 
acetileno.  

O desenvolvimento de sensores de hidrogênio (H2) e acetileno (C2H2) representou um grande 
desafio no âmbito do presente projeto para aplicação no diagnóstico in-situ em transformadores 
de alta tensão. Os eventos associados à falha de funcionamento de transformadores de alta 
tensão correspondem à decomposição do óleo mineral que gera gases dissolvidos começando 
pelo H2 seguido pelo aparecimento de CO, CH4, C2H6, C2H4 e culminando no aparecimento de 
C2H2 durante a iminência da falha fatal que pode desencadear uma explosão seguido de 
incêndio. Durante o projeto foram desenvolvidos e construídos sensores de hidrogênio e acetileno 
integrados em um mesmo encapsulamento, utilizando estruturas híbridas de silício, alumina, 
filmes finos e filmes espessos. O dispositivo integrado, composto de sensores de hidrogênio (H2) 
e acetileno (C2H2), foi fabricado sobre substrato de silício montado sobre placa de alumina 
serigrafada com resistores de aquecimento para controle de temperatura. O dispositivo integrado 
fica envolto por uma cápsula desenvolvida em alumínio anodizado que tem uma membrana de 
entrada fabricada em metal em pó compactado (bronzina) por onde o gás penetra e consegue 
chegar ao dispositivo integrado. Assim vários protótipos foram construídos, resultando na 
publicação de artigos em revistas indexadas e em conferências internacionais e nacionais, e de 
teses de doutorado e dissertações de mestrado defendidas. Contou com a participação de 
laboratórios da USP e CTI. 

O desenvolvimento do dispositivo integrado mencionado representa um grande avanço 
tecnológico tendo em vista que não existe ainda o monitoramento simultâneo de hidrogênio e 
acetileno em óleo mineral isolante de transformadores de alta tensão. Podemos destacar como 
principais impactos desta atividade: 

i) projeto e fabricação do dispositivo integrado, composto de sensores de H2 e C2H2,  

ii) fabricação da instrumentação e teste da funcionalidade do dispositivo integrado para detecção 
de H2 e C2H2 na faixa de 10 a 10000ppm e  

iii) entrega de um protótipo para a empresa Treetech Sistemas Digitais Ltda. 
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A4-1.4 Transistor SOI FinFET para sensoreamento de hidrogênio.  

Esta 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. Vários protótipos foram 
construídos, resultando na publicação de vários artigos em revistas indexadas e em conferências 
internacionais e nacionais, no depósito de uma patente e de várias teses de doutorado e 
dissertações de mestrado defendidas. Contou com a participação de laboratórios da Unicamp, 
USP e FEI. Por exemplo, neste último ano, foram defendidas as seguintes teses de doutorado: 
 i) Autor: Dr. Felipe Neves Souza. Título: Caracterização Elétrica de Túnel-FET em Estrutura de 
Nanofio com Fontes de SiGe e Ge em Função da Temperatura. 2015. Tese defendida na Escola 
Politécnica da USP (Engenharia Elétrica). Orientador: Prof. Dr. João A. Martino; 
ii) Autor: Dr. Lucas Petersen Barbosa Lima. Título: Metal Gate Work Function Engineering For 
Future CMOS Technology Nodes (Engenharia da Função Trabalho de Eletrodo de Porta Metálicos 
para Futuros Nós Tecnológicos da Tecnologia CMOS). Agosto de 2015. Tese defendida sob 
acordo de co-tutela Unicamp e KU Leuven-Bélgica. Orientadores: Prof. Dr. José Alexandre Diniz 
(FEEC/UNICAMP) e Prof. Dr. Stefan Jozef Emma Alfons de Gendt (KULeuven). 
 

A4-1-5 Dispositivos eletrônicos orgânicos  

A Professora Artemis da UnB não participou da fase de prorrogação do projeto, por falta de 
alunos. Desta forma não temos o que reportar nesta atividade neste momento. 

 

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  

 

