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baterias de lítio-íon. As principais propriedades que 
os materiais carbonáceos devem possuir, no caso, 
são: alta capacidade reversível para intercalar lítio e 
alta condutividade elétrica. A meta principal da Fase 
1 foi obter um material de capacidade superior e 
com baixo custo. Durante a Fase 2, os materiais que 
se mostrarem mais promissores serão submetidos a 
tratamentos térmicos e químicos para otimização da 
estrutura cristalina. 

5° EDITAL 

m Linearizador Pré-Distorcivo para 
Amplificadores de Alta Potência 
de Estações Terrenas de Satélites 

Coordenador: 
Wilton José Fleming 

Empresa: 
Beta Telecom Consultaria e Comércio ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 27.600,00 I US$ 12.400,00 

O presente trabalho propõe-se investigar os cha
mados linearizadores por pré-distorção, utilizados 
em sistemas de comunicação via satélite. Inicialmen
te, será investigada a solução para a Banda C de co
municações por satélite e, posteriormente, será ava
liada a possibilidade de uso na Banda Ku. O 
linearizador por pré-distorção cria uma função de 
transferência que é o oposto, sob o ponto de vista da 
distorção, daquela do amplificador a ser linearizado. 
Entre suas principais características está a larga faixa 
de operação e a capacidade de funcionar indepen
dentemente de alterações internas no amplificador. 
O desenvolvimento da tecnologia dos circuitos de 
modulação e compressão digital permite (e até exi
ge) que várias portadoras sejam transmitidas no 
mesmo espaço de freqüência antes ocupado por 
uma única portadora em sistemas de comunicação 
via satélite. Para esses sinais e serviços, a linearidade 
dos amplificadores é um fator dominante, para evi
tar interferências. Na tecnologia da comunicação via 
satélite, o uso de válvulas especiais é uma necessida
de. Nesse caso, dependendo da potência de trans
missão desejada, não existe similar em estado sólido 
ou, quando existe (para baixas potências), o preço é 
muito alto. Para a solução dos problemas de lineari
dade, os fabricantes têm adotado a sistemática de fa
zer com que os amplificadores de potência (HPAs) 
operem bastante abaixo da potência máxima que 

podem fornecer. Essa condição é chamada de back
off e, embora tecnicamente correta, tem um alto cus
to. Para resolver esse tipo de problema, a solução é a 
introdução de um linearizador, cuja finalidade é 
compensar as não-linearidades intrínsecas de ganho 
e fase do HPA. 

m Microscópio Óptico 
de Precisão com Estrutura 
à Base de Granito Sintético 

Coordenador: 
Fernando de Moraes Mendonça Ribeiro 

Empresa: 
MM Optics Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 45.420,00 

A MM Optics é uma empresa nova, mas com 
forte determinação em participar e promover inova
ção tecnológica no Brasil na área de óptica. Trata-se 
de uma microempresa que vem, com esforço, produ
zindo três modelos de microscópios (MM 1600, alta 
precisão, binocular até 1600x, MM-01 didático até 
600x, MM- Ll lupa de aumento 30x para uso em 
agricultura e didático) e inúmeros outros sistemas 
de translação de precisão. Com essa experiência e já 
tendo participado de um importante projeto de de
senvolvimento na área de microscopia junto ao 
IFSC-USP e Lamafe-EESC, ambos da USP de São 
Carlos, a MM Optics propõe o desenvolvimento e 
produção de um microscópio inovador, onde sua 
parte estrutural' é feita em granito sintético, melho
rando a estabilidade, diminuindo custos e tornando
o mais competitivo. O granito sintético é um mate
rial composto de brita natural de granito. Como 
material estrutural, o granito sintético proporciona 
excelentes características mecânicas, tais como: esta
bilidade mecânica secular, amortecimento interno 
cerca de oito vezes maior que os materiais tradicio
nais e elevada estabilidade térmica; flexibilidade ge
ométrica e a possibilidade de utilização de enxertos 
metálicos. Estaremos desenvolvendo um processo 
para moldagem do sistema estrutural do microscó
pio em granito sintético. O processo e a otimização 
da moldagem permitirão a produção de peças de 
qualidade em alta escala. Estabelecendo todo o pro
cedimento de produção das peças em granito sinté
tico, conjugaremos com as demais partes, ópticas e 
mecânicas, já em produção pela empresa, e chegare
mos a um microscópio de qualidade muito superior 
e baixo custo. Dessa forma desejamos conquistar o 
mercado interno e disputar o mercado externo. 
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F.n Desenvolvimento de Terminal 
Iiii de Usuário para Transmissão e 

