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 Conversor fotônico de frequência para valores acima e abaixo do sinal de radiofrequência (RF) de entrada integrado ao oscilador optoeletrônico (OEO)          

   

 Introdução  A presente tecnologia objetiva oferecer ao mercado um processo de obtenção de produto destinado ao mercado de telecomunicações. Equipamentos eletrônicos de telecomunicações embarcados em aeronaves ou em sistemas de telecomunicações em solo, como em estações rádio base - ERB, em links de micro-ondas de sistemas de telecomunicações utilizam conversores de frequência down/up converter para o estabelecimento de enlaces de transmissão e recepção.  Sistemas de conversão tradicionais se valem de tecnologias estabelecidas que apresentam deficiências resolvidas pela presente tecnologia. A utilização de soluções inovadoras envolvendo lasers confere alta estabilidade, pureza espectral, baixo custo e pequeno volume para geração de sinais de Radiofrequência em micro-ondas. .   A Tecnologia  Esta tecnologia consiste num processo de translação de frequências down/up converter comum nos sistemas de telecomunicações utilizando lasers com número reduzido de componentes e menor custo.  O processo possibilita a operação do conversor utilizando um circuito fotônico com componentes escolhidos de acordo com a faixa de operação que se deseja operar.                 

 Diferencial  
 Translação de frequências down converter e up converter para a transmissão e recepção de radiofrequência usando um conversor fotônico e elementos escolhidos adequadamente para a faixa de operação; 
  Alta pureza espectral; 
 Baixo custo; 
 Pequeno volume.  Benefícios 
 Solução para sistemas de telecomunicações com espaço reduzido; 
 Utilização de materiais de baixo custo e fácil obtenção; 
 Operação em amplas faixas de frequência mediante escolha adequada dos elementos; e 
 Múltiplas frequências de Transmissão e Recepção na banda de operação.  Aplicações de Mercado  
 Telecomunicações: 4G Seguro,  5G,  Antenas, Equipamentos Aviônicos, Centros de Comando e Controle, Comunicações Críticas, Comunicações Seguras, Datalinks em Balões, Equipamentos de RF/Transceptores de RF, Levantamento por Tecnologia GNSS (GPS), Mapeamento Aéreo Estratégico, Radiocomunicação, Repetidor de Rádio baseado em Balões; e 
 Indústria Aeronáutica e Aeroespacial: Aeronaves remotamente Pilotadas, Aeróstatos, (dirigíveis), , Guerra Eletrônica, Mísseis, Optos, Radar, Satélites, Veículos Aéreos não Tripulados, Saiba +  Titular: ITA–Instituto Tecnológico de Aeronáutica   Status: Pedido de patente depositado junto ao INPI – PCT/BR2019/050147     



 Processo para obtenção de materiais absorvedores de radiação eletromagnética isotrópicos e anisotrópicos, utilizando partículas esféricas e filamentos de óxido de ferro policristalino, com valências II e III, na faixa de 1 a 20GHz 

       

   

 Introdução  As radiações eletromagnéticas interferem na operação de equipamentos eletrônicos em geral, e requerem meios de mitigação para a sua atenuação sejam eles na forma de blindagem ou de aplicação de materiais absorvedores de radiações eletromagnéticas (MARE).  As propriedades absorvedoras dos materiais ferromagnéticos ferritas de ferro, particulados ou em filamentos de óxido de ferro policristalino, são utilizados por caracterizarem um tipo de material absorvedor magnético, dos tipos: banda larga ou ressonantes.    Materiais que possam ser aplicados na forma de tintas, ou  fixados sobre superfícies e que possuam estabilidade física sob diversas condições ambientais, contribuem para ampliar o leque de recursos disponíveis para mitigar o problema da interferência eletromagnética. A utilização de polímeros termopláticos e termorrígidos fornecem o meio de estabilização para absorvedores MARE.      A Tecnologia  A tecnologia tem como característica proporcionar um processo de manufatura de materiais absorvedores de radiação eletromagnática (MARE) pela combinação de polímeros termoplásticos, ou termorrígidos com aditivos tipos fibras e/ou partículas de óxido de ferro policristalino, com valências II e III (ferrita de ferro). Os materiais obtidos se apresentam como absorvedores banda larga ou ressonantes, dependendo do processo de manufatura e da concentração em massa dos aditivos utilizados.  Diferencial  
 Escolha da característica de absorção ou ressonância eletromagnética dependendo do processo utilizado; 
 Apresentam elevada integridade estrutural ao manuseio; 
 Durabilidade sob influência de outras radiações e condições ambientais.      