A faixa THz de frequências do espectro eletromagnético, convencionalmente delimitada pelas 
frequências de 300 GHz até 30 mil GHz (comprimentos de onda 1.000 a 10 microns) vem 
recebendo grandes investimentos para o desenvolvimento de fotômetros, sensores, imageadores 
em diferentes frequências centradas nessa banda, para um grande número de aplicações em 
diversas áreas. Neste período vêm sendo executados: testes de novos subsistemas, obtenção de 
filtros e materiais, caracterização destes materiais, avaliação de performance, fazendo uso de 
câmeras comerciais adaptadas para THz. A partir de protótipos desenvolvidos, foram projetados e 
fabricados fotômetros para 3 e 7 THz para experimento espacial SOLAR-T, para voar em balão 
estratosférico sobre a Antártica. Integrado a experimento da UC Berkeley, GRIPS, O SOLAR-T foi 
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submetido a testes no solo em 2014 nos laboratórios do GRIPS, na UC Berkeley, em câmara de 
simulação espacial da NASA-Glenn, Plum Brook, em março de 2015; e simulações completas de 
lançamento no CSBF da NASA, em Palestine, Texas, em agosto de 2015. A missão de voo de 
longa duração durante o verão austral foi realizada com sucesso. Lançado pela NASA da base 
americana de McMurdo em 18 de janeiro de 2016, o voo teve duração de 12 dias. O SOLAR-T 
apresentou desempenho técnico perfeito em todos seus segmentos, os fotômetros, aquisição de 
dados e telemetria, tendo sido qualificada a instrumentação para aplicações espaciais. 
Observações solares foram efetivadas, com determinação da temperatura de brilho do Sol. 
Poucas explosões solares ocorreram no período, cujas emissões estão sendo investigadas. Foi 
desenvolvido, projetado e construído telescópio concentrador de fótons, sensor de radiação a 
célula de Golay operando em duas frequências com mesmo chopper, para operações no solo em 
altitudes superiores a 5000-m (projeto HATS). Pré-instalação e implementação operacional 
revistos para 2016, em principio na montanha de Famatina, La Rioja, Argentina. A Figura A.4.2.1.1 
mostra a imagem do balão estratosférico lançado pela NASA. A reportagem que mostra esta 
imagem pode ser vista no site: 

 http://correio.rac.com.br/_conteudo/2016/01/campinas_e_rmc/410792-equipamento-com-dna-campineiro-vai-ao-
espaco.html. 

 

 Figura A.4.2.1.1 _ Imagem do balão estratosférico lançado pela NASA. Site: 
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2016/01/campinas_e_rmc/410792-equipamento-com-dna-campineiro-vai-ao-
espaco.html. 

 

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 
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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 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. 

 Foi finalizado 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 
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A4-3 – Sensores Eletromecânicos 
Por sensores eletromecânicos entendemos aqueles cujo 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 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 deste 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 CCSNano 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 permite 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) 
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Figura A4-3.3.1. Nova versão de sensor de umidade de água. 

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 próximas 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.   
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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 sistemas 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 (Faculdade de Engenharia Elétrica e da 
Computação) da Unicamp, por colaboração dos professores Leandro Tiago Manera e José 
Alexandre Diniz. O projeto e a fabricação de chaves fotocondutivas aplicadas a arranjos de 
antenas reconfiguráveis controlados opticamente estão em desenvolvimento. 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 
Os principais objetivos desta atividade:  

1. Pesquisar materiais e técnicas de micro e nanofabricação necessários para a fabricação dos 
dispositivos e circuitos integrados. 

2. Desenvolver plataforma tecnológica para fabricação dos dispositivos eletrônicos utilizando 
materiais nanoestruturados.   

Como resultado dos trabalhos executados durante o período coberto pelo relatório, 
desenvolvemos uma plataforma tecnológica (ciclo de tecnologias compatíveis) completa para 
estudo de materiais novos nanoestruturados e fabricação de dispositivos como sensores de vários 
tipos, dispositivos MOS, dispositivos MEMS e BioMEMS, baseados nestes materiais. As técnicas 
de síntese e fabricação utilizadas incluem CVD térmico, PECVD, PVD, sprays de vários tipos 
(incluindo por SAW), processamentos em fase líquida (Langmuir-Blodgett, filtração por vácuo, 
síntese hidrotérmica, etc.), litografias por e-beam, por FIB, óptica, por AFM, outras. As técnicas de 
caracterização incluem Raman confocal, SEM, TEM, AFM, XPS, EDS, vários métodos de 
caracterização elétrica e térmica, entre outros. Desenvolvemos várias novas abordagens para 
estudar e fabricar novos materiais emergentes como nanotubos de carbono, grafeno, óxido de 
grafeno, nanopartículas, nanofitas e nanofios de composição, materiais híbridos variados, 
materiais nanoestruturados de Si, Ge, III-V e II-VI, materiais alternativos para fabricação de 
dispositivos MOS como Ge em filmes finos com dopagens diferentes ets.    

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 de múltiplas e poucas camadas (espessuras de 
2 a 50 nm) 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 promissores. Alta estabilidade dos resultados de 
monitoramento de deformação foi demonstrada em testes de strain, até 5000 ciclos.  Na Figura 
abaixo, são demonstradas imagens de um filme de nanofitas ultrafino (100 nm) condutor 
semitransparente, depositado me cima de polímero PDMS flexível (esquerda) e um filme fino 
(10 microns) altamente condutor (10-4 Ohm.cm) fabricado pela técnica de filtração por vácuo.  

  

FIGURA 5.1 . Filme condutor semitransparente em PDMS preparado para testes de deformação 
(esquerda) e filme altamente condutor separado, free standing (direita).   
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Propriedades térmicas de nanofolhas de grafeno foram estudadas aplicando a técnica de 
Raman confocal. 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.   

          Os trabalhos com nanofitas de grafeno formando filmes flexiveis e altamente condutores 
atraíram atenção de várias empresas.  CCSNano-UNICAMP firmou 3 convênios com empresas 
(Nacional de Grafite Ltda - MG, Dublauto Gaucha - RS, Technip - RJ) para explorar as 
propriedades deste novo nanomaterial e dos filmes finos condutores baseados nele, para várias 
aplicações industriais.  