Recepção de Voz e Dados via Satélite 

Coordenador: 
Joel Muniz Bezerra 

Empresa: 
Databus Sankay Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 25.900,00 I US$ 1 1.100,00 
Fase 2: R$ 164.700,00 I US$ 45.925,00 

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de 
um terminal semifixo de voz e dados para áreas re
motas e de um localizador de caminhões para moni
toração de frotas via satélite. No final do ano 2001, 
entrará em operação comercial o sistema ICO de co
municação via satélite, utilizando uma constelação 
de 12 satélites de órbita média. Os usuários desse sis
tema poderão então, a partir de qualquer lugar do 
planeta, transmitir e receber sinais de voz e dados 
através de terminais móveis ou fixos. O grupo ICO 
considera o Brasil como um dos três maiores merca
dos para esse sistema, principalmente no atendi
mento a usuários de regiões remotas e no monitora
mento de caminhões de transporte de cargas. Uma 
vez que a Anatel exigirá das atuais concessionárias 
de telefonia fixa o atendimento de localidades de 
baixa densidade populacional, a ICO prevê que o seu 
sistema seja uma alternativa economicamente viável 
para essas operadoras. Na Fase1 desse projeto, foi de
finida a arquitetura do terminal, realizados os proje
tos da antena e do front-end de RF, construídos e 
avaliados protótipos desses subconjuntos, efetuados 
contatos com fornecedores de componentes e com 
clientes potenciais e distribuidores do referido equi
pamento. Para a Fase 2, estão previstas a finalização 
do projeto do front-end e antenas visando à sua com
pactação e o cumprimento integral das especifica
ções, o desenvolvimento do software e do hardware 
do terminal, incluindo interfaces com telefone/fax, a 
definição dos procedimentos e ferramentas de fabri
cação do terminal e a homologação do equipamen
to junto à ITU, à ICO e à Anatel. 

li Registrador • Espaço-Tempo 
a Jato de Tinta 

Coordenador: 
Yoshikazo Ernesto Nagai 

Empresa: 
Optron Micromecânica Óptica Ltda.- ME 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 9.500,00 
Fase 2: R$ 35.900,00 

O presente projeto de pesquisa pretende desen
volver uma alternativa ao faiscador de alta tensão uti
lizado em experimentos de Mecânica Clássica: um 
registrador espaço-tempo baseado no mesmo princí
pio do cabeçote de uma impressora jato de tinta com 
elemento piezoelétrico. Experimentos de Mecânica 
Clássica em colégios e universidades, quando ofereci
dos, em geral são triviais e conceitualmente pobres de 
conteúdo, em contraste com a elegância com que a 
teoria aborda e resolve problemas didáticos, fazendo 
uso de leis de conservação como a do momento linear. 
Entretanto, para a comprovação direta de leis tão 
simples como esta são necessários equipamentos. 
Trilhos e mesas de ar minimizam o efeito do atrito 
mantendo uma camada fina de ar comprimido entre 
o corpo móvel e a superfície sobre a qual desliza. 
Além disso, são munidos de registradores espaço
tempo de alta-tensão que deixam pontos pretos em 
papel parafinado (ou de fax) ao longo da trajetória e 
periodicamente no tempo. Um inconveniente peri
goso desse tipo de aparelho é a alta tensão presente 
em quase toda a sua extensão. Alimentado com pilhas 
comuns, um registrador espaço-tempo do tipo aqui 
previsto poderia ser embutido ao corpo móvel evi
tando, dessa forma, qualquer constrangimento ao 
movimento. O restante do equipamento seria o mes
mo do trilho ou da mesa de ar convencionais. 

Desenvolvimento 
de Arvores Naturais 
de Natal para o Brasil 

Coordenador: 
Antonio Natal Gonçalves 

Empresa: 
Arboreto Produtos Florestais Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 41.900,00 I US$ 700,00 