 Benefícios  
 Apresentam diferentes espessuras, facilitando a aplicação e reparos; 
 Possuem alta estabilidade, sob diversas condições ambientais; 
 Baixo custo.   Aplicações de Mercado  
 Indústria de Equipamentos Médicos: Material absorvedor de microondas. 
 Indústria Aeronáutica: Material absorvedor de microondas. 
 Indústria de Telecomunicações: Material absorvedor de microondas. 
 Indústria Eletrônica: Material absorvedor de microondas.  Saiba +  Titular: IAE– Instituto de Aeronáutica e Espaço     Status: Patente concedida –  PI 0006540-4 B1       



 Processo para obtenção de reforços estruturais impregnados com poliamida 6/6 recém sintetizada via policondensação interfacial, utilizando um sistema de pultrusão reativa        
   

 Introdução  A indústria aeroespacial e de defesa em particular e a indústria mecânica de modo geral necessitam de materiais estruturais com alta estabilidade em diversas condições ambientais e peso reduzido para a construção de suas estruturas mecânicas, permitindo a maximização da carga útil transportada pela aeronave. A substituição do alumínio por materiais termoplásticos estruturais permite a redução do peso do dispositivo, melhoria das propriedades mecânicas e redução de custo de obtenção do produto final. Entre os diversos processos de obtenção de elementos estruturais, o sistema de síntese de pultrusão reativa permite a obtenção de compósitos termoplásticos com boa adesão entre a matriz termoplástica e o reforço estrutural seja ele fibras ou tecidos de fibras de carbono.   A Tecnologia  A tecnologia refere-se a um processo que envolve a elaboração de um sistema de pultrusão reativa onde ocorre a síntese e a impregnação simultânea da poliamida 6/6 sobre reforços tipos cabos ou tecidos de fibras de carbono, vidro ou aramida, tendo como objetivo a obtenção de compósitos termoplásticos com boa adesão entre o reforço e a matriz termoplástica (poliamida 6/6).  Os compósitos estruturais à base de resina em substituição ao alumínio permite a redução de peso de 20 a 30% e do custo final de obtenção de 25%. O processo possui a vantagem da obtenção de uma melhor impregnação do polímero ao reforço, possibilitando a produção de pré-impregnados (pré-pregs) com uma variedade ilimitada de arranjos das fibras em diferentes direções, destacando-se a obtenção de estruturas axisimétricas, como tanques cilíndricos e tubos.  Diferencial  
 Maior adesão do polímero ao reforço estrutural; 
 Redução do tempo de síntese final através do uso de câmara de reação para polimerização interfacial por pultrusão reativa; 
 Obtenção de produtos e subprodutos de alta resistência mecânica.   

 Benefícios 
 Custo reduzido para obtenção do produto final; 
 Obtenção de materiais com formas complexas; 
 Peso reduzido em relação a outros materiais.  Aplicações de Mercado  
 Indústria de Defesa: Produção de artefatos cilíndricos utilizados como vasos de pressão na estrutura do motor-foguete e tanques de combustíveis. 
 Indústria Aeroespacial: construção de Radomes, lâminas para reforço estrutural em nervuras de asas, tampas para trens de pouso, flaps de aviões, superfícies móveis.  Saiba +  Titular: IAE – Instituto de Aeronáutica e Espaço   Status: Patente concedida –  PI 0006561-7 B1    



 Dispositivo e método para a caracterização de feixes de laser de baixa e alta potência baseado no espalhamento de luz _PI0605596-6         
   