          A lista de colaborações internacionais em pesquisas nesta área inclui: Dr. Ivo Utke 
(EMPA, Thun, Suiça), Dr. Chandra Rout (IIT Bhubaneswar, India), Prof. A. Baranov (Univ. ITMO, 
St. Petersburg, Rússia), resultando em publicações em revistas indexadas de alto impacto.   

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 infravermelho 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 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, uma 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. 
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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.  

No que concerne às 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 de 
biomoléculas associadas à nanopartículas (NPs) metálicas está possibilitando uma nova 
abordagem para a eletrônica flexível. As biomoléculas associadas à NPs metálicas têm 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 um descoberto 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 
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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 é solúvel 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 deu 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 ao longo do curso do projeto demonstraram novas áreas de aplicações promissoras. 
Em particular matérias de carbono são interessantes como matérias para escoamento de calor em 
dispositivos micro- e nanoeletrônicos. Também estudamos os novos métodos de processamento e 
caracterização dos materiais nanoestruturados, e para as atividades de nano-instrumentação.  
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ÁREA A6 – 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 pós-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 objetivos não são totalmente alcançados, mas são muito próximos. Na realidade, 
os números reais podem ser um pouco mais elevados do que indicado na tabela, devido a alguma 
falta de informações recebidas dos membros.  

 Ativos Concluídos 
no 7o ano 

Concluído 
durante 7 
anos 

Meta em 5 
anos 

Pos-docs 10 3 51 - 
PhD 85 10 131 100 
Master 39 25 324 250 
IC 33 24 313 250 

 

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 7 anos do projeto: 

 CNPq CsF CAPES 
EV 1 - - 
Pos-docs - 2 18 
PhD - 10 2 
Master - - 6 
IC 125 - - 
ITI-A 21 - - 
DTI 45 - - 
PDJ 4 - - 

Colóquios 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 têm 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 

Foram realizados 16 colóquios em Micro e Nanoeltrônica, cujas informações podem ser 
consultadas no site http://www.namitec.org.br. 
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Organização de  cursos de curta duração 
O NAMITEC teve participação e responsabilidade na organização de 56 cursos de curta duração, 
que podem ser consultados no site: http://www.namitec.org.br. 

A seguir listamos os que foram realizados no último ano: 

• Comunicações digitais na prática com GNURadio (Dualidade tempo frequência; 
modulações digitais (PAM, QAM, PSK); formatação de pulso). Instrutor: Joary Fortuna 
(http://lattes.cnpq.br/1164665568546601). Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 
03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da Computação e 
Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Curso Gratuito de férias - Microeletrônica Experimental. Período 26 à 29/01/2016. Período 
Diurno e Noturno. Carga horária 15hs. Local: Centro Universitário da FEI. 
 

