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❑ DESENVOLVIMENTO DE ROBÔS AGRÍCOLAS 

AUTÔNOMOS PARA LEVAR A CAMPO 

INSTRUMENTAÇÃO MINIMAMENTE INVASIVA  

• Setor Agropecuário é essencial para a 

economia Brasileira, mas ainda tem muitos 

desafios a serem enfrentados.

• Nessa linha, desenvolvemos protótipos de 

robôs terrestres e aéreos autônomos que 

levam à plantação sensores inteligentes para 

detectar doenças e caracterizar propriedades 

do solo e de plantas sem a necessidade de 

coletar amostras a serem analisadas depois em 

laboratório.
Fotos: Arquivo do Laboratório de Mecatrônica do SEM-EESC-USP
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❑ DESENVOLVIMENTO DE ROBÔS AGRÍCOLAS 

AUTÔNOMOS PARA LEVAR A CAMPO 

INSTRUMENTAÇÃO MINIMAMENTE INVASIVA  

• Todas as medidas e análises são feitas no local 

e com dados georreferenciados. 

• Para diferentes culturas, tem-se diferentes 

requisitos de projeto e, como resultado, 

diferentes robôs.

• São empregadas técnicas de Inteligência 

Artificial.

Fotos: Arquivo do Laboratório de Mecatrônica do SEM-EESC-USP
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❑ DESENVOLVIMENTO DE ROBÔS AGRÍCOLAS 

AUTÔNOMOS PARA LEVAR A CAMPO 

INSTRUMENTAÇÃO MINIMAMENTE INVASIVA  

• Esta pesquisa é desenvolvida em parceria entre a 

EMBRAPA Instrumentação, Lab. de Mecatrônica e NEPAS 

(EESC-USP), UIUC-ABE (EUA), Earthsense e o Centro de 

Pesquisa em Ótica e Fotônica - CePOF (IFSC-USP). A 

Pesquisa conta com financiamento da CAPES, CNPq, 

FAFQ, FAPESP, FINEP e EMBRAPII.

• Contato:  Prof. Marcelo Becker - becker@sc.usp.br



ANÁLISE DE EDIFÍCIOS DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL EM 

SITUAÇÃO DE INCÊNDIO 
Contato:  

Eng. DAVI FAGUNDES LEAL

daviusp@sc.usp.br

Prof. JORGE MUNAIAR NETO

jmunaiar@sc.usp.br
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 EDIFÍCIOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL

• Não possuem vigas e pilares

• Sua estrutura é formada pelas próprias paredes

• As paredes são construídas com blocos de alta 

resistência

• Sistema construtivo muito utilizado no Brasil
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 AÇÃO DO FOGO EM EDIFÍCIOS

• Reduz a resistência e a rigidez da estrutura

• Pode levar o prédio ao colapso total

 ALVENARIA ESTRUTURAL EM 

SITUAÇÃO DE INCÊNDIO

• Tema pouco estudado no Brasil e no mundo

• As normas brasileiras não contemplam essa 

situação

 OBJETIVO GERAL DA PESQUISA

• Investigar o desempenho da 

alvenaria estrutural em altas 

temperaturas

Resistência 

ao fogo

Comportamento 

termoestrutural

Variação da 

temperatura 

no interior 

da parede
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 A PESQUISA ENVOLVE ESTUDOS EXPERIMENTAIS E SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

ANÁLISE EXPERIMENTAL ANÁLISE COMPUTACIONAL

- Laboratório de Estruturas da EESC/USP

- Ensaios térmicos em forno industrial

- Ensaios mecânicos pós-fogo

- Utilização do software Abaqus®

- Simulação de incêndio na alvenaria

- Complemento aos ensaios experimentais



PROJETO E OTIMIZAÇÃO DE 

ESTRUTURAS PERIÓDICAS PARA 

APRIMORAMENTO DE DESEMPENHO 

VIBROACÚSTICO
Contato:  

Prof. CARLOS DE MARQUI JUNIOR

demarqui@sc.usp.br
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 PROJETO E OTIMIZAÇÃO DE ESTRUTURAS PERIÓDICAS PARA 

APRIMORAMENTO DE DESEMPENHO VIBROACÚSTICO – ENVIBRO -

Projeto Temático FAPESP 2018/15894-0

 Cristais fonônicos e metamateriais possuem propriedades 

que não são observadas em materiais naturais, podendo 

reorganizar propagação de ondas, realizar mecanismos 

similares a diodos, apresentar bandgaps.

 Propiciam o controle/isolamento de ruído e vibração; 

guiagem, refração e focalização de ondas, e colheita de 

energia com aplicações em engenharia aeroespacial, 

mecânica e mecatrônica e também na área de saúde.

 Pesquisamos sistemas adaptativos e sintonizáveis 

utilizando materiais inteligentes (piezelétricos e ligas com 

memória de forma)

 O QR code ao lado conduz ao site do projeto com mais 

detalhes.

Carlos De Marqui Junior – demarqui@sc.usp.br

http://envibro.eesc.usp.br/
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 ENVIBRO 

 Figura (a) - Metamaterial piezelétrico 

adaptativo, produzindo uma faixa ampla de frequências 

com atenuação de vibração e podendo propiciar isoladores 

de vibração em sistemas mecânicos e aeroespaciais. 

 Figura (b) - Metaestrutura com absorvedores de liga com 

memória de forma cuja resposta é dependente da 

temperatura.

 Figura (c) - Metamateriais de membrana adaptativos, como 

mostrado na propiciam soluções inovadoras para controle 

de ruído na indústria automotiva e aeroespacial.