 Introdução  Em diversos setores industriais o emprego do laser como ferramenta para diversas operações está consolidado, podendo ser o mesmo, utilizado para aplicações nas áreas de medição, usinagem, localização e inúmeras operações de uso industrial, médico, metrologia, defesa e aeroespacial. A caracterização da propagação do feixe de laser é fundamental para a realização da operação pretendida. Dentre os diversos métodos de caracterizar a propagação do feixe de laser, o do espalhamento espectral apresenta inúmeras vantagens, dentre elas a simplicidade e a possibilidade de operação em tempo real.  A Tecnologia  A tecnologia refere-se a um dispositivo e método para caracterização de feixes de laser de baixa e alta potência baseado no espalhamento de luz, que permite medir a qualidade do feixe de laser com um única imagem da luz espalhada do feixe de laser, em um ou mais direções transversais. A presente invenção revela uma maneira de obter os parâmetros espaciais de feixes de laser de baixa e alta potência em tempo real, usando o efeito de espalhamento de luz. A presente invenção também permite caracterizar um único pulso de luz. Para obter o espalhameno da luz em um meio, é necessário que esse meio tenha uma quantidade suficinete de partículas que provoquem um espalhamento homogêneo da luz em todas as direções e possibilita a visualização da propagação do perfil de intensidade do feixe luz. Este meio espalhador é acondicionado em uma célula transparente, que não deforma as características do perfil de propagação do feixe de laser e observa-se, na lateral da célula, a propagação do feixe de laser espalhado. A presente invenção também inclui a presença de um sistema óptico de imagem para registrar a imagem da propagação do feixe de laser que foi espalhado. A imagem apresenta diâmetro do feixe em várias posições diferentes de sua propagação, com seus vários diâmetros, podendo ser obtido o fator de qualidade do feixe de laser.      
 Diferencial  

 Operação simples; 
 Possibilidade de medição da qualidade de propagação de um feixe de laser; 
 Medição em baixa e alta potência.  Benefícios  
 Possibilidade de medição da qualidade de propagação de um feixe de laser;  Aplicações de Mercado  
 Indústria de Equipamentos Médicos: caracterização da propagação do feixe de laser; 
 Indústria metalúrgica usinagem e gravação de metais: caracterização da propagação do feixe e laser; 
 Indústria de Equipamentos de Medição a Laser: caracterização da propagação do feixe de laser. 
 Defesa: caracterização da propagação do feixe de laser; 
 Opto-eletrônica: caracterização da propagação do feixe de laser; 
 Indústria Aeronáutica e Aeroespacial: caracterização da propagação do feixe de laser; 

   Saiba +  Titular: IEAv– Instituto Estudos Avançados   Status: Patente concedida –  PI 0605596-6 B1        



 Método para produção de eletrodos de diamante sintético sobre substratos tecidos e não tecidos de fibra de carbono  
       

   

 Introdução  Os tecidos de fibra de carbono são largamente utilizados em compósitos estruturais com grandes aplicações em engenharia, devido à baixa massa específica associada à alta resistência mecânica. Os feltros de fibra de carbono são largamente utilizados em purificação de ar, tratamentos de água, máscaras de gás, filtros de eliminação de ozônio. Para aplicações eletroquímicas como eletrodos analíticos ou capacitores, a capacitância é um parâmetro importante. Os métodos aqui descritos, utilizando substratos porosos de carbono, garantem a obtenção de diamante poroso associando as propriedades do tecido e do feltro de fibras de carbono às propriedades do diamante sintético.              Este processo de formação de diamante sobre os substratos porosos produz os eletrodos porosos de diamante sintético para utilização em experimentos eletroquímicos de eletrossíntese, eletroanálise e capacitores eletroquímicos.  A Tecnologia  A tecnologia se refere a um método de produção de eletrodos de diamante sintético sobre substratos tecidos e não tecidos de fibra de carbono o método produz eletrodos de diamante crescidos com técnicas químicas a partir da fase vapor – CVD (“Chemical Vapor Deposition”), mais especificamente a eletrodos crescidos sobre dois tipos de substratos porosos de carbono condutor. O primeiro um tecido chamado de fibra de carbono “plain weaves” e o segundo substrato carbonoso, chamado não tecido é do tipo feltro (“ no woven of carbon fibers”). Este filme é formado como uma diamantífera contínua, dopado com boro, obtido pela técnica de crescimento CVD, dimensionado de modo a produzir um substancial aumento da área superficial, controlando a rugosidade, porosidade e o nível de dopagem do filme.        