O Laboratório de Fisiologia das Árvores (Depar
tamento de Ciências Florestais - Esalq/USP) está in
serido no Programa Temático de Silvicultura Clonal 
e Viveiros Florestais. Esse programa vem desenvol
vendo pesquisas básicas, desenvolvimento tecnológi
co e transferência de tecnologias de clonagem de es
sências florestais, assim como avaliação de impactos 
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políticos, ambientais, sociais e legais do uso dessa 
técnica e melhor captação e utilização de recursos. 
Aliado à pesquisa, há o treinamento de pessoal e 
transferência de tecnologia na produção de clones 
de essências florestais, principalmente Eucalyptus e 
Pinus, para as empresas associadas ao Instituto de 
Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), outras empre
sas, produtores e institutos de pesquisa, como a Em
brapa, com as espécies de bromélias, orquídeas, ba
nana, caju, bambu, seringueira, teca e cryptomeria. 
As principais áreas de atuação do grupo de pesquisa 
são o manejo de macro, mini e microjardim clonal, 
o manejo da produção de mudas de eucalipto, a par
ceria na produção de mudas micropropagadas; os 
estudos de estresses ambientais no processo da clo
nagem; a parceria na pesquisa entre empresas de 
equipamentos e insumos para viveiros florestais; a 
nutrição mineral in vitro, nos viveiros e no campo; a 
seleção de clones; a embriogênese somática em euca
lipto; a produção de mudas micro propagadas de clo
nes de Eucalyptus spp., Pinus spp., teca e outras espé
cies de interesse florestal. 

m Aquecedor Solar 
~ de Baixo Custo 

Coordenador: 
Julio Roberto Bartoli 

Empresa: 
SunPower Engenharia Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 33.989,00 

Este projeto propõe-se oferecer um aquecedor 
solar de baixo custo que possa gerar água quente 
para o banho suficiente para uma família de quatro 
pessoas e cujo custo final, com acessórios e compo
nentes, não ultrapasse R$ 100,00. Resultado de nove 
anos de estudos e análises de viabilidade, seu ponto 
de partida foi dado logo após o início de funciona
mento da Sunpower Energia Solar Ltda. Por ocasião 
da ECO 92, foi construído, para participar da expo
sição de indústrias do evento, o primeiro protótipo 
do aquecedor solar, baseado em filme de PVC solda
do, corpo em papelão corrugado à prova de água, 
cobertura para a geração do efeito estufa do coletor 
(em filme utilizado em estufas de flores) e reservató
rio de água baseado em caixa de isopor. O conceito 
foi apresentado ao Sebrae e imediatamente aprova
do. Agora, está pronto para ser desenvolvido em uma 
incubadora de idéias e de empresas tecnológicas, sob 
a égide da USP, do Ipen e do IPT. A equipe está dis-

posta a abrir os conceitos básicos desse projeto à dis
cussão pública. 

m Módulo Híbrido Amplificador de Banda 
Larga e Alto Ganho, Empregando-se 
Tecnologia Híbrida de Cooper Plating 
em Substrato de Alumina 

Coordenador: 
Alexandre Nunes da Trindade 

Empresa: 
Proqualit Montagem e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 33.296,00 

O projeto consiste no desenvolvimento e cons
trução de um componente eletrônico denominado 
Módulo Híbrido Amplificador (MHA). Esse com
ponente é utilizado no interior de amplificadores 
que possuem aplicação em Sistemas de TV a Cabo 
(CATV) e Sistemas Coletivos de VHF/UHF e Banda 
"C". Outra aplicação importante é sua utilização nos 
amplificadores ( Two Way) que possuem duas vias de 
comunicação. Esses amplificadores permitem, em 
um sentido, a amplificação dos sinais de TV e, em 
outro, a amplificação de dados, viabilizando os ser
viços Home Banking, Home Shopping e Internet nas 
redes faixa larga de sistemas CATV. A 1 • etapa será a 
realização do projeto elétrico de um amplificador 
nas configurações push pull e cascode, com a finalida
de de se obter um circuito com as características de 
banda larga (40-860MHz), alto ganho (34dB), baixa 
figura de ruído ( <8dB), baixa distorção, construção 
robusta, alta cortfiabilidade e elevado nível de repeti
bilidade para produção em alta escala. Para se obter 
sucesso, será necessário realizar o modelamento dos 
componentes, a otimização do circuito e as simula
ções. Nessa fase, a Proqualit contará com o auxílio 
do laboratório de microeletrônica do CPqD - Fun
dação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Te
lecomunicações. A 2• etapa consiste na fabricação 
dos protótipos empregando-se substratos de alumi
na metalizados por processo de Cooper Plating. Nes
sa fase serão também usinadas as bases de aço, onde 
serão depositados os substratos e também os invólu
cros. O encapsulamento deverá ser no padrão mun
dial SOT115J2. A 3• etapa prevê a definição, desen
volvimento e projeto do setup de teste do 
componente. Por último, na 4• etapa deverão ser rea
lizados os testes de qualificação. 
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m Otimização do Processo 
de Vulcanização de Retentores 
através de Microondas 
e Moldes em Material Composto 

