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APRESENTAÇÃO 

 

 

Os engenheiros de pesquisa e desenvolvimento criam novos materiais ou modificam 

as propriedades de materiais existentes.  A ciência dos materiais tem como objetivo 

principal a obtenção de conhecimentos básicos sobre a estrutura interna, as propriedades 

e o processamento de materiais. A engenharia de materiais volta-se principalmente para a 

utilização de conhecimentos básicos e aplicados acerca dos materiais de tal forma que 

estes possam ser transformados em produtos necessários ou desejados pela sociedade. 

A partir da verificação da importância do estudo e aplicação dos materiais, essa 

obra engloba estudos científicos e tecnológicos aplicados ao desenvolvimento da Ciência e 

Engenharia de Materiais. 

 

 

 

 

Valdivânia Albuquerque do Nascimento 

(Organizadora) 
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CAPÍTULO 1 

APLICAÇÃO DE MATERIAIS CERÂMICOS NA FOTÔNICA 

Yvo Borges da Silva1*; Millena de Cássia Sousa e Silva1; Valdivânia Albuquerque do 

Nascimento1. 

1Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina – PI. 

*yvoborgess@gmail.com 

 

RESUMO 

Os cristais fotônicos correspondem a uma nova classe de estruturas dielétricas periódicas 
cuja importância na área de fotônica consiste principalmente na possibilidade de formação 
de uma faixa de frequências proibidas para a luz. O objetivo deste estudo foi realizar uma 
prospecção tecnológica da utilização de materiais cerâmicos aplicados na fotônica, 
analisando a participação dos países nos depósitos de pedidos de patentes em bases 
nacionais e internacionais até o momento. a busca de patentes utilizou-se as bases EPO, 
INPI, USPTO e WIPO. Materiais cerâmicos na fotônica se apresentam em ascensão em 
relação aos anos de depósitos de patentes. Os Estados Unidos e a WIPO são os maiores 
depositários de estudos tecnológicos. O maior número de Classificação Internacional de 
Patentes está atribuído a subclasse C21D. O uso de materiais cerâmicos aplicados na 
fotônica devido ao incentivo à ciência e à tecnologia vem crescendo e é de extrema 
importância devido as grandes propriedades e aplicações. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Microcavidades, óptica, cerâmica, laser e fotônica. 

INTRODUÇÃO 

O mercado global de telecomunicação encontra-se em pleno crescimento, 

impulsionado em grande parte pela explosão da internet, a qual se tornou cada vez mais 

indispensável em nossa vida. A demanda das redes de telecomunicações de banda larga 

deve continuar crescendo cada vez mais por muitos anos ainda, sendo que o 

desenvolvimento de novos métodos para a manipulação de fótons torna-se essencial no 

avanço dos componentes ópticos necessários para as redes nesta década. Desta forma, o 

constante desenvolvimento da tecnologia das fibras ópticas e de outros dispositivos 

fotônicos indica que o século XXI será conhecido como o “século da fotônica”. 

Segundo E. Yablonovitch, “materiais nanoestruturados contendo um arranjo 

periódico de poros poderiam levar a uma revolução na optoeletrônica, fazendo para a luz o 
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que o silício fez para os elétrons” (YANBLONOVITCH, 2001).Os materiais supracitados 

são conhecidos como cristais fotônicos, e o seu desenvolvimento poderá impor um novo 

patamar de velocidade na transmissão de dados em informática e em telecomunicações, 

onde a luz, ao invés dos elétrons, será utilizada para a transmissão dos dados no interior 

de um microchip óptico. 

Os cristais fotônicos correspondem a uma nova classe de estruturas dielétricas 

periódicas cuja importância na área de fotônica consiste principalmente na possibilidade de 

formação de uma faixa de frequências proibidas para a luz. Esta faixa de frequências pode 

ser modulada de acordo com a composição de material e da sua periodicidade estrutural, 

trazendo importantes vantagens no aumento da velocidade e da largura da banda em 

sistemas de telecomunicação. 

Sistemas que permitem espectroscopia de alta resolução têm sido objeto de muitos 

estudos, por suas aplicações em ciência e tecnologia. Existem várias abordagens, dentre 

das quais duas se destacam, micro e nanocavidades com alto fator de qualidade e o 

engrandecimento da resposta óptica devido à ressonância de plásmon de superfície de 

moléculas adsorvidas em filmes e nanopartículas metálicas (KIM et al., 1999; 

KANDDAKKATHARA, UTKIN, FEDOSEJEVS, 2011). Nesse trabalho buscamos junção 

dessas duas técnicas, utilizando cerâmicas porosas como microcavidades em seguida 

adicionando nanopartículas metálicas às cavidades. 

 

METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em Fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos microcavidades, óptica, cerâmicas, laser e fotônica, em português e 

microcavities, optics, ceramics, laser e photonics, em inglês. Os termos em inglês foram 

utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português foram 

utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo considerados válidos os 

documentos que apresentassem esses termos no título e/ou resumo. 
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Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 

de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de identificar e classificar o desenvolvimento de estudos científicos e 

tecnológicos, foi realizada uma prospecção científica e tecnológica, que se caracteriza 

como um modo sistemático de busca por artigos e patentes de produtos e/ou processos. 

            Foi avaliado o número de pedidos de patentes depositados por base de dados de 

acordo com os termos utilizados (Tabela 1). Com o cruzamento final das palavras-chave, 

foi possível obter os seguintes resultados, a base WIPO com 10 patentes depositadas, 

número que será analisado, 5 patentes na base USPTO, e as demais bases não possuem 

patentes registradas. 

Tabela 1 – Número de patentes depositadas por base de dados envolvendo os termos utilizados. 

PALAVRAS-
CHAVE 

EPO USPTO WIPO INPI 

MICROCAVITIES 801 2.542 4.862 13 

MICROCAVITIES  
AND OPTICS 

1 1.123 1.201 2 

MICROCAVITIES  
AND OPTICS 

AND CERAMICS 
0 103 113 0 

MICROCAVITIES  
AND OPTICS 

AND CERAMICS 
AND LASER 

0 93 106 0 

MICROCAVITIES  
AND OPTICS 

AND CERAMICS 
AND LASER 

AND 
PHOTONICS 

0 5 10 0 

Fonte: Autoria própria (2020). 

  

Considerando o resultado encontrado na base WIPO com o cruzamento final de 

palavras, quando são usados os termos microcavidades, óptica, cerâmicas, laser e 

fotônica, a pesquisa foi norteada no sentido de explorar melhor as informações que essa 

base pudesse fornecer em relação à distribuição de patentes por país, ano de depósito e 
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por Classificação Internacional de Patentes (CIP). Quando conveniente, as informações 

encontradas na base internacional foram comparadas com as informações encontradas no 

banco nacional de patentes (INPI). 

            De acordo com a Figura 1, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e os 

Estados Unidos são os principais depositários, com 2 e 8 patentes para cada um 

respectivamente, o que representa 80% e 20% do total de documentos encontrados.  

Figura 1 – Distribuição de patentes depositadas na base WIPO por país. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Utilizando os 10 documentos encontrados na base WIPO com as palavras-chave 

microcavidades, óptica, cerâmicas, laser e fotônica, verificou-se que o depósito de 

patentes envolvendo essa classe iniciou-se em 2002 (Figura 2). A partir de então, o 

número de patentes depositadas mostrou-se em constante evolução, sendo que o ano de 

2002 também apresentou o maior número de documentos encontrados, com 3 patentes 

depositadas nesse ano. Apesar do número de patentes não ter um crescimento constante, 

esses resultados sugerem que a aplicação de materiais cerâmicos na fotônica vêm sendo 

cada vez mais utilizados como fontes de novos produtos tecnológicos pelas indústrias.   

 

 

 

8 

2 

US WO 
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Figura 2 – Evolução anual de depósitos de patente na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

No que concerne à prospecção tecnológica, um dos parâmetros importantes a ser 

avaliado é a Classificação Internacional de Patentes (CIP), na qual as patentes são 

classificadas de acordo com a aplicação, sendo esta dividida em 8 seções, 21 subseções, 

120 classes, 628 subclasses e 69.000 grupos. 

            Nesse contexto, as patentes encontradas também foram analisadas de acordo a 

CIP (Figura 3). A seção B (operações de processamento; transporte) foi considerada a 

seção na qual há o maior número de patentes depositadas, seguida pela seção C 

(química; metalurgia). Dentre os depósitos de patentes encontrados na seção C, 3 estão 

alocadas na subclasse C21D (modificação da estrutura física de metais ferrosos; 

dispositivos gerais para o tratamento térmico de metais ou ligas ferrosas ou não ferrosas; 

maleabilização de metais por descarburização, revenimento, ou outros tratamentos 

térmicos).  
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Figura 3 – Distribuição por CIP dos documentos encontrados na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

CONCLUSÃO 

            Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível constatar que o 

depósito de patentes envolvendo a utilização de materiais cerâmicos na fotônica é recente, 

usando todos os termos chaves, sendo seu marco inicial em 2002, atingindo o número 

máximo de patentes também em 2002. Os Estados Unidos e a Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual são considerados os principais países depositários, com 8 e 2 

patentes na base WIPO, cada um. Contudo, o Brasil não possui patentes depositadas 

nesta mesma base. Dentre as principais subclasses nas quais os documentos encontram-

se alocados estão C21D, que é subclasse da área de química; metalurgia. Sendo assim, 

observando os dados, sugere-se que uma das principais aplicações de materiais 

cerâmicos é na fotônica. 
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CAPÍTULO 2 

BLINDAGEM CERÂMICA PARA APLICAÇÃO BALÍSTICA 

Yvo Borges da Silva1*; Millena de Cássia Sousa e Silva1; Valdivânia Albuquerque do 

Nascimento1. 

1Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina – PI. 

*yvoborgess@gmail.com 

RESUMO 
Atualmente, nenhum material apresenta por si só as características requeridas para 
suportar a combinação de tensões mecânicas provenientes de um evento balístico. Na 
blindagem balística, de modo geral, usa-se sistemas de blindagem multicamada.   O 
objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção tecnológica da utilização blindagem 
cerâmica para aplicação balística, analisando a participação dos países nos depósitos de 
pedidos de patentes em bases nacionais e internacionais até o momento. a busca de 
patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e WIPO. Blindagem cerâmica aplicada na 
balística se apresenta em ascensão em relação aos anos de depósitos de patentes. Os 
Estados Unidos e a WIPO são os maiores depositários de estudos tecnológicos. O maior 
número de Classificação Internacional de Patentes está atribuído a subclasse F41H. O uso 
de blindagem cerâmica na balística devido ao incentivo à ciência e à tecnologia vem 
crescendo e é de extrema importância devido as grandes propriedades e aplicações. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Proteção balística, blindagem, alumina, carbeto de silício, carbeto de 

boro e compósito de matriz cerâmica. 