 Diferencial  
 Alta resistência à corrosão, quando comparados a grafite, carbono vítreo e platina;  
 Eletrodos de diamante semicondutores possuem ampla janela de potencial eletroquímico em meios aquosos e não aquosos e baixa corrente de fundo; 
 Alta estabilidade eletroquímica adequada ao uso em eletroanálise e eletrossíntese;  Benefícios  
 Substancial aumento da área superficial do filme de diamante pelo revestimento em todo o contorno das fibras, para aplicações em eletrossíntese; eletroanálise e capacitores eletroquímicos; 
 Alto controle sobre a porosidade, tamanho e densidade para as diferentes aplicações.  Aplicações de Mercado  
 Indústria Eletroquímica: eletrodos para eletroanálise e eletrossíntese;   Saiba +  Titulares: DCTA – Departamento de Ciência e  Tecnologia Aeroespacial  INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  Status: Patente concedida –  PI 0402060-0 B1       



 Eletrodo poroso de diamante sintético a partir de substratos de carbono vítreo        

   

 Introdução  O carbono poroso de tipo VCR consiste de uma matriz contínua de carbono na qual é distribuída uma série de espaços abertos ou poros conectado ou não entre si. Ao serem utilizados como eletrodos, a ocorrência de processos eletroquímicos na superfície de carbonos porosos é mais favorecida que para eletrodos monolíticos planos, resultando em uma atividade eletroquímica maior, devido ao processo eletroquímico correr em três dimensões, superando as respostas características de eletrodos monolíticos planos. Para aplicações eletroquímicas como baterias, eletrodos analíticos ou capacitores, a capacitância é um parâmetro importante no desempenho cinético do eletrodo. O processo aqui descrito utilizando substratos porosos de carbono, garantem a obtenção de diamante poroso associando as propriedades do carbono vítreo às propriedades do diamante sintético semicondutor para aplicações propostas, obtendo-se um material com características peculiares de aumento de área superficial..               A Tecnologia  A tecnologia se refere a eletrodos de diamante crescidos com técnicas químicas a partir da fase vapor – CVD (“Chemical Vapor Deposition”) e ao processo de formação destes e, mais especificamente a eletrodos crescidos sobre dois tipos de substratos porosos de carbono condutor. O primeiro chamado carbono vítreo reticulado – CVR com membrana e sem membrana interna de ligação entre os poros, em forma de espumas, com controle de tamanho dos poros e o segundo substrato carbonoso, chamado carbono vítreo monolítico-CVM, que se caracteriza pela predominância de micro e mesoporos fechados não comunicantes. Este processo de formação de diamante sobre substratos porosos produz eletrodos porosos de diamante sintético para utilização em experimentos eletroquímicos de eletrossíntese, eletroanálise, capacitores eletroquímicos, baterias e células combustíveis.      

   Diferencial  
 Alta resistência à corrosão, quando comparados a grafite, carbono vítreo e platina;  
 Eletrodos de diamante semicondutores possuem ampla janela de potencial eletroquímico em meios aquosos e não aquosos e baixa corrente de fundo; 
 Alta estabilidade eletroquímica adequada ao uso em eletroanálise e eletrossíntese;  Benefícios  
 Substancial aumento da área superficial do filme de diamante pelo revestimento em todo o contorno das fibras, para aplicações em eletrossíntese; eletroanálise e capacitores eletroquímicos; 
 Alto controle sobre a porosidade, tamanho e densidade para as diferentes aplicações. 
 Possíveis eletrodos para baterias de íons de lítio na forma de filmes de diamantes.  Aplicações de Mercado  
 Indústria Eletroquímica: eletrodos para eletroanálise e eletrossíntese;   Saiba +   Titulares: IAE – Instituto de Aeronáutica e Espaço  INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  Status: Patente concedida –  PI 0402061-8 B1     



 Espoleta de ogiva para bombas com freio aerodinâmico - PI0402717-5 
       

   

 Introdução  A indústria de armamentos, mais especìficamente a indústria de artefatos explosivos, necessita de dispositivos que possuam características de alta segurança para os dispositivos explosivos como bombas de arrasto, ou seja, bombas que são lançadas a baixa altitude e que utilizam para-quedas para frear a queda e armar a bomba para detonação. Esses artefatos estão sujeitos a falhas de não operação do para-quedas, e nesse caso caem em queda livre ou em retenção da mesma na hora de lançar, ficando retidas na aeronave. Como são lançadas de baixa altitude, podem atingir a aeronave ao explodir. A espoleta, objeto da presente invenção possui dispositivo de proteção para segurança da aeronave de forma que se houver falha na operação do para-quedas ou em caso de retenção na aeronave a espoleta não é armada.    A Tecnologia  A tecnologia refere-se a uma espoleta de ogiva mecânica para bombas com freio aerodinâmico, que é caracterizada por componentes e seus subconjuntos que, quando agrupados e montados em um corpo cilíndrico com cavidade de encaixe, denomina-se corpo da espoleta. Onde o mesmo carenado externamente, quando fixado por uma flange de fechamento e provido dos conjuntos do trem explosivo, compõem toda a espoleta de ogiva mecânica (EOM) para uso em bombas com freio aerodinâmico (BFA). A espoleta tem capacidade de suportar todos os ensaios necessários para armamento de aviação, além dos específicos para bombas com freio aerodinâmico. A espoleta tem como finalidade dar segurança para a aeronave lançadora. A segurança é determinada pela cadeia de eventos funcionais, onde um evento apenas ocorre se o anterior ocorrer. A disposição dos subconjuntos e a sequência de funcionamento também permitem a total segurança durante o seu manuseio.        