Coordenador: 
Antonio Carlos Alvarez Fasano 

Empresa: 
OmniTek Tecnologia Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 48.776,00 

O projeto pretende desenvolver um processo de 
vulcanização de retentores por microondas e moldes 
em material composto, conforme tema de tese de 
doutoramento. Trabalhos já realizados compreendem 
o estudo do comportamento dos polímeros e plásti
cos a serem utilizados em freqüência de microondas 
em nível industrial (2.45 GHz), com a colocação de 
pedaços do material como terminação de guia de on
das (etapa concretizada em parceria com a OmniTek 
e o laboratório de microondas da Escola Politécnica), 
e a simulação do comportamento do sistema em ele
mentos finitos eletromagnéticos 3D (etapa também 
completada com a participação da OmniTek). As no
vas etapas incluem o dimensionamento teórico dos 
guias de onda e da cavidade ressonante, desenho da 
peça a ser fabricada e do molde em material polimé
rico PEEK + 30% fibra de carbono e definição e estu
do dos métodos de injeção de elastômeros mais apro
priados ao processo em questão. Compreendem, 
ainda, a fabricação de um conjunto injetor e suportes 
de cavidades aptos a serem instalados em injetoras co
merciais, testes de injeção e vulcanização e o aprimo
ramento dos parâmetros do processo. 

m Sistema Automático 
Reconfigurável de Teste 
de Módulos Eletrônicos 

Coordenador: 
Gilberto Antonio Possa 

Empresa: 
Qualibrás Assistência Técnica Dirigida 
e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 50.001,00 
Fase 2: R$ 278.705,00 

Desenvolvimento de um sistema automático re
configurável de teste de módulos eletrônicos a ser 

aplicado inicialmente no teste e reparo de placas ter
minais de centrais telefônicas digitais de diversos fa
bricantes instalados no Brasil. Essas placas fazem in
terface com assinantes, telefones públicos e outras 
centrais/dispositivos. O objetivo é desenvolver um 
primeiro produto que atenda aos módulos de cen
trais telefônicas digitais de maior incidência. Tal sis
tema deverá incorporar flexibilidade - ou seja, ser 
reconfigurável em hardware e software para permitir 
o teste de módulos de mais de uma tecnologia/fabri
cante; baixo custo de implementação e configuração; 
eficiência e rapidez nos testes; e um banco de dados 
que armazene informações sobre falhas/reparos de 
cada placa testada, para ser usado como trouble-sho
oting, facilitando os serviços de reparação. A experi
ência indica que os módulos terminais seriam os de 
maior prioridade (assinante, telefônico público, jun
ção, etc.) . Estima-se que, no Brasil, existam em tor
no de um milhão desses módulos. Com um índice 
de falhas estimado de 20% ao ano e um custo médio 
de reparo de R$ 200,00 por módulo, a receita estima
da com reparo somente desses módulos é de R$ 40 
milhões anuais. Serão contratados os serviços da Di
visão de Microeletrônica do CPqD. Esse desenvolvi
mento também deverá permitir a capacitação da 
Qualibrás para o fornecimento de serviços de teste e 
reparação aos grandes fabricantes de equipamentos 
de telecomunicações, cuja demanda está em fase de 
grande crescimento. 

m Retrabalhos em Estruturas 
Tubulares Aeronáuticas 
Soldad.as - Aço ABNT 4130 

Coordenador: 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 

Empresa: 
ESRA Engenharia Serviços 
e Representação Aeronáutica Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 39.318,00 

O presente projeto objetiva definir parâmetros 
de retrabalhos de solda em tubos de aço ABNT 4130, 
utilizados na fabricação de berços de motores de ae
ronaves, indicando a quantidade de retrabalhos e sua 
influência no comportamento mecânico do material 
(resistência à fadiga associada com alterações micro
estruturais devido aos retrabalhos de solda). Desse 
projeto, subsídios podem resultar na confecção de 
uma diretriz para a quantidade de solda possível em 
retrabalhos no setor, de modo a manter o nível de se-
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gurança do equipamento. Durante um vôo, um avião 
está sujeito a cargas repetidas das mais variadas 
grandezas e freqüências. Estima-se que 90% das fa
lhas, em serviço, de componentes que sofrem movi
mento, de uma forma ou de outra, podem ser atri
buídas à fadiga dos materiais. O berço do motor de 
aviões é um componente aeronáutico de alta respon
sabilidade, submetido a carregamentos complexos, 
nos quais fraturas ocasionadas por fadiga são cons
tantemente encontradas. Esse componente, confec
cionado em tubos de aço ABNT 4130, tem nas ope
rações de solda, durante sua fabricação ou, mesmo, 
retrabalho, o processo que necessita mais análises e 
cuidados. Um estudo sobre as fraturas nos berços de 
aeronaves indica que as soldas são as regiões mais 
suscetíveis a falhas por fadiga. Por esse motivo, as 
normas relativas à fabricação dos componentes são 
extremamente cuidadosas e restritivas, principal
mente com as operações de solda, nas quais um ín
dice de defeito zero é exigido. O que não se encontra, 
no entanto, são orientações relacionadas ao número 
de retrabalhos e conseqüente influência dos mesmos 
no comportamento em fadiga do conjunto. 