• Introdução à codificação de canal para comunicações digitais (O que é codificação de 
canal; analogia com modulação digital; aplicações de códigos; exemplos: códigos lineares; 
códigos em bloco; códigos convolucionais; códigos não binários; códigos Iterativos; LDPC; 
aplicação em modulação; modulação codificada (TCM)). Instrutor: Marcos Yuichi 
(http://lattes.cnpq.br/7726354416327306). Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 
03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de instalações do Curso de Engenharia 
da Computação e Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Introdução à computação paralela com GPU (CUDA/OpenMP) – Intermediário (O que é 
programação paralela; paralelização de códigos; introdução a OpenMP; aplicações 
OpenMP; introdução a CUDA; aplicações populares de CUDA). Instrutor: Gabriel Carvalho 
(http://lattes.cnpq.br/3322541429198799). Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 
03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da Computação e 
Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Introdução a comunicações digitais usando AM (Comunicações digitais, simulação de 
transmissão e recepção de sinais AM). Instrutor: Aldebaro Klautau 
(http://lattes.cnpq.br/1596629769697284). Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 
03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da Computação e 
Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Introdução à modulação multiportadora (OFDM e DMT) – (Ortogonalidade; o problema: 
dispersão e propagação multi-percurso; a importância da FFT; facilidades em equalização; 
sistemas OFDM; sistemas DMT; sistemas OFDMA em redes 4G; uso na indústria. Pré-
requisitos: Comunicações digitais; processamento digital de sinais). Instrutor: Igor Freire 
(http://lattes.cnpq.br/4655361732775829). Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 
03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da Computação e 
Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Introdução à programação VHDL com kits FPGA (Introdução à descrição de hardware 
utilizando a linguagem VHDL e uso do dispositivo lógico programável FPGA; 
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desenvolvimento de projetos de circuitos lógicos combinacionais; desenvolvimento de 
projetos de circuitos lógicos sequenciais). Atividades práticas: Desenvolvimento de 
projetos utilizando kits FPGA e o software de desenvolvimento Quartus II. Pré-requisitos: 
Noção de eletrônica digital. Instrutor: Adalbery Castro 
(http://lattes.cnpq.br/5458858926370800). Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 
03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da Computação e 
Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Introdução à programação Web – Iniciante (Frontend e backend; HTML: o esqueleto da 
página; dando vida ao HTML com o CSS; dinamizando páginas web com o Javascript; 
framework Bootstrap; gerenciando o conteúdo de um site com o WordPress). Atividades 
práticas: Criação de páginas Web com os ensinamentos e auxílio do instrutor. Instrutor: 
Emerson Junior (http://lattes.cnpq.br/4891491568013236). Ministrado na III Jornada de 
Treinamentos de 03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da 
Computação e Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Introdução ao Linux e redes usando Python (Representação de números binários, arquivos 
de áudio e vídeos digitais, curiosidades sobre o funcionamento do Spotify e YouTube; 
introdução ao IPv4, DNS, portas e NAT; introdução a HTTP com Python). Instrutor: Pedro 
Batista (http://lattes.cnpq.br/3636827760310107). Ministrado na III Jornada de 
Treinamentos de 03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da 
Computação e Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Introdução ao Long Term Evolution (LTE) – (Visão Geral do LTE e sua conectividade com 
a Internet; tecnologias utilizadas no LTE; pilha de protocolos utilizada na subcamada de 
rádio; camada física do LTE e modulação multiportadora. Pré-requisitos: Introdução à 
modulação multiportadora). Instrutor: Leonardo Ramalho 
(http://lattes.cnpq.br/7565458988876048). . Local: instalações do Curso de Engenharia da 
Computação e Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Introdução ao Matlab e Octave – Iniciante (O que é o Matlab e Octave; tipos de dados e 
declaração de variáveis; controle de fluxo; arrays multidimensionais; criação e utilização de 
funções; plots de gráficos; toolboxes do Matlab; criação de projetos com foco em sinais). 
Instrutores: Edson Pinheiro (http://lattes.cnpq.br/9970847810592416), Pedro Bemerguy 
(http://lattes.cnpq.br/1772558448578386) e Fátima Teixeira 
(http://lattes.cnpq.br/2712631160212587). Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 
03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da Computação e 
Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Introdução ao processador de textos LaTeX (O LaTeX; diferenças entre editores 
WYSIWYG e processador de textos; escrevendo o primeiro documento; por que escrever 
de modo estruturado; usando pacotes LaTeX; formatadores de texto; dominando figuras e 
tabelas; ambiente matemático: construindo fórmulas; a ferramenta de desenho Tikz; 
criando um documento completo). Instrutor: Charles Ferreira 
(http://lattes.cnpq.br/4748183687877750). Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 
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03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da Computação e 
Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Oficina de Caracterização Elétrica de Transistores Avançados. Local: LSI -USP. Período: 
23 a 27/11/2015 
 

• Oficina de Microfabricação CCS/Unicamp no período de 18 até 29/01/2016 
 

• Programação avançada em linguagem C com ênfase em sistemas embarcados 
(Manipulação de bits, ponteiros, alocação dinâmica de memória, rotinas de tratamento de 
interrupções, execução de código em tempo real. Exemplos e projetos usando 
microcontrolador Atmel. Pré-requisitos: Programação I da Engenharia de Computação 
UFPA, ou equivalente). Instrutor: Lucas Correa (http://lattes.cnpq.br/7899361761927049). 
Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do 
Curso de Engenharia da Computação e Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas  
 

• Programação e desenvolvimento de projetos com Arduino (Introdução e estruturas básicas 
de programação; protocolos de comunicação; componentes eletrônicos e construção de 
circuitos; sensores e controles autômatos; automação residencial e robótica básica). 
Atividades práticas: Programação de Arduino com componentes eletrônicos, sensores e 
robótica. Instrutor: Thiago Sarmento (http://lattes.cnpq.br/6211814198281730). Ministrado 
na III Jornada de Treinamentos de 03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de 
Engenharia da Computação e Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Rádio definido por software usando USRP (Rádio definido por software com foco em 
USRP; modulação de uma imagem em um sinal; transmissão de imagem usando USRP; 
recepção e sincronismo usando USRP; avaliação de transmissão usando SNR). Instrutor: 
Pedro Batista (http://lattes.cnpq.br/3636827760310107). Ministrado na III Jornada de 
Treinamentos de 03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da 
Computação e Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• ROS: The Robot Operating System (O que é / como funciona; chega de criar seguidores 
de linhas: exemplos reais; arquitetura; uma breve olhada embaixo do capô; primeiro 
mergulho: corrida de tartarugas; simulações 3D; segundo mergulho: interagindo com 
partes externas; terceiro mergulho: um robô colaborativo). Atividade prática: organizar 
alguns computadores, instalando o ROS Jade Turtle (ou Hydro). Os mergulhos requerem 
participação de todos (massively multiplayer online robot para grandinhos – MMORPG). 
Instrutor: Igor Almeida (http://lattes.cnpq.br/6577182466401184). Ministrado na III Jornada 
de Treinamentos de 03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da 
Computação e Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• Summer School em Microeletrônica - título "Advanced Microsystems Technologies for 
Sensor Applications", no período de 12 a 29 de julho de 2015. Local UFRGS Ministrada 
pelos seguintes professores alemães: - Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hilleringmann, da University of 
Paderborn, Germany, que ministrará o módulo intitulado "Semiconductor Technology". - 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhart Job, da University of Applied Sciences, Münster, Germany, que 
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ministrará o módulo intitulado "Sensor Technology". - Prof. Dr.-Ing. Ulf Witkowski, da South 
Westphalia University of Applied Sciences, Soest, Germany, que ministrará o módulo 
intitulado "Analog and Digital Circuits". A organização local e supervisão Prof. Gilson Wirth. 
Apoio do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD)  
 