     Diferencial  
 Múltiplos mecanismos de segurança, prevenindo a detonação da espoleta em diversos possíveis eventos de falhas no lançamento: 
 Desenhada de acordo com as especificações das bombas BFA brasileiras.  Benefícios 
 Alta segurança; 
 Atende às especificações da norma MIL.   Aplicações de Mercado  
 Indústria de Defesa: Aplicação em artefatos explosivos, tipo bombas BFA brasileiras.  Saiba +  Titular: DCTA – Departamento de Ciência e  Tecnologia Aeroespacial   Status: Patente concedida –  PI 0402717-5 B1       



 Fabricação de nanopartículas com laser           
   

 Introdução  Processos de fabricação de nanopartículas são bastante variados, sendo os mais comumente empregados aqueles processos químicos por via úmida, que resultam em coloides (sistema disperso sólido-líquido).  Outros metais são produzidos a partir de seus sais com ajuda de solventes orgânicos. Existe também a possibilidade de produzir nanopartículas com o uso da potência laser. A formação de nanopartículas a partir da ablação a laser de sólidos sob atmosfera gasosa ou sob vácuo tem recebida muita atenção, entre os processos a laser o  processo chamado “Pulsed Laser Deposition” (PLD) é largamente usado para a produção de filmes finos. A presente tecnologia apresenta uma forma alternativa de produção de nanocolóides a partir da ablação de materiais a laser em meio aquoso de materiais por um laser de vapor de cobre.  A Tecnologia  A presente tecnologia refere-se ao equipamento e a metodologia utilizada para a produção de nanopartículas em meio aquoso com uso da potência fornecida por um laser. O alvo, seja ele material metálico, cerâmico, polimérico, compósito ou semicondutor, é imerso em uma determinada solução líquida, que pode ou não conter elementos reativo, e depois um laser é focalizado sobre a sua superfície, gerando uma ablação na qual são expelidas partículas nanométricas. Estas partículas, uma vez extraídas do líquido podem ser utilizadas em uma série de aplicações desde terapia do câncer até reforço estrutural em peça de aeronaves.  Diferencial  
 Controle do diâmetro das partículas através da posição relativa da óptica do laser a fim de aumentar ou diminuir a concentração do feixe do laser sobre a superfície do material; 
 Possibilidade de reação das nanopartículas para obtenção de material nanocoloidal fruto da ablação e da posterior reação com o meio líquido.     

 Benefícios 
 Fabricação de nanopartículas a partir de ligas pela ablação física do material sólido base e posterior resfriamento no meio líquido; 
 Escolha do líquido de resfriamento pode ser o veículo final do nanocolóide.  Aplicações de Mercado  
 Indústria Médica: Tratamento de câncer. 
 Indústria Aeronáutica: reforço estrutural em peças de aeronaves.   Saiba +  Titular: DCTA – Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial   Status: Patente depositada –  PI 0501895-1 A      