 

INTRODUÇÃO 

Cerâmicos são materiais inorgânicos, com ligações predominantemente iônicas ou 

covalentes entre elementos metálicos e não metálicos (RIEDEL, 2008; CALLISTER, 2012). 

Os materiais cerâmicos podem ser divididos em tradicionais e avançados. As cerâmicas 

avançadas são preparadas de forma a possuírem propriedades excepcionais, sejam elas 

mecânicas, térmicas, elétricas, magnéticas ou óticas. As cerâmicas tradicionais mais 

utilizadas industrialmente incluem três componentes básicos: a argila, o quartzo, e o 

feldspato. Dentre os materiais cerâmicos avançados mais empregados, estão o carbeto de 

silício, a zircônia (óxido de zircônio), e a alumina (óxido de alumínio), todos de elevada 

pureza e obtidos por sínteses específicas para cada composição. 
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Na blindagem balística, de modo geral, usa-se sistemas de blindagem multicamada. 

Neles tem-se uma camada frontal cerâmica, por se tratar de um material frágil e duro, com 

elevada resistência à compressão, que tem a capacidade de deformar e destruir a ponta 

frontal do projétil (SHOKRIEH, 2008; MEDVEDOVSKI, 2011) subtraindo assim uma 

expressiva parcela da energia cinética transferida do projétil para o alvo. 

No evento do impacto do projétil no alvo ocorre fragmentação dinâmica tanto do 

cerâmico quanto do projétil, onde grande parte da energia do projétil é dissipada (LOURO, 

1989). Segundo a norma internacional de Resistência Balística de Blindagem Corporal (NIJ 

0101.06, 2008), um sistema de blindagem balística protege eficientemente o homem, 

evitando sua letalidade, quando a maior profundidade penetração (indentação) no material 

apoiado atrás da blindagem (plastilina) não ultrapassar 44 mm. 

Atualmente, nenhum material apresenta por si só as características requeridas para 

suportar a combinação de tensões mecânicas provenientes de um evento balístico. Um 

material cerâmico com elevada resistência à compressão, por exemplo, normalmente 

apresenta uma baixa resistência à tração, e ao ser submetido ao impacto balístico sofre 

esforços de tração na superfície oposta ao impacto. Uma solução é a produção de 

blindagens mistas que combinem propriedades específicas de dois materiais. A blindagem 

mista é formada pela combinação de dois materiais com propriedades diferentes e 

complementares responsáveis por evitar a penetração do projétil, seja em um colete, 

veículo, aeronave ou satélite. 

METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em Fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos proteção balística, blindagem, alumina, carbeto de silício, carbeto de boro 

e compósito de matriz cerâmica, em português e ballistic protection, shielding, alumina, 

silicon carbide, boron carbide and ceramic matrix composite, em inglês. Os termos em 

inglês foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em 

português foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo 
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considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos no título e/ou 

resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 

de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de identificar e classificar o desenvolvimento de estudos científicos e 

tecnológicos, foi realizada uma prospecção científica e tecnológica, que se caracteriza 

como um modo sistemático de busca por artigos e patentes de produtos e/ou processos. 

            Foi avaliado o número de pedidos de patentes depositados por base de dados de 

acordo com os termos utilizados (Tabela 1). Com o cruzamento final das palavras-chave, 

foi possível obter os seguintes resultados, a base WIPO com 10 patentes depositadas, 

número que será analisado, 7 patentes na base USPTO, e as demais bases não possuem 

patentes registradas. 

Tabela 1 – Número de patentes depositadas por base de dados envolvendo os termos utilizados. 

 

PALAVRAS-CHAVE EPO USPTO WIPO INPI 

BALLISTIC PROTECTION 583 1.159 25.780 12 

BALLISTIC PROTECTION AND 
SHIELDING 

9 139 1.610 0 

BALLISTIC PROTECTION AND 
SHIELDING AND ALUMINA 

0 30 270 0 

BALLISTIC PROTECTION AND 
SHIELDING AND ALUMINA AND 

SILICON CARBIDE 

0 24 172 0 

BALLISTIC PROTECTION AND 
SHIELDING AND ALUMINA AND 
SILICON CARBIDE AND BORON 

CARBIDE 

0 22 136 0 

BALLISTIC PROTECTION AND 
SHIELDING AND ALUMINA AND 
SILICON CARBIDE AND BORON 

CARBIDE AND CERAMIC MATRIX 
COMPOSITE 

0 7 10 0 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Considerando o resultado encontrado na base WIPO com o cruzamento final de palavras, 

quando são usados os termos proteção balística, blindagem, alumina, carbeto de silício, 

carbeto de boro e compósito de matriz cerâmica, a pesquisa foi norteada no sentido de 

explorar melhor as informações que essa base pudesse fornecer em relação à distribuição 

de patentes por país, ano de depósito e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Quando conveniente, as informações encontradas na base internacional foram 

comparadas com as informações encontradas no banco nacional de patentes (INPI). 

            De acordo com a Figura 1, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e os 

Estados Unidos são os principais depositários, com 5 patentes para cada um, o que 

representa 50% do total de documentos encontrados para cada depositário.  

Figura 1 – Distribuição de patentes depositadas na base WIPO por país. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Utilizando os 10 documentos encontrados na base WIPO com as palavras-chave 

proteção balística, blindagem, alumina, carbeto de silício, carbeto de boro e compósito de 

matriz cerâmica, verificou-se que o depósito de patentes envolvendo essa classe iniciou-se 

em 2008 (Figura 2. A partir de então, o número de patentes depositadas mostrou-se em 

constante evolução, sendo que os anos de 2008 e 2010 apresentaram os maiores 

números de documentos depositados, com 3 patentes depositadas em cada um desses 

anos. Apesar do número de patentes não ter um crescimento constante, esses resultados 

5 5 
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sugerem que a aplicação de blindagem cerâmica na balística vêm sendo cada vez mais 

utilizados como fontes de novos produtos tecnológicos pelas indústrias.   

Figura 2 – Evolução anual de depósitos de patente na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

No que concerne à prospecção tecnológica, um dos parâmetros importantes a ser 

avaliado é a Classificação Internacional de Patentes (CIP), na qual as patentes são 

classificadas de acordo com a aplicação, sendo está dividida em 8 seções, 21 subseções, 

120 classes, 628 subclasses e 69.000 grupos. 

            Nesse contexto, as patentes encontradas também foram analisadas de acordo a 

CIP (Figura 3). A seção F (engenharia mecânica; iluminação; aquecimento; armas; 

explosão) foi considerada a seção na qual há o maior número de patentes depositadas, 

seguida pela seção C (química; metalurgia). Dentre os depósitos de patentes encontrados 

na seção F, 5 estão alocadas na subclasse F41H (Blindagem; Torre Blindada; Veículos 

blindados ou armados). 
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Figura 3 – Distribuição por CIP dos documentos encontrados na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

CONCLUSÃO 

            Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível constatar que o 

depósito de patentes envolvendo a utilização de blindagem cerâmica aplicada na balística 

é recente, usando todos os termos chaves, sendo seu marco inicial em 2008, atingindo o 

número máximo de patentes em 2008 e 2010. Os Estados Unidos e a Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual são considerados os principais países depositários, 

com 5 patentes na base WIPO, cada um. Contudo, o Brasil não possui patentes 

depositadas nesta mesma base. Dentre as principais subclasses nas quais os documentos 

encontram-se alocados estão F41H, que é subclasse da área de engenharia mecânica; 

iluminação; aquecimento; armas; explosão. Sendo assim, observando os dados, sugere-se 

que uma das principais aplicações da blindagem cerâmica é na balística. 
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RESUMO 

As cerâmicas avançadas vêm ganhando espaço na pesquisa nacional e internacional. 
Atualmente, quando há necessidade de reposição óssea, diferentes materiais podem ser 
utilizados pelo cirurgião e o objetivo dessas cerâmicas avançadas é o de funcionarem 
como auxiliares nos tratamentos de regeneração tecidual. O objetivo deste estudo foi 
realizar uma prospecção tecnológica de cerâmicas avançadas aplicadas a implantodontia, 
analisando a participação dos países nos depósitos de pedidos de patentes em bases 
nacionais e internacionais até o momento. a busca de patentes utilizou-se as bases EPO, 
INPI, USPTO e WIPO. Cerâmicas avançadas aplicadas a implantodontia se apresentam 
em ascensão em relação aos anos de depósitos de patentes. Os Estados Unidos e a 
WIPO são os maiores depositários de estudos tecnológicos. O maior número de 
Classificação Internacional de Patentes está atribuído as subclasses A61F e A61L. O uso 
de cerâmicas avançadas na implantodontia devido ao incentivo à ciência e à tecnologia 
vem crescendo e é de extrema importância devido as grandes propriedades e aplicações. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cerâmica avançada; Engenharia Tecidual; Regeneração Óssea; 

Implantodontia; Osteogênese. 

 

INTRODUÇÃO 

O osso é um tecido conjuntivo especializado, vascularizado e dinâmico que se 

modifica ao longo da vida do organismo. Quando lesado, possui uma capacidade única de 

regeneração e reparação sem a presença de cicatrizes, mas em algumas situações, 

devido ao tamanho do defeito, o tecido ósseo não se regenera por completo (FARDIN et 

al., 2010). 

  Há algum tempo a Odontologia dispunha de poucas alternativas para se alterar um 

rebordo deficiente. Atualmente, cirurgias plásticas periodontais e periimplantares podem 

ser utilizadas para melhorar a estética. Procedimentos de aumento do rebordo podem ser 
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aplicados para se obter largura e altura do mesmo e obter um resultado estético e 

resistência local adequada (REIS et al., 2009) 

A cerâmica avançada tem sua origem da necessidade de materiais que 

oferecessem ao mercado um desempenho superior, de acordo com as demandas dos 

avanços tecnológicos. A partir dessa demanda, produtos desenvolvidos com base em 

cerâmica acabaram por substituir os tradicionais, agregando qualidade e resistência aos 

produtos finais. Na cerâmica avançada, os materiais são produzidos a partir de matérias-

primas de extrema pureza, como carbetos, óxidos, boretos, nitretos, oxinitretos, etc. O 

resultado final apresenta características superiores, como a alta capacidade de resistir a 

temperaturas elevadas, capazes de fundir o aço, além da resistência a grande parte dos 

corrosivos químicos.  

