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Introdução 
 

 
O RHAE Pesquisador na Empresa é um instrumento de fomento cujo objetivo é a 

inserção de mestres e doutores nas empresas. Além de buscar capacitar pessoas nas áreas 
que envolvem tecnologia e inovação, fornece ao setor produtivo um mecanismo de 
aproximar a pesquisa científica e tecnológica à realidade empresarial. 

Este incentiva a formação de equipes de pesquisa e desenvolvimento dentro das 
empresas. Os projetos contemplados contam com até dois anos de bolsas para mestres e 
doutores, podendo ser acompanhados por graduados, alunos de graduação, 
Pesquisador/Consultor Visitante e Apoio Técnico. 

As empresas contam com recursos humanos especializados, podendo desenvolver 
P,D&I sem necessariamente onerar sua folha de pagamento, ou seja, com risco mínimo, 
trata-se de oportunidade para se investir em pesquisa e desenvolvimento com a potencial 
geração de lucro. 

A idéia deste catálogo é oferecer consulta rápida e simples dos projetos e as 
empresas que os executam. Os projetos e seus objetivos podem ser localizados por título, 
empresa e aplicações. 

Sem uma ordem preferencial na apresentação dos projetos, o índice analítico do 
inicio, apresenta os nomes dos projetos. Ao final, encontra-se um índice remissivo das 
aplicações e uma lista das empresas executoras dos projetos. 

Espera-se, além da publicidade dos projetos e das empresas, que este documento 
possa favorecer novas oportunidades de negócio entre empresas e maior interação destas 
com o setor acadêmico.  

A lista de projetos é precedida por um resumo das informações prestadas por 
coordenadores e pesquisadores em uma enquete de acompanhamento da Chamada. 



 

3 
 

 

Índice Analítico 
 

Acompanhamento dos projetos .............................................................................................. 8 

VISÃO DO COORDENADOR DE PROJETO (EMPRESA)................................................................. 10 

VISÃO DO PESQUISADOR BOLSISTA (ACADEMIA)...................................................................... 12 

Catálogo de Projetos ........................................................................... 15 

Aeronave Esportiva Leve Elétrica........................................................................................ 16 

Aplicação da Tecnologia da Informação à Área Médica para Controle, Monitoramento e 

Fiscalização da Distribuição de Medicamentos da Rede Pública.................................... 17 

Aproveitamento de resíduos agroindustriais na produção de substratos e adubos orgânicos: 

estratégia para promover a competitividade da empresa COMPOSTEC ........................ 18 

Aproveitamento dos Resíduos Gerados Durante o Processamento de tilápia (Oreochromis 

niloticus) e Desenvolvimento de Novos Produtos........................................................... 19 

AppITV RCM (Return Channel Module) - Um Módulo de Ligação de Canal de Retorno 

para Aplicações de Televisão Digital Interativa .............................................................. 20 

Beneficiamento tecnológico de fibras de bananeiras ........................................................... 21 

Biotratamento de Resíduos da Carcinicultura ...................................................................... 22 

Circuitos Integrados Avançados para Sistemas de Comunicação Digital ............................ 23 

CITTÀ COSMOPOLITA - Simulador de redes de cidades ................................................. 24 

Compartilhamento de RSSF baseadas em data stream e IP para acesso a internet em banda 

larga ................................................................................................................................. 25 

CORELEDGE - Sistema para descrição de testemunhos de poços de exploração geológica

......................................................................................................................................... 26 

Desenvolvimento de um Biossensor de Leitura Rápida para a Análise da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio .................................................................................................. 27 

Desenvolvimento de aplicação informativa para turistas em totem multitoque, com CMS e 

atualizações remotas ........................................................................................................ 28 

Desenvolvimento de um Biossensor de Leitura Rápida para a Análise da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio .................................................................................................. 29 



 

4 
 

Desenvolvimento e caracterização de biomaterial com nanotecnologia para liberação 

controlada e alvo-específica de princípios ativos fotossensíveis em fototerapia............. 30 

Desenvolvimento de ferramentas computacionais para avaliação e modelagem de recursos 

eólicos com precisão em parques eólicos ........................................................................ 31 

Desenvolvimento de métodos moleculares para a identificação de bactérias contaminantes 

no processo de produção do etanol em usinas sucroalcooleiras (PCR, qPCR e LAMP) 32 

Desenvolvimento de microencapsulados contendo probióticos e bioativos para aplicação na 

cosmética ......................................................................................................................... 33 

Desenvolvimento de Nanoemulsões com Óleos da Biodiversidade Brasileira para 

Incorporação em Produtos Capilares ............................................................................... 34 

Desenvolvimento de óleo lubrificante nanoaditivado para sistemas hidráulicos industriais35 

Desenvolvimento de Plataforma para Monitoramento Remoto e em Tempo Real do 

Recalque de Solos ............................................................................................................ 36 

Desenvolvimento das plataformas Móveis do Sistema de Monitoramento Inteligente de 

Redes de Comunicação de Dados .................................................................................... 37 

Desenvolvimento de processo de dimerização de fenilpropanoides por conceitos de química 

verde para obtenção de ativos leishmanicidas. ................................................................ 38 

Desenvolvimento de Processo Produtivo Industrial para a Produção de Nanopartículas 

Antimicrobianas............................................................................................................... 39 

Desenvolvimento de um Programa para a Análise de Escoamentos Transientes Não 

Isotérmicos em Dutos e Risers para a Produção e Exploração de Petróleo..................... 40 

Desenvolvimento de simuladores sintéticos para treinamento em biopsia e controle de 

qualidade em ultrassom ................................................................................................... 41 

Desenvolvimento de software de metalografia quantitativa em uma plataforma web......... 42 

Desenvolvimento de um teste imunocromatográfico com proteína recombinante para o 

diagnóstico de Babesia canis vogeli ................................................................................ 43 

Detecção de biomarcadores para classificar e avaliar prognóstico de Leucemias Mieloides 

Agudas ............................................................................................................................. 44 

Diagnose de Leifsonia xyli subsp xyli em cana-de-açúcar baseado no método ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) ........................................................................ 45 



 

5 
 

Dispositivo Limitador de Corrente de Carga para Redução das Perdas por Furto Simples de 

Energia ............................................................................................................................. 46 

e-SIG: Serviço de Integração de Sistemas para Viabilizar o Comércio Eletrônico com 

Suporte à Gerência Automática de Compras e Vendas ................................................... 47 

Estudo Analítico e Laboratorial da Cardioplegia para o Transplante do Coração ............... 48 

Estudo e Desenvolvimento de Tubos de PVC Reciclado Reforçados com Fibras 

Micronizadas da Casca do Coco para Aplicação em Tubulações Hidráulicas ................ 49 

HealthTablet: Monitoramento de Pacientes utilizando Software Embarcado e Dispositivos 

Médicos Pessoais sem Fio. .............................................................................................. 50 

Humanização de anticorpo monoclonal para terapia de tumores e otimização do processo de 

produção em larga escala . ............................................................................................... 51 

Inovação e Economia na Preparação de Nanopartículas de Prata com Propriedades 

Bactericidas e Emprego em Materiais Poliméricos ......................................................... 52 

Inovação tecnológica em subproduto da agroindústria: emprego de biotecnologia para 

obtenção de proteínas hidrolisadas do soro de leite com propriedade antioxidante........ 53 

Insersor móvel de pontos de controle para orto-retificação de aerofotogrametrias ............. 54 

Integração de Tecnologias para o Aperfeiçoamento de Softwares de Inteligência 

Competitiva para as Cadeias Produtivas Brasileiras........................................................ 55 

Kit de detecção e quantificação de LDL modificada via luminescência.............................. 56 

Lentes Intraoculares Multifocais .......................................................................................... 57 

MOODLE-i: Projeto e implementação de aplicações para aprendizagem à distância via 

Televisão Digital interativa (TVDi) e fabricação de set-top box com suporte a 

tecnologias de última milha e transmissão de voz. .......................................................... 58 

Novos conversores catalíticos para veículos a gasolina e diesel .......................................... 59 

Olho Vivo - Sistema de Gerenciamento de Risco Logístico para Prevenção de Roubos e 

Acidentes ......................................................................................................................... 60 

Plataforma de estudos farmacêuticos para o desenvolvimento de um fitoterápico ansiolítico 

a partir de Erythrina mulungu.......................................................................................... 61 

Plataforma de Jogos Sociais Musicais.................................................................................. 62 

Plataformas Mais Leves que o Ar Para Múltiplos Usos....................................................... 63 

Plataforma Tecnológica de suporte no combate aos crimes eletrônicos .............................. 64 



 

6 
 

Produção de biofármaco recombinante Interferon-beta em sistemas vegetais..................... 65 

Produção de telhas de polímeros de baixo custo com células fotovoltaicas encapsuladas 

para a geração de energia renovável em moradias populares .......................................... 66 

Produto encapsulado à base de nitrato usado na dieta de ruminantes como agente mitigador 

de metano e melhorador de desempenho animal ............................................................. 67 

Projeto piloto de implantação de uma nova plataforma de hardware e software para captura 

e processamento de transações financeiras voltadas ao público de baixa-renda. ............ 68 

Programa e metodologia não destrutiva para localização de vazamentos em sistemas 

subterrâneos de distribuição de água ............................................................................... 69 

Rede de Monitoramento de Vazamento de Gás para Tubulações Urbanas Subterrâneas em 

Tempo Real...................................................................................................................... 70 

ScadaBR Energia - Sistema Open-Source para Supervisão e Controle para as áreas de 

Energia, Óleo e Gás ......................................................................................................... 71 

SECa Sistema Embarcado de Controle Automático: Desenvolvimento de um Novo 

Algoritmo e Equipamento para Automação da Aplicação de Agrodefensivos em 

Aeronaves Agrícolas........................................................................................................ 72 

SIM - Sala Cirúrgica Inteligente Modular e de Baixo Custo ............................................... 73 

Sistema de Controle, Monitoramento e Fiscalização de Produção e Distribuição de 

Medicamentos para a Rede Pública de Saúde Brasileira ................................................. 74 

Sistema Customizado Para Telemetria De Motocicletas...................................................... 75 

Sistema de Inspeção e Detecção Automática de Objetos e Substâncias Ilícitas em Imagens 

de Escâneres de Pessoas .................................................................................................. 76 

Sistemas Interativos e Imersivos para fins culturais, museológicos, pedagógicos e de 

entretenimento ................................................................................................................. 77 

Software de Gestão Financeira Focus Fin ............................................................................ 78 

Testes de Caracterização de Secador Têxtil a Gás. .............................................................. 79 

Testes diagnósticos para a síndrome de deleção 22q11.2 (Síndrome Velocardiofacial) e dos 

alelos HLA-B*27 associados às espondiloartropatias. .................................................... 80 

Utilização de anticorpos conformação específica Proteimax para descoberta de novas 

moléculas terapêuticas ..................................................................................................... 81 



 

7 
 

Utilização de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados e Computação Ubíqua para 

geração e acompanhamento de Alertas como apoio aos Processos de Aprendizagem ... 82 

Z-Engine: Recomendação de Informação na Web ............................................................... 83 

Aplicações................................................................................................................. 84 

Empresas .................................................................................................................... 88 

Municípios................................................................................................................ 90 



 

8 
 

Acompanhamento dos projetos 
 
 
Nas três rodadas de aceitação e julgamento de propostas, R$ 40 milhões foram 

aplicados em 211 projetos oriundos de 209 empresas. 
Durante a execução dos projetos, dos coordenadores e pesquisadores bolsistas 

(mestres e doutores) foram solicitadas informações relativas aos projetos contemplados na 
quarta edição do RHAE Pesquisador na Empresa (Edital MCT/SETEC/CNPq nº 75/2010). 
Do total de projetos contemplados, cerca de 61% dos projetos atenderam ao pedido. As 
informações deste tópico são então restritas à este grupo. 

Tradicionalmente o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação é o maior 
demandante e o maior atendido. Biotecnologia e Agroindústria seguem com fatias 
superiores a 10%. 
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Quanto apo porte das empresas, a predominância das microempresas, o verificado 
em edições anteriores: 
 

Porte das Empresas
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No momento do levantamento, os projetos se encontravam na seguinte situação 
quanto à execução: 
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As questões relativas ao acompanhamento dos projetos foram destinadas aos 

coordenadores de projeto e aos bolsistas pesquisadores, como forma de se obter as 
diferentes perspectivas dos agentes envolvidos, seja pelo lado da empresa, uma vez que os 
coordenadores necessariamente são vinculados formalmente a elas, seja pelo lado da 
academia, origem dos mestres e doutores que passam a integrar os projetos.  
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VISÃO DO COORDENADOR DE PROJETO (EMPRESA) 
 

Perguntados sobre o desempenho da Equipe de Pesquisadores, especificamente 
quanto à efetividade na condução dos trabalhos, à qualidade do trabalho desempenhado e à 
integração destes na empresa e o relacionamento com os demais empregados, a opinião, 
sendo T.S. para “Muito satisfeito ou concordo totalmente”e N.S. para “Nada satisfeito ou 
discordo totalmente” está refletida no gráfico abaixo: 

Sobre o Desempenho dos Pesquisadores
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Quanto aos projetos, no tocante à adequação do perfil dos pesquisadores para o 

desempenho das atividades, ao andamento destes conforme cronograma proposto e à 
suficiência dos recursos, previstos inicialmente, para a consecução dos objetivos: 

Sobre o Projeto
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Quanto aos resultados e aplicabilidade, perguntados se os resultados do projeto tem 
sido relevantes para a empresa, se o projeto tem trazido benefícios na relação da empresa 
com o setor acadêmico e se o projeto tem proporcionado benefícios acima dos inicialmente 
previstos, verificou-se: 

Sobre Resultados e Aplicabilidade
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Relevância para a Empresa Relação Universidade-Empresa Benefícios

 
 

Sob o ponto de vista do objetivo da ação, inserir mestres e doutores nas empresas, 
em termos da intenção, é favorável a perspectiva da quantidade de pesquisadores, ora 
bolsistas que cada empresa pretende contratar ao final do projeto: 
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VISÃO DO PESQUISADOR BOLSISTA (ACADEMIA) 
 

O pesquisador bolsista é parte fundamental nos projetos apoiados pelo RHAE 
Pesquisador na Empresa. De fato toda a concessão é baseada na contratação de pessoal 
qualificado para desenvolver o projeto proposto. A opinião deste público é de alta 
relevância, pois além do envolvimento direto com os projetos, estes trazem, em função da 
sua formação, a experiência da pesquisa acadêmica. A relação universidade-empresa, tão 
desejada, passa pela junção destes dois mundos. 