 Processo de soldagem a laser entre aço e titânio          
   

 Introdução  O titânio e suas ligas têm atraído uma grande atenção da indústria aeronáutica e espacial para a substituição do aço com vistas à diminuição do peso e espessura dos componentes quando em substituição ao alumínio. Além destas vantagens, ainda possui temperatura de operação relativamente alta, excelente resistência à corrosão e boa compatibilidade com as fibras compósitas que são atualmente impregnadas no alumínio. O titânio também tem suas limitações, principalmente quando o requisito de resistência ao desgaste é um fator relevante. Por ter propriedades tribológicas limitadas, é comum que parte da peça onda ocorra fricção sejam produzidas em aço. Surge assim, a necessidade de unir grandes peças de titânio com peças de aço em aplicações como no caso dos trens de pouso dos aviões. Atualmente, esta união é mecânica, por rebites, o que resulta, geralmente, em um ponto crítico para fadiga, suscetível à corrosão, o que insere limitações ao projeto. Seria então de interesse da indústria que houvesse um método de soldagem de alta precisão no que se refere ao aporte de calor, Isso além de evitar distorções na peça, tornaria automatizável a união de titânio com aço.     A Tecnologia  A presente tecnologia objetiva oferecer ao mercado um processo de soldagem laser, no qual dois materiais dissimilares, aço e liga de titânio, são soldados com adição de um metal de adição de níquel que elimina o trincamento observado comumente nesta união, devido ao aparecimento de fases intermetálicas frágeis, como o FeTi e o Fe2Ti. No presente invento uma folha de níquel é inserida entre as partes a serem soldadas e o feixe de laser interage tanto com as partes de titânio e aço quanto com a folha de níquel. A solda assim preparada se apresenta livre de trincas.       
 Diferencial  

 Eliminação de pontos de corrosão na união entre o aço e o titânio; 
 Fusão parcial ou total dos materiais aço, titânio e níquel ou liga de titânio, onde se insere, entre estas uma camada de níquel, o feixe de laser de potência controlada funde parcial ou totalmente os materiais presentes produzindo uma solda sem trincamento;  Benefícios 
 Obtenção de soldas sem aporte de calor, com redução de distorções na peça soldada; 
 Controle da qualidade da solda pela seleção da espessura da camada de níquel entre o aço e o titânio; 
 Controle da qualidade da solda pelo ajuste de frequência de pulso e energia do feixe de laser.   Aplicações de Mercado  
 Indústria Aeronáutica: trem de pouso de aeronaves.     Saiba +  Titular: DCTA – Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial   Status: Patente depositada –  PI 0501896-0 A  



 Processo para fabricação de produto composto de substrato e revestimento para implantes cirúrgicos         

   

 Introdução  As aplicações em implantes cirúrgicos requerem materiais que apresentem biocompatibilidade e propriedades mecânicas adequadas aos esforços mecânicos exigidos. O titânio é o material que apresenta a melhor combinação dessas propriedades, podendo ser usado para implantes nas áreas de ortopedia, cardiologia, neurologia e odontologia. Processos alternativos à fundição de produtos de titânio, a exemplo da “near net shape”, possibilitam a redução do custo de fabricação, através da produção de componentes com formato próximo ao do produto final, com economia de matéria prima e redução de etapas de fabricação. A metalurgia do pó possibilita a melhoria da homogeneidade estrutural e a otimização das propriedades mecânicas do substrato, o qual deve possuir alta densidade e comportamento mecânico adequado, a fim de suportar as solicitações demandadas pelo corpo humano. A metalurgia do pó permite também a obtenção de propriedades específicas do revestimento, como a porosidade controlada, que melhora a adesão do tecido ósseo (osteointegração) e, como consequência, a fixação do implante em um período relativamente longo e modificações dos valores do módulo de elasticidade do revestimento.  A Tecnologia  A tecnologia descreve a metodologia de processamento de pós para a fabricação de produto composto de substrato de liga de titânio e revestimento poroso de titânio puro, para aplicação em implantes cirúrgicos. O processamento envolve técnicas de metalurgia do pó, que visam garantir a obtenção de um substrato com alta densidade e propriedades mecânicas compatíveis com as solicitações impostas a implantes cirúrgicos, e um revestimento com porosidade controlada, de forma a possibilitar a penetração do tecido ósseo dentro dos poros, proporcionando uma melhor fixação do implante.        

    Diferencial  
 Obtenção de materiais com porosidade controlada; 
 Biocompatibilidade; 
 Características mecânicas adequadas aos esforços demandados pelo corpo humano.  Benefícios 
 Melhor característica de osteointegração; 
 Possibilita a criação de microporosidades que favorecem a formação do osso no entorno do implante; 
 Maior durabilidade do implante devido a eficácia da fixação do implante ao osso; 
 Não requer utilização de adesivos para a fixação do implante.   Aplicações de Mercado  
 Indústria de Implantes cirúrgicos: Implantes para ás áreas de ortopedia, cardiologia, neurologia e odontologia.  Saiba +  Titular: INT – Instituto Nacional de Tecnologia           DCTA – Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial           UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro   Status: Patente concedida –  PI 0503773-5 B1     