• Web avançada: Desenvolvimento de serviços REST (O que são serviços RESTful; APIs e 
a separação entre backend e frontend; SaaS, PaaS e IaaS – serviços comumente 
utilizados; tecnologias populares para ambos backend e frontend; arquitetura MEAN – 
MongoDb, ExpressJs, AngularJs, Nodejs). Atividades práticas: Desenvolvimento de uma 
aplicação que autentica em um backend rodando na máquina de um dos instrutores. 
Instrutores: Itelo Filho (http://lattes.cnpq.br/1378188735585704) e Pedro Ramos 
(http://lattes.cnpq.br/9624345522090038). Ministrado na III Jornada de Treinamentos de 
03/11/15 até 18/12/15. Local: instalações do Curso de Engenharia da Computação e 
Telecomunicações da UFPA. Duração 8 horas 
 

• X E-MICRO-NE 2015 - Escola de Microeletrônica do Nordeste. Período: 30, 31/10 e 
01/11/2015. Local: UFCG - Campina Grande - PB. http://www.emicrone.com.br/ 

 

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: 

• 19th International Mixed-Signals, Sensors, and Systems Test Workshop, IEEE Computer 
Society. 17 a 19 de setembro de 2014. Porto Alegre RS. 

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

• 7th IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems (LASCAS2016) • Oceania 
Convention Center, Florianópolis, 28 de fevereiro a 02 de março de 2016.  

• XXII Iberchip Workshop (Iberchip2016) - Oceania Convention Center, Florianópolis, 28 de 
fevereiro a 02 de março de 2016.  

A lista completa pode ser consultada no site: http://www.namitec.org.br. 
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AREA A7 – TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA O SETOR 
INDUSTRIAL E GOVERNO 

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 
apropriada 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 

No último 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, constituindo uma lista parcial das colaborações 
que houve ao longo dos 7 anos do projeto. 

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

o José Alexandre Diniz, Nilton Morimoto, Altamiro Susin,  

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 

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..  
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• 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) 

o 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 

o O ruído de baixa frequência (RNT) em osciladores LC-tanque, 
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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 

Cooperação com Governo 

Membros do INCT NAMITEC tiveram participação em várias ações do governo: 

• Coordenação do programa CI Brasil 

• Criação e coordenação dos centros de treinamento (CT) de projetistas de circuitos 
integrados do programa CI Brasil 

• Oferecimento de disciplinas dentro do curso de treinamento dos CT’s do CI Brasil 

• Criação de Design Houses membros do Programa CI Brasil, casos LSITec em São Paulo e 
DFChip em Brasília (esta é também parte da área A6, como geração de spin-offs). 

• Participação ativa em inúmeros eventos e comitês organizados pelo MCTI, CNPq, ABDI, 
MDIC, BNDES, FINEP, CAPES e Itamaraty 

• Criação, gestão e apoios diversos para o CEITEC. 
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ÁREA A8 – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA SOCIEDADE 
 

1) Boletim Namitec  
 
O primeiro boletim do INCT Namitec foi publicado em dezembro de 2012, 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. 

Em 2013 foram publicados 11 boletins e em 2014 foram 12, com 40 notícias, tratando de 
resultados obtidos pelos pesquisadores e instituições participantes, publicações e participação em 
eventos. Em média, cada notícia tem 243 acessos. Este número, em janeiro de 2013, era da 
ordem de 87 acessos.  

Em 2015 a periodicidade foi alterada de mensal para bimensal e ao longo do ano foram 
publicados 4 boletins. O último foi publicado em outubro de 2015.  
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2) Destaques na  Mídia Acadêmica 
 

• Domínio FEI (Edição de Abril a Junho de 2015)  

Seminatec discute os avanços na área de dispositivos eletrônicos   

http://portal.fei.edu.br/Revista%20Domnio%20FEI/edicao_23.pdf 

 
• 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 
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 5/2/2014 
INCT desenvolve sensor para detecção de hidrogênio 

 
• 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 
 

 
• INCT INEO | http://www.ifsc.usp.br/~ineo/  

 
Em 24/2/2014 
Técnica de nanoimpressão permite a sensibilização de superfícies plásticas para painéis 
fotovoltaicos mais eficientes 
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• 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  

 
Em 23/6/2014  
PRP divulga novo edital dos INCTs  
 
Em 23/1/2014  
Jacobus Swart é nomeado fellow pela entidade IEEE 
 

 
• 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 
 
 