Perguntado, o pesquisador, sobre sua inserção na empresa, especificamente quanto 
sua integração na empresa e relacionamento com os demais empregados, quanto à 
suficiência de informações para condução das atividades e à clareza do papel a ser 
desempenhado, verificou-se: 

 
 

Sobre a Situação do Pesquisador na 
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Quanto ao projeto, perguntado sobre a adequação do perfil dos pesquisadores para o 

desempenho das atividades, se o andamento do projeto encontra-se conforme cronograma 
proposto e os recursos previstos inicialmente para o projeto serão suficientes para a 
consecução dos objetivos, verificou-se: 
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Sobre o Projeto
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Quanto aos resultados e aplicabilidade, no tocante à relevância pessoal dos 

resultados do projeto, à relevância destes empresa e se são verificados benefícios para a 
relação da empresa com o setor acadêmico, observou-se: 

 

Sobre Resultados e Aplicabilidade
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Perguntou-se também se estes pesquisadores teriam interesse em pleitear vaga na 
empresa após o término do projeto: 
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13%

2%

0%

1%

3%

5%

3%

8%

13%

14%

38%

N.S.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T.S.

 
 
 
 



 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catálogo de Projetos 



 

16 
 

 Título: 

Aeronave Esportiva Leve Elétrica 
 
Empresa: 
 
Aeropepe Plasticos de Engenharia LTDA 
 
Cidade - UF: 
 
Recife - PE 
 
Contatos:  
 
www.aeropepe.com.br 
 
Objetivo: 
 
Este projeto insere-se no contexto da proliferação das aeronaves leves esportivas, Light 
Sport Aircraft (LSA). Estas aeronaves oferecem várias vantagens para seus operadores, 
especialmente a menor burocracia e custo operacional reduzido. Estes aviões custam entre 
R$ 150 e R$ 200 mil e suas vendas têm crescido fortemente nos EUA, Europa e também no 
Brasil. Por outro lado, a proliferação do uso de tecnologias limpas também vem chegando 
ao mercado de aviação. Alguns países já estão desenvolvendo aeronaves que dispensam o 
uso de combustíveis derivados do petróleo. Movidas por motores elétricos, estas aeronaves, 
em estágio experimental, já voam em países nos EUA e Europa. A Aeropepe planeja de 
desenvolver a mais rápida e confortável aeronave leve esportiva (LSA) movida a propulsão 
elétrica do mundo. Para atingir esta meta ambiciosa, a empresa pretende introduzir várias 
inovações no projeto e construção da aeronave, destacando-se: - Utilização de tecnologias 
CAD/CAM e de simulação (ex: túnel de vento virtual) na elaboração do projeto para 
otimizar as variáveis aerodinâmicas críticas (velocidades, estabilidade, estrutura, espaço 
interno do habitáculo etc); - Utilização de aviônicos digitais (ex: EFIS, rádio e 
transponder), reduzindo o peso e aumentando a carga útil; - Estrutura da aeronave pronta 
para ser integrada com um sistema de propulsão elétrica - Totalmente construída em 
materiais compostos (ex: fibra de carbono) para garantir menor peso e maior resistência 
estrutural. Assim, a Aeropepe pretende criar a aeronave “definitiva” do segmento LSA, 
viabilizando as vendas no Brasil e sua exportação em nível mundial, com propulsão 
tradicional e também elétrica. 
 
Aplicação: 
 
Aviação 
Aeronave leve esportiva 
Propulsão elétrica 
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Título: 

Aplicação da Tecnologia da Informação à Área Médica 
para Controle, Monitoramento e Fiscalização da 
Distribuição de Medicamentos da Rede Pública 
 
Empresa: 
 
I-Dutto - Soluções em Localização e Identificação Eletrônica Ltda 
 
Cidade - UF: 
 
Rio de Janeiro - RJ 
 
Contatos:  
 
www.idutto.com / contato@idutto.com / 21 4063 8318 
 
Objetivo: 
 
Este projeto desenvolveu um inovador sistema de controle, monitoramento em tempo real e 
fiscalização centralizada dos processos de solicitação, distribuição e expedição de 
medicamentos da rede pública de saúde do Estado através da aplicação da tecnologia da 
informação à área médica, oferecendo total suporte para a atual política de Assistência 
Farmacêutica – SAFIERJ do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da SESDEC - 
Secretaria de Estado de Saúde e Defasa Civil. Em linhas gerais, foi realizada a 
instrumentação dos dispositivos de solicitação e controle dos processos da Secretaria de 
Saúde através da aplicação da tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) e 
código de barras, criptografia dos dados de controle, monitoramento e fiscalização e 
implementação de uma plataforma web de acompanhamento dos processos em tempo real, 
que também garante a eficiência e a transparência pública das atividades desenvolvidas. 
 
Aplicação: 
 
RFID 
Medicamentos 
Controle 
Anti-fraude 
Saúde 
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Título: 

Aproveitamento de resíduos agroindustriais na produção 
de substratos e adubos orgânicos: estratégia para 
promover a competitividade da empresa COMPOSTEC 
 
Empresa: 
 
COMPOSTEC Soluções Ambientais 
 
Cidade - UF: 
 
Toledo - PR 
 
Contatos:  
 
www.compostec.com.br / compostec@compostec.com.br / 45 3379 2004 
 
Objetivo: 
 
A COMPOSTEC atua no aproveitamento dos resíduos sólidos agroindustriais do município 
de Toledo e entorno, por meio de compostagem. A empresa recebe resíduos sólidos gerados 
em incubatórios e em matrizeiros de cria e recria (cama e carcaças), provenientes de 
atividades sazonais (podas de árvores das prefeituras, conteúdo ruminal de frigoríficos, 
entre outros). Estes são estabilizados para posterior comercialização do adubo orgânico. O 
projeto visa implementar a produção de substratos orgânicos específicos para mudas de 
olerícolas; melhorar a qualidade dos adubos orgânicos destinados às culturas comerciais 
cultivadas na região (milho, trigo, soja, pastagens) por meio do monitoramento de 
parâmetros químicos que interferem durante o processo de compostagem; realizar ensaios 
agronômicos para validar a qualidade do composto produzido. Espera-se melhoria na 
qualidade do produto a ser comercializado; ampliação da clientela pelo fornecimento de 
produtos específicos para as diferentes culturas; treinamento do pessoal técnico tanto pelo 
repasse de conhecimentos, pela parceria com a IES envolvida, como pelo monitoramento 
dos parâmetros que interferem no processo, facilitando a tomada de decisões em ações 
futuras (utilização de resíduos diferentes, novos modelos de tratamento, entre outros); 
agregar valor ao produto produzido devido à chancela obtida junto à IES. 
 
Aplicação: 
 
Compostagem 
Resíduos agroindustriais 
Recomendação agronômica de adubo orgânico 
Controle de qualidade na produção 
Produtores agroecológicos 
Substratos orgânicos 
Mudas de hortaliças 
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Título: 

Aproveitamento dos Resíduos Gerados Durante o 
Processamento de tilápia (Oreochromis niloticus) e 
Desenvolvimento de Novos Produtos 
 
Empresa: 
 
Piscicultura Cristalina 
 
Cidade - UF: 
 
Fartura - SP 
 
Contatos:  
 
www.cristalina.net.br 
 
Objetivo: 
 
O processamento do pescado gera uma grande quantidade de resíduos industriais que 
poderiam ser utilizados para a produção de alimentos nutritivos e de baixo custo, de 
produtos farmacêuticos e cosméticos. Os rejeitos gerados durante o processamento de 
peixes (peles, cabeças, espinhaços, nadadeiras e vísceras) podem totalizar 60% da matéria-
prima. Várias alternativas tecnológicas têm sido desenvolvidas por unidades de 
processamento, para aplicação na indústria alimentícia e cosmética. Assim sendo, o projeto 
visa à produção de óleo, gelatina, proteases alcalinas e biofiltros a base de resíduo de 
pescado. 
 
Aplicação: 
 
Indústria alimentícia 
Indústria cosmética 
Indústria farmacêutica 
Fábrica de ração 
Indústria pesqueira 
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Título: 

AppITV RCM (Return Channel Module) - Um Módulo de 
Ligação de Canal de Retorno para Aplicações de 
Televisão Digital Interativa 
 
Empresa: 
 
Ideen Soluções em Informática LTDA 
 
Cidade - UF: 
 
João Pessoa - PB 
 
Contatos:  
 
www.ideen.net.br / atendimento@ideen.net.br /  83 3021 3119 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver um método inovador para a concepção de aplicativos com ênfase na 
multidisciplinaridade da TV Digital Interativa (TVDI). Criar soluções para a configuração e 
operacionalização do canal de retorno com base no consumo de serviços da web. Agregar 
maior leveza na incorporação da convergência em aplicativos interativos. Implementar e 
experimentar um suporte ferramental de software com foco no manejo de serviços da web e 
de seus dados subjacentes de forma compatível com a disposição da interface gráfica com o 
usuário. Permitir que profissionais com pouco ou nenhum domínio de software possam 
elaborar aplicativos com lógicas de negócios remotas. Alcançar maiores níveis de qualidade 
e agilidade por meio de técnicas de programação visuais baseadas em componentes e de 
ferramentas de software RAD na autoria de TVDI. 
 
Aplicação: 
 
TV Digital Interativa 
Ferramentas de Autoria de Software 
Serviços Web 
Arquiteturas Orientadas à Serviços 
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Título: 

Beneficiamento tecnológico de fibras de bananeiras 
 
Empresa: 
 
Tamoios Tecnologia e Consultoria 
 
Cidade - UF: 
 
São Paulo - SP 
 
Contatos:  
 
www.tamoiostecnologia.com.br / contato@tamoiostecnologia.com.br /  11 2597 0008 
 
Objetivo: 
 
O objetivo do projeto, portanto, é desenvolver uma rota biotecnológica para o 
aproveitamento de resíduos agrícolas de bananeiras em escala industrial, visando a 
produção de produtos sustentáveis 
 
Aplicação: 
 
Enzimas 
Fungos filamentosos 
Biotecnologia 
Fibras 
Resíduos 
Bananeiras 
Sustentabilidade 
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Título: 

Biotratamento de Resíduos da Carcinicultura 
 
Empresa: 
 
Aquacrusta Marinha LTDA 
 
Cidade - UF: 
 
Acaraú - CE 
 
Contatos:  
 
aquacrustamarinha@hotmail.com 
 
Objetivo: 
 
O cultivo de camarão em cativeiro se concentra em grande parte na região Nordeste do 
país, gerando emprego e renda para as cidades lindeiras, no entanto o setor enfrenta 
entraves relativos à correta disposição dos seus resíduos sólidos, os quais são despejados 
em lixões e impactam o meio ambiente. Contudo, estes resíduos possuem um grande valor 
econômico e podem ser aproveitados se forem tratados adequadamente. Eles contém 
aproximadamente 15-20% de quitina (polissacarídeo), 25-40% de proteínas, 40-55% de sais 
inorgânicos, além de pigmentos carotenóides. Assim, o presente projeto desenvolveu 
reatores destinados ao processamento de resíduos em larga escala de forma viável e 
ecologicamente correta, que utliza um processo fermentativo capaz de transfomar os 
resíduos de camarão em produtos de alto valor agregado, tais como a quitina (e seu 
derivado , a quitosana), além de obter uma farinha rica em proteínas e pigmentos. 
 
Aplicação: 
 
Ração animal 
Aqüicultura 
Pecuária 
Quitina 
Quitosana 
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Título: 

Circuitos Integrados Avançados para Sistemas de 
Comunicação Digital 
 
Empresa: 
 
Chipus Microeletrônica 
 
Cidade - UF: 
 
Florianópolis - SC 
 
Contatos:  
 
www.chipus-ip.com / pauloau@chipus-ip.com / 48 3365 2740 
 
Objetivo: 
 
Este trabalho consiste no desenvolvimento de um circuito integrado de gerenciamento de 
energia (PMIC – Power Management Integrated Circuit) voltado para aplicações em rádio-
frequencia (RF) e comunicação de dados em geral. A PMIC é composta por blocos 
analógicos e blocos de sinal misto, sendo fundamentais para o correto fornecimento energia 
em circuitos integrados. Este tipo de circuito integrado é empregado praticamente em todos 
os aparelhos eletrônicos e tem importância especial naqueles alimentados por bateria. Uma 
PMIC de alto desempenho permite que a energia fornecida pela bateria seja aplicada de 
forma inteligente na alimentação dos circuitos internos, tornando-os eficientes e, dessa 
forma, aumentando a autonomia dos dispositivos e diminuindo a necessidade de recarga da 
bateria ou de troca da mesma. 
 
Aplicação: 
 
Tablets 
Smart phones 
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Título: 

CITTÀ COSMOPOLITA - Simulador de redes de cidades 
 
Empresa: 
 
Conexum Sistemas Computacionais Inteligentes 
 
Cidade - UF: 
 
Porto Alegre - RS 
 
Contatos:  
 
www.conexum.com.br / daniel@conexum.com.br / 51-81844555 
 
Objetivo: 
 
O projeto Città Cosmopolita- Simuladores de Cidades em Redes visa à pesquisa e ao 
desenvolvimento dos módulos de comunicação, interação e geolocalização do jogo 
computacional educacional e simulador de cidades Città, que vem sendo desenvolvido pelo 
LELIC (Laboratório de Estudos em Linguagem, Interação e Cognição da Faculdade de 
Educação da UFRGS) em parceria com a empresa CONEXUM. Os novos módulos 
concebidos para o Città contemplam a interação entre as cidades virtuais construídas pelos 
estudantes, o uso do sistema na web e em dispositivos móveis, a comunicação com a 
assistente inteligente Maga Vitta baseada na análise do estado afetivo (emoção no texto e 
na voz), e na geolocalização das cidades. O desenvolvimento da assistente inteligente está 
sendo realizado em parceria ainda com pesquisadores da UNISC e UNIPAMPA, e a 
plataforma web com geolocalização está sendo desenvolvida com parceria com 
pesquisadores da UNEB. O interesse da CONEXUM está no desenvolvimento de novos 
sistemas para dispositivos móveis, visando interfaces facilitadas por assistentes. Ao longo 
do projeto as escolas atendidas pelo LELIC através do Projeto CIVITAS terão um benefício 
direto com o uso do jogo em suas atividades pedagógicas. 
 