 Microplasmas excitados por descargas elétricas de radiofrequência em pressão atmosférica e seu processo de geração           

   

 Introdução  Microplasmas são empregados em diversas situações na área médica, engenharia ambiental, química, aeroespacial, entre outras. Um sistema que permita sua geração sob condições ambientais sem necessidade de câmera de vácuo, facilita sobre maneira sua aplicação. O emprego de gerador de RF para fornecer energia para a criação de microplasmas via um filtro acoplador tipo-L é disponibilizado e sua operação é descrita.    A Tecnologia  A presente tecnologia refere-se a microplasmas excitados por ondas eletromagnéticas produzidas a partir de um gerador compacto de radiofrequência (gerador-RF) na faixa de frequência de 144-148MHz, operando entre 5W e 50W de potência e seu respectivo processo de geração que é baseado em um circuito elétrico no qual o filtro acoplador de impedância do tipo-L está conectado a eletrodos de estrutura coaxial, separados por um composto cerâmico, entre os quais se formam os campos elétricos associados com o mecanismo de ruptura dielétrica de uma mistura gasosa contendo um gás inerte e outro gás reativo, para a criação de microplasmas. O fluxo da mistura gasosa  atravessa o eletrodo interno do circuito elétrico utilizado no processo. Por fim, os microplasmas produzidos pelo processo da presente invenção são caracterizados por apresentar: portabilidade; tensões que variam entre 100V e 450V; correntes elétricas entre 0,9A e 3,5A; temperaturas medidas que variam de 350K a 3000K e densidades eletrônicas observadas entre 0,1 x 1015 e 1,4 x 1015 elétrons por centímetro cúbico.   Diferencial  
 Utilização de filtro acoplador tipo-L para máxima transferência de energia do gerador de RF para o plasma; 
 Formação do microplasmas em pressão atmosférica, utilizando um gerador de RF com potência monitorada por Wattímetro em linha para o circuito elétrico no qual o filtro acoplador de impedância está conectado a eletrodos de estrutura    

 coaxial (acoplamento capacitivo), separados por um composto cerâmico entre os quais o campo elétrico associado com o mecanismo de ruptura dielétrica de uma mistura gasosa contendo um gás inerte e outro gás reativo, com fluxo controlado por um controlador de fluxo de massa.   Benefícios 
 Utilização de componentes e eletrônicos e materiais que minimizam os processos de perda por radiação e aquecimento; 
 Utilização de filtro acoplador de impedância do tipo-L para maximizar a transferência de energia entre o gerador e a o microplasma; 
 Utilização de eletrodos de cerâmica para refrigeração pelo fluxo de gás e maior durabilidade da descarga de plasma;   Aplicações de Mercado  
 Indústria Médica: o combate a micro-organismos vivos nocivos à saúde humana, tratamento de células e tecidos orgânicos vivos, tratamento de cáries dentárias. 
 Indústria Química: tratamento de superfícies poliméricas, a hidrólise e deposição de filmes finos em substratos, corrosão de placas de circuito impresso, fermentação da celulose de cana-de-açúcar. 
 Indústria Ambiental: análise de poluentes químicos. 
 Indústria Aeroespacial: propulsores de nano satélites e atuadores que diminuem a turbulência em asas de aviões.  Saiba +  Titular: ITA–Instituto Tecnológico de Aeronáutica   Status: Patente depositada – PI 0802583-5 A2      



 Processo para a locação de poços de monitoramento de água subterrânea          
   

 Introdução  A preservação de sistemas de aquíferos subterrâneos requer a instalação de poços de monitoramento, objetivando fornecer informações parametrizadas das características dinâmicas dos recursos hídricos neles existentes. A escolha da locação desses poços de monitoramento de forma objetiva baseada em mapas de critérios georeferenciados, mapas esses construídos levando-se em consideração as características de qualidade do sistema aquífero, tais como, fluxo subterrâneo, qualidade do recurso medido através de análises químicas e uso e ocupação do solo ao longo do tempo, são transformados em mapas quantitativos para a construção de pontuação a ser utilizada para a escolha da locação por meio de algoritmos matemáticos, tornando a decisão independente de parâmetros subjetivos que estão sujeitos a critérios pessoais do tomador da decisão.     A Tecnologia  A tecnologia tem como característica proporcionar um processo de locação de poços de monitoramento de águas subterrâneas. No processo da invenção, é sistematizada a escolha do melhor local para a instalação de poços de monitoramento, de forma objetiva e com base em dados técnicos de diferentes naturezas. Este processo faz uso de avaliação de fluxo subterrâneo, análises químicas da água subterrânea e uso e ocupação do solo ao longo do tempo, o que o torna espacial e temporalmente dinâmico. Em uma concretização preferencial, todos os critérios utilizados são integrados em um sistema de Informação Geográfica.  Diferencial  
 Locação de poços baseados em critérios quantitativos, eliminando a tomada de decisão baseada em critérios subjetivos do tomador de decisão; 
 Utilização de mapas de dados hidrogeológicos georeferenciados em mapas numéricos com os quais através de algoritmos são realizadas avaliações matemáticas.  