 
• CNPEM - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais | www.cnpem.br  

 
Em 23/1/2014 
Jacobus Swart é nomeado fellow pela entidade IEEE 
 

 
• 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 
 

 
• RFId Journal | http://brasil.rfidjournal.com  
 
Em 17/3/2014 
A importância de ASIC para inovação e mercado 
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3) Destaques na Imprensa  
 
ESTETA – www.esteta.com.br  
Pesquisador do Namitec discute eletrônica flexível em evento do IEEE na Índia (Fevereiro/2015) – 
http://www.esteta.com.br/noticia.php?intNotID=38524 

 
ESTETA – www.esteta.com.br  
 Pesquisadores do Namitec negociam parceria com empresa sul-coreana para a produção de 
supercomputadores (Fevereiro/2015)  
 http://www.esteta.com.br/noticia.php?intNotID=38523 

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   
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 
 
Portal Inovação Tecnológica  
Em 25/2/2014 
Sensores brasileiros detectam ozônio, hidrogênio e radiação ionizante 
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4) Destaques no site INCT NAMITEC 
Em 2015, o site INCT NAMITEC apresentou as seguintes notícias: 

Fevereiro: 

- Editorial (13/02/2015) – http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/193-editorial 

- Pesquisador do Namitec discute eletrônica flexível em evento do IEEE na Índia (13/02/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/194-pesquisador-do-namitec-discute-eletronica-flexivel-

em-evento-do-ieee-na-india 

- Pesquisadores do Namitec negociam parceria com empresa sul-coreana para a produção de 

supercomputadores (13/02/2015) – http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/195-

pesquisadores-do-namitec-negociam-parceria-com-empresa-sul-coreana-para-a-producao-de-

supercomputadores 

Maio: 

- UFRGS recebe Escola de Inverno voltada à formação de recursos humanos na área de 

microeletrônica (13/05/2015) – http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/196-ufrgs-recebe-

escola-de-inverno-voltada-a-formacao-de-recursos-humanos-na-area-de-microeletronica 

- Interação entre pesquisadores do Namitec contribui para a formação de alunos de pós-

graduação (13/05/2015) – http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/197-interacao-entre-

pesquisadores-do-namitec-contribui-para-a-formacao-de-alunos-de-pos-graduacao 

- Resultados de pesquisas realizadas pelo Namitec são destaque no X Seminatec (13/05/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/198-resultados-de-pesquisas-realizadas-pelo-namitec-

sao-destaque-no-x-seminatec 

- Pesquisa desenvolve circuito de ultrabaixo consumo para sensor eletroquímico (19/05/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/199-pesquisa-desenvolve-circuito-de-ultrabaixo-

consumo-para-sensor-eletroquimico 

 

Julho: 

- Pesquisa do Namitec firma convênio com empresa de grafite (22/07/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/200-pesquisa-do-namitec-firma-convenio-com-

empresa-de-grafite 
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- Pesquisas do Namitec ganham espaço em revistas da Nature Publishing Group (22/07/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/201-pesquisas-do-namitec-ganham-espaco-em-

revistas-da-nature-publishing-group 

- UFV-Florestal organiza a quarta edição da Semana de Computação (22/07/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/202-ufv-florestal-organiza-a-quarta-edicao-da-semana-

de-computacao 

- Luz: elemento essencial para a nanoeletrônica (22/07/2015) – http://www.namitec.org.br/noticias-

namitec/203-luz-elemento-essencial-para-a-nanoeletronica 

Outubro: 

- Sensor desenvolvido no AM vence edital Senai/Sesi de Inovação (01/10/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/204-projeto-desenvolvido-por-pesquisadores-do-

namitec-no-amazonas-tem-bons-resultados-e-esta-em-fase-de-desenvolvimento-tecnologico 

- “Não existe receita de bolo” no diálogo entre empresas e academia, diz pesquisador 

(01/10/2015) – http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/205-nao-existe-receita-de-bolo-no-

dialogo-entre-empresas-e-academia-diz-pesquisador 

- Redes WBAN podem representar avanço para as ciências biomédicas (01/10/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/206-redes-wban-podem-representar-avanco-para-as-

ciencias-biomedicas 

- Editorial - Boletim NAMITEC edição de Setembro, 2015 (01/10/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/207-boletim-namitec-setembro-2015-editorial 

Novembro: 

- Brazil faz Dobradinha no ICCAD 2015 Contest on Incremental Timing-Driven Placement 

(05/11/2015) – http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/208-brazil-faz-dobradinha-no-iccad-

2015-contest-on-incremental-timing-driven-placement 

- INPE e UFRN desenvolvem novo circuito para nanossatélites (16/11/2015) – 

http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/209-inpe-e-ufrn-desenvolvem-novo-circuito-para-

nanossatelites 

- Na origem das explosões solares (26/11/2015) – http://www.namitec.org.br/noticias-namitec/210-

na-origem-das-explosoes-solares 
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5) Workshops NAMITEC  
 

Foram realizados 12 Workshops durante a vigência do projeto: 

• I Workshop INCT NAMITEC: 10 e 11/02/2009, Casa do Professor Visitante, Campinas-SP.  
• II Workshop INCT-NAMITEC: 04/09/2009, Praiamar Natal Hotel, Natal-RN. 
• III Workshop INCT NAMITEC: 22 e 23/02/2010 Mabu Thermas & Resort Convention 

Center, Foz do Iguaçu-PR. 
• IV Workshop INCT-NAMITEC: 10/09/2010, LSI/USP, São Paulo-SP. 