  Atualmente, quando há necessidade de reposição óssea, diferentes materiais 

podem ser utilizados pelo cirurgião: o osso autógeno, o osso alogênico, enxertos 

heterogênios ou xenoenxertos (MILORO, 2008). Outros tipos de substitutos ósseos têm 

sidos estudados, dentre eles destacam-se materiais sintéticos, ou aloplásticos, pela grande 

disponibilidade e por dispensarem o procedimento cirúrgico de um sítio doador (FARDIN et 

al., 2010). 

 O objetivo da cerâmica avançada é o de funcionar como auxiliar nos tratamentos de 

regeneração tecidual. Apresentam soluções clínicas altamente satisfatórias, com elevado 

índice de sucesso e mínimo desconforto para o paciente, sendo capazes de regenerar o 

tecido perdido e, assim, devolver a forma e funções adequadas (REIS et al., 2009). 

 A cerâmica avançada deve ser, por exemplo, compatível, osteoindutor, 

osteocondutor, osteogênico, além de permanecer no organismo por um tempo compatível 

para sua substituição por um novo tecido ósseo; deve ser de fácil manipulação, 

esterilizável, facilmente obtido, hidrofílico, econômico, não devendo atuar como substrato 

para a proliferação de patógenos, não ser cancerígeno ou teratogênico e antigênico. 

Contudo, nenhum material atualmente conhecido, possui todas as características 

requisitadas (FARDIN et al., 2010). 

Nesse contexto, é importante o estudo de cerâmicas avançadas com aplicações na 

implantodontia, que são utilizados em amplas maneiras, como em medicamentos, em 

tratamentos médicos e odontológicos, mostrando a importância e a contribuição que estes 
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agregam à comunidade científica. O objetivo principal desse trabalho foi realizar uma 

prospecção científica e tecnológica com o intuito de mapear os estudos e as tecnologias 

envolvendo a utilização de cerâmicas avançadas aplicadas na implantodontia, analisando 

a participação dos países nos depósitos de pedidos de patentes em bancos de inovação e 

tecnologia nacionais e internacionais nos últimos anos. 

METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em Fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos cerâmica avançada, engenharia tecidual, regeneração óssea, 

implantodontia e osteogênese, em português e advanced ceramics, tissue engineering, 

bone regeneration, implant dentistry e osteogenesis, em inglês. Os termos em inglês foram 

utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português foram 

utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo considerados válidos os 

documentos que apresentassem esses termos no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 

de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de identificar e classificar o desenvolvimento de estudos científicos e 

tecnológicos envolvendo o uso de polímeros biodegradáveis, foi realizada uma prospecção 

científica e tecnológica, que se caracteriza como um modo sistemático de busca por 

artigos e patentes de produtos e/ou processos. 

            Primeiramente, foi avaliado o número de pedidos de patentes depositados por base 

de dados de acordo com os termos utilizados (Tabela 1). Com o cruzamento final das 

palavras-chave, foi possível obter os seguintes resultados que demonstram que a base 

USPTO apresenta o maior número de patentes depositadas até o momento, totalizando 25 

documentos encontrados, seguido pela WIPO com 12 patente depositadas, número que 
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será analisado, as demais bases não possuem patentes registradas. Usando os termos 

cerâmica avançada, engenharia tecidual, regeneração óssea e implantodontia, encontrou-

se 21 documentos na base WIPO, 46 na base americana USPTO e zero patentes 

depositas nas demais bases analisadas. 

Tabela 1 – Número de patentes depositadas por base de dados envolvendo os termos utilizados. 

PALAVRAS-
CHAVE 

EPO WIPO USPTO INPI 

ADVANCED 
CERAMICS 

3,485 75,399 31,734 99 

ADVANCED 
CERAMICS AND 

TISSUE 
ENGINEERING 

168 15,950 7,837 2 

ADVANCED 
CERAMICS AND 

TISSUE 
ENGINEERING 

AND BONE 
REGENERATION 

AND BONE 
REGENERATION 

2 1,846 1,016 1 

ADVANCED 
CERAMICS AND 

TISSUE 
ENGINEERING 

AND BONE 
REGENERATION 

AND IMPLANT 
DENTISTRY 

0 21 46 0 

ADVANCED 
CERAMICS AND 

TISSUE 
ENGINEERING 

AND BONE 
REGENERATION 

AND IMPLANT 
DENTISTRY AND 
OSTEOGENESIS 

0 12 25 0 

Fonte: Autoria própria (2020). 

  

Considerando o resultado encontrado na base WIPO com o cruzamento final de 

palavras, quando são usados os termos cerâmica avançada, engenharia tecidual, 

regeneração óssea, implantodontia e osteogênese, a pesquisa foi norteada no sentido de 

explorar melhor as informações que essa base pudesse fornecer em relação à distribuição 
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de patentes por país, ano de depósito e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Quando conveniente, as informações encontradas na base internacional foram 

comparadas com as informações encontradas no banco nacional de patentes (INPI). 

            De acordo com a Figura 1, os Estados Unidos e a Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual são os principais depositários, com 6 e 4 patentes respectivamente 

para cada, o que representa 50% para os Estados Unidos e 33,33% para a Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual, do total de documentos encontrados. Entretanto, 

apesar de inúmeras pesquisas na área de cerâmica avançada aplicados na implantodontia, 

o Brasil não possui nenhuma patente depositada até o momento na base WIPO. Quanto a 

base INPI, a participação do Brasil também é nula, visto que não há nenhuma patente 

depositada. 

Figura 1 – Distribuição de patentes depositadas na base WIPO por país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Utilizando os 12 documentos encontrados na base WIPO com as palavras-chave 

cerâmica avançada, engenharia tecidual, regeneração óssea, implantodontia e 

osteogênese, verificou-se que o depósito de patentes envolvendo essa classe iniciou-se 

em 2007 (Figura 2), com 1 patente depositada com o título “Resorbable ceramics with 

controlled strength loss rates”. A partir de então, o número de patentes depositadas 

mostrou-se em constante evolução, sendo que o ano de 2015 apresentou o maior número 
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de documentos encontrados, com 4 patentes depositadas, o que representa 33,33% do 

total de patentes encontradas. Apesar do número de patentes não ter um crescimento 

constante, esses resultados sugerem que os produtos com cerâmicas avançadas com 

aplicações na área de implantodontia vêm sendo cada vez mais utilizados como fontes de 

novos produtos tecnológicos pelas indústrias.   

Figura 2 – Evolução anual de depósitos de patente envolvendo polímeros biodegradáveis com aplicações 
farmacêuticas na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

No que concerne à prospecção tecnológica, um dos parâmetros importantes a ser 

avaliado é a Classificação Internacional de Patentes (CIP), na qual as patentes são 

classificadas de acordo com a aplicação, sendo está dividida em 8 seções, 21 subseções, 

120 classes, 628 subclasses e 69.000 grupos. 

            Nesse contexto, as patentes encontradas também foram analisadas de acordo a 

CIP (Figura 3). A seção A (necessidades humanas) foi considerada a seção na qual há o 

maior número de patentes depositadas, com 100% das patentes nessa classe.  

            Dentre os depósitos de patentes encontrados, 6 estão alocadas na subclasse A61L 

(métodos ou aparelhos para esterilizar materiais ou objetos em geral; desinfecção, 

esterilização ou desodorização do ar; aspectos químicos de ataduras, curativos, almofadas 

absorventes ou artigos cirúrgicos; materiais para ataduras, curativos, almofadas 

absorventes ou artigos cirúrgicos) e 6 alocadas na A61F (filtros implantáveis nos vasos 
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sanguíneos; próteses; dispositivos que promovem desobstrução ou previnem colapso de 

estruturas tubulares do corpo, dispositivos ortopédicos, de enfermagem ou 

anticoncepcionais; fomentação; tratamento ou proteção dos olhos ou ouvidos; ataduras, 

curativos ou almofadas absorventes; estojos para primeiros socorros; prótese dentária). 

Esse resultado corrobora o que foi observado na base WIPO, colocando em destaque a 

utilização de cerâmicas avançadas pela indústria da implantodontia no âmbito nacional e 

internacional para o desenvolvimento de novos produtos para finalidades médicas, 

odontológicas ou higiênicas. 

Figura 3 – Distribuição por CIP dos documentos encontrados na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

CONCLUSÃO 

            Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível constatar que o 

depósito de patentes envolvendo a utilização de cerâmicas avançadas na implantodontia é 

recente, usando todos os termos chaves, sendo seu marco inicial em 2007, atingindo o 

número máximo de patentes em 2015. Os Estados Unidos e a Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual são considerados os principais países depositários, com 16 e 4 

patentes na base WIPO, cada um respectivamente. Contudo, o Brasil não possui patentes 

depositadas nesta mesma base. Dentre as principais subclasses nas quais os documentos 

encontram-se alocados estão A61F e A61L, que são destinadas principalmente de 

preparações para finalidade médicas, odontológicas ou higiênicas, aplicados 
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essencialmente nas áreas da saúde. Sendo assim, sugere-se que uma das principais 

aplicações das cerâmicas avançadas se dá através do setor médico e odontológico da 

implantodontia. 
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RESUMO 

As cerâmicas, de um modo geral, apresentam algumas vantagens quanto à utilização na 
área biomédica, devido a algumas características como: estética, biocompatibilidade e 
resistência química. O objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção tecnológica da 
utilização de compósitos cerâmicos a base de alumina e zircônia com uma aplicação 
específica, analisando a participação dos países nos depósitos de pedidos de patentes em 
bases nacionais e internacionais até o momento. a busca de patentes utilizou-se as bases 
EPO, INPI, USPTO e WIPO. Compósitos cerâmicos a base de alumina e zircônia se 
apresentam em ascensão em relação aos anos de depósitos de patentes. Os Estados 
Unidos e a WIPO são os maiores depositários de estudos tecnológicos. O maior número 
de Classificação Internacional de Patentes está atribuído a subclasse B23K. O uso de 
compósitos cerâmicos a base de alumina e zircônia devido ao incentivo à ciência e à 
tecnologia vem crescendo e é de extrema importância devido as grandes propriedades e 
aplicações. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Alumina-Zircônia, laser femtosegundo e rugosidade. 