Aplicação: 
 
Jogo Digital Educacional 
Sistema para Ensino à Distância 
Sistema de Simulação 
Sistema de interconexão de dados e voz 
Sistema de conexão para geolocalização 
Sistema de conversação para bate-papo por texto e voz 
Sistema de conversação por texto com agente inteligente 
Agente inteligente para monitoramento de ambiente 
Interface tridimensional para construção de cidades. 
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Título: 

Compartilhamento de RSSF baseadas em data stream e 
IP para acesso a internet em banda larga 
 
Empresa: 
 
Proativa Software LTDA 
 
Cidade - UF: 
 
Belo Horizonte - MG 
 
Contatos:  
 
www.proativasoft.com.br / bruno@proativasoft.com.br / 31 2516 8247 
 
Objetivo: 
 
O objetivo geral do projeto é desenvolver um sistema capaz de adaptar a estrutura da rede 
sem fio utilizada por medidores automatizados de energia elétrica, pertencentes a 
concessionárias de energia, para que a mesma possa carregar um sinal de acesso à internet. 
Esse compartilhamento permitirá portanto a telemetria para faturamento de medidores 
eletrônicos de energia em larga escala para consumidores residenciais ao mesmo tempo em 
que provedores de internet e operadoras de telecomunicações possam alugar este meio de 
comunicação das distribuidoras de energia para venda de acesso a internet e serviços 
eletrônicos. 
 
Aplicação: 
 
Smart Grid 
Rede de Sensores Sem Fio 
Automated Metering Reading 
Telecomunicações 
Monitoramento 
Internet Popular 
 



 

26 
 

Título: 

CORELEDGE - Sistema para descrição de testemunhos 
de poços de exploração geológica 
 
Empresa: 
 
LHB Soluções em Informações e Métodos (ENDEEPER)  
 
Cidade - UF: 
 
Porto Alegre - RS 
 
Contatos:  
 
X 
 
Objetivo: 
 
Esse projeto propõe o desenvolvimento de um sistema para descrição litoestratigráfica de 
testemunhos e afloramentos de rochas. O sistema tem como requisitos: executar em 
dispositivos interativos do tipo tablet PCs utilizando interfaces multi-toque; capturar 
informações qualitativas descritivas com suporte de um vocabulário formal; e armazenar 
informações em formatos não proprietários que permitam integração com outros sistemas. 
A abordagem de desenvolvimento utiliza uma ontologia de domínio para a captura do 
vocabulário e estuda modelos de interação homem-máquina flexíveis, com múltiplas 
formas de visualização dos dados. 
 
Aplicação: 
 
Descrição Litoestratigráfica 
Engenharia de Conhecimento 
Geologia de Petróleo 
Modelagem Conceitual 
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Título: 

Desenvolvimento de um Biossensor de Leitura Rápida 
para a Análise da Demanda Bioquímica de Oxigênio 
 
Empresa: 
 
Umwelt Ltda 
 
Cidade - UF: 
 
Blumenau - SC 
 
Contatos:  
 
www.umweltambiental.com.br / ubiotech@umweltambiental.com.br / 47 33253703 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver um equipamento para medição da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 
capaz de reduzir significativamente o tempo da análise tradicionalmente realizada em 5 dias 
para um intervalo de tempo de menos de 1 hora. Esta redução no tempo de obtenção dos 
resultados reflete em redução de custos e riscos, pois possibilita uma rápida tomada de 
decisões quanto à qualidade de operações de estações de tratamento de água e efluentes 
frente aos resultados obtidos. 
 
Aplicação: 
 
ETE's 
Saneamento ambiental 
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Título: 

Desenvolvimento de aplicação informativa para turistas 
em totem multitoque, com CMS e atualizações remotas 
 
Empresa: 
 
Aqua 
 
Cidade - UF: 
 
Belo Horizonte - MG 
 
Contatos:  
 
www.aqua.com.br 
 
Objetivo: 
 
O Skyline é uma plataforma de hardware e software para apresentação de informações 
georreferenciadas. Em uma tela multitoque de 42 polegadas, os usuários acessam 
facilmente um mundo de informações turísticas, comerciais, estatísticas e culturais. Toda a 
interface é baseada em um mapa interativo. O conteúdo é gerenciado em tempo real através 
de um sistema de CMS (Content Management System) online com interface web 
inteiramente desenvolvido pela Aqua. 
 
Aplicação: 
 
Turismo 
Imóveis 
Educação 
Mobilidade urbana 
Business inteligence 
Governo 
 



 

29 
 

Título: 

Desenvolvimento de um Biossensor de Leitura Rápida 
para a Análise da Demanda Bioquímica de Oxigênio 
 
Empresa: 
 
Umwelt® Biotecnologia Ambiental 
 
Cidade - UF: 
 
Blumenau - SC 
 
Contatos:  
 
www.umweltambiental.com.br / ubiotech@umweltambiental.com.br / 47 3325 3703 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver um equipamento para medição da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 
capaz de reduzir significativamente o tempo da análise tradicionalmente realizada em 5 dias 
para um intervalo de tempo de menos de 1 hora. Esta redução no tempo de obtenção dos 
resultados reflete em redução de custos e riscos, pois possibilita uma rápida tomada de 
decisões quanto à qualidade de operações de estações de tratamento de água e efluentes 
frente aos resultados obtidos.Além da possibilidade de fornecer ao cenário nacional um 
produto de qualidade, baixo preço e rapidez para a análise de efluentes, preenchendo uma 
lacuna técnica na área de saneamento do país, a empresa também possui interesse na 
utilização do produto para servir seus clientes com maior rapidez. 
 
Aplicação: 
 
ETE's  
Saneamento ambiental 
 



 

30 
 

Título: 

Desenvolvimento e caracterização de biomaterial com 
nanotecnologia para liberação controlada e alvo-
específica de princípios ativos fotossensíveis em 
fototerapia 
 
Empresa: 
 
Nanophoton - Soluções em Nanotecnologia 
 
Cidade - UF: 
 
Ribeirão Preto - SP 
 
Contatos:  
 
contato@nanophoton.com.br / nanophoton.com.br 
 
Objetivo: 
 
Inovar com lançamento de novos produtos farmacêuticos com NANOTECNOLOGIA para 
o tratamento do CÂNCER de pele e ósseo. 
 
Aplicação: 
 
Câncer de pele 
Câncer ósseo 
Medicamento 
Nanobiotecnologia 
Fototerapia 
Laser medicinal 
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Título: 

Desenvolvimento de ferramentas computacionais para 
avaliação e modelagem de recursos eólicos com precisão 
em parques eólicos 
 
Empresa: 
 
STE - Pesquisa e Desenvolvimento Ltda 
 
Cidade - UF: 
 
Porto Alegre - RS 
 
Contatos:  
 
www.ste-pdi.com.br / trindade@ste-pdi.com.br / 51 3085 6465 
 
Objetivo: 
 
O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de ferramentas computacionais para 
avaliação, modelagem e definição de recursos eólicos com precisão a fim de reduzir os 
riscos de erro no desenvolvimento do projeto de parques eólicos. As ferramentas 
computacionais podem ser divididas em duas categorias: modelos de microescala e 
mesoescala. Os primeiros são focados em detalhes do escoamento em distâncias da ordem 
de metros e são aplicados no layout de aerogeradores em um parque eólico. Os modelos de 
mesoescala se caracterizam por prever o vento em escalas de km e em longos prazos de 
tempo, permitindo um maior conhecimento a respeito da climatologia do local. Ambos 
modelos buscam avaliar o potencial eólico com mais precisão, reduzindo os riscos 
associados. 
 
Aplicação: 
 
Energia eólica 
Desenvolvimento de projetos eólicos 
Potencial eólico 
Modelos de mesoescala 
Modelos de microescala 
Incertezas na estimativa do vento 
Redução de risco 
 



 

32 
 

Título: 

Desenvolvimento de métodos moleculares para a 
identificação de bactérias contaminantes no processo de 
produção do etanol em usinas sucroalcooleiras (PCR, 
qPCR e LAMP) 
 
Empresa: 
 
Genotyping 
 
Cidade - UF: 
 
Botucatu - SP 
 
Contatos:  
 
www.genotyping.com.br 
 
Objetivo: 
 
A Genotyping é uma empresa de biotecnologia pioneira na prestação de serviços de 
biologia molecular de última geração. Localizada em Botucatu – SP, possui um laboratório 
capaz de realizar uma gama completa de análises moleculares e desenvolvimento de 
soluções biotecnológicas que atendem as necessidades de vários setores econômicos, como 
o agronegócio. Entre os serviços que já oferecemos se destaca o LeveID - Identificação de 
levedura por genotipagem e LeveSEL - serviço de seleção de leveduras para a fermentação. 
Por ser uma empresa inovadora, busca sempre novas tecnologias para atender o setor. 
Diante disso, esse projeto visa desenvolver uma nova ferramenta para a identificação dos 
contaminantes bacterianos presentes das dornas de fermentação. Essa tecnologia avançada 
permite que os contaminantes sejam conhecidos sem a necessidade do plaqueamento das 
amostras. 
 
Aplicação: 
 
Identificação de microorganismos 
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Título: 

Desenvolvimento de microencapsulados contendo 
probióticos e bioativos para aplicação na cosmética 
 
Empresa: 
 
BioLogicus 
 
Cidade - UF: 
 
Recife - PE 
 
Contatos:  
 
www.biologicus.com.br / djalma.marques@biologicus.com.br / 81 4141 4149 / 81 9656 
6141 
 
Objetivo: 
 
A inovação principal desse projeto consiste no desenvolvimento do processo de encapsular 
contendo probióticos e seus bioativos oriundos da fermentação de um consórcio microbiano 
probiótico (CMP) da BioLogicus em diferentes substratos para aplicação em produtos 
cosméticos. As cápsulas contém além dos probióticos, seus metabólitos bioativos, tais 
como ácidos orgânicos, aminoácidos livre e peptídeos. O produto pode ser aplicado em 
dermoscométicos, atuando na prevenção e retardamento dos sinais de envelhecimento, 
aumento da elasticidade da pele, clareamento, redução de rugas de expressão, tratamento da 
acne, além de hidratar e manter o complexo cutâneo íntegro, defendendo a microbiota da 
pele e aumentando, dessa forma, sua resposta imunológica. 
 
Aplicação: 
 
Probiótico 
Insumo cosmético 
Dermocosméticos 
Bioativos 
Anti-aging 
Acne 
Psoríase 
Repelente 
Produtos naturais e orgânicos 
Queimaduras 
Feridas. 
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Título: 

Desenvolvimento de Nanoemulsões com Óleos da 
Biodiversidade Brasileira para Incorporação em Produtos 
Capilares 
 
Empresa: 
 
Nanodynamics Consultoria e Inovação 
 
Cidade - UF: 
 
Brasília - DF 
 
Contatos:  
 
www.nanodynamics.com.br 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver nanoemulsões com óleos vegetais bioativos provenientes da biodiversidade 
brasileira, as quais terão potencial para serem incorporadas em uma variedade de produtos 
capilares da empresa colaboradora, a Beleza Natural. O produto final do projeto é, portanto, 
uma nova linha de produtos capilares que possuam, em sua fórmula, nanoemulsões 
carreadoras de óleos vegetais provenientes da biodiversidade brasileira. As vantagens 
decorrentes da inovação nanotecnológica nesta linha de produtos são similares às 
alcançadas em outros tipos de produtos nanoestruturados. A utilização de nanoestruturas 
nessa nova linha de produtos propiciará a manutenção da concentração dos extratos oleosos 
no cabelo em níveis estáveis, dentro da faixa eficaz, por períodos mais longos em relação 
aos que são alcançados com produtos convencionais. 
 
Aplicação: 
 
Produtos capilares 
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Título: 

Desenvolvimento de óleo lubrificante nanoaditivado para 
sistemas hidráulicos industriais 
 
Empresa: 
 
Piaram Produtos Nanotecnológicos 
 
Cidade - UF: 
 
São Paulo - SP 
 
Contatos:  
 
cristiane.bartasson@yahoo.com.br / 19 3397 7815; 11  98724 0328 
 
Objetivo: 
 
Neste projeto de pesquisa, o objetivo foi desenvolver lubrificantes hidráulicos 
nanoaditivados de alto desempenho para uso em maquinaria industrial. O produto é 
inovador na área e proporciona vantagens imediatas pelo aumento do período entre 
manutenções devido às propriedades tribológicas superiores do produto. Desta forma, a 
nanoaditivação agregou valor ao produto. Em nossas formulações, tivemos também o 
intuito de criar produtos que não gerasse um passivo ambiental tóxico assim como os 
produtos tradicionais do mercado, mas um produto que pode ser biodegradável. 
 
Aplicação: 
 
Aumento de propriedades tribológicas 
Lubrificantes nanoaditivados 
Lubrificantes industriais especiais 
Lubrificação industrial 
Lubrificantes biodegradáveis. 
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Título: 

Desenvolvimento de Plataforma para Monitoramento 
Remoto e em Tempo Real do Recalque de Solos 
 
Empresa: 
 
InstruEng Projetos, Instrumentação e Equipamentos Especiais 
 
Cidade - UF: 
 
São Carlos - SP 
 
Contatos:  
 
faleconosco@instrueng.com 
 
Objetivo: 
 
Este projeto traz uma importante inovação no campo da instrumentação geotécnica aplicada 
ao estudo da movimentação de solos, propondo o desenvolvimento de uma plataforma para 
monitoramento remoto e em tempo real do recalque de solos. A tecnologia atual para 
medição desta variável geotécnica não permite essa forma de monitoramento, pois está 
baseada na detecção de artefatos magnéticos e a medição depende diretamente do operador. 
Também por isso apresenta baixa precisão. A plataforma proposta compreende uma rede de 
medidores de recalque instalados em campo, que estão integrados ao servidor da plataforma 
através da rede de campo (sem fio) e da internet. Os dados (medição, avisos, falhas, entre 
outros) serão coletados remotamente da rede de medidores e transmitidos a esse servidor, 
que os disponibilizará aos usuários através da internet. Além da integração dos medidores 
em rede, a principal inovação está na mudança da tecnologia utilizada para a medição do 
recalque de solos. Os novos medidores realizarão essa medição através da detecção remota 
(eletrônica) dos artefatos, que serão dotados de eletrônica embarcada de baixo custo. Esta 
tecnologia introduzirá maior velocidade e precisão ao processo de medição, possibilitando a 
medição em vários pontos da área, sem a intervenção do operador e a taxas mais elevadas 
de aquisição. O mercado pretendido para esta inovação se concentra em grandes obras 
civis, áreas de mineração, áreas de risco para habitação humana, entre outras. 
 