• V Workshop INCT NAMITEC: 17 e 18/03/2011, CTI Renato Archer, Campinas-SP. 

• VI Workshop INCT NAMITEC: 28 e 29/08/2011, João Pessoa – PB 

• VII Workshop INCT NAMITEC: 29 e 30/03/2012 – Hotel Nacional Inn, Campinas - SP 

• VIII Workshop INCT-NAMITEC: 29/08/2012, Hotel San Marco, Brasília, DF. 

• IX Workshop INCT NAMITEC: 07 e 08/03/2013, Fonte Santa Tereza, Valinhos, SP 

• X Workshop INCT-NAMITEC:  07/09/2013, Hotel Slaviero, Curitiba, PR. 

• XI Workshop INCT NAMITEC: 10 e 11/04/2014, FEEC/UNICAMP, Campinas, SP. 

• XII Workshop NAMITEC dias 21 e 22/08/2015, Hotel Nacional Inn, Campinas. 
 

 

6) Exposições 
A rede NAMITEC participou 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. A seguir apresentamos algumas realizadas nos 
útimos anos. A lista completa pode ser consultada no site: http://www.namitec.org.br. 

FEBRACE 2015 
Período de 17 à 19 de março de 2015,  na Escola Politécnica da USP, São Paulo, com Stand 
 
X SEMINATEC 2015.  

Período: 09 e 10/04/2015. Local Centro Universitário da FEI. Organização Centro Universitário da 
FEI, USP e Unicamp. 
 
III Feira de Engenharia Elétrica da UFPB.  

Período 12 a 15/11/2015. Local: Estação Cabo Branco, João Pessoa - PB 
http://www.fee2015.com/ 
 
XII Feira da Indústria do Pará – FIPA 2015  

Período de 06 à 09/0/5/15 no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. 
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XXIV Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas 

 Período de 22 à 26/09/14 em Belém Pará 
 
Chip in Aracajú/ SBMicro&SBCCI 2014 
Período de 01 à 05 de setembro de 2014 , Aracajú, SE, 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  
 
E-MICRO NE 2014 

Período de 06 à 08/11/2014 no IFM, São Luíz, MA. 
 

EMICRO-NORTE 2014 I Escola de Microeletrônica do Norte 2014 

Período de 02 e 03/10/15 no IFAM, Manaus, AM. 
 

SEMINATEC 2014.  

Período 24 e 25/04/14. Local Poli-USP  
 

 

7) 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: 

A. PETRAGLIA, "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.  

Apresentação WBAN. Prof Fernando Rangel. Local CEFET - MG. Data 21/07/2015 
http://rfic.ufsc.br/wban-presentation-at-cefet-mg/ 

ELY, F., Semicondutores orgânicos e a sua importância tecnológica para fotovoltaica de baixo 
custo. In. Novas Tecnologias de Geração Fotovoltaica 2015, Página Sustentável, Campinas, 2015.  

ELY, F., Spray as Coating Tool for Organic Electronics. In. XXIV International Materials Research 
Congress, 2015, Cancun. Palestra convidada. 

Fernanda C. Stedile “Análise elementar de alta sensibilidade utilizando feixes de íons: 
fundamentos e aplicações da técnica RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry)”, Programa 
de Pós-Graduação em Química da UFRJ, agosto de 2015. 

Fernanda C. Stedile“Investigação do transporte atômico em materiais utilizando traçadores 
isotópicos e reações nucleares”, Laboratório de Colisões Atômicas e Moleculares do Instituto de 
Física da UFRJ, abril de 2014.  
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GÜNTZEL, José Luís. Portas Lógicas CMOS e Layout. Local: Santa Maria (Campus da UFSM), 05 
de maio de 2015. Palestra integrante da XVII Escola de Microeletrônica da SBC-Sul (EMicro2015) 
http://www.emicro2015.com.br/ 

GÜNTZEL, José Luís. Timing-Driven Placement. Local: Porto Alegre (Instituto de Informática da 
UFRGS), 23 de outubro de 2015. Palestra integrante do 5o IEEE CASS Rio Grande do Sul 
Workshop. http://inf.ufrgs.br/cassw/program.html 

GÜNTZEL, José Luís; LIVRAMENTO, Vinícius dos Santos. FirstPlace: a Fast and Effective 
Incremental Timing-Driven Placement Flow. Local: Florianópolis (Campus da UFSC, auditório da 
FEESC), 26 de novembro de 2015. Palestra integrante do 2nd Workshop on RF and Microwave 
Technology. http://rfic.ufsc.br/second-workshop-on-rf-and-microwave-technology/ 

Jacobus W. Swart. Chalenges for Semiconductor Activities in Brazil and 10 years of the IC Brazil 
Program, as moderator of Panel Session at Chip in Bahia, Salvador, BA, 03 September, 2015. 