INTRODUÇÃO 

As cerâmicas, de um modo geral, apresentam algumas vantagens quanto à 

utilização na área biomédica, devido a algumas características como: estética, 

biocompatibilidade e resistência química. Quando comparada aos materiais metálicos, um 

aspecto problemático de materiais cerâmicos é sua baixa resistência mecânica e 

tenacidade à fratura (Moraes et.al., 2004). Em função disto, tem sido proposto o uso do 

compósito de alumina-zircônia de alta densidade como biomaterial, como alternativa. A 

alumina apresenta uma excelente biocompatibilidade e resistência ao desgaste, entretanto 

exibe baixa resistência à flexão e tenacidade (Moraes, 2004). Por sua vez, cerâmica de 

zircônia estabilizada na fase tetragonal apresenta um bom aspecto estético após o 

polimento e são inertes em ambiente fisiológico, apresentando melhor resistência à flexão 
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e tenacidade, possuindo um baixo módulo de elasticidade (rigidez) quando comparado 

com a alumina pura (Moraes et al., 2004). 

A zircônia pura não costuma ser utilizada sem adição de agentes de estabilização 

da estrutura cristalina, uma vez que a transformação da fase tetragonal para monoclínica 

durante o resfriamento subsequente à etapa de sinterização provoca expansão volumétrica 

e consequente ruptura da cerâmica. 

Em aplicações práticas, a superfície de um material é sujeita a influência de vários 

estímulos externos. Frequentemente os fenômenos relacionados à superfície do material 

levam a desempenho ruim. Corrosão, oxidação, desgaste e fadiga são alguns fenômenos 

de degradação de materiais que se inicia na superfície. Afrouxamento de implante devido 

ao desgaste, associado a fraca adesão, troca iônica e corrosão são algumas das razões 

atribuídas ao fracasso de implantes dentro do ambiente biológico (Park, Bronzino, 2003). A 

engenharia de superfície parece oferecer soluções para melhora da funcionalidade e 

biocompatibilidade de implantes. 

Engenharia de superfície a laser é um método de processamento de material que 

utiliza alta densidade de energia de luz focalizada para derreter, aquecer ou modificar 

materiais na parte externa ou próxima à superfície (Semak, 1998). Dependendo do 

material e dos parâmetros de processo podem ocorrer mudanças microestruturais, 

refinamento de grão, transformações de fase, formação de ligas, mistura de materiais e 

formação de compósitos na superfície, sem afetar de fato o material no seu interior. A 

focalização e a curta duração do pulso do laser em uma pequena região da amostra 

estabelecem altos gradientes térmicos entre a fase líquida formada e o substrato que 

permanece relativamente frio abaixo da região afetada pelo laser. 

METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em Fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos Alumina-Zircônia, laser femtosegundo e rugosidade, em português e 

Alumina-Zirconia, laser femtosecond e roughness, em inglês. Os termos em inglês foram 
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utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português foram 

utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo considerados válidos os 

documentos que apresentassem esses termos no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 

de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de identificar e classificar o desenvolvimento de estudos científicos e 

tecnológicos, foi realizada uma prospecção científica e tecnológica, que se caracteriza 

como um modo sistemático de busca por artigos e patentes de produtos e/ou processos. 

            Foi avaliado o número de pedidos de patentes depositados por base de dados de 

acordo com os termos utilizados (Tabela 1). Com o cruzamento final das palavras-chave, 

foi possível obter os seguintes resultados, a base WIPO com 9 patentes depositadas, 

número que será analisado, e as demais bases não possuem patentes registradas. 

Tabela 1 – Número de patentes depositadas por base de dados envolvendo os termos utilizados. 

PALAVRAS-
CHAVE 

EPO USPTO WIPO INPI 

ALUMINA-
ZIRCONIA 

1.918 1.532 101.264 47 

ALUMINA-
ZIRCONIA AND 

LASER 
FEMTOSECOND 

0 0 175 0 

ALUMINA-
ZIRCONIA AND 

LASER 
FEMTOSECOND 

AND 
ROUGHNESS 

 

0 0 9 0 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 Considerando o resultado encontrado na base WIPO com o cruzamento final de 

palavras, quando são usados os termos Alumina-Zircônia, laser femtosegundo e 

rugosidade, a pesquisa foi norteada no sentido de explorar melhor as informações que 

essa base pudesse fornecer em relação à distribuição de patentes por país, ano de 
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depósito e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). Quando conveniente, as 

informações encontradas na base internacional foram comparadas com as informações 

encontradas no banco nacional de patentes (INPI). 

            De acordo com a Figura 1, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e os 

Estados Unidos são os principais depositários, com 1 e 8 patentes para cada um 

respectivamente, o que represente 11,11% e 88,88% do total de documentos encontrados.  

Figura 1 – Distribuição de patentes depositadas na base WIPO por país. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Utilizando os 9 documentos encontrados na base WIPO com as palavras-chave 

Alumina-Zircônia, laser femtosegundo e rugosidade, verificou-se que o depósito de 

patentes envolvendo essa classe iniciou-se em 2007 (Figura 2). A partir de então, o 

número de patentes depositadas mostrou-se em constante evolução, sendo que os anos 

de 2016 e 2017 apresentaram os maiores números de documentos encontrados, com 3 

patentes depositadas em cada um desses anos. Apesar do número de patentes não ter um 

crescimento constante, esses resultados sugerem que a aplicação de compósitos 

cerâmicos a base de alumina e zircônia vêm sendo cada vez mais utilizados como fontes 

de novos produtos tecnológicos pelas indústrias.   
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Figura 2 – Evolução anual de depósitos de patente na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

No que concerne à prospecção tecnológica, um dos parâmetros importantes a ser 

avaliado é a Classificação Internacional de Patentes (CIP), na qual as patentes são 

classificadas de acordo com a aplicação, sendo está dividida em 8 seções, 21 subseções, 

120 classes, 628 subclasses e 69.000 grupos. 

            Nesse contexto, as patentes encontradas também foram analisadas de acordo a 

CIP (Figura 3). A seção B (operações de processamento; transporte) foi considerada a 

seção na qual há o maior número de patentes depositadas, seguida pela seção C 

(química; metalurgia). Dentre os depósitos de patentes encontrados na seção B, 3 estão 

alocadas na subclasse B23K (soldagem branca ou dessoldagem; soldagem; revestimento 

ou chapeamento por soldagem; corte pela aplicação localizada de calor, p. ex. corte por 

chama; usinagem por raio laser).  
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Figura 3 – Distribuição por CIP dos documentos encontrados na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

CONCLUSÃO 

            Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível constatar que o 

depósito de patentes envolvendo a utilização de compósitos cerâmicos a base de alumina 

e zircônia aplicados na avaliação de texturas utilizando laser femtosegundo é recente, 

usando todos os termos chaves, sendo seu marco inicial em 2007, atingindo o número 

máximo de patentes em 2007. Os Estados Unidos e a Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual são considerados os principais países depositários, com 8 e 1 

patentes na base WIPO, cada um. Contudo, o Brasil não possui patentes depositadas 

nesta mesma base. Dentre as principais subclasses nas quais os documentos encontram-

se alocados estão B23K, que é subclasse da área de operações de processamento; 

transporte. Sendo assim, observando os dados, sugere-se que uma das principais 

aplicações do laser femtosegundo é na avaliação da textura de materiais compósitos a 

base de alumina e zircônia. 
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CAPÍTULO 5 
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1Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina – PI. 
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RESUMO 

A Prototipagem Rápida (Rapid Prototyping, RP), como o nome sugere, foi desenvolvida 
originalmente para construir protótipos de modo rápido para fins de comunicação e teste. O 
objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção tecnológica da utilização de 
prototipagem rápida para obtenção de materiais cerâmicos, analisando a participação dos 
países nos depósitos de pedidos de patentes em bases nacionais e internacionais até o 
momento. a busca de patentes utilizou-se as bases EPO, INPI, USPTO e WIPO. Materiais 
cerâmicos obtidos por prototipagem rápida se apresentam em ascensão em relação aos 
anos de depósitos de patentes. Os Estados Unidos e a WIPO são os maiores depositários 
de estudos tecnológicos. O maior número de Classificação Internacional de Patentes está 
atribuído a subclasse B29C. O uso de materiais cerâmicos obtidos por prototipagem rápida 
devido ao incentivo à ciência e à tecnologia vem crescendo e é de extrema importância 
devido as grandes propriedades e aplicações. 
 

PALAVRAS-CHAVE: impressão tridimensional, prototipagem rápida, binder e pó a base de 
gesso. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A Prototipagem Rápida (Rapid Prototyping, RP), como o nome sugere, foi 

desenvolvida originalmente para construir protótipos de modo rápido para fins de 

comunicação e teste (PALM, 2009). Protótipos melhoram a compreensão, pois a maioria 

das pessoas, inclusive engenheiros, considera objetos tridimensionais mais fáceis de 

entender que desenhos bidimensionais. Tais melhorias de comunicação levam a uma 

economia significativa de custos e tempos. Protótipos também são úteis para avaliar se um 

projeto tem um desempenho desejado ou precisa de melhoria. 

Denominações alternativas têm sido sugeridas para a RP, como Manufatura por 

Camada (Layer Manufacturing), Fabricação de Forma Livre (Solid Free Form Fabrication), 

Manufatura de Bancada (Desktop Manufacturing), Manufatura com Acréscimo de Material 
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(Material Incress Manufacturing) (VOLPATO, 2007). No entanto, o nome original tem 

prevalecido. 

A impressão tridimensional é de grande interesse na área de biomateriais onde a 

presença de poros é desejável, bem como a morfologia, distribuição e interconexão dos 

macro-poros. Nesta área os produtos em destaque são a alumina, a hidroxiapatita, a 

zircônia, e os cimentos baseados em apatitas (GORNI, 2001). A prototipagem rápida de 

materiais cerâmicos tem sido investigada intensivamente nos últimos anos que aplicaram 

diferentes métodos para obtenção de scaffolds para implante. A baixa resistência 

mecânica e a baixa densificação são os obstáculos a serem superados, no momento, 

relativos à impressão tridimensional de cerâmicas. Quando a cerâmica é um gesso ou 

cimento, o binder é à base de água, e após a impressão da camada é iniciado uma reação 

química (pega) que fornece uma resistência inicial ao manuseio da peça. Butscher et al. 

(2012) relatam que as informações sobre os pós e os dados de saída da impressão são 

pouco conhecidos e dominadas, os autores consideram que informações como tamanho 

de partícula, fluidez, rugosidade, molhabilidade e precisão de impressão são fatores chave 

para o resultado final na impressão tridimensional. 