Aplicação: 
 
Obras 
Estradas 
Barragens 
Aeroportos 
Gasodutos 
Mineração 
Encostas 
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Título: 

Desenvolvimento das plataformas Móveis do Sistema de 
Monitoramento Inteligente de Redes de Comunicação de 
Dados 
 
Empresa: 
 
Core Networks 
 
Cidade - UF: 
 
Itajubá - MG 
 
Contatos:  
 
roberto@corenetworks.com.br 
 
Objetivo: 
 
O objetivo principal deste projeto é desenvolver as plataformas móveis para o SmartEye, 
que é um sistema de monitoramento inteligente de redes de comunicação de dados. Esse 
sistema foi desenvolvido com o auxilio financeiro do CNPq, no Edital MCT/SETEC/CNPq 
Nº 67/2008 “RHAE - Pesquisador na Empresa”. Esse projeto foi concluído com sucesso e o 
nosso software está pronto para a comercialização. Destina-se ao monitoramento de 
utilização de links WAN, gerando um perfil de utilização baseado em marcação de pacotes 
por DSCP ou por aplicações e servidor. Desta forma, a empresa tem como determinar como 
é utilizado o seus links WANs e desta forma direcionar a melhoria utilizando QoS ou 
aumentando o Link. 
 
Aplicação: 
 
Monitoramento de utilização de links WAN 
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Título: 

Desenvolvimento de processo de dimerização de 
fenilpropanoides por conceitos de química verde para 
obtenção de ativos leishmanicidas. 
 
Empresa: 
 
LYCHNOFLORA PESQUISA & DESENVOLVIMENTO EM PRODUTOS NATURAIS 
LTDA ME 
 
Cidade - UF: 
 
Ribeirão Preto - SP 
 
Contatos:  
 
www.lychnoflora.com.br / lychnoflora@lychnoflora.com.br 
 
Objetivo: 
 
O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de derivados químicos utilizando processos 
de química verde, por meio de sistemas enzimáticos. Estes derivados obtidos serão 
avaliados em relação a morte celular dos parasitas leishmania (L. amazonensis), um dos 
principais causadores de leishmaniose cutânea. Além disso, o metabolismo destes 
compostos serão avaliados por técnicas in vitro e in vivo. Os resultados deste projeto são 
importantes para o desenvolvimento de novos medicamentos para leishmaniose, uma 
doença que possui uma alta incidência no Brasil e que os atuais medicamentos possuem 
efeitos colaterais importantes que o tratamento dos pacientes. 
 
Aplicação: 
 
Industria Farmacêutica 
Novos Medicamentos 
Leishmaniose 
Metabolismo 
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Título: 

Desenvolvimento de Processo Produtivo Industrial para a 
Produção de Nanopartículas Antimicrobianas 
 
Empresa: 
 
TNS Nanotecnologia 
 
Cidade - UF: 
 
Florianópolis - SC 
 
Contatos:  
 
http://www.tnsolution.com.br / gabriel@tnsolution.com.br /  48-3239 2269 
 
Objetivo: 
 
A necessidade do mercado por constantes inovações principalmente relacionadas a grande 
incidência de contaminações cruzadas geradas por bactérias, motivou a TNS em 
desenvolver uma solução de base aquosa de alta eficiência contra microorganismos 
patogênicos. É de conhecimento público o grande número de infecções hospitalares nas 
quais nos deparamos todos os anos, a quantidade de alimentos que perdemos em nosso dia 
a dia devido a fácil proliferação de bactérias geradas em embalagens plásticas de alimentos, 
principalmente pelo clima quente e úmido brasileiro. São em apelos relacionados ao bem da 
sociedade que a TNS atua frente as necessidades das empresas e pessoas em relação a 
inovação tecnológica, na área da química e nanotecnologia, abastecendo o setor industrial 
com nanopartículas de prata antimicrobianas. O objetivo do projeto foi realizar o scale up 
do processo de obtenção das nanopartículas de prata para viabilizar a produção industrial 
do produto NpAg_925 com intuito de tornar a sua industrialização viável. 
 
Aplicação: 
 
Nanotecnologia 
Antimicrobiana 
Nanopartículas de prata 
Viabilização industrial 
Scale-up 
Saúde pública 
Bacteriano 
Embalagem antimicrobiana 
Tecidos antimicrobianos 
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Título: 

Desenvolvimento de um Programa para a Análise de 
Escoamentos Transientes Não Isotérmicos em Dutos e 
Risers para a Produção e Exploração de Petróleo 
 
Empresa: 
 
DPR Engenharia 
 
Cidade - UF: 
 
Campinas - SP 
 
Contatos:  
 
http://www.dprengenharia.com / info@dprengenharia.com /  19 3203 1383 
 
Objetivo: 
 
Este projeto tem por objetivo desenvolver um programa para a simulação do escoamento 
dentro de tubulações, tais como risers ou dutos, geralmente empregados nas operações de 
produção de petróleo. Para esta primeira versão do programa, o escoamento será 
considerado monofásico e unidimensional. O principal diferencial deste produto será 
permitir ao usuário simular escoamentos em regime transiente e não isotérmico, podendo 
ainda simular escoamentos em regime permanente e isotérmico. Equipamentos tais como 
bombas, válvulas e tanques de armazenagem poderão ser adicionados às extremidades das 
tubulações de forma a simular sistemas mais complexos utilizados pelas empresas 
petrolíferas. Os cálculos serão realizados de forma rápida quando comparados a programas 
de CFD (Dinâmica dos Fluidos Computacional), sem a necessidade da utilização de 
supercomputadores ou clusteres de computadores. 
 
Aplicação: 
 
Análises de escoamento 
Indústria de petróleo 
Simulação em sistemas de separação submarina.  
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Título: 

Desenvolvimento de simuladores sintéticos para 
treinamento em biopsia e controle de qualidade em 
ultrassom 
 
Empresa: 
 
FIGLABS Pesquisa e Desenvolvimento S/A 
 
Cidade - UF: 
 
Ribeirão Preto - SP 
 
Contatos:  
 
www.figlabs.com / thiago.almeida@figlabs.com / 16 2101 9301 
 
Objetivo: 
 
O objetivo do projeto é o desenvolvimento de um simulador sintético, comumente chamado 
de phantom, para controle de qualidade de equipamentos de ultrassom, e o aperfeiçoamento 
de um simulador sintético, com características mecânicas e acústicas equivalentes ao tecido 
biológico, que será dedicado ao treinamento no procedimento clínico de biópsia com 
agulha e diagnóstico de imagem por ultrassom. Os produtos serão desenvolvidos a base de 
hidrocarbonetos saturados de alto peso molecular, contendo microestruturas de um material 
com maior densidade como o vidro, para ser usado como espalhador da onda de ultrassom. 
Outras substâncias naturais como óleo de girassol, cera de carnaúba, mel, entre outras, 
serão utilizadas, para criar estruturas com características acústicas e mecânicas equivalentes 
às lesões e tumores encontrados nos tecidos biológicos, quando avaliados por ultrassom 
diagnóstico. 
 
Aplicação: 
 
Phantom 
Ultrassom 
Biopsia 
Tumores mama 
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Título: 

Desenvolvimento de software de metalografia quantitativa 
em uma plataforma web. 
 
Empresa: 
 
SIM – Consultoria em Tecnologia Ltda. (SIM) 
 
Cidade - UF: 
 
Rio de Janeiro - RJ 
 
Contatos:  
 
www.simateriais.com / sim@simateriais.com / 21 3733 1785 
 
Objetivo: 
 
O metallographica.com (como é batizado o projeto) é o primeiro software nacional (quiçá 
mundial) voltado para indústria metalúrgica e de materiais que funciona como serviço, 
através da tecnologia de computação em nuvem. O projeto, visa permitir o aumento da 
qualidade dos produtos metalúrgicos, através do rígido controle da microestrutura dos 
mesmos e é calcado em normas técnicas bastante conhecidas além de visão computacional 
inovadora. O fato de ser disponibilizado como serviço, diminui custos de investimento aos 
usuários, permitindo a entrada de produtores de menor porte que, a princípio, não 
realizavam essas análises "in-house". Em fase de finalização da primeira versão comercial, 
o sistema estará disponível ao mercado no início de 2014. Estuda-se também a 
possibilidade de aplicação do "know-how" em computação em nuvem, desenvolvido pela 
empresa durante a execução do projeto, a soluções voltadas a outros setores da indústria, 
como P&G e diagnóstico médico. 
 
Aplicação: 
 
Indústrias de Fundição 
Indústrias de Forjados 
Metalografia Quantitativa 
Processamento de Imagens 
Engenharia Metalúrgica 
Engenharia de Materiais 
Controle de Qualidade 
Novos Materiais 
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Título: 

Desenvolvimento de um teste imunocromatográfico com 
proteína recombinante para o diagnóstico de Babesia 
canis vogeli 
 
Empresa: 
 
Imunodot Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Imunógenos e Produtos de 
Diagnósticos Veterinários Ltda – ME) 
 
Cidade - UF: 
 
Jaboticabal - SP 
 
Contatos:  
 
www.imunodot.com.br / contato@imunodot.com.br / 16 3203 8847 
 
Objetivo: 
 
O projeto tem por objetivo desenvolver um teste rápido para diagnosticar cães infectados 
por Babesia canis vogeli, um hemoprotozoário transmitido pela picada do carrapato. A 
babesiose canina é uma doença grave e de alta incidência em praticamente todo o território 
nacional. O diagnóstico da babesiose canina pode ser realizado por meio de vários testes, 
porém, esses consomem tempo e, além disso, necessitam de técnicos qualificados e de 
equipamentos e materiais de laboratório especiais. O uso de proteínas recombinantes com 
finalidade diagnóstico, tem demonstrado alta especificidade e sensibilidade. Essas proteínas 
serão utilizadas em teste imunocromatográfico, que é um teste rápido (o resultado sai em 
poucos minutos) e que não exige infra-estrutura laboratorial, nem pessoal qualificado, uma 
vez que o resultado se dá através de visualização de cor. O desenvolvimento deste produto 
vai de encontro à necessidade de se aprimorar o diagnóstico da babesiose canina, não 
existindo até o momento nenhuma empresa com esse objetivo. 
 
Aplicação: 
 
Babesia canis 
Cão 
Doença do carrapato 
Diagnóstico 
Proteína recombinante 
Teste imunocromatográfico. 
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Título: 

Detecção de biomarcadores para classificar e avaliar 
prognóstico de Leucemias Mieloides Agudas 
 
Empresa: 
 
Biocod Biotecnologia Ltda. 
 
Cidade - UF: 
 
Belo Horizonte - MG 
 
Contatos:  
 
valeria@biocod.com.br; cristiane@biocod.com.br 
 
Objetivo: 
 
Esta proposta tem como objetivo principal detectar marcadores genéticos que possibilitem 
o diagnóstico e classificação das leucemias mieloides agudas, além da avaliação de 
marcadores prognósticos que informem sobre a evolução da doença. 
 
Aplicação: 
 
Saúde 
Leucemia – diagnóstico 
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Título: 

Diagnose de Leifsonia xyli subsp xyli em cana-de-açúcar 
baseado no método ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay) 
 
Empresa: 
 
Biogene Indústria e Comércio ltda 
 
Cidade - UF: 
 
Recife - PE  
 
Contatos:  
 
www.biogene.ind.br / servio@biogene.ind.br / 81 3453 2502; 81 3048 1884; 81 8888 9072 
 
Objetivo: 
 
O presente projeto objetiva o desenvolvimento de uma nova metodologia de diagnose para 
identificação rápida e de baixo custo de mudas de cana-de-açúcar infectadas com a bactéria 
Leifsonia xyli subsp. xyli, responsável pelo raquitismo da soqueira (uma das principais 
doenças que prejudicam a produtividade de cana em todas as áreas produtoras no mundo). 
O novo sistema será acessível às biofábricas do Brasil e terá grande potencial exportador. O 
projeto será executado em parceria e sob encomenda do CETENE que dotado da nova 
tecnologia poderá certificar sua produção de mudas de cana-de-açúcar agregando valor e 
potencializando seu status como grande fornecedor para os pequenos e médios agricultores 
da região Nordeste. O novo sistema de diagnose será baseado na técnica de ELISA, já 
muito bem difundido no meio técnico pela sua capacidade de realizar um grande número de 
análises simultaneamente e de fácil automação. 
 
Aplicação: 
 
Cana-de-açúcar 
Leifsonia xyli 
Raquitismo da soqueira - Diagnóstico. 
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Título: 

Dispositivo Limitador de Corrente de Carga para Redução 
das Perdas por Furto Simples de Energia 
 
Empresa: 
 
DK Innova Consultoria, Pesquisa e Desenvolvimento em Energia 
 
Cidade - UF: 
 
São Paulo - SP  
 
Contatos:  
 
diogo.kataoka@pq.cnpq.br 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver equipamento de controle de corrente de carga em tempo real e à distância. O 
principal objetivo deste equipamento é monitorar, controlar e reduzir a energia furtada das 
concessionárias de energia elétrica. Estima-se que o mercado de furto simples de energia 
seja da ordem de R$10 bilhões/ano no Brasil e pelo menos 6 vezes maior no mundo. O 
programa de redução de furto de energia será aplicado com programas de conscientização 
da população, ações educacionais, com uma política voltada para legalização dessas 
ligações clandestinas, através de aplicação de recursos de Eficiência Energética e possível 
adequação tarifária para Baixa Renda. A redução do furto de energia, pela redução do 
repasse destes custos na tarifa vigente, refletirá diretamente na conta paga por todos os 
demais clientes. 
 
Aplicação: 
 
Limitador de carga 
Furto de energia 
Redução de furto de energia 
Reator limitador 
Monitoramento e controle de carga à distância 
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Título: 

e-SIG: Serviço de Integração de Sistemas para Viabilizar 
o Comércio Eletrônico com Suporte à Gerência 
Automática de Compras e Vendas 
 
Empresa: 
 
Signove Tecnologia S.A. 
 