r:f.l Processo de Fabricação 
~ de Coletor Solar 

Coordenador: 
Mauro Hirdes 

Empresa: 
Nova Aliança Comércio Indústria 
de Sistemas Solares e Produtos Afins Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1 + Bolsas: R$ 79.385,23 I US$ 0,00 
Fase 2 + Bolsas: R$ 231.935,20 I US$ 1.000,00 

Durante o primeiro semestre de 2000, a empresa 
NovaAliança (antiga Dynamikarman) e o engenhei
ro Mauro Hirdes, coordenador do projeto, desenvol
veram um novo processo de fabricação de coletores 
solares para aquecimento de água. Chegou-se, assim, 
a uma proposta de processo baseado na soldagem 
por brasagem e na mudança do material dos painéis 
para cobre. Devido ao seu caráter inovador, resol
veu-se submeter à FAPESP um projeto de financia
mento para o seu desenvolvimento. O projeto origi
nal teve como objetivo viabilizar a construção de um 
novo tipo de coletor de alta eficiência, denominado 
"Cellullar", e que havia enfrentado problemas de 
corrosão e de fornecimento em sua concepção origi
nal - painel roll-bond de alumínio. O coletor, de 
construção não convencional, possui painel de cap-

tação composto por duas chapas conformadas e sol
dadas entre si, de modo a formar canais de passagem 
de água. A interligação desses canais, em uma rede 
semelhante a colméias hexagonais, confere ao painel 
alta eficiência em captação solar. Adotou-se a estam
pagem com elastômero e a brasagem, como proces
sos de fabricação, e o cobre, como material base, 
para evitar problemas de corrosão e aumentar a efi
ciência de captação do coletor. Para apoiar tecnolo
gicamente o projeto, foi desenvolvido um acordo de 
cooperação com o Centro de Caracterização e De
senvolvimento de Materiais- CCDM, da Universi
dade Federal de São Carlos. 

r:rJ Desenvolvimento 
l;í6;l de Ferramenta para 

Otimização de Estruturas 

Coordenadores: 
Susana Angélica Falco Meira I 
Wolodymir Boruszewlski 

Empresa: 
Fibraforte Engenharia Indústria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 38.400,00 I US$ 6.000,00 
Fase 2: R$ 101.200,00 I US$ 65.000,00 

O objetivo deste programa é desenvolver proce
dimentos e ferramentas de informática de maior efi
ciência e abrangência para otimização de estruturas, 
utilizando para modelagem e análise de estruturas o 
MSC/Nastran e, para otimização, os softwares Faipa 
e DOT. Em apli'cações práticas de otimização de es
truturas de satélites, feitas no Inpe, foi observado 
que os algoritmos de otimização disponíveis no soft
ware de análise de estruturas MSC/Nastran se mos
tram pouco eficientes do ponto de vista de conver
gência e obtenção de ótimo global. Existem softwares 
para propósitos gerais com algoritmos de otimiza
ção mais poderosos e eficientes. Um deles é o DOT
Design Optimization Toais, disponibilizado comerci
almente pela Vanderplaats Research and Develop
ment. Outro software disponível é o Faipa- Feasible 
Are Interior Point Algorithm, desenvolvido no Pro
grama de Engenharia Mecânica da Coppe. Na pri
meira fase desse programa procurou-se demonstrar 
que as otimizações em projetas de estruturas realiza
das com algoritmos de otimização mais robustos, 
como o DOTe o Faipa, juntos ao MSC/Nastran para 
modelagem e análise de estruturas por elementos fi
nitos, são mais eficientes e produzem resultados me
lhores que os problemas resolvidos com os algorit-
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mos disponibilizados no módulo de otimização do 
MSC/Nastran. 