METODOLOGIA 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos impressão tridimensional, prototipagem rápida, binder e pó a base de 

gesso, em português e three-dimensional printing, rapid prototypping, binder e plaster-

based powder, em inglês. Os termos em inglês foram utilizados para as bases 

internacionais, enquanto que os termos em português foram utilizados para a busca de 

documentos em base nacional, sendo considerados válidos os documentos que 

apresentassem esses termos no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 
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de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de identificar e classificar o desenvolvimento de estudos científicos e 

tecnológicos, foi realizada uma prospecção científica e tecnológica, que se caracteriza 

como um modo sistemático de busca por artigos e patentes de produtos e/ou processos. 

            Foi avaliado o número de pedidos de patentes depositados por base de dados de 

acordo com os termos utilizados (Tabela 1). Com o cruzamento final das palavras-chave, 

foi possível obter os seguintes resultados, a base WIPO com 6 patentes depositadas, 

número que será analisado, e as demais bases não possuem patentes registradas. 

Tabela 1 – Número de patentes depositadas por base de dados envolvendo os termos utilizados. 

PALAVRAS-
CHAVE 

EPO USPTO WIPO INPI 

THREE-
DIMENSIONAL 

PRINTING 
5.579 2.745 178.913 237 

THREE-
DIMENSIONAL 
PRINTING AND 

RAPID 
PROTOTYPING 

38 742 7.166 12 

THREE-
DIMENSIONAL 
PRINTING AND 

RAPID 
PROTOTYPING 
AND BINDER 

1 353 2.018 0 

THREE-
DIMENSIONAL 
PRINTING AND 

RAPID 
PROTOTYPING 
AND BINDER 

AND 
PLASTER-

BASED 
POWDER 

 

0 0 6 0 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 Considerando o resultado encontrado na base WIPO com o cruzamento final de 

palavras, quando são usados os termos impressão tridimensional, prototipagem rápida, 
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binder e pó a base de gesso, a pesquisa foi norteada no sentido de explorar melhor as 

informações que essa base pudesse fornecer em relação à distribuição de patentes por 

país, ano de depósito e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). Quando 

conveniente, as informações encontradas na base internacional foram comparadas com as 

informações encontradas no banco nacional de patentes (INPI). 

            De acordo com a Figura 1, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e os 

Estados Unidos são os principais depositários, com 3 patentes para cada um, o que 

representa 50% para cada depositário do total de documentos encontrados.  

Figura 1 – Distribuição de patentes depositadas na base WIPO por país. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Utilizando os 6 documentos encontrados na base WIPO com as palavras-chave 

impressão tridimensional, prototipagem rápida, binder e pó a base de gesso, verificou-se 

que o depósito de patentes envolvendo essa classe iniciou-se em 2005 (Figura 2). A partir 

de então, o número de patentes depositadas mostrou-se em constante evolução, sendo 

que os anos de 2018 e 2018 apresentaram os maiores números de documentos 

encontrados, com 2 patentes depositadas nesses anos. Apesar do número de patentes 

não ter um crescimento constante, esses resultados sugerem que a aplicação material 

cerâmicas obtidos por prototipagem rápida vêm sendo cada vez mais utilizados como 

fontes de novos produtos tecnológicos pelas indústrias.   

3 3 
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Figura 2 – Evolução anual de depósitos de patente na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

No que concerne à prospecção tecnológica, um dos parâmetros importantes a ser 

avaliado é a Classificação Internacional de Patentes (CIP), na qual as patentes são 

classificadas de acordo com a aplicação, sendo está dividida em 8 seções, 21 subseções, 

120 classes, 628 subclasses e 69.000 grupos. 

            Nesse contexto, as patentes encontradas também foram analisadas de acordo a 

CIP (Figura 3). A seção B (operações de processamento; transporte) foi considerada a 

seção na qual há o maior número de patentes depositadas, seguida pela seção C 

(química; metalurgia). Dentre os depósitos de patentes encontrados na seção B, 3 estão 

alocadas na subclasse B29C (moldagem ou união de matérias plásticas; moldagem de 

material de estado plástico, não incluído em outro local; pós-tratamento de produtos 

modelados, p. ex. reparo).  
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Figura 3 – Distribuição por CIP dos documentos encontrados na base WIPO. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

CONCLUSÃO 

            Através destes estudos de prospecção tecnológica, foi possível constatar que o 

depósito de patentes envolvendo a utilização de materiais cerâmicos, como o gesso, 

obtidos por prototipagem rápida é recente, usando todos os termos chaves, sendo seu 

marco inicial em 2005, atingindo o número máximo de patentes em 2009 e 2018. Os 

Estados Unidos e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual são considerados os 

principais países depositários, com 3 patentes na base WIPO, cada um. Contudo, o Brasil 

não possui patentes depositadas nesta mesma base. Dentre as principais subclasses nas 

quais os documentos encontram-se alocados estão B29C, que é subclasse da área de 

operações de processamento; transporte. Sendo assim, observando os dados, sugere-se 

que a obtenção de materiais cerâmicos por prototipagem rápida é algo viável e que vem 

sendo amplamente utilizado. 
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CAPÍTULO 6 

MATERIAIS REFRATARIOS CERÂMICOS 

Millena de Cassia Sousa e Silva, Yvo Borges da Silva, Valdivânia Albuquerque do 

Nascimento 

 

RESUMO 

As cerâmicas refratárias são caracterizadas por suportarem elevadas temperaturas por 
longos períodos sem que haja deterioração significativa de suas propriedades. Por isso, 
são utilizadas como materiais de revestimentos em equipamentos de diversos setores 
industriais, cujos processos produtivos envolvem operações em temperaturas elevadas. 
Graças a estas características, os refratários atuam como revestimentos, possibilitando 
assim a produção de certos materiais em altas temperaturas. Destacam-se nas indústrias 
siderúrgicas, petroquímica, de cimento, de vidros e de não-ferrosos. Para conhecimento de 
dados científicos, realizou-se busca de patentes nas bases de patentes no Europen Patent 
Office (EPO), Unided States Patent and Trademarck (USPTO), Word Intellectual Property 
Organization (WIPO) e no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) do Brasil. 
Para os termos: ceramic and “refractory materials” and applications encontrou-se 32857 
depósitos, elas foram encontradas majoritariamente no banco de dados EPO, foram 
encontradas 53 no banco de dados WIPO, nenhum no USPTO e uma patente depositada 
no INPI mostrando que a aplicação dessa tecnologia já está em desenvolvimento.. A 
classificação internacional (CIP) abrangeu diversas áreas, a principal CIP encontrada foi: 
C04B, sobre concreto, magnésia, escoria, cimentos e suas composições. Com a busca de 
anterioridade foi possível perceber o quão importante é o uso dos biomateriais em 
cirurgias, esse tipo de material é conhecido e já começa a ser explorado. 
 

Palavras-chaves: Cerâmica, refratários, materiais 

    

1. Introdução 

 

Os materiais refratários são cerâmicas técnicas, policristalinas, normalmente 

inorgânicas e polifásicas. São estáveis volumetricamente e capazes de manter suas 

propriedades funcionais em temperaturas elevadas e condições severas de uso 

(CARNAGLIA, 1992).  

As cerâmicas refratárias são caracterizadas por suportarem elevadas temperaturas por 

longos períodos sem que haja deterioração significativa de suas propriedades. Por isso, 

são utilizadas como materiais de revestimentos em equipamentos de diversos setores 



APLICAÇÕES DE MATERIAIS CERÂMICOS AVANÇADOS 
 

45 
industriais, cujos processos produtivos envolvem operações em temperaturas elevadas 

(SAKO, 2014). 

Graças a estas características, os refratários atuam como revestimentos, possibilitando 

assim a produção de certos materiais em altas temperaturas. Destacam-se nas indústrias 

siderúrgicas, petroquímica, de cimento, de vidros e de não-ferrosos. Durante a aplicação, 

os refratários devem apresentar as seguintes funções: manter e armazenar o calor; resistir 

a solicitações mecânicas, térmicas e químicas; e suportar cargas sólidas e/ou líquidas, 

estáticas ou dinâmicas (ESCHNER, 2004). 

2. Metodologia 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

            A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos “materiais refratários” and cerâmica and aplicações, em português e 

ceramic and refractory materials and applications, em inglês. Os termos em inglês foram 

utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português foram 

utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo considerados válidos os 

documentos que apresentassem esses termos no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 

de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

3. Resultados e Discussão 

Ao final da realização da pesquisa foi possível construir a seguinte tabela com as 

quantidades de patentes encontradas nos bancos de dados utilizados e citados 

anteriormente (EPO, USPTO, WIPO, INPI), com base nos dados encontrados foi possível 

criar gráficos para analisar de forma clara e concisa os resultados obtidos. Foram gerados 

gráficos relacionados aos países nos quais as patentes foram depositadas, ao ano de 

publicação dessas patentes e de acordo com a classificação internacional. Ao utilizar todas 

as palavras chaves encontrou-se 32857 depósitos, elas foram encontradas 
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majoritariamente no banco de dados EPO, foram encontradas 53 no banco de dados 

WIPO, nenhum no USPTO e uma patente depositada no INPI mostrando que a aplicação 

dessa tecnologia já está em desenvolvimento. Os gráficos gerados são das patentes 

encontradas utilizando ceramic and “refractory materials” and applications na base WIPO.  

Tabela 1: Palavras chave utilizadas na busca de patentes. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi realizada uma busca de patentes depositadas de acordo com seu ano de 

publicação, com o objetivo de verificar a evolução anual em depósito. Na figura 1 é 

possível verificar que a primeira patente foi depositada em 2012. Percebe-se que os 

pedidos de depósitos já ocorriam depois do século XX, provando ser uma área de grande 

desenvolvimento científico e tecnológico. Nos anos seguintes ainda foram encontradas 

patentes depositadas mesmo que de forma irregular.  
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Figura 1: Patente depositada por ano, com ceramic and “refractory materials” and 

applications como palavras-chaves. 

Fonte: Autoria própria (2020). Banco de dados: WIPO. 

Um quesito importante na busca de depósitos de patentes é a Classificação 

Internacional de Patentes (CIP), que é a base para a elaboração de estatísticas sobre 

propriedade industrial, que permitam a avaliação do desempenho tecnológico em diversas 

áreas. A figuras 2 revela as principais classificações internacionais de cada patente 

deposita no WIPO. A principal CIP encontrada foi: C04B, sobre concreto, magnésia, 

escoria, cimentos e suas composições. Cada patentes estava direcionada a uma 

classificação distinta porem dentro do assunto avaliado. 