Cidade - UF: 
 
Campina Grande - PB 
 
Contatos:  
 
www.signove.com 
 
Objetivo: 
 
O e-sig disponibiliza um serviço online para intermediar transações de comércio eletrônico 
efetuadas entre distribuidores de produtos e revendedores habilitados. Este serviço, a partir 
de transações B2C (consumidor final -> revendedor) efetua e gerencia transações B2B 
(revendedor -> distribuidor), de forma transparente ao consumidor e ao revendedor, 
garantindo a melhor relação custo benefício para ambos. O Sistema e-SIG funciona como 
um processador de transações de consumidores recebidas através da Loja Virtual de um 
revendedor, selecionando o melhor distribuidor para o produto respeitando uma margem de 
lucro pré-definida pelo revendedor. 
 
Aplicação: 
 
Transações B2B 
Comércio Eletrônico 
Gerenciamento de Transações 
 



 

48 
 

Título: 

Estudo Analítico e Laboratorial da Cardioplegia para o 
Transplante do Coração 
 
Empresa: 
 
Medinovação Indústria e Comércio Ltda. 
 
Cidade - UF: 
 
Itajubá - MG 
 
Contatos:  
 
www.medinovacao.com.br / contato@medinovacao.com.br / 35 4105 0441 
 
Objetivo: 
 
Estudo analítico e laboratorial de fatores/atividades que geram resultados desde a retirada 
do órgão do doador, acondicionamento e a re-implantação no receptor, como: 

- Aumento do tempo de isquemia fria. 
- Segurança na preservação no acondicionamento, monitoramento e transporte do 

órgão. 
 
Aplicação: 
 
Coração 
Transplante 
Isquemia Fria 
Cardioplegia 
Transplante do Coração; 
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 Título: 

Estudo e Desenvolvimento de Tubos de PVC Reciclado 
Reforçados com Fibras Micronizadas da Casca do Coco 
para Aplicação em Tubulações Hidráulicas 
 
Empresa: 
 
Tubo Leve Indústria e Comércio de Tubos e Conexões (Tubo Leve) 
 
Cidade - UF: 
 
Caucaia - CE 
 
Contatos:  
 
http://www.tuboleve.ind.br 
 
Objetivo: 
 
Formação de uma equipe qualificada na fabricação de um produto inovador (tubos de PVC 
reciclado reforçados com fibras micronizadas da casca do coco) desenvolvido com a 
utilização de novas tecnologias para aplicação em tubulações hidráulicas, possibilitando, 
desta forma, atender a demanda e expandir o produto no mercado. 
 
Aplicação: 
 
Tubulações Hidráulicas 
PVC Reciclado 
Fibras de Coco 
Compósitos 
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Título: 

HealthTablet: Monitoramento de Pacientes utilizando 
Software Embarcado e Dispositivos Médicos Pessoais 
sem Fio. 
 
Empresa: 
 
Signove Tecnologia S.A. 
 
Cidade - UF: 
 
Campina Grande - PB 
 
Contatos:  
 
www.signove.com 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver um sistema de monitoramento de pacientes utilizando software embarcado e 
dispositivos médicos pessoais sem fio, utilizando dispositivos portáteis do tipo tablet como 
coletores/agregadores de informações de saúde. Mais especificamente, o sistema permite 
monitorar pacientes continuamente utilizando dispositivos médicos pessoais sem fio e, em 
tempo real, exibir um feedback do seu estado de saúde, em uma aplicação para tablet 
denominada HealthTablet. Além disso, as informações são sincronizadas com um registro 
de dados de saúde, e podem ser visualizadas por profissionais de saúde também através da 
aplicação HealthTablet. 
 
Aplicação: 
 
Monitoramento Remoto de Pacientes 
Telesaúde 
Registro de Saúde dos Pacientes 
Coleta automatizada de sinais vitais. 
 



 

51 
 

Título: 

Humanização de anticorpo monoclonal para terapia de 
tumores e otimização do processo de produção em larga 
escala . 
 
Empresa: 
 
FK-Biotecnologia S.A. 
 
Cidade - UF: 
 
Porto Alegre - RS 
 
Contatos:  
 
fkreutz@fkbiotec.com.br 
 
Objetivo: 
 
Proposta para o desenvolvimento de um anticorpo monoclonal humanizado para o 
tratamento de neoplasias do aparelho gastro-intestinal, com desenvolvimento de nova 
tecnologia de fermentação utilizando bioreator. 
 
Aplicação: 
 
Inovação 
Biofarmacos 
Anticorpos monoclonais 
Humanização 
Bioprocesso. 
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Título: 

Inovação e Economia na Preparação de Nanopartículas 
de Prata com Propriedades Bactericidas e Emprego em 
Materiais Poliméricos 
 
Empresa: 
 
Ioto International 
 
Cidade - UF: 
 
Campo Magro - PR 
 
Contatos:  
 
www.iotomasterbatches.com / geral@iotomasterbatches.com / 41 3677 2077 
 
Objetivo: 
 
Contribuir para o avanço científico e tecnológico na área da nanotecnologia, através do 
desenvolvimento e, posterior comercialização de materiais baseados em bentonita sódica 
quimicamente modificada com nanopartículas de prata (AgNPs), sendo obtidas por uma 
rota simples e econômica, para a aplicação em materiais de vários segmentos industriais 
(plásticos, tintas, papéis e celulose). 
 
Aplicação: 
 
Materiais poliméricos 
Atividade bactericida 
Saúde 
Têxtil 
Polietileno de baixa densidade (PEBD). 
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Título: 

Inovação tecnológica em subproduto da agroindústria: 
emprego de biotecnologia para obtenção de proteínas 
hidrolisadas do soro de leite com propriedade 
antioxidante 
 
Empresa: 
 
Edetec Indústria Alimentícia S/A 
 
Cidade - UF: 
 
Belo Horizonte - MG 
 
Contatos:  
 
mauro@edetec.com.br / 31 3486 4167 
 
Objetivo: 
 
Promover o fortalecimento científico e tecnológico no país, por meio da inserção de 
pesquisadores na Edetec e do desenvolvimento de uma tecnologia de ponta, baseada na 
produção de hidrolisados proteicos de soro de leite com propriedades antioxidantes a serem 
utilizados como base de suplementos alimentares, visando à prevenção e ao tratamento de 
doenças crônicas não-transmissíveis relacionadas ao estresse oxidativo, tais como doenças 
auto-imunes, cardiopatias, câncer e doenças pulmonares. 
 
Aplicação: 
 
Hidrolisados protéicos 
Suplementos alimentares 
Atividade antioxidante 
Prevenção de doenças 
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Título: 

Insersor móvel de pontos de controle para orto-
retificação de aerofotogrametrias 
 
Empresa: 
 
Microton Tecnologia em Informação Ltda. – ME 
 
Cidade - UF: 
 
Blumenau - SC 
 
Contatos:  
 
www.microton.com.br 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver uma solução inovadora utilizando tecnologia de georreferenciamento, 
composta por vários aplicativos de modificação de imagens para ser utilizado em 
computadores de mão, PDA (Personal Data Assistant) que oferecerá ao usuário um 
mecanismo de auxilio em campo ao processo de ortorretificação de imagens obtidas através 
de aerofotogrametria ou sensoriamento remoto. 
 
Aplicação: 
 
Ortorretificação 
Fotogrametria 
Retificação 
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Título: 

Integração de Tecnologias para o Aperfeiçoamento de 
Softwares de Inteligência Competitiva para as Cadeias 
Produtivas Brasileiras 
 
Empresa: 
 
Plugar Informações Estratégicas S.A. 
 
Cidade - UF: 
 
Porto Alegre - RS 
 
Contatos:  
 
antony@plugar.com.br 
 
Objetivo: 
 
O projeto consiste na integração das tecnologias InfoSIC e Discovery. O InfoSIC é um 
software dedicado à coleta e organização de informações para Cadeia Produtiva do Couro, 
Calçados e Artefatos. O Discovery é uma plataforma tecnológica para desenho e gestão do 
processo da inteligência de organizações. A evolução do Discovery, resultante do projeto, 
objetiva otimizar o processo de coleta por robôs, indexação, classificação automática e 
disseminação, em múltiplos formatos, de informações não-estruturadas. 
 
Aplicação: 
 
Inteligência competitiva 
Indexação 
Classificação automática 
Agregação automática 
Robôs de coleta 
Linguística computacional 
Entidades nomeadas 
Taxonomias 
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Título: 

Kit de detecção e quantificação de LDL modificada via 
luminescência 
 
Empresa: 
 
Lumintech 
 
Cidade - UF: 
 
São Paulo - SP 
 
Contatos:  
 
lumintech.com.br / roberval@lumintech.com.br / 11 3039 8432 
 
Objetivo: 
 
O objetivo desse projeto consistiu no desenvolvimento de um kit diagnóstico da LDL 
(lipoproteína de baixa densidade) modificada para avaliação precoce e monitoramento dos 
pacientes com risco à doença isquêmica vascular. Há envolvimento de duas etapas: sendo a 
primeira a obtenção de um marcador luminescente e a segunda a obtenção de um protocolo 
para a obtenção do kit diagnóstico. Um objetivo posterior consistiu em utilizar o mesmo 
marcador luminescente para diagnóstico de outra doença, tendo sido aplicado para detecção 
da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). 
 
Aplicação: 
 
LDL - kits para diagnóstico 
Detecção de marcadores biológicos 
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Título: 

Lentes Intraoculares Multifocais 
 
Empresa: 
 
Mediphacos Ltda 
 
Cidade - UF: 
 
Belo Horizonte - MG 
 
Contatos:  
 
www.mediphacos.com / otavio.gomes@mediphacos.com / 31 2102 2242 
 
Objetivo: 
 
Este projeto consiste no desenvolvimento de lentes intraoculares (LIO's) do tipo multifocal. 
LIO's são utilizadas em cirurgias de catarata em substituição ao cristalino, lente natural do 
olho humano que possui a capacidade de deformar-se para que possam ser formadas com 
nitidez na retina tanto imagens de objetos distantes quanto próximos. Nas cirurgias 
convencionais, são utilizadas LIO's monofocais, sem tal capacidade de deformação, que 
restauram a visão distante do paciente, mas requerem o uso de óculos para visão próxima 
em atividades como leitura ou uso do computador. As LIO's multifocais permitem a 
formação simultânea, sobre a retina, de imagens focalizadas tanto de objetos próximos 
quanto distantes. Com isso, o paciente adquire a independência de óculos após a cirurgia. 
Este projeto refere-se à primeira LIO multifocal brasileira e representa o alinhamento da 
empresa com o que há de mais moderno em solução para catarata no mundo. 
 
Aplicação: 
 
Cirurgia de catarata 
Independência de óculos 
Multifocalidade 
Visão próxima 
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Título: 

MOODLE-i: Projeto e implementação de aplicações para 
aprendizagem à distância via Televisão Digital interativa 
(TVDi) e fabricação de set-top box com suporte a 
tecnologias de última milha e transmissão de voz. 
 
Empresa: 
 
Solid Solutions 
 
Cidade - UF: 
 
Belém - PA 
 
Contatos:  
 
91 8107 3455 
 
Objetivo: 
 
O objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de um sistema de TV Digital integrado ao 
software de sistemas de gestão de aprendizagem web MOODLE e a adoção de uma 
plataforma de hardware bastante difundida no mercado, chamada de Raspberry Pi, para que 
pudessem ser feitos testes com canal de retorno, a partir da aplicação de TV Digital 
interativa que foi desenvolvida. 
 
Aplicação: 
 
TV Digital interativa 
Sistema de Aprendizagem 
Plataforma Livre 
Rapsberry Pi 
Teste de Carga 
Inclusão Digital/Social 
Tomada de decisão 
Canal de retorno 
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Título: 

Novos conversores catalíticos para veículos a gasolina e 
diesel 
 
Empresa: 
 
Techinn 
 
Cidade - UF: 
 
Teresina - PI 
 
Contatos:  
 
alvahubert@gmail.com 
 
Objetivo: 
 
Após de ter desenvolvido um conjunto de nano conversores catalíticos e testados a nível de 
bancada de laboratório utilizando um motor estacionário gasolina, foi obtido um conjunto 
de resultados que se mostram muito relevantes, que podem ser utilizados na combustão e 
redução, dos seguintes gases( Monóxido de Carbono, CO, e Oxido de Nitrogênio, NOx, e 
Hidrocarbonetos, HC). A composição dos materiais envolvidos neste projeto de catalítico, é 
diferente aos atualmente comercializado pela indústria automotriz composta de metais 
nobres de Pt, Pd,e Rh. Portanto, os nossos resultados experimentais obtidos, nos levou a 
interessarmos, em testar e avaliar os nossos materiais em veículos a gasolina e diesel. Os 
materiais desenvolvidos foram testados utilizando, o suporte cerâmico comercial tipo 
colméia de abelha, com a finalidade de adaptar-se no quanto, a forma e tamanho dos atuais 
conversores convencionais que existe no mercado. A atividade catalítica e seletividade de 
nossos materiais foram testadas utilizando um veiculo a gasolina de acordo aos seguintes 
variáveis, tipo de combustível gasolina, antiguidade do motor, com ou sem, sensor Landa, 
testes a baixas velocidades de rotação menor de 1000 RPM, e a elevadas velocidades de 
rotação maior de 2000 RPM. 
 
Aplicação: 
 
Sistema de combustão 
Catalizador 
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Título: 

Olho Vivo - Sistema de Gerenciamento de Risco Logístico 
para Prevenção de Roubos e Acidentes 
 
Empresa: 
 
Cuia Internet Brasil 
 
Cidade - UF: 
 
Goiânia - GO 
 
Contatos:  
 
62 3206 1466 
 
Objetivo: 
 
O projeto proposto é intitulado Olho Vivo - Sistema Inteligente de Gerenciamento de Risco 
Logístico - e pode ser entendido como um software de gestão de processos, formado por 
um conjunto de serviços baseados em localização, com foco na redução de prejuízos com 
roubos e acidentes no TRC - Transporte Rodoviário de Cargas. 
 