m Retificador de Corrente Pulsada 
UI e Onda Quadrada para 

a Anodização do Alumínio 

Coordenadora: 
Elisabete Jorge Pessine 

Empresa: 
Termocontroles Indústria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 49.806,00 

A inovação tecnológica aqui proposta, a ser de
senvolvida em conjunto entre a Termocontroles e a 
Unicamp-Ipen, consiste na fabricação de um retifica
dor de corrente pulsada e onda quadrada de alta po
tência adequado ao processo de anodização dura, 
para ser usado em escala industrial. A anodização é 
um dos melhores métodos de preparação de um re
vestimento protetor sobre o alumínio. O processo de 
anodização dura permite preparar revestimentos 
mais espessos que os convencionais, limitados, po
rém, pela composição das ligas de alumínio, pela 
temperatura e por sua queima. Em temperaturas ele
vadas, há o favorecimento da formação de camadas 
anódicas externas moles e porosas, diminuindo a re
sistência ao desgaste e limitando significativamente o 
aumento da sua espessura. As vantagens da anodiza
ção de ligas de alumínio realizada com retificadores 
de corrente pulsada de onda quadrada, em relação 
aos processos que operam apenas com corrente con
tínua, vão desde uma economia de 25% de reagentes, 
passando pela obtenção de camadas mais espessas 
(50 - 700 11m) em um menor intervalo de tempo, 
indo até a obtenção de um revestimento com maior 
resistência à corrosão e abrasão, pois a camada é ge
ralmente mais uniforme e menos porosa, sem que 
ocorra a queima. Na anodização dura do alumínio de 
peças de grande porte, é necessário que o retificador 
seja de alta potência, uma vez que o fUme de Al203 é 
um isolante elétrico. A viabilidade da construção de 
um protótipo será estabelecida em laboratório. 

r:f.l Sistema de Registro de Imagens 
lí6;l de lnfrações de Trânsito 

Coordenador: 
Waldir José Nobre 

Empresa: 
Brascontollndústria e Comércio Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 49.800,00 

O objetivo deste projeto é desenvolver um siste
ma de registro de imagens de infrações de trânsito, 
com foco no excesso de velocidade. O novo código 
brasileiro de trânsito trouxe uma nova realidade 
para o mercado do setor, e a municipalização embu
tida na lei mudou drasticamente sua organização. É 
de entendimento da Brascontrol que existe no Brasil 
um mercado emergente, crescente e perene para os 
chamados intelligent transportation systems e que 
pode ser ocupado por empresas e tecnologias naci
onais. Os pontos principais previstos são: pesquisa e 
desenvolvimento de um sistema de captura de ima
gens sincronizadas. A aplicação que se apresenta re
quer tempos de congelamento e processamento que 
garantam a captura de maneira determinista e no 
instante exato fixado pelo sistema; desenvolvimento 
de sistema óptico e de iluminação não ofuscante di
urna /noturna. O sistema requer imagens nítidas 
para leitura das licenças dos veículos infratores a 
qualquer hora do dia. O objetivo é determinar o 
conjunto correto de câmaras, lentes, filtros e ilumi
nação (flash, infravermelho, etc.) ao menor custo 
possível; desenvolvimento do sistema de cálculo de 
velocidades simultâneas das pistas de rolamento 
monitoradas. A Brascontrol prevê um circuito dedi
cado a esse fim independente do processador de 
imagens e estatísticas veiculares; e desenvolvimento 
de software de arquivamento e processamento de 
imagens dos veículos infratores para emissão dos 
autos de infração. 

Melhoramento das Propriedades 
Superficiais de Componentes de 
Uso Industrial por Implantação 
lônica Tridimensional 

Coordenadora: 
Raul Murete de Castro 

Empresa: 
Metrolab Engenharia Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 36.020,00 I US$ 6.900,00 
Fase 2: R$ 57.220,00 I US$114.414,75 