 Benefícios 
 Seleção da locação baseada em pontuação; 
 Mapas de dados consideram as características importantes do sistema aquífero; 
 Algoritmo matemático elimina o fator humano subjetivo do tomador de decisão.   Aplicações de Mercado  
 Engenharia Ambiental, Geologia, Hidrogeologia e Águas Superficiais e subterrâneas: Locação de poços de monitoramento de águas subterrâneas.  Saiba +  Titular: ITA– Instituto Tecnológico de Aeronáutica   Status: Patente concedida –  PI 0805758-3 B1       



 Processo para deposição de filmes de diamante-CVD com crescimento em profundidade sobre as superfícies externas e internas de titânio tridimensionalmente poroso e eletrodo de titânio tridimensionalmente poroso 

       

  
 

 Introdução  A utilização de substrato de titânio tridimensionalmente poroso para crescimento de eletrodos baseados em substrato de titânio e filme de diamante- CVD possibilita a criação de eletrodos com características excepcionais para aplicação em eletroquímica. Através da utilização de um reator para deposição do filme de diamante na fase vapor e parametrização controlada dos elementos que participam do processo de posição, como por exemplo, a temperatura do reator, do material de substrato de titânio, da pressão do gás metano é possível obter eletrodos com deposição de filme diamante-CVD com aderência tridimensional livre de trincas e excelente estabilidade mecânica. Para aplicações eletroquímicas como eletrodos analíticos ou capacitores, a capacitância é um parâmetro importante.              Este processo de formação de diamante sobre os substratos porosos de titânio produz os eletrodos porosos de diamante sintético para utilização em experimentos eletroquímicos de eletrossíntese, eletroanálise e capacitores eletroquímicos, baterias, células combustíveis e sensores.   A Tecnologia  A presente tecnologia refere-se a um processo utilizado para a deposição de uma camada de filme de diamante-CVD sobre um material tridimensionalmente poroso, sendo usado um substrato de titânio e de liga de titânio como o referido material tridimensionalmente poroso, contendo poros e planos externos e internos, abertos e interconectados, definindo após o crescimento em profundidade, uma superfície adiamantada em peça única, bem como aos eletrodos tridimensionalmente porosos de titânio e de liga de titânio obtidos por meio do referido processo.          

 Diferencial  
 Controle total dos parâmetros do reator para obtenção de filmes de diamante–CVD perfeitamente aderentes ao substrato de titânio; 
 Possibilidade de introdução de dopantes para controle da condutividade elétrico do filme de diamante semicondutor; 
 Possibilidade de utilização dos materiais como sensores de gases;  Benefícios 
 Produção de titânio ainda na fase sólida pela metalurgia do pó;  
 Controle da porosidade pelos parâmetros da sinterização para obtenção de materiais de uso estrutural, mais leves e com área de contato elevada em relação ao titânio sólido adequadas para deposição de filme de diamante-CVD para aplicação como eletrodos; 
 O substrato de titânio revestido com filme de diamante–CVD apresenta significativa melhora nas propriedades mecânicas da peça, extremamente duro, resistente à corrosão, de superior condutividade térmica e de baixo coeficiente de atrito.   Aplicações de Mercado  
 Indústria Eletroquímica: eletrodos para experimentos eletroquímicos de eletrossíntese, eletroanálise, capacitores eletroquímicos, baterias, células combustíveis e sensores. 
 Engenharia Ambiental: tratamento de águas industriais, efluentes e reciclage.  

Saiba +  Titulares: IAE – Instituto de Aeronáutica e Espaço INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais   Status: Patente depositada –  PI 0901543-4 A2    