Aplicação: 
 
Logística 
Gerenciamento de Risco 
Prevenção de roubo de carga 
Telemetria 
Location Based Services 
 



 

61 
 

Título: 

Plataforma de estudos farmacêuticos para o 
desenvolvimento de um fitoterápico ansiolítico a partir de 
Erythrina mulungu 
 
Empresa: 
 
LYCHNOFLORA PESQUISA & DESENVOLVIMENTO EM PRODUTOS NATURAIS 
LTDA ME 
 
Cidade - UF: 
 
Ribeirão Preto - SP 
 
Contatos:  
 
www.lychnoflora.com.br / lychnoflora@lychnoflora.com.br 
 
Objetivo: 
 
Este projeto tem o objetivo de desenvolver um processo de escalonamento para a obtenção 
dos alcaloides eritrínicos da espécie Erythrina mulungu, realizar os estudos de metabolismo 
in vitro e in vivo dos alcaloides isolados (majoritários), a otimização na produção de 
extratos padronizados com teores elevados de alcaloides e os estudos de toxicidade aguda 
do extrato e da fração enriquecida em alcaloides. No processo de escalonamento e obtenção 
de diferentes extratos serão utilizados os princípios da química verde, pois desta maneira 
poderão ser obtidos produtos com menores teores de resíduos de solventes orgânicos. Além 
dos processos desenvolvidos, os resultados relativos ao metabolismo destes alcaloides são 
importantes para o desenvolvimento de um fitoterápico com inovações tecnológicas 
incrementais em relação aos existentes no mercado. 
 
Aplicação: 
 
Saúde Humana 
Fitoterápicos 
Química verde 
Metabolismo 
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Título: 

Plataforma de Jogos Sociais Musicais 
 
Empresa: 
 
Daccord Music Software 
 
Cidade - UF: 
 
Recife - PE 
 
Contatos:  
 
www.daccord.com.br 
 
Objetivo: 
 
O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de uma plataforma de jogos musicais para 
divulgação massiva e geração de receita. A plataforma foi composta por uma infraestrutura 
de software utilizada para criar aplicativos integrados as principais redes sociais existentes 
(ex: Facebook). O projeto teve como objetivos específicos: (a) Desenvolver a infraestrutura 
de software da plataforma e (b) Desenvolver e lançar comercialmente pelo menos um jogo 
musical.O projeto já obteve resultados bastante positivos. A plataforma foi desenvolvida a 
contento e foram lançados vários produtos com ela. Um deles foi o jogo de corrida musical 
Bopler Games Racer, que atingiu a marca de 111 mil fãs no Facebook. Outro destaque foi o 
game Saiba+, que atingiu a marca de 130 mil fãs na rede social. Outro aplicativo, Beijo de 
Cinema, desenvolvido em parceria com um Shopping Center, gerou mais de 11 mil fãs, 
elevando esse cliente ao posto de mais curtido no seu segmento em todo o Brasil. Dos 
outros conteúdos que foram desenvolvidos, dois uniram a temática musical com a 
educacional, o Travessia+ e o Café Piano, que foram utilizados por aproximadamente 10 
mil alunos do ensino médio. 
 
Aplicação: 
 
Redes sociais 
Jogos 
Tecnologia educacional 
Entretenimento 
Plataformas digitais 
Conteúdo digital 
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Título: 

Plataformas Mais Leves que o Ar Para Múltiplos Usos 
 
Empresa: 
 
ALTAVE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AERONAVES LTDA. 
 
Cidade - UF: 
 
São José dos Campos - SP 
 
Contatos:  
 
www.altave.com.br, contato@altave.com.br, (012) 3947-3076 
 
Objetivo: 
 
O objetivo primário do presente projeto de pesquisa é desenvolver o domínio nacional em 
plataformas mais leves que o ar (balões livres e cativos, isto é, presos ao solo), para 
objetivos diversos, tais como comunicações, vigilância e monitoramento. Estas plataformas 
são muito mais baratas, leves e versáteis do que soluções convencionais como torres. Além 
disto, visa-se criar uma tecnologia independente de outros países em área estratégica para o 
país. Estão sendo desenvolvidos aspectos de estruturas, aerodinâmica, estabilidade, 
aerostática, operação com hidrogênio e proteção contra descarga atmosférica. 
 
Aplicação: 
 
Telecomunicações 
Vigilância. 
Defesa e Segurança Pública 
 



 

64 
 

Título: 

Plataforma Tecnológica de suporte no combate aos 
crimes eletrônicos 
 
Empresa: 
 
Rastru - Laboratório de Investigação e Perícia Digital LTDA 
 
Cidade - UF: 
 
Maceió - AL 
 
Contatos:  
 
forense.miraklon.com / alencar@rastru.com.br /  82 9972 1432 
 
Objetivo: 
 
Face ao tremendo crescimento da utilização de dispositivos e tecnologias de imagem 
digital, uma série de questões vem surgindo desafiando a Ciência Forense: Dada uma 
imagem, pode-se provar se ela foi ou não produzida por uma certa câmera ou dispositivo 
digital (Camera Identification)? Duas ou mais imagens podem ser correlacionadas como 
originadas de um mesmo dispositivo desconhecido (Device Linking). Por meio da pesquisa 
e desenvolvimento, este projeto desenvolveu a Miraklon, uma plataforma cloud privada de 
suporte a gestão de serviços forenses, que permite aos gestores e investigadores facilmente 
personalizá-la e implementá-la conforme a realidade de suas unidades e atividades, 
proporcionando em tempo real gerenciamento, controle e visualização do desempenho e 
andamento da cada uma das investigações, e assim melhor coordenação, cooperação, 
padronização e eficiência. Através do seu modelo de funcionalidades especiais, além da 
metodologia de identificação de câmeras já disponível, a Miraklon permitirá a integração 
de módulos de análise forense fornecidos por terceiros, proporcionando a comunidade 
forense em todo o mundo de uma poderosa e flexível plataforma de gestão e operação de 
serviços de investigação. 
 
Aplicação: 
 
Miraklon 
Forenses 
Investigações 
Identificação 
Câmeras 
Imagens 
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Título: 

Produção de biofármaco recombinante Interferon-beta em 
sistemas vegetais 
 
Empresa: 
 
DIAGENE - Diagene Diagnósticos Moleculares 
 
Cidade - UF: 
 
Brasília - DF 
 
Contatos:  
 
x 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver uma metodologia alternativa e mais barata de produção de interferon- beta, 
um importante medicamento empregado em diversas enfermidades, como câncer e aids. 
 
Aplicação: 
 
Interferon beta 
Redução de custos de medicamentos 
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Título: 

Produção de telhas de polímeros de baixo custo com 
células fotovoltaicas encapsuladas para a geração de 
energia renovável em moradias populares 
 
Empresa: 
 
Solbravo - Desenvolvimento de Tecnologias Sustentáveis  
 
Cidade - UF: 
 
Curitiba - PR 
 
Contatos:  
 
www.solbravo.com.br / contato@solbravo.com.br 
 
Objetivo: 
 
O objetivo do projeto consiste na produção de telhas plásticas de baixo custo, integralmente 
recicláveis e que incorporam células fotovoltaicas para a produção de parte da energia 
consumida nas moradias. Com essa geração distribuída os gastos dos moradores com 
energia elétrica se reduzem, permitindo o dispêndio com outras necessidades básicas de 
famílias com menor renda. O grande diferencial da solução é a utilização de inversores do 
tipo “grid tie” que dispensam totalmente a presença de baterias de qualquer natureza, isso 
melhora significativamente a sustentabilidade da solução e reduz os custos de instalação, 
fixação e manutenção, permitindo que a integração com a edificação seja completa. Cada 
telha possui uma conformação possível de ser conectada uma à outra em série e em 
paralelo, formando um sistema com varias possibilidades de configuração de tensão 
elétrica. Com as inovações desenvolvidas pela SOLBRAVO o tempo de pay-back da 
solução pode ser consideravelmente menor que as soluções atuais do mercado. 
 
Aplicação: 
 
Moradias populares 
Geração distribuída de energia elétrica 
Energia solar 
Telhas fotovoltaicas 
Building integrated photovoltaics (BIPV) 
Construção civil 
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Título: 

Produto encapsulado à base de nitrato usado na dieta de 
ruminantes como agente mitigador de metano e 
melhorador de desempenho animal 
 
Empresa: 
 
GRASP Ind. e Com. LTDA 
 
Cidade - UF: 
 
Curitiba - PR 
 
Contatos:  
 
www.grasp.ind.br / grasp@grasp.ind.br / 41 3308 8690 
 
Objetivo: 
 
O setor agrícola representa 35% das emissões brasileiras de CO2-eq, sendo que deste total 
53% são oriundos da fermentação entérica dos animais de criação. O metano produzido no 
rúmen dos bovinos representa entre 80-90% da pegada de carbono dos alimentos cárneos e 
lácteos. Assim, este projeto se relacionado ao desenvolvimento de um aditivo nutricional 
encapsulado e de liberação controlada capaz de, uma vez ingerido pelo animal, mitigar a 
produção de metano ruminal entre 30 e 40%. Dessa forma, seu uso trará substancial 
redução do impacto ambiental do setor pecuário, de forma a produzir alimentos de origem 
animal com menor emissão de carbono. 
 
Aplicação: 
 
Agricultura 
Bovinos 
Gases de efeito estufa 
Impacto ambiental 
Mecanismo de desenvolvimento limpo 
Metano 
Nutrição animal 
Pecuária 
Rúmen 
Sustentabilidade 
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Título: 

Projeto piloto de implantação de uma nova plataforma de 
hardware e software para captura e processamento de 
transações financeiras voltadas ao público de baixa-
renda. 
 
Empresa: 
 
MProjects Soluções em Informática Ltda 
 
Cidade - UF: 
 
Barueri - SP 
 
Contatos:  
 
www.mprojects.com.br 
 
Objetivo: 
 
Melhorar o acesso das pessoas de baixa renda e não bancarizadas a transações financeiras 
(desembolso de crédito, remessas de dinheiro local/internacional e pagamentos eletrônicos 
em geral) com total segurança, autonomia, alta flexibilidade e de maneira rápida, segura e 
com baixo custo e ao mesmo tempo possibilitar o incremento de meio eletrônico de 
pagamentos voltado ao comércio local, fazendo circular a riqueza em municípios de 
pequeno e médio porte e, por consequência, promovendo desenvolvimento econômico 
local. 
 
Aplicação: 
 
Inclusão Financeira 
Base da Pirâmide 
Mobile Banking 
Ubiqüidade 
Mobilidade 
Conectividade. 
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Título: 

Programa e metodologia não destrutiva para localização 
de vazamentos em sistemas subterrâneos de distribuição 
de água 
 
Empresa: 
 
ENACOM 
 
Cidade - UF: 
 
Belo Horizonte - MG 
 
Contatos:  
 
www.enacom.com.br / douglas.vieira@enacom.com.br / 31 3401 1043 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver um conjunto de metodologias e ferramentas computacionais capazes de 
melhorar a detecção de perda de água em redes urbanas subterrâneas de distribuição. Na 
Inglaterra, EUA e Austrália o GPR tem sido utilizado com sucesso no mapeamento das 
instalações subterrâneas bem como na inspeção das condições de conservação das mesmas. 
Não há desenvolvimento específico de dispositivos e programas para que empresas de 
tratamento e distribuição de água possam realizar tais operações. São necessários 
especialistas nas etapas de utilização do GPR. Para estas , é inviável o investimento na 
formação de profissionais e aquisição de equpamento sem que haja especificidade e 
facilidade de uso para o tipo de aplicação. Outro ponto que tem contribuído para a não 
adoção do GPR é a falta de comprovação de que é viável realizar longas inspeções 
simultaneamente a outras atividades da empresa e, a partir dessas sondagens, identificar um 
grande número de locais de vazamento e/ou subtração ilegal de água das redes. Empresas 
desse setor poderiam reduzir consideravelmente as perdas, além de aumentar a 
assertividade nos reparos e na manutenção da rede. Visando adoção em larga escala do 
GPR pelas empresas nacionais do setor de saneamento básico. Este projeto visa melhorar o 
desempenho de sistemas GPRs atuando em alguns dos pontos principais de um 
equipamento de GPR como: (i) simulação numérica dos modelos; (ii) projeto e otimização 
dos componentes eletromagnéticos; (iii) processamento de sinais utilizando otimização e 
técnicas de inteligência computacional; (iv) validação experimental; e (v) testes em campo, 
validação em problemas reais em escala e aplicações. 
 
Aplicação: 
 
Testes não destrutivos 
NDT - Nondestructive Testing 
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Título: 

Rede de Monitoramento de Vazamento de Gás para 
Tubulações Urbanas Subterrâneas em Tempo Real 
 
Empresa: 
 
I-Dutto 
 
Cidade - UF: 
 
Duque de Caxias - RJ 
 
Contatos:  
 
www.idutto.com / contato@idutto.com / 21 2679 9493 
 
Objetivo: 
 
O projeto tem como alvo o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e detecção 
de vazamentos em tubulações de transporte de gases inflamáveis, de forma rápida e 
automatizada. Com isso, reduz-se o tempo de exposição da população a riscos de explosão, 
além de, indicando com exatidão o local do vazamento, evitar escavações em lugar errado e 
os transtornos decorrentes das mesmas. 
 
Aplicação: 
 
Tubulações subterrâneas 
Instalações industriais 
Linhas de transmissão elétricas subterrâneas 
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Título: 

ScadaBR Energia - Sistema Open-Source para 
Supervisão e Controle para as áreas de Energia, Óleo e 
Gás 
 
Empresa: 
 
MCA Desenvolvimento de Sistemas Industriais Ltda 
 
Cidade - UF: 
 
Florianópolis - SC 
 
Contatos:  
 
www.mcasistemas.com.br / contato@mcasistemas.com.br / 48 3028 1504 
 
Objetivo: 
 
O objetivo do Projeto é desenvolver o sistema “ScadaBR-Energia”, um software aberto 
(open-source) e mundialmente inovador para aquisição de dados, supervisão e controle 
(SCADA) com funcionalidades especializadas em controle de geração e demanda 
energética. O ScadaBR-Energia irá oferecer funcionalidades para supervisão informatizada 
de sistemas elétricos e produtivos (unidades geradoras e consumidoras), com aplicação 
direta em subestações de distribuição, PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), geração 
eólica, parques solares e PMS (Power Management Systems) para o setor de Óleo e Gás. 
 
