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❑ 9 prédios, 141.500 m2 de área construída

❑ 15 Departamentos

❑ 425 docentes

❑ 397 servidores técnicos e administrativos

❑ 5057 alunos de graduação

❑ 1459 alunos de pós-graduação 
    (+ 1149 alunos especiais)

❑ 5089 alunos de extensão
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Centro de Simulação de Manobras
❑ Simuladores de rebocadores ou empurradores fluviais e 

de manobras de embarcações em portos.
❑ Principal Centro de Simulação do Brasil, com mais de 190 estudos 

de simulação realizados, em parceria com a Marinha do Brasil e 
Práticos

❑ Principais áreas de pesquisa: Modelagem de manobra de navio, 
Hidrodinâmica Avançada, HPC, Realidade virtual, Inteligência 
Artificial e Navegação Autônoma
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Contato

Prof. Dr. Eduardo Aoun Tannuri   
eduat@usp.br 



Calibrador Hidrodinâmico / Tanque de Ondas  
❑ Experimentos na área P&D de Engª de sistemas oceânicos
                                                     
                                                    - conjunto de batedores
                                                            - dados históricos de marés/ventos
                                                            - ensaios de embarcações

Pesquisas de Destaque 
Escola Politécnica da USP

Contato

Prof. Dr. Kazuo Nishimoto   
knishimo@usp.br 

Dr. Pedro Cardozo de Melllo
pcmello@usp.br



❑ Centro dedicado a estudos sobre o uso sustentável do gás 
natural, biogás, hidrogênio e na gestão, transporte, 
armazenamento e uso de CO2

❑ Fruto de parceria com FAPESP e Shell, suas atividades 
estão fundamentadas em três pilares: pesquisa, inovação e 
disseminação do conhecimento. 

Research Centre for Greenhouse Gas Innovation - RCGI

Contato

Prof. Dr. Júlio Romano Meneghini
e-mail jmeneg@usp.br
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❑ Mais de 480 pesquisadores se vincularam ao centro nos 6 
anos de sua existência atuando em 70 projetos de 10 
grandes áreas:

- Primeira fase (2016-2020): Engenharia, Físico-Química, 
Estudo das Normas
- Segunda fase (2017-2022): Abatimento de CO2 e Geofísica
- Terceira fase (2021-2026):

NBS – Soluções Baseadas na Natureza; 
BECCS – Bioenergia com Captura e Armazenamento de 
Carbono; 
GHG – Gases de Efeito Estufa; 
CCU – Captura e Utilização de Carbono; 
Advocacy – Defesa e argumentação para formulação de 
políticas públicas dedicadas à redução das emissões de 
gases de efeito estufa

Research Centre for Greenhouse Gas Innovation