Jacobus W. Swart. Desafios e Perspectivas da Engenharia de Semicondutores no Brasil, IEEE 
RNR & RNYP, Brasília, DF, 4 a 7 de junho de 2015. 

Jacobus W. Swart. EDS-IEEE e Perspetivas da Engenharia de Semicondutores no Brasil, 
Domingo dos Ramos, IEEE Seção Bahia, UNIVASF, Juazeiro, BA, 1 de novembro de 2015.  

Jacobus W. Swart. 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. 

Jacobus W. Swart. Innovation through ASIC design and new devices for the emerging markets, 
Nanomercosur 2015, Buenos Aires, Argentina, 6 a 8 de outubro de 2015. 

Jacobus W. Swart. Innovation through ASIC design and the INCT NAMITEC NetworkX Escola de 
Microeletrônica do Nordeste, Campina Grande, PB, 30 de outubro a 1 novembro de 2015. 

Jacobus W. Swart. Micro-machine Activities in Latin America, MMS 2015, Berlin, Alemanha, 11 a 
13 de maio de 2015. 

Jacobus W. Swart. Panel Session “Planning the Future of the IT Industry in Brazil, Workshop on 
Nanoelectronics (Celebrating Altamiro Susin’s Contributions), UFRGS, Porto Alegre, RS, 23 de 
novembro de 2015.  

Jacobus W. Swart. Smart Monitoring for Agriculture and Evironment, MINAPIM, Manaus, AM, 18 a 
20 de novembro de 2015. 

Seminário no NUTES sobre “Circuits and Systems for Wireless Body Area Networks (WBAN)” 
Ministrado por Fernando Rangel. http://nutes.uepb.edu.br/noticias/circuits-and-systems-for-
wireless-body-area-networks-wban-e-tema-de-seminario-no-nutes/ 
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Título: Transistor Level CMOS Design (10 horas) Público: Participantes da 10th Argentine School 
of Micro-Nanoelectronics, Technology and Applications (EAMTA 2015), Villa Maria, Córdoba, 
Argentina, 27 a 29 de julho. Ministrante: Carlos Galup Montoro  

Título: Ultra-Low-Voltage (ULV) IC Design (10 horas) Público: 25 alunos de pós-graduação e 5 
professores da Faculdade de Engenharia da Universidade de Buenos Aires, Argentina, 5 a 10 de 
outubro. Ministrante: Carlos Galup Montoro  

Título: Ultra-Low-Voltage (ULV) IC Design: Designing for VDD below kT/q (1½ horas) Público: 
Participantes do 28th Symposium on Integrated Circuits and Systems Design (SBCCI 2015), 
Salvador, Brasil, 31 de agosto a 04 de setembro. Ministrante: Márcio Cherem Schneider  
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Indicadores de Produtividade 
Um resumo dos principais resultados podem ser observados na 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 7 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 7th year In 7years 
Publications   
Books 2 30 
Book chapters 1 57 
National Journals 3 67 
ISI indexed journals 98 636 
Technological and Scientific Events   
National conferences 65 711 
International conferences 58 896 
Abstracts at national conferences 6 95 
Abstracts at international conferences 13 91 
Others   
Software 0 3 
Patents of products 0 13 
Patents of processes 1 8 
Formation of Human Resources   
Concluded   
Scientific initiation 24 313 
Master 25 324 
PhD  10 131 
Pos-docs 3 51 
In Progress   
Scientific initiation  27 33 
Master 22 39 
PhD 26 85 
Pos-docs 1 10 
Technology transfer to industrial sector   
Cooperation with companies 10 ~50 
Education and diffusion of science   
Organization of Scientific Conferences 4 31 
Colloquia NAMITEC 0 16 
Organization of Short courses 21 57 
News at open media 26 84 
Workshops NAMITEC 1 12 
Participation at exhibitions and workshops 5 36 
Lectures and round tables for general public 22 197 
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Podemos concluir que o NAMITEC atendeu aos objetivos esperados no programa INCT. 
Reportamos bons resultados em todos os aspectos de pesquisa, formação de recursos humanos, 
internacionalização, interação com setor empresarial e com governo e transferência de 
conhecimento para a sociedade. Ressaltamos também a importância do NAMITEC para a 
descentralização e ampliação da atividade em regiões menos favorecidas no país, como nordeste, 
norte e interior do país. 

Os indicadores mostram que as metas estabelecidas na proposta foram amplamente 
atingidas. 

Como perspectiva futura vemos aumentar a interação com o setor empresarial e 
continuidade da rede, sobretudo com a aprovação do novo projeto submetido ao edital 16-2014 
em setembro de 2014. 