 

FIGURA 2: Classificação internacional das patentes depositadas, com ceramic and 

“refractory materials” and applications como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados WIPO. 

 

Na figura 3 está o gráfico referente a quantidades de Patentes depositadas por 

Países, podemos perceber que o país que mais possui número de patentes depositadas 

referente a materiais refratários é os Estados Unidos, provavelmente por ser uma potência 
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mundial e muito presente na tecnologia mundial e também por ter sido o primeiro pais a 

começar a depositar patentes nessa área 

 

Figura 2: Patentes depositadas por país, ceramic and “refractory materials” and 

applications como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados WIPO. 

 

4. Conclusão 

Os dados apresentados com a prospecção mostraram que o uso de materiais 

refratários já é conhecido. A disseminação desses materiais é de suma importância devido 

a sua grande relevância em aplicações tecnológicas na área de refratários. O país que 

mais possui patentes depositadas é o Estados Unidos quando relacionadas a pesquisa, as 

patentes encontradas nessa área são a respeito dos aspectos composições químicas para 

o material refratário. 

A classificação internacional abrangeu a área de materiais cerâmicos refratários. Ao 

realizar a busca com os termos ceramic and “refractory materials” and applications foi 

possível encontrar 32911 patentes que correlacione aos termos, neste sentido, considera-

se uma tecnologia já conhecida devido ao número de trabalhos já desenvolvidos na área. 
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CAPÍTULO 7 

MATERIAIS CERÂMICOS AVANÇADOS COM APLICAÇÕES CERÂMICAS 

Millena de Cassia Sousa e Silva, Yvo Borges da Silva, Valdivânia Albuquerque do 

Nascimento 

 

RESUMO 

Materiais cerâmicos podem ser definidos como sólidos inorgânicos formados por 
elementos metálicos e não metálicos ligados entre si por ligações iônicas e/ou covalentes. 
A família das cerâmicas engloba materiais como titanatos e zirconatos, os quais vêm 
ganhando um grande destaque por possuírem diversas aplicações científicas e 
tecnológicas. O primeiro passo para a fabricação de materiais cerâmicos é a conformação 
do pó cerâmico, para se obter uma forma adequada de acordo com a peça final desejada. 
Para conhecimento de dados científicos, realizou-se busca de patentes nas bases de 
patentes no Europen Patent Office (EPO), Unided States Patent and Trademarck 
(USPTO), Word Intellectual Property Organization (WIPO) e no Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual (INPI) do Brasil. Para os termos: "ceramic materials" and 
applications and electronics” foi possível encontrar 6963 patentes, 6835 depósitos no EPO, 
7 depósitos no WIPO, 121 patentes no USPTO e nenhuma no INPI, mostrando que a 
aplicação dessa tecnologia já está em desenvolvimento. A classificação internacional (CIP) 
abrangeu diversas, a principal CIP encontradas foram: H01J, sobre centelhadores; 
lâmpadas de arco com eletrodos extinguíveis e aceleradores de partículas. Com a busca 
de anterioridade foi possível perceber o quão importante é o uso dos biomateriais em 
cirurgias, esse tipo de material é conhecido e já começa a ser explorado. 
Palavras-chaves: Materiais, cerâmica, eletrônicos  
 
   

1. Introdução 

 

Materiais cerâmicos podem ser definidos como sólidos inorgânicos formados por 

elementos metálicos e não metálicos ligados entre si por ligações iônicas e/ou covalentes. 

A família das cerâmicas engloba materiais como titanatos e zirconatos, os quais vêm 

ganhando um grande destaque por possuírem diversas aplicações científicas e 

tecnológicas (BOCHU, 1979). 

O primeiro passo para a fabricação de materiais cerâmicos é a conformação do pó 

cerâmico, para se obter uma forma adequada de acordo com a peça final desejada. A 

conformação pode ser definida como um método ou um conjunto de métodos, que visam 

dar ao pó cerâmico, um formato preliminar e uma resistência mecânica compatível com as 

operações pelas quais deverá passar o corpo a verde, antes de ir para ao forno e ser 
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sinterizado. O corpo a verde é a peça já conformada, mas que ainda não foi submetida a 

nenhum tratamento térmico a altas temperaturas visando à consolidação final com redução 

da porosidade (HANNINK, 2000). 

A adição de diferentes dopantes, bem como a realização de tratamentos térmicos 

em atmosfera oxidante e redutora, influenciam na densificação, tamanho médio de grãos e 

nas propriedades elétricas da cerâmica varistora a base de SnO2 (CASSIA, 2001) 

2. Metodologia 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

            A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos ”material cerâmico” and aplicações and eletrônicos, em português e 

"ceramic materials" and applications and electronics, em inglês. Os termos em inglês foram 

utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português foram 

utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo considerados válidos os 

documentos que apresentassem esses termos no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 

de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

3. Resultados e Discussão 

Ao final da realização da pesquisa foi possível construir a seguinte tabela com as 

quantidades de patentes encontradas nos bancos de dados utilizados e citados 

anteriormente (EPO, USPTO, WIPO, INPI), com base nos dados encontrados foi possível 

criar gráficos para analisar de forma clara e concisa os resultados obtidos. Foram gerados 

gráficos relacionados aos países nos quais as patentes foram depositadas, ao ano de 

publicação dessas patentes e de acordo com a classificação internacional. Ao utilizar todas 

as palavras chaves "ceramic materials" and applications and electronics” foi possível 

encontrar 6963 patentes, 6835 depósitos no EPO, 7 depósitos no WIPO, 121 patentes no 

USPTO e nenhuma no INPI, mostrando que a aplicação dessa tecnologia já está em 
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desenvolvimento. Os gráficos gerados são das patentes encontradas utilizando "ceramic 

materials" and applications and electronics na base WIPO.  

Tabela 1: Palavras chave utilizadas na busca de patentes. 

Palavras-chave EPO WIPO USPTO INPI 

"ceramic materials" 125198 7792 1029 61 

"ceramic materials" 

and applications 

52497 250 671 1 

"ceramic materials" 

and applications 

and electronics 

6835 7 121 0 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Foi realizada uma busca de patentes depositadas de acordo com seu ano de 

publicação, com o objetivo de verificar a evolução anual em depósito. Na figura 1 é 

possível verificar que a primeira patente foi depositada em 2011 Percebe-se que os 

pedidos de depósitos já ocorriam depois do século XX, provando ser uma área de grande 

desenvolvimento científico e tecnológico. Nos anos seguintes ainda foram encontradas 

patentes depositadas mesmo que em pouca quantidade.  

 

Figura 1: Patente depositada por ano, com "ceramic materials" and applications and 

electronics como palavras-chaves. 

Fonte: Autoria própria (2020). Banco de dados: WIPO. 
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Um quesito importante na busca de depósitos de patentes é a Classificação 

Internacional de Patentes (CIP), que é a base para a elaboração de estatísticas sobre 

propriedade industrial, que permitam a avaliação do desempenho tecnológico em diversas 

áreas. A figuras 2 revela as principais classificações internacionais de cada patente 

deposita no WIPO. As principais CIP encontradas foram: H01J, sobre centelhadores; 

lâmpadas de arco com eletrodos extinguíveis e aceleradores de partículas. Cada patentes 

estava direcionada a uma classificação distinta porem dentro do assunto avaliado. 

 

FIGURA 2: Classificação internacional das patentes depositadas, com "ceramic materials" 

and applications and electronics como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados WIPO. 

Na figura 3 está o gráfico referente a quantidades de Patentes depositadas por 

Países, podemos perceber que o país que mais possui número de patentes depositadas 

referente a cerâmicas com aplicações eletrônicas é a China, provavelmente por ser uma 

potência mundial e muito presente na tecnologia mundial e também por ter sido o primeiro 

pais a começar a depositar patentes nessa área 
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Figura 2: Patentes depositadas por país, "ceramic materials" and applications and 

electronics como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados WIPO. 

 

4. Conclusão 

Os dados apresentados com a prospecção mostraram que o uso cerâmica em 

eletrônicos já é conhecido e já possuem estudos sobre o assunto. A disseminação desses 

materiais é de suma importância devido a sua grande relevância em aplicações 

tecnológicas na área tecnológicas. O país que mais possui patentes depositadas é a China 

quando relacionadas a pesquisa, as patentes encontradas nessa área são a respeito dos 

aspectos elétricos básicos. 

A classificação internacional abrangeu a área de eletrônica. Ao realizar a busca com 

os termos "ceramic materials" and applications and electronics” foi possível encontrar 6963 

patentes que correlacione aos termos, neste sentido, considera-se importante a 

disseminação dessa tecnologia devido ao número de trabalhos já desenvolvidos na área. 
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CAPÍTULO 8 

CERÂMICA AVANÇADA APLICADA EM FIBRA ÓPTICA 

Millena de Cassia Sousa e Silva, Yvo Borges da Silva, Valdivânia Albuquerque do 

Nascimento 

 

RESUMO 

As fibras são classificadas em monomodo e multimodo. “Cada modo é um padrão de 
campos elétricos e magnéticos, que se repete ao longo da fibra em intervalos iguais”. 
Inicia-se a descrição do canal de comunicação no qual foca-se o presente estudo, a fibra, 
partindo do modelo mais usual e amplamente conhecido, é um guia de onda dielétrico com 
um núcleo cilíndrico rodeado por uma casca com índice de refração menor. Para 
conhecimento de dados científicos, realizou-se busca de patentes nas bases de patentes 
no Europen Patent Office (EPO), Unided States Patent and Trademarck (USPTO), Word 
Intellectual Property Organization (WIPO) e no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 
(INPI) do Brasil. Para os termos: "advanced ceramics" and applications and "fiber optics” 
encontrou-se 13 depósitos, elas foram encontradas majoritariamente no banco de dados 
EPO, mostrando que a aplicação dessa tecnologia já está em desenvolvimento. A 
classificação internacional (CIP) abrangeu diversas áreas As principais CIP encontradas 
foram: C01B, sobre fermentação ou processos usando enzimas para a preparação de 
elementos ou de compostos inorgânicos exceto dióxido de carbono.Com a busca de 
anterioridade foi possível perceber o quão importante é o uso dos biomateriais em 
cirurgias, esse tipo de material é conhecido e já começa a ser explorado. 
 