Tendo obtido resultados relevantes em um expe
rimento de implantação iônica por imersão em plas
ma (IIIP) tenta-se viabilizar a utilização desse méto-
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94 
do em algumas indústrias instaladas no Estado. A 
implantação iônica (II) é um método de tratamento 
superficial de grande impacto na área de novos ma
teriais e tem sido empregada em algumas indústrias 
de ponta. O principal fator limitante desse processo 
para aplicações industriais mais generalizadas, po
rém, é o seu caráter de implantação com linha-de-vi
são, que dificulta ou impossibilita tratamentos tridi
mensionais de peças de geometria complexa, a baixo 
custo. Por seu lado, a implantação iônica por imer
são em plasma (IIIP) vem abrindo novas fronteiras e 
oportunidades de aplicação industrial. Esse proces
samento tira vantagem da implantação sem linha-de
visão e da possibilidade de ser independente da área 
a ser tratada. Na primeira fase, procurou-se desen
volver uma parte do equipamento HIP(INPE/Me
trolab) referente à fonte de plasma de alto desempe
nho, por meio da utilização de um sistema de vácuo 
de alta eficiência e fonte de descarga glow com po
tencial controlado. Na segunda, deve-se construir 
uma nova câmara de vácuo e integrar o sistema com 
um pulsador de alta tensão com alta taxa de repeti
ção e outros equipamentos adequados. 

~ Geração de Modelos Digitais 
~ de Elevação através da Radargrametria 

com Imagens do Satélite Radarsat-1 

Coordenador: 
Waldir Renato Paradella 

Empresa: 
Geoambiente Sensoriamento Remoto SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 6.500,00 I US$ 23.750,00 
Fase 2: R$122.618,00 I US$ 6.376,18 

O projeto de pesquisa proposto visa à capacitação 
da empresa na geração de modelos digitais de eleva
ção (DEM-Digital Elevation Models), por meio de 
imagens de radar orbital, como subsídio à confecção 
de cartas topográficas e de Produtos Integrados de 
Radar para aplicações geoambientais. A metodologia 
é baseada na radargrametria com o uso de imagens 
Standard e Fine do satélite canadense Radarsat -1. A 
proposta prioriza, também, implantar uma cultura 
no uso da tecnologia de radares imageadores na em
presa. O Brasil possui dimensão continental e um 
pobre conhecimento cartográfico. Apenas 60% do 
país está mapeado topograficamente na escala 
1:100.000 e grande parte desse acervo encontra-se 
desatualizado. Nesse sentido, a utilização de Produtos 
Integrados de Radar (SAR Integrated Products) sere-

veste de grande potencial de valor agregado, mas que 
depende de uma correção geométrica rigorosa (a 
ortorretificação) das imagens. O projeto enfoca a ge
ração de DEM de uma área-teste localizada na Serra 
dos Carajás (Estado do Pará), através de imagens RA
DARSAT Fine e Standard, tratadas via software Or
thoEngine SE (PCI Geomatics), em abordagem radar
gramétrica (estereoscopia de radar). Em adição, será 
investigada a potencialidade da geração de cartas to
pográficas em escala de semidetalhe (1:100.000). Em 
sua segunda fase, prevê-se o aprimoramento dos re
sultados enfocando a geração de DEMs (Digital Ele
vation Models) na confecção de cartas topográficas e 
de Produtos Integrados de Radar para aplicações ge
oambientais. Além disso, serão buscadas alternativas 
no mercado internacional de dispositivos (hardware 
e software) que possibilitem a plotagem dos GCPs em 
visão tridimensional (menor propagação de erro na 
acurácia final da elevação dos DEMs). 

Desenvolvimento de Novos Kits 
Destinados ao Diagnóstico 
de Parasitoses Intestinais 
em Amostras Fecais 

Coordenador: 
Sumie Hoshino Shimizu 

Empresa: 
lmmunoassay Produtos Hospitalares Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 35.904,00 I US$ 7.866,00 

O projeto ~evê o desenvolvimento de kits para o 
diagnóstico de parasitoses intestinais em amostras 
fecais, que poderão ser industrializados e comercia
lizados por Immunoassay Produtos Hospitalares 
Ltda .. Dados recentemente divulgados pela Organi
zação Mundial de Saúde mostram que cerca de 3,5 
bilhões de pessoas no mundo encontram-se com pa
rasitoses intestinais, das quais 450 milhões estão do
entes, sendo na maioria crianças vivendo em áreas 
tropicais, incluindo o Brasil. Pesquisa de mercado 
indica que são poucos os kits diagnósticos nacionais 
destinados a exame de fezes. Esse projeto desdobra
se em três subprojetos. O primeiro aborda o desen
volvimento de um kit simples, prático e econômico 
que permite a coleta de fezes, concentração dos ele
mentos parasitários e sua identificação morfológica 
por meio de microscopia óptica, podendo, em etapa 
posterior, ser acoplado a um sistema de automação. 
Os dois outros kits caracterizam-se como sendo de 
diagnóstico avançado, por utilizar anticorpos mono-
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clonais e técnica de amplificação genômica. Desta 
forma, o segundo kit será destinado à detecção de 
antígenos de Entamoeba histolytica, através de ensaio 
imunoenzimático (Elisa). O terceiro kit será para a 
detecção de Cryptosporidium parvum, Cyclospora ca
yetanensis e Microsporida, protozoários oportunis
tas e emergentes que se fazem presentes em condi
ções de imunodeficiência, como observadas na Aids. 
Esse kit baseia-se na amplificação do DNA, utilizan
do sistema de primers biotinilados, e identificação 
dos produtos amplificados em placas plásticas reves
tidas de avidina, probes internos marcados com di
goxigenina, e conjugados enzimáticos anti-digoxige
nina (PeR-colorimétrico). Kits para a detecção de C. 
parvum poderão ser aplicáveis também para a análi
se da qualidade de água. O presente projeto poderá 
abrir caminhos para a padronização, avaliação e pro
dução de outros imunorreagentes aplicados ao diag
nóstico das demais protozooses intestinais, entre elas 
a giardíase e infecções extra-intestinais por amebas 
de vida livre. 