Aplicação: 
 
Energia 
Óleo e Gás 
Supervisão 
Telemetria 
OpenSource 
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Título: 

SECa Sistema Embarcado de Controle Automático: 
Desenvolvimento de um Novo Algoritmo e Equipamento 
para Automaça ̃o da Aplicaça ̃o de Agrodefensivos em 
Aeronaves Agrícolas 
 
Empresa: 
 
NCB Sistemas Embarcados Ltda 
 
Cidade - UF: 
 
São José dos Campos - SP 
 
Contatos:  
 
www.ncb.ind.br / fgnicodemos@ncb.ind.br / 12 39052243 
 
Objetivo: 
 
O processo atual de aplicação, através de sua forma mais intuitiva, é realizado através do 
vôo de uma aeronave sobre faixas paralelas e perpendiculares ao sentido do vento de modo 
a garantir a cobertura total da área desejada, incluindo uma ou mais passagens sobre a 
mesma, em função das características e necessidades de cada cultivo. Tradicionalmente, no 
procedimento de aplicação deste processo são utilizados componentes puramente 
mecânicos, onde o acionamento manual da válvula de expansão (válvula de abertura) pelo 
piloto marca o início e a interrupção dentre cada faixa de aplicação. O resultado deste 
processo é uma aplicação imprecisa e não homogênea, que além do desperdício, pode gerar 
o acúmulo de agrodefensivos ocasionando a contaminação dos mananciais e resistência nas 
pragas. Ainda tem-se como resultado uma aplicação por faixa e por passagem pouco 
eficiente. O principal objetivo do projeto é o desenvolvimento de um novo algoritmo para o 
equipamento SECa (Sistema Embarcado de Controle Automático) com o objetivo de 
substituir o procedimento de controle e atuação manual. O novo produto irá garantir o 
aumento da eficiência através da utilização sustentável dos recursos empregados, através da 
otimização de rotas, homogeneidade na aplicação e aumento da segurança de voo. 
 
Aplicação: 
 
Sistema Embarcado de Controle Automático 
Aplicação Automática de Agrodefensivos 
Automação de Processo Aeroagrícola 
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Título: 

SIM - Sala Cirúrgica Inteligente Modular e de Baixo Custo 
 
Empresa: 
 
I9Access Tecnologia 
 
Cidade - UF: 
 
Porto Alegre - RS 
 
Contatos:  
 
i9access.com / i9access@i9access.com.br / 51-3308-7020 
 
Objetivo: 
 
A sala cirúrgica inteligente SIM foca um sistema multimídia integrado para cirurgias 
assistidas à distância. É o primeiro sistema nacional deste tipo e propicia ao cliente 
interação HD através de vídeo conferência IP em tempo real entre dois (ou mais) cirurgiões 
localizados em diferentes salas. Oferece acesso a exames pregressos de imagem na sala 
(PACS, HIS), tele-educação para aulas práticas aos residentes, controle de câmeras via 
tablets ou comando de voz, acesso à cirurgia via internet, documentação correta da cirurgia 
(para fins médicos ou comprovação de material utilizado). 
 
Aplicação: 
 
Sala cirúrgica inteligente 
Sala cirúrgica integrada 
Cirurgias à distância 
Cirurgias em HD 
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Título: 

Sistema de Controle, Monitoramento e Fiscalização de 
Produção e Distribuição de Medicamentos para a Rede 
Pública de Saúde Brasileira 
 
Empresa: 
 
I-Dutto 
 
Cidade - UF: 
 
Duque de Caxias - RJ 
 
Contatos:  
 
www.idutto.com / contato@idutto.com / 21 2679 9493 
 
Objetivo: 
 
Este projeto objetiva criar um sistema centralizado de fiscalização e controle da distribuição 
de medicamentos no sistema de saúde pública, dificultando desvios ou fraudes, ao mesmo 
tempo que evita a automedicação. 
 
Aplicação: 
 
Medicamentos - distribuição 
Fraudes - evitar 
Automedicação – evitar 
Saúde pública 
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Título: 

Sistema Customizado Para Telemetria De Motocicletas 
 
Empresa: 
 
Identech Next Indústria e Comércio 
 
Cidade - UF: 
 
Londrina - PR 
 
Contatos:  
 
http://www.identech.com.br / contato@identech.com.br / 43 3321 5600 
 
Objetivo: 
 
O Sistema Customizado para Telemetria de Motocicletas (STM) consiste numa plataforma 
envolvendo dispositivos eletrônicos embarcados em veículos e equipamentos móveis, e em 
um software instalado em servidores para a realização de registros de telemetria de 
parâmetros funcionais e espaciais dos dispositivos monitorados. Neste projeto foram 
utilizados módulos de comunicação GPRS e GPS de última geração e com baixo consumo 
de energia elétrica. Também foram aplicados modernos conceitos tecnológicos para a 
aquisição, processamento e comunicação de dados em eletrônica embarcada, visando 
atender as necessidades do mercado crescente de telemetria e monitoramento de 
dispositivos móveis. A redução de custos operacionais, incremento da segurança e auxílio 
no gerenciamento patrimonial figuram entre os principais objetivos deste projeto. 
 
Aplicação: 
 
Telemetria 
Motocicleta 
Rastreamento 
GPS 
GPRS 
Detector de jammer 
Atualização remota de firmware 
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Título: 

Sistema de Inspeção e Detecção Automática de Objetos e 
Substâncias Ilícitas em Imagens de Escâneres de 
Pessoas 
 
Empresa: 
 
Megatech Controls Indústria Comércio e Serviços LTDA EPP 
 
Cidade - UF: 
 
Fortaleza - CE 
 
Contatos:  
 
www.megatechcontrols.com.br / romulo@megatechcontrols.com.br / 85 3472 7170 
 
Objetivo: 
 
Pesquisar e desenvolver um sistema capaz de realizar a análise automática de imagens de 
escâneres de pessoas geradas através de raios-x (Bodyscanner) com a capacidade de 
detectar a presença de substâncias estranhas ao corpo humano, armas, narcóticos, 
explosivos, celulares e outras substâncias e objetos não permitidos ou oriundos de 
contrabando, agilizando o processo de inspeção de pessoas, possibilitando a realização de 
auditorias e diminuindo a possibilidade de ocorrência de falhas na inspeção. O sistema será 
composto por um software inovador de inspeção de imagens que facilitará a análise da 
imagem pelo usuário realçando as possíveis anormalidades e detectando automaticamente a 
presença de artefatos suspeitos. O software também permitirá que vários especialistas sejam 
dispostos em diversas estações de análise, reduzindo significativamente o investimento 
necessário e o tempo de espera para que outra pessoa seja escaneada e sua imagem de raios-
x seja analisada. Ademais, o sistema permitirá o registro em banco de dados das imagens 
inspecionadas e, com isso, a realização de auditorias por um supervisor remoto, para análise 
de desempenho de funcionários no serviço prestado, diminuindo a ocorrência de 
irregularidades. 
 
Aplicação: 
 
Escâner Humano 
Body Scanner 
Processamento Digital de Imagens 
Reconhecimento de Padrões 
Redes Neurais 
Texturas 
Aeroportos - segurança 
Presídios -segurança 
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Título: 

Sistemas Interativos e Imersivos para fins culturais, 
museológicos, pedagógicos e de entretenimento 
 
Empresa: 
 
Corollarium Tecnologia Ltda 
 
Cidade - UF: 
 
Itapecerica da Serra - SP 
 
Contatos:  
 
http://corollarium.com 
 
Objetivo: 
 
Desenvolvemos aplicações interativas para museus, eventos, feiras e lojas. Elas se ligam ao 
site na internet e a apps no celular, dando ao visitante informações ricas sobre o local, obras 
ou produtos, e permitindo que ele interaja com vitrines e paneis. Ao mesmo tempo é 
simples de usar e permite que qualquer um altere o conteúdo mostrado com uma ferramenta 
web. 
 
Aplicação: 
 
Museu 
Loja interativa 
Aplicação móvel 
Evento 
Feira 
Realidade virtual 
Universidade 
Escola 
Indústria 
Simulação 
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Título: 

Software de Gestão Financeira Focus Fin 
 
Empresa: 
 
Acras Tecnologia da Informação 
 
Cidade - UF: 
 
Curitiba - PR 
 
Contatos:  
 
www.focusnfe.com.br / contato@acras.com.br 
 
Objetivo: 
 
Criar um sistema no modelo SaaS (Software as a Service – Software como um Serviço) que 
permita que uma micro e pequena empresa automatize e organize as finanças de sua 
empresa. O sistema terá como principal objetivo a simplicidade e facilidade de uso para que 
sua adoção seja natural pelo empresário ou gestor financeiro. 
 
Aplicação: 
 
Tecnologia da Informação 
PME (Pequenas e Micro Empresas) 
Gestão financeira 
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Título: 

Testes de Caracterização de Secador Têxtil a Gás. 
 
Empresa: 
 
PCO - Soluções Inovadoras em Combustão 
 
Cidade - UF: 
 
Florianópolis - SC 
 
Contatos:  
 
www.pcoweb.com.br 
 
Objetivo: 
 
Desenvolver uma alternativa para os secadores têxteis elétricos a fim de reduzir os gastos 
com energia. Propõe-se testar o conceito de conversão para Gás Natural dos secadores 
elétricos tipo "flash cure" usando queimadores porosos radiantes. A tecnologia dos 
queimadores porosos radiantes foi escolhida para compor o protótipo de secador a gás 
construído neste projeto em função de vantagens como homogeneidade de aquecimento, 
ampla faixa de estabilidade, redução das emissões, além da possibilidade de operar com 
diversos combustíveis gasosos. 
 
Aplicação: 
 
Gás natural 
Queimadores porosos radiantes 
Secador têxtil 
Energia  - economia 
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 Título: 

Testes diagnósticos para a síndrome de deleção 22q11.2 
(Síndrome Velocardiofacial) e dos alelos HLA-B*27 
associados às espondiloartropatias. 
 
Empresa: 
 
Biocod Biotecnologia LTDA 
 
Cidade - UF: 
 
Belo Horizonte - MG 
 
Contatos:  
 
X 
 
Objetivo: 
 
O objetivo do projeto foi a melhoria do teste diagnóstico da síndrome de deleção 22q11.2 
(Síndrome Velocardiofacial) e a implantação do teste diagnóstico dos alelos HLA-B*27 A 
BIOCOD visou processos mais eficientes e rápidos com o intuito de introduzir no mercado 
testes com alta especificidade e sensibilidade. A síndrome de deleção 22q11.2 é 
considerada hoje uma das doenças genéticas mais freqüentes em humanos, (prevalência 
estimada de 1 para cada 2.000-4.000 nascimentos), dada essa prevalência, um método 
confiável, rápido, sensível torna-se necessário para a detecção desta alteração. Foi 
desenvolvida a genotipagem em por q-PCR, um teste extremamente confiável capaz de 
fornecer informações moleculares para o diagnóstico da síndrome 22q11.2. A presença do 
alelo HLA-B27 esta associada a quadros clínicos de artrites, inflamações e 
Espondilartropatias. O diagnóstico precoce da doença fornece a oportunidade de tratamento 
antes que ocorram limitações permanentes da mobilidade da coluna. O BIOCOD 
desenvolveu um teste por PCR multiplex para detectar a presença do grupo de Alelos do 
HLA-B27 como ferramenta de auxilio na detecção precoce da doença. 
 
Aplicação: 
 
Síndrome Velocardiofacial 
HLA-B*27 
q-PCR 
Teste molecular 
Espondilartropatias 
Aauxilio diagnóstico 
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Título: 

Utilização de anticorpos conformação específica 
Proteimax para descoberta de novas moléculas 
terapêuticas 
 
Empresa: 
 
Proteimax Biotecnologia Ltda 
 
Cidade - UF: 
 
São Paulo - SP 
 
Contatos:  
 
proteimax@proteimaxnet.com.br 
 
Objetivo: 
 
Identificar novos biofármacos para tratamento de obesidade e dor crônica. 
 
Aplicação: 
 
Obesidade 
Diabetes 
Dor crônica 
Sistema canabinoide 
Peptídeos 
Biofarmacos 
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Título: 

Utilização de Descoberta de Conhecimento em Bases de 
Dados e Computação Ubíqua para geração e 
acompanhamento de Alertas como apoio aos Processos 
de Aprendizagem 
 
Empresa: 
 
GVDASA INFORMÁTICA LTDA 
 
Cidade - UF: 
 
São Leopoldo - RS 
 
Contatos:  
 
www.gvwise.com.br / gilmar@gvdasa.com.br / 51 3591 1700 
 
Objetivo: 
 
O GVwise é um solução WEB que conecta instituições de ensino à tecnologia Big Data e 
permite identificar precocemente a tendência de sucesso dos estudantes dando suporte a 
ações proativas de retenção e melhoria de desempenho. 
Por meio da aplicação de inteligência computacional, o GVwise é capaz de analisar dados 
históricos e identificar os estudantes com tendência à evasão e baixo desempenho e prover 
suporte automatizado, emitindo alertas assim que alguma situação de risco for identificada.  
Case Unisinos: “Com o acompanhamento pelo sistema GVwise, podemos traçar um mapa 
do comportamento dos alunos nas disciplinas, prevendo modelos de conduta indicando 
baixo rendimento e possível evasão”. (Isa Mara Alves – Gerente de Desenvolvimento de 
Ensino da Unidade Acadêmica de Graduação da Unisinos. Fonte: www.baguete.com.br em 
10/06/2013) 
 
Aplicação: 
 
Big Data 
Mineração de Dados 
Educação 
Evasão 
Retenção 
Melhoria de Desempenho Escolar 
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Título: 

Z-Engine: Recomendaça ̃o de Informac ̧a ̃o na Web 
 
Empresa: 
 
Zunnit Tecnologia 
 
Cidade - UF: 
 
Belo Horizonte - MG 
 
Contatos:  
 
www.zunnit.com / contato@zunnit.com / 31 2516 4488 
 
Objetivo: 
 
A Zunnit desenvolve tecnologia de ponta para sistemas de recomendação caracterizada por 
sua alta escalabilidade, baixo tempo de resposta, baixa latência e monitoramento contínuo. 
Nossas recomendações são baseadas em múltiplas evidências, com flexibilidade para 
aplicação em diferentes domínios. A geração de recomendações leva em conta a melhor 
combinação de evidências para atingir maior ganho para cada aplicação, tais como page 
views, cliques, retenção, vendas e aumento de receita. 
 