Palavras-chaves: cerâmica, fibra óptica    
 

1. Introdução 

 

Com relação à propagação de ondas, as fibras são classificadas em monomodo e 

multimodo. “Cada modo é um padrão de campos elétricos e magnéticos, que se repete ao 

longo da fibra em intervalos iguais” (KEISER, 2014). 

Inicia-se a descrição do canal de comunicação no qual foca-se o presente estudo, a 

fibra, partindo do modelo mais usual e amplamente conhecido, é um guia de onda 

dielétrico com um núcleo cilíndrico rodeado por uma casca com índice de refração menor. 

A luz se propaga no interior da fibra óptica fundamentalmente baseada no princípio de 

reflexão total (KEISER, 2014). 

Quando se pensa numa fibra óptica conclui-se que a mesma deve ser fina e flexível, 

ter transparência óptica em certo comprimento de onda e deve respeitar a condição da 



APLICAÇÕES DE MATERIAIS CERÂMICOS AVANÇADOS 
 

57 
pequena diferença nos índices de refração da casca e do núcleo. E assim, chega-se aos 

dois materiais comumente utilizados para fabricação de fibras, vidro e plástico 

(CARVALHO, 2015).  

2. Metodologia 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

            A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos “cerâmica avançada” and aplicações and “fibra optica”, em português e 

"advanced ceramics" and applications and "fiber optics", em inglês. Os termos em inglês 

foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em português foram 

utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo considerados válidos os 

documentos que apresentassem esses termos no título e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 

de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

3. Resultados e Discussão 

Ao final da realização da pesquisa foi possível construir a seguinte tabela com as 

quantidades de patentes encontradas nos bancos de dados utilizados e citados 

anteriormente (EPO, USPTO, WIPO, INPI), com base nos dados encontrados foi possível 

criar gráficos para analisar de forma clara e concisa os resultados obtidos. Foram gerados 

gráficos relacionados aos países nos quais as patentes foram depositadas, ao ano de 

publicação dessas patentes e de acordo com a classificação internacional. Ao utilizar todas 

as palavras chaves encontrou-se 13 depósitos, elas foram encontradas majoritariamente 

no banco de dados EPO, mostrando que a aplicação dessa tecnologia já está em 

desenvolvimento. Os gráficos gerados são das patentes encontradas utilizando "advanced 

ceramics" and applications and "fiber optics" na base EPO.  
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Tabela 1: Palavras chave utilizadas na busca de patentes. 

PALAVRAS-

CHAVE 

EPO WIPO USPTO INPI 

"advanced 

ceramics" 

2064 508 7 0 

"advanced 

ceramics" 

and 

applications 

1197 20 4 0 

"advanced 

ceramics" 

and 

applications 

and "fiber 

optics" 

13 0 0 0 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Foi realizada uma busca de patentes depositadas de acordo com seu ano de 

publicação, com o objetivo de verificar a evolução anual em depósito. Na figura 1 é 

possível verificar que a primeira patente foi depositada em 1986. Percebe-se que os 

pedidos de depósitos já ocorriam antes do século XX, provando ser uma área de grande 

desenvolvimento científico e tecnológico. Nos anos seguintes ainda foram encontradas 

patentes depositadas mesmo que em pouca quantidade.  
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Figura 1: Patente depositada por ano, com "advanced ceramics" and applications and 

"fiber optics" como palavras-chaves. 

Fonte: Autoria própria (2020). Banco de dados: EPO. 

 

Um quesito importante na busca de depósitos de patentes é a Classificação 

Internacional de Patentes (CIP), que é a base para a elaboração de estatísticas sobre 

propriedade industrial, que permitam a avaliação do desempenho tecnológico em diversas 

áreas. A figuras 2 revela as principais classificações internacionais de cada patente 

deposita no WIPO. As principais CIP encontradas foram: C01B, sobre fermentação ou 

processos usando enzimas para a preparação de elementos ou de compostos inorgânicos 

exceto dióxido de carbono. Cada patentes estava direcionada a uma classificação distinta 

porem dentro do assunto avaliado. 
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FIGURA 2: Classificação internacional das patentes depositadas, com "advanced 

ceramics" and applications and "fiber optics" como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados EPO. 

Na figura 3 está o gráfico referente a quantidades de Patentes depositadas por 

Países, podemos perceber que o país que mais possui número de patentes depositadas 

referente a cerâmica aplicada em fibra óptica é os Estados Unidos, provavelmente por ser 

uma potência mundial e muito presente na tecnologia mundial e também por ter sido o 

primeiro pais a começar a depositar patentes nessa área 

 

Figura 2: Patentes depositadas por país, "advanced ceramics" and applications and "fiber 

optics" como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados EPO. 
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4. Conclusão 

Os dados apresentados com a prospecção mostraram que o uso cerâmicas em 

fibras opticas já é conhecido e já possuem estudos sobre o assunto, porem possui poucas 

patentes depositadas, tornando essa área de aplicação inovadora. A disseminação desses 

materiais é de suma importância devido a sua grande relevância em aplicações 

tecnológicas na área de eletrônicos. O país que mais possui patentes depositadas é o 

Estados Unidos quando relacionadas a pesquisa, as patentes encontradas nessa área são 

a respeito dos aspectos tecnológicos da área de telecomunicações. 

A classificação internacional abrangeu a área de elementos não metálicos e seus 

compostos. Ao realizar a busca com os termos "advanced ceramics" and applications and 

"fiber optics" foi possível encontrar 13 patentes que correlacione aos termos, neste sentido, 

considera-se importante a disseminação dessa tecnologia devido ao número de trabalhos 

já desenvolvidos na área. 
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CAPÍTULO 9 

APLICAÇÃO DE ISOLADORES ELETRICOS DE CERÂMICA AVANÇADA 

Millena de Cassia Sousa e Silva, Yvo Borges da Silva, Valdivânia Albuquerque do 

Nascimento 

 

RESUMO 

Quando um material é submetido a uma diferença de potencial, é estabelecida uma 
corrente elétrica entre os seus terminais, que é caracterizada pelo movimento das cargas 
de elétrons livres em seu interior. Durante esse movimento desordenado, vários elétrons 
chocam-se uns com os outros e com os átomos que constituem o condutor (normalmente 
algum metal), dificultando a passagem da corrente elétrica. Este fenômeno é denominado 
resistência elétrica. Para conhecimento de dados científicos, realizou-se busca de patentes 
nas bases de patentes no Europen Patent Office (EPO), Unided States Patent and 
Trademarck (USPTO), Word Intellectual Property Organization (WIPO) e no Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) do Brasil. Para os termos: "ceramic materials" 
and applications and insulators and electrics encontrou-se apenas 15 patentes no banco 
de dados WIPO, mostrando que a aplicação dessa tecnologia já está em desenvolvimento. 
A classificação internacional (CIP) abrangeu diversas áreas a principal CIP encontradas 
foram: C04B, sobre vidro-cerâmica desvitrificado; ligas baseadas em metais 
refratários.Com a busca de anterioridade foi possível perceber o quão importante é o uso 
dos biomateriais em cirurgias, esse tipo de material é conhecido e já começa a ser 
explorado. 
 
Palavras-chaves: cerâmica, isolante.  
   
 

1. Introdução 

Os materiais isolantes, ao contrário dos condutores, caracterizam-se por terem 

pouquíssimos elétrons livres, de modo que eles não permitem facilmente, a condução da 

eletricidade, oferecendo bastante resistência a ela (CRUZ e ANICETO, 2011). 

Quando um material é submetido a uma diferença de potencial, é estabelecida uma 

corrente elétrica entre os seus terminais, que é caracterizada pelo movimento das cargas 

de elétrons livres em seu interior. Durante esse movimento desordenado, vários elétrons 

chocam-se uns com os outros e com os átomos que constituem o condutor (normalmente 

algum metal), dificultando a passagem da corrente elétrica. Este fenômeno é denominado 

resistência elétrica (SARAIVA, 1988).  

Os isoladores elétricos usados em linhas de transmissão e redes de distribuição 

elétrica, são dispositivos que tem a principal finalidade de assegurar o isolamento dos 
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condutores entre si e a terra, além de serem responsáveis pelos esforços mecânicos de 

sustentação e fixação dos mesmos (FUCHS, 1977). 

As porcelanas são cerâmicas produzidas com matérias-primas naturais e utilizadas 

na fabricação de uma grande variedade de produtos, para aplicação na indústria 

eletroeletrônica. Os isoladores elétricos de porcelana estão classificados no segmento 

chamado de “cerâmica branca” e para a sua fabricação, são utilizados os seguintes 

componentes principais: o quartzo, feldspato, argila, caulim e alumina (CETESB, 2006). 

2. Metodologia 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

            A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos "materiais ceramicos" and aplicações and isoladores and elétricos”, em 

português e "ceramic materials" and applications and insulators and electrics, em inglês. 

Os termos em inglês foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os 

termos em português foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, 

sendo considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos no título 

e/ou resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 

de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

3. Resultados e Discussão 

Ao final da realização da pesquisa foi possível construir a seguinte tabela com as 

quantidades de patentes encontradas nos bancos de dados utilizados e citados 

anteriormente (EPO, USPTO, WIPO, INPI), com base nos dados encontrados foi possível 

criar gráficos para analisar de forma clara e concisa os resultados obtidos. Foram gerados 

gráficos relacionados aos países nos quais as patentes foram depositadas, ao ano de 

publicação dessas patentes e de acordo com a classificação internacional. Ao utilizar todas 

as palavras chaves encontrou-se apenas 15 patentes no banco de dados WIPO, 
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mostrando que a aplicação dessa tecnologia já está em desenvolvimento. Os gráficos 

gerados são das patentes encontradas utilizando "ceramic materials" and applications and 

insulators and electrics na base WIPO.  

Tabela 1: Palavras chave utilizadas na busca de patentes. 

Palavras-chave EPO WIPO USPTO INPI 

"ceramic materials" 125198 284466 1029 61 

"ceramic materials" 

and applications 

52497 33 671 1 

"ceramic materials" 

and applications 

and insulators 

2673 16 30 0 

"ceramic materials" 

and applications 

and insulators and 

electrics 

0 15 0 0 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 

Foi realizada uma busca de patentes depositadas de acordo com seu ano de 

publicação, com o objetivo de verificar a evolução anual em depósito. Na figura 1 é 

possível verificar que a primeira patente foi depositada em 2010. Percebe-se que os 

pedidos de depósitos já ocorriam depois do século XX, provando ser uma área de grande 

desenvolvimento científico e tecnológico. Nos anos seguintes ainda foram encontradas 

patentes depositadas mesmo que de forma irregular.  
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Figura 1: Patente depositada por ano, com "ceramic materials" and applications and 

insulators and electrics como palavras-chaves. 

Fonte: Autoria própria (2020). Banco de dados: WIPO. 

Um quesito importante na busca de depósitos de patentes é a Classificação 

Internacional de Patentes (CIP), que é a base para a elaboração de estatísticas sobre 

propriedade industrial, que permitam a avaliação do desempenho tecnológico em diversas 

áreas. A figuras 2 revela as principais classificações internacionais de cada patente 

deposita no WIPO. As principais CIP encontradas foram: C04B, sobre vidro-cerâmica 

desvitrificado; ligas baseadas em metais refratários. Cada patentes estava direcionada a 

uma classificação distinta porem dentro do assunto avaliado. 
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FIGURA 2: Classificação internacional das patentes depositadas, com "ceramic materials" 

and applications and insulators and electrics como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados WIPO. 

Na figura 3 está o gráfico referente a quantidades de Patentes depositadas por Países, 

podemos perceber que o país que mais possui número de patentes depositadas referente 

a isolantes elétricos é o Reino Unido, provavelmente por ser uma potência mundial e muito 

presente na tecnologia mundial e também por ter sido o primeiro pais a começar a 

depositar patentes nessa área 

 

Figura 2: Patentes depositadas por país, "ceramic materials" and applications and 

insulators and electrics como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados WIPO. 
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4. Conclusão 

  Os dados apresentados com a prospecção mostraram que o uso de cerâmicas em 

isolantes já é conhecido e já possuem estudos sobre o assunto, porem possui poucas 

patentes depositadas, tornando essa área de aplicação inovadora. A disseminação desses 

materiais é de suma importância devido a sua grande relevância em aplicações 

tecnológicas na área de isolantes elétricos. O país que mais possui patentes depositadas é 

o Reino Unido quando relacionadas a pesquisa, as patentes encontradas nessa área são a 

respeito dos aspectos sobre vidro-cerâmica desvitrificado; ligas baseadas em metais 

refratários. 

A classificação internacional abrangeu a área de cerâmicas isolantes. Ao realizar a busca 

com os termos "ceramic materials" and applications and insulators and electrics foi possível 

encontrar 15 patentes que correlacione aos termos, neste sentido, considera-se importante 

a disseminação dessa tecnologia devido ao número de trabalhos já desenvolvidos na área. 
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CAPÍTULO 10 

MATERIAIS CERÂMICOS SUPERCONDUTORES 

Millena de Cassia Sousa e Silva, Yvo Borges da Silva, Valdivânia Albuquerque do 

Nascimento 

 

RESUMO 

Supercondutores são materiais que perdem a resistência à corrente elétrica quando estão 
abaixo de uma certa temperatura. A compreensão dos complexos mecanismos que levam 
alguns materiais a se comportarem como supercondutores vem intrigando os cientistas há 
quase um século. Os supercondutores são divididos em dois tipos, de acordo com suas 
propriedades específicas. Para conhecimento de dados científicos, realizou-se busca de 
patentes nas bases de patentes no Europen Patent Office (EPO), Unided States Patent 
and Trademarck (USPTO), Word Intellectual Property Organization (WIPO) e no Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) do Brasil. Para os termos: "advanced ceramics" 
and applications and superconductors encontrou-se 17 patentes no banco de dados EPO, 
137 depositos no banco de dados WIPO e nenhuma no INPI e USPTO, mostrando que a 
aplicação dessa tecnologia já está em desenvolvimento. A classificação internacional (CIP) 
abrangeu diversas áreas principais CIP encontradas foram: C01B, sobre fermentação ou 
processos usando enzimas para a preparação de elementos ou de compostos inorgânicos 
exceto dióxido de carbono. Cada patentes estava direcionada a uma classificação distinta 
porem dentro do assunto avaliado. Com a busca de anterioridade foi possível perceber o 
quão importante é o uso dos biomateriais em cirurgias, esse tipo de material é conhecido e 
já começa a ser explorado. 
 
Palavras-chaves: cerâmica, supercondutor. 
 

1. Introdução 

Supercondutores são materiais que perdem a resistência à corrente elétrica quando 

estão abaixo de uma certa temperatura. A compreensão dos complexos mecanismos que 

levam alguns materiais a se comportarem como supercondutores vem intrigando os 

cientistas há quase um século (ONNES, 1991). 

Os supercondutores são divididos em dois tipos, de acordo com suas propriedades 

específicas. Os supercondutores do Tipo 1 são formados principalmente pelos metais e por 

algumas ligas e, em geral, são condutores de eletricidade à temperatura ambiente. Eles 

possuem um Tc extremamente baixo, que, segundo a teoria BCS, seria necessário para 

diminuir as vibrações dos átomos do cristal e permitir o fluxo sem dificuldades dos elétrons 

pelo material, produzindo assim a supercondutividade. Os supercondutores desse tipo 
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foram os primeiros a serem descobertos e os cientistas verificaram que a transição para o 

estado supercondutor a baixa temperatura tinha características peculiares: ela acontecia 

abruptamente. Já os supercondutores do Tipo 2 são formados por ligas metálicas e outros 

compostos. As exceções são os metais puros, Vanádio (V), Tecnécio (Tc) e Nióbio (Nb). 

Em geral, as temperaturas críticas associadas a eles são muito mais altas que as dos 

supercondutores do Tipo 1, como é o caso das cerâmicas baseadas em óxidos de cobre 

(BEDNORZ, 1986). 

2. Metodologia 

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes 

depositados no European Patent Office (EPO), na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), no United States Patent and Trademark Office (USPTO) e no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI).  

            A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2020 e foram utilizados como palavras-

chave os termos "cerâmica avançada" and aplicações and supercondutores, em português 

e "advanced ceramics" and applications and superconductors, em inglês. Os termos em 

inglês foram utilizados para as bases internacionais, enquanto que os termos em 

português foram utilizados para a busca de documentos em base nacional, sendo 

considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos no título e/ou 

resumo. 

Para a verificação da evolução anual de depósito de patentes, foi realizado uma 

busca de patentes depositadas por ano. Também foi realizado a avaliação da distribuição 

de patentes por país depositário e por Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Foram analisados todos os pedidos de patente existentes até o presente momento. 

3. Resultados e Discussão 

Ao final da realização da pesquisa foi possível construir a seguinte tabela com as 

quantidades de patentes encontradas nos bancos de dados utilizados e citados 

anteriormente (EPO, USPTO, WIPO, INPI), com base nos dados encontrados foi possível 

criar gráficos para analisar de forma clara e concisa os resultados obtidos. Foram gerados 

gráficos relacionados aos países nos quais as patentes foram depositadas, ao ano de 

publicação dessas patentes e de acordo com a classificação internacional. Ao utilizar todas 

as palavras chaves encontrou-se 17 patentes no banco de dados EPO, 137 depositos no 



APLICAÇÕES DE MATERIAIS CERÂMICOS AVANÇADOS 
 

70 
banco de dados WIPO e nenhuma no INPI e USPTO, mostrando que a aplicação dessa 

tecnologia já está em desenvolvimento. Os gráficos gerados são das patentes encontradas 

utilizando "advanced ceramics" and applications and superconductors na base EPO.  

Tabela 1: Palavras chave utilizadas na busca de patentes. 

Palavras-chave EPO WIPO USPTO INPI 

"advanced 

ceramics" 

2064 3809 7 0 

"advanced 

ceramics" and 

applications 

1997 3281 4 0 

"advanced 

ceramics" and 

applications and 

superconductors 

17 137 0 0 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 

Foi realizada uma busca de patentes depositadas de acordo com seu ano de 

publicação, com o objetivo de verificar a evolução anual em depósito. Na figura 1 é 

possível verificar que a primeira patente foi depositada em 1990. Percebe-se que os 

pedidos de depósitos já ocorriam antes do século XX, provando ser uma área de grande 

desenvolvimento científico e tecnológico. Nos anos seguintes ainda foram encontradas 

patentes depositadas mesmo que em pouca quantidade.  
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Figura 1: Patente depositada por ano, com "advanced ceramics" and applications and 

superconductors como palavras-chaves. 

Fonte: Autoria própria (2020). Banco de dados: EPO. 

Um quesito importante na busca de depósitos de patentes é a Classificação 

Internacional de Patentes (CIP), que é a base para a elaboração de estatísticas sobre 

propriedade industrial, que permitam a avaliação do desempenho tecnológico em diversas 

áreas. A figuras 2 revela as principais classificações internacionais de cada patente 

deposita no WIPO. As principais CIP encontradas foram: C01B, sobre fermentação ou 

processos usando enzimas para a preparação de elementos ou de compostos inorgânicos 

exceto dióxido de carbono. Cada patentes estava direcionada a uma classificação distinta 

porem dentro do assunto avaliado. 
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FIGURA 2: Classificação internacional das patentes depositadas, com "advanced 

ceramics" and applications and superconductors como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados EPO. 

Na figura 3 está o gráfico referente a quantidades de Patentes depositadas por Países, 

podemos perceber que o país que mais possui número de patentes depositadas referente 

a supercondutores é os Estados Unidos, provavelmente por ser uma potência mundial e 

muito presente na tecnologia mundial e também por ter sido o primeiro pais a começar a 

depositar patentes nessa área 

 

Figura 2: Patentes depositadas por país, "advanced ceramics" and applications and 

superconductors como palavras-chaves. 

FONTE: Autoria própria (2020). Banco de dados EPO. 
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4. Conclusão 

 Os dados apresentados com a prospecção mostraram que o uso de cerâmicas para 

supercondutores já é conhecido e já possuem estudos sobre o assunto, porem possui 

poucas patentes depositadas, tornando essa área de aplicação inovadora. A disseminação 

desses materiais é de suma importância devido a sua grande relevância em aplicações 

tecnológicas na área elementos metálicos e não-metálicos. O país que mais possui 

patentes depositadas é o Estados Unidos quando relacionadas a pesquisa, as patentes 

encontradas nessa área são a respeito dos aspectos de produção de peças utilizadas em 

supercondutores. 

A classificação internacional abrangeu a área de elementos não metálicos e seus 

compostos. Ao realizar a busca com os termos "advanced ceramics" and applications and 

superconductors foi possível encontrar 154 patentes que correlacione aos termos, neste 

sentido, considera-se importante a disseminação dessa tecnologia devido ao número de 

trabalhos já desenvolvidos na área. 
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