rm Sistema Universal de Interface 
~ de Telecontrole 

Coordenador: 
Eduardo Vettori 

Empresa: 
lnfoDinâmica Assessoria, 
Planejamento & Treinamento Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1 O: Direto para a Fase 2 
Fase 2: R$ 166.200,00 

O projeto, em seu estágio atual, já contempla 
protótipos que demonstram a funcionalidade parci
al do sistema e respectivos conceitos, apresentação 
computadorizada dos aspectos mercadológicos, fun
cionais e tecnológicos, plano de negócio - focando 
especificamente um dos possíveis mercados -, al
guns softwares já desenvolvidos e vídeo do sistema 
em ação. A fase 2 deverá ser executada em dois está
gios. O primeiro complementará os protótipos exis
tentes, demonstrando a completa funcionalidade do 
sistema. Como resultado, teremos um conjunto de 
dispositivos e acessórios que permitirão controlar e 
automatizar algumas residências-modelo, dotando
as de "inteligência" e telecontrole dinâmicos. Esse 
conjunto já permitirá, em paralelo com a continui
dade desta fase, demonstrar o sistema a possíveis 
parceiros e clientes em diversos segmentos da indús
tria e do mercado, amadurecendo e fortalecendo 

seus aspectos estratégicos, comerciais e mercadoló
gicos, além dos aspectos de validação funcional e 
tecnológica. O segundo estágio dessa fase desenvol
verá os mesmos protótipos, agora já em fase pré-in
dustrial. Ou seja, como deverão ser apresentados ao 
mercado. Nesse estágio, será também desenvolvido o 
circuito-padrão que poderá ser integrado a qualquer 
dispositivo eletroeletrônico, tornando-o universal
mente telecontrolável por qualquer dispositivo pro
gramável, usando diferentes processadores, sistemas 
operacionais, linguagens de programação e interfa
ces. Já ao final deste 2° estágio, pretende-se dispor de 
três residências-modelo móveis para demonstração, 
além de uma fixa para testes e desenvolvimento. Ao 
final do projeto teremos, em forma pré-industrial: 
um chip universal Suit; um conjunto de acessórios 
básicos Suit; quatro redes Suit de dispositivos emi
nentemente residenciais, para demonstração; e soft
wares de controle. 

6° EDITAL 

rr:t:! Sistema de Detecção e Aplicação 
~ Localizada de Herbicidas 

em Cana-de-Açúcar 

Coordenador: 
Luiz Geraldo Mialhe 

Empresa: 
Agrionics- lnstrum. Equipamentos 
Agrícolas e Industriais Ltda. 

Valor aprovado 
Fase 1: R$ 47.090,00 

A instrumentação embarcada hoje disponível no 
mercado é quase totalmente importada e do tipo 
"caixa-preta". Essas características, no caso de siste
mas completos, são interessantes tanto para fornece
dores como para usuários e, quando corretamente 
implantadas, propiciam seguro retorno do investi
mento. Todavia, são poucos os sistemas completos 
disponíveis no mercado nacional e, dada a comple
xidade de sua estruturação, exigem alto investimen
to inicial e descarte de parte da frota não instrumen
tada em uso na propriedade. A visão dessa realidade 
e a constatação de um caso concreto na frota de dez 
conjuntos pulverizadores de herbicidas na Usina Ra
fard (União S.Paulo S/A) motivaram a pesquisa vi
sando ao estudo e desenvolvimento de um sistema 
capaz de satisfazer as necessidades dessa operação 
agrícola sob condições críticas (topografia em decli-
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