 Figura (d) - Localização no espaço/tempo de energia de 

vibração através da modulação de propriedades elétricas de 

células piezelétricas em um metamaterial programável. 

Aplicações envolvem sensoriamento, monitoramento de 

sistemas e colheita de energia para aplicações em mecânica 

e aeroespacial.

Carlos De Marqui Junior – demarqui@sc.usp.br

http://envibro.eesc.usp.br/

(a) (b)

(c)

(d)
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 ENVIBRO 

 Ressonadores inteligentes periódicos são 

capazes de aumentar a banda de atenuação de 

vibração em estruturas (e)

 Robôs flexíveis, inspirados na natureza com 

materiais inteligentes distribuídos (f), buscam 

aumentar a manobrabilidade em um dispositivo 

leve e eficiente.

 Rotores (quasi-) periódicos apresentam bandas 

de atenuação (g). Modelos mostram a relação 

entre velocidade e largura da banda de 

atenuação e permitem prever seu 

comportamento dinâmico. 

Carlos De Marqui Junior – demarqui@sc.usp.br

atenuação

de vibração

(e)

(f)

rotor (quasi-) periódico

(g)

MAIS INFORMAÇÕES EM HTTP://ENVIBRO.EESC.USP.BR/



EFEITOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

SUPERFICIAL NA MOBILIZAÇÃO DE 

CONTAMINANTES E NA COMUNIDADE 

MICROBIANA EM DEPÓSITO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS DESATIVADO
Contato:  

Dra. ALICE KIMIE MARTINS MORITA

akmmorita@gmail.com

Prof. EDSON WENDLAND

ew@sc.usp.br
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 EFEITOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO SUPERFICIAL NA MOBILIZAÇÃO DE 

CONTAMINANTES E NA COMUNIDADE MICROBIANA EM DEPÓSITO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESATIVADO

• Buscou-se avaliar a efetividade de impermeabilização superficial na mitigação 

dos impactos gerados por depósito de resíduos sólidos urbanos desativado (lixão) 

no município de São Carlos-SP. 

• Foram realizadas análises físico-químicas e microbiológicas 

(sequenciamento do RNAr 16S) de amostras de lixiviado e de resíduos 

aterrados, em etapas anterior e posterior à impermeabilização. 

• Tomografias elétricas foram realizadas complementarmente, visando 

auxiliar na avaliação da mobilização de contaminantes nas duas etapas. 

• Adicionalmente, avaliou-se a área de influência do depósito, com condução de 

ensaios geofísicos na área de entorno, análise físico-química de amostras de 

águas subterrâneas e superficiais e ensaios ecotoxicológicos, permitindo a 

construção de modelos conceituais e a verificação da efetividade da atenuação 

natural na remediação da pluma de contaminantes. 

Alice Kimie Martins Morita, akmmorita@gmail.com 

Professor Edson Wendland, ew@sc.usp.br
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RESULTADOS E CONCLUSÃO 
• As concentrações de poluentes nos 

poços de monitoramento 

permaneceram estáveis ao longo de 

20 anos, sem indícios de depleção, e 

os metais Pb e Co puderam ser 

encontrados a distâncias de 200 m do 

depósito, mostrando sua mobilidade 

nas condições ácidas encontradas em 

zonas de recarga do Aquífero 

Guarani. 

• Os ensaios geofísicos mostraram a 

evolução da pluma de contaminantes 

após 20 anos do fechamento do 

depósito, atingindo cerca de 200 m de 

distância do mesmo e 60 m de 

profundidade. 
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RESULTADOS E CONCLUSÃO 
• A cobertura superficial não se mostrou efetiva na redução do volume 

de lixiviado produzido, mas permitiu a criação de condições redutoras 

na região imediatamente abaixo da impermeabilização, contribuindo 

para a precipitação de metais como Pb, Cd, Ni, Co, As e Zn na forma 

de minerais sulfetados e favorecendo a sua imobilização. 

• A ocorrência de respiração anaeróbia com a utilização de NO3, Fe (III) 

e Mn (IV) como aceptores de elétrons pôde ser verificada pelo 

aumento das concentrações de NH4, Fe (II) e Mn (II) na região 

impermeabilizada. 

• Conclui-se que a impermeabilização superficial de depósitos de 

resíduos sólidos urbanos antigos traz benefícios para a redução da 

mobilidade de contaminantes, e que medidas de intervenção ainda 

são necessárias nessas áreas.



MANUFATURA ADITIVA

( IMPRESSÃO 3D )

EM METAIS
Contato:  

Prof. REGINALDO TEIXEIRA COELHO

rtcoelho@sc.usp.br



A possibilidade de 
RECRIAR 

objetos tridimensionais SEMPRE 
desperta a imaginação humana



PARA CRIAR A IMPRESSORA 3D JUNTAMOS:
- Pó metálico (45- 150 mm)
- Laser (1,5 kW)
- Máquina-ferramenta (ROMI D800)
- Programa CNC (criação open source)



Com as impressoras 3D criadas no Brasil 
o limite agora é a SUA imaginação
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MANUFATURA ADITIVA 

(IMPRESSÃO 3D) EM METAIS

Uma parceria entre EESC-USP

Indústrias ROMI S.A.

Hybrid Manufacturing 

Technology

Máquina Nacional 

(mpressora)

Peça exemplo 

(aço Inoxidável)

Impressão da Taça Jules 

Rimet

Prof. Tit. Reginaldo Teixeira Coelho 

rtcoelho@sc.usp.br

Departamento de Eng. Produção – SEP

Escola de Engenharia de São Carlos -EESC/USP

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 

(FAPESP 2016/11309-0) 