Aplicação: 
 
Sistemas-de-recomendação 
Provedores-de-conteúdo 
Provedores-de-propaganda 
Comércio-eletrônico 
Midias-sociais 
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 Aplicações 
 
Aauxilio diagnóstico, 80 
Acne, 33 
Aeronave leve esportiva, 16 
Aeroportos, 36 
Aeroportos - segurança, 76 
Agente inteligente para monitoramento de 

ambiente, 24 
Agregação automática, 55 
Agricultura, 67 
Análises de escoamento, 40 
Anti-aging, 33 
Anticorpos monoclonais, 51 
Anti-fraude, 17 
Antimicrobiana, 39 
Aplicação Automática de 

Agrodefensivos, 72 
Aplicação móvel, 77 
Aqüicultura, 22 
Arquiteturas Orientadas à Serviços, 20 
Atividade antioxidante, 53 
Atividade bactericida, 52 
Atualização remota de firmware, 75 
Aumento de propriedades tribológicas, 35 
Automação de Processo Aeroagrícola, 72 
Automated Metering Reading, 25 
Automedicação – evitar, 74 
Aviação, 16 
Babesia canis, 43 
Bacteriano, 39 
Bananeiras, 21 
Barragens, 36 
Base da Pirâmide, 68 
Big Data, 82 
Bioativos, 33 
Biofarmacos, 51, 81 
Bioprocesso., 51 
Biopsia, 41 
Biotecnologia, 21 
Body Scanner, 76 
Bovinos, 67 
Building integrated photovoltaics (BIPV), 

66 
Business inteligence, 28 

Câmeras, 64 
Cana-de-açúcar, 45 
Canal de retorno, 58 
Câncer de pele, 30 
Câncer ósseo, 30 
Cão, 43 
Cardioplegia, 48 
Catalizador, 59 
Cirurgia de catarata, 57 
Cirurgias à distância, 73 
Cirurgias em HD, 73 
Classificação automática, 55 
Coleta automatizada de sinais vitais., 50 
Comércio Eletrônico, 47 
Comércio-eletrônico, 83 
Compósitos, 49 
Compostagem, 18 
Conectividade., 68 
Construção civil, 66 
Conteúdo digital, 62 
Controle, 17 
Controle de Qualidade, 42 
Controle de qualidade na produção, 18 
Coração, 48 
Defesa e Segurança Pública, 63 
Dermocosméticos, 33 
Descrição Litoestratigráfica, 26 
Desenvolvimento de projetos eólicos, 31 
Detecção de marcadores biológicos, 56 
Detector de jammer, 75 
Diabetes, 81 
Diagnóstico, 43 
Doença do carrapato, 43 
Dor crônica, 81 
Educação, 28, 82 
Embalagem antimicrobiana, 39 
Encostas, 36 
Energia, 71 
Energia  - economia, 79 
Energia eólica, 31 
Energia solar, 66 
Engenharia de Conhecimento, 26 
Engenharia de Materiais, 42 
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Engenharia Metalúrgica, 42 
Entidades nomeadas, 55 
Entretenimento, 62 
Enzimas, 21 
Escâner Humano, 76 
Escola, 77 
Espondilartropatias, 80 
Estradas, 36 
ETE's, 27, 29 
Evasão, 82 
Evento, 77 
Fábrica de ração, 19 
Feira, 77 
Feridas., 33 
Ferramentas de Autoria de Software, 20 
Fibras, 21 
Fibras de Coco, 49 
Fitoterápicos, 61 
Forenses, 64 
Fotogrametria, 54 
Fototerapia, 30 
Fraudes - evitar, 74 
Fungos filamentosos, 21 
Furto de energia, 46 
Gás natural, 79 
Gases de efeito estufa, 67 
Gasodutos, 36 
Geologia de Petróleo, 26 
Geração distribuída de energia elétrica, 

66 
Gerenciamento de Risco, 60 
Gerenciamento de Transações, 47 
Gestão financeira, 78 
Governo, 28 
GPRS, 75 
GPS, 75 
Hidrolisados protéicos, 53 
HLA-B*27, 80 
Humanização, 51 
Identificação, 64 
Identificação de microorganismos, 32 
Imagens, 64 
Imóveis, 28 
Impacto ambiental, 67 
Incertezas na estimativa do vento, 31 
Inclusão Digital/Social, 58 
Inclusão Financeira, 68 

Independência de óculos, 57 
Indexação, 55 
Indústria, 77 
Indústria alimentícia, 19 
Indústria cosmética, 19 
Indústria de petróleo, 40 
Industria Farmacêutica, 38 
Indústria farmacêutica, 19 
Indústria pesqueira, 19 
Indústrias de Forjados, 42 
Indústrias de Fundição, 42 
Inovação, 51 
Instalações industriais, 70 
Insumo cosmético, 33 
Inteligência competitiva, 55 
Interface tridimensional para construção 

de cidades., 24 
Interferon beta, 65 
Internet Popular, 25 
Investigações, 64 
Isquemia Fria, 48 
Jogo Digital Educacional, 24 
Jogos, 62 
Laser medicinal, 30 
LDL - kits para diagnóstico, 56 
Leifsonia xyli, 45 
Leishmaniose, 38 
Leucemia – diagnóstico, 44 
Limitador de carga, 46 
Linguística computacional, 55 
Linhas de transmissão elétricas 

subterrâneas, 70 
Location Based Services, 60 
Logística, 60 
Loja interativa, 77 
Lubrificação industrial, 35 
Lubrificantes biodegradáveis., 35 
Lubrificantes industriais especiais, 35 
Lubrificantes nanoaditivados, 35 
Materiais poliméricos, 52 
Mecanismo de desenvolvimento limpo, 

67 
Medicamento, 30 
Medicamentos, 17 
Medicamentos - distribuição, 74 
Melhoria de Desempenho Escolar, 82 
Metabolismo, 38, 61 
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Metalografia Quantitativa, 42 
Metano, 67 
Midias-sociais, 83 
Mineração, 36 
Mineração de Dados, 82 
Miraklon, 64 
Mobile Banking, 68 
Mobilidade, 68 
Mobilidade urbana, 28 
Modelagem Conceitual, 26 
Modelos de mesoescala, 31 
Modelos de microescala, 31 
Monitoramento, 25 
Monitoramento de utilização de links 

WAN, 37 
Monitoramento e controle de carga à 

distância, 46 
Monitoramento Remoto de Pacientes, 50 
Moradias populares, 66 
Motocicleta, 75 
Mudas de hortaliças, 18 
Multifocalidade, 57 
Museu, 77 
Nanobiotecnologia, 30 
Nanopartículas de prata, 39 
Nanotecnologia, 39 
NDT - Nondestructive Testing, 69 
Novos Materiais, 42 
Novos Medicamentos, 38 
Nutrição animal, 67 
Obesidade, 81 
Obras, 36 
Óleo e Gás, 71 
OpenSource, 71 
Ortorretificação, 54 
Pecuária, 22, 67 
Peptídeos, 81 
Phantom, 41 
Plataforma Livre, 58 
Plataformas digitais, 62 
PME (Pequenas e Micro Empresas), 78 
Polietileno de baixa densidade (PEBD)., 

52 
Potencial eólico, 31 
Presídios - segurança, 76 
Prevenção de doenças, 53 
Prevenção de roubo de carga, 60 

Probiótico, 33 
Processamento de Imagens, 42 
Processamento Digital de Imagens, 76 
Produtores agroecológicos, 18 
Produtos capilares, 34 
Produtos naturais e orgânicos, 33 
Propulsão elétrica, 16 
Proteína recombinante, 43 
Provedores-de-conteúdo, 83 
Provedores-de-propaganda, 83 
Psoríase, 33 
PVC Reciclado, 49 
q-PCR, 80 
Queimadores porosos radiantes, 79 
Queimaduras, 33 
Química verde, 61 
Quitina, 22 
Quitosana, 22 
Ração animal, 22 
Rapsberry Pi, 58 
Raquitismo da soqueira - Diagnóstico., 45 
Rastreamento, 75 
Realidade virtual, 77 
Reator limitador, 46 
Recomendação agronômica de adubo 

orgânico, 18 
Reconhecimento de Padrões, 76 
Rede de Sensores Sem Fio, 25 
Redes Neurais, 76 
Redes sociais, 62 
Redução de custos de medicamentos, 65 
Redução de furto de energia, 46 
Redução de risco, 31 
Registro de Saúde dos Pacientes, 50 
Repelente, 33 
Resíduos, 21 
Resíduos agroindustriais, 18 
Retenção, 82 
Retificação, 54 
RFID, 17 
Robôs de coleta, 55 
Rúmen, 67 
Sala cirúrgica integrada, 73 
Sala cirúrgica inteligente, 73 
Saneamento ambiental, 27, 29 
Saúde, 17, 44, 52 
Saúde Humana, 61 
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Saúde pública, 39, 74 
Scale-up, 39 
Secador têxtil, 79 
Serviços Web, 20 
Simulação, 77 
Simulação em sistemas de separação 

submarina., 40 
Síndrome Velocardiofacial, 80 
Sistema canabinoide, 81 
Sistema de Aprendizagem, 58 
Sistema de combustão, 59 
Sistema de conexão para geolocalização, 

24 
Sistema de conversação para bate-papo 

por texto e voz, 24 
Sistema de conversação por texto com 

agente inteligente, 24 
Sistema de interconexão de dados e voz, 

24 
Sistema de Simulação, 24 
Sistema Embarcado de Controle 

Automático, 72 
Sistema para Ensino à Distância, 24 
Sistemas-de-recomendação, 83 
Smart Grid, 25 
Smart phones, 23 
Substratos orgânicos, 18 
Supervisão, 71 
Suplementos alimentares, 53 
Sustentabilidade, 21, 67 
Tablets, 23 

Taxonomias, 55 
Tecidos antimicrobianos, 39 
Tecnologia da Informação, 78 
Tecnologia educacional, 62 
Telecomunicações, 25, 63 
Telemetria, 60, 71, 75 
Telesaúde, 50 
Telhas fotovoltaicas, 66 
Teste de Carga, 58 
Teste imunocromatográfico., 43 
Teste molecular, 80 
Testes não destrutivos, 69 
Têxtil, 52 
Texturas, 76 
Tomada de decisão, 58 
Transações B2B, 47 
Transplante, 48 
Transplante do Coração;, 48 
Tubulações Hidráulicas, 49 
Tubulações subterrâneas, 70 
Tumores mama, 41 
Turismo, 28 
TV Digital interativa, 58 
TV Digital Interativa, 20 
Ubiqüidade, 68 
Ultrassom, 41 
Universidade, 77 
Viabilização industrial, 39 
Vigilância., 63 
Visão próxima, 57 
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Empresas 
 
Acras Tecnologia da Informação.......................................................................................... 78 
Aeropepe Plasticos de Engenharia LTDA............................................................................ 16 
ALTAVE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AERONAVES LTDA. ..... 63 
Aqua ..................................................................................................................................... 28 
Aquacrusta Marinha LTDA.................................................................................................. 22 
Biocod Biotecnologia LTDA................................................................................................ 80 
Biocod Biotecnologia Ltda................................................................................................... 44 
Biogene Indústria e Comércio ltda ....................................................................................... 45 
BioLogicus ........................................................................................................................... 33 
Chipus Microeletrônica ........................................................................................................ 23 
COMPOSTEC Soluções Ambientais ................................................................................... 18 
Conexum Sistemas Computacionais Inteligentes................................................................. 24 
Core Networks...................................................................................................................... 37 
Corollarium Tecnologia Ltda ............................................................................................... 77 
Cuia Internet Brasil............................................................................................................... 60 
Daccord Music Software ...................................................................................................... 62 
DIAGENE - Diagene Diagnósticos Moleculares ................................................................. 65 
DK Innova Consultoria, Pesquisa e Desenvolvimento em Energia ..................................... 46 
DPR Engenharia ................................................................................................................... 40 
Edetec Indústria Alimentícia S/A......................................................................................... 53 
ENACOM............................................................................................................................. 69 
FIGLABS Pesquisa e Desenvolvimento S/A ....................................................................... 41 
FK-Biotecnologia S.A. ......................................................................................................... 51 
Genotyping ........................................................................................................................... 32 
GRASP Ind. e Com. LTDA.................................................................................................. 67 
GVDASA INFORMÁTICA LTDA ..................................................................................... 82 
I9Access Tecnologia............................................................................................................. 73 
Ideen Soluções em Informática LTDA................................................................................. 20 
Identech Next Indústria e Comércio..................................................................................... 75 
I-Dutto ............................................................................................................................ 70, 74 
I-Dutto - Soluções em Localização e Identificação Eletrônica Ltda .................................... 17 
Imunodot Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Imunógenos e Produtos de 

Diagnósticos Veterinários Ltda – ME .............................................................................. 43 
InstruEng Projetos, Instrumentação e Equipamentos Especiais........................................... 36 
Ioto International .................................................................................................................. 52 
LHB Soluções em Informações e Métodos (ENDEEPER).................................................. 26 
Lumintech............................................................................................................................. 56 
LYCHNOFLORA PESQUISA & DESENVOLVIMENTO EM PRODUTOS NATURAIS 

LTDA ME .................................................................................................................. 38, 61 
MCA Desenvolvimento de Sistemas Industriais Ltda.......................................................... 71 
Medinovação Indústria e Comércio Ltda. ............................................................................ 48 
Mediphacos Ltda .................................................................................................................. 57 
Megatech Controls Indústria Comércio e Serviços LTDA EPP........................................... 76 
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Microton Tecnologia em Informação Ltda. – ME................................................................ 54 
MProjects Soluções em Informática Ltda ............................................................................ 68 
Nanodynamics Consultoria e Inovação ................................................................................ 34 
Nanophoton - Soluções em Nanotecnologia ........................................................................ 30 
NCB Sistemas Embarcados Ltda.......................................................................................... 72 
PCO - Soluções Inovadoras em Combustão......................................................................... 79 
Piaram Produtos Nanotecnológicos...................................................................................... 35 
Piscicultura Cristalina........................................................................................................... 19 
Plugar Informações Estratégicas S.A. .................................................................................. 55 
Proativa Software LTDA...................................................................................................... 25 
Proteimax Biotecnologia Ltda .............................................................................................. 81 
Rastru - Laboratório de Investigação e Perícia Digital LTDA............................................. 64 
Signove Tecnologia S.A. ................................................................................................ 47, 50 
SIM – Consultoria em Tecnologia Ltda. (SIM) ................................................................... 42 
Solbravo - Desenvolvimento de Tecnologias Sustentáveis.................................................. 66 
Solid Solutions...................................................................................................................... 58 
STE - Pesquisa e Desenvolvimento Ltda ............................................................................. 31 
Tamoios Tecnologia e Consultoria....................................................................................... 21 
Techinn ................................................................................................................................. 59 
TNS Nanotecnologia ............................................................................................................ 39 
Tubo Leve Indústria e Comércio de Tubos e Conexões (Tubo Leve).................................. 49 
Umwelt Ltda ......................................................................................................................... 27 
Umwelt® Biotecnologia Ambiental ..................................................................................... 29 
Zunnit Tecnologia ................................................................................................................ 83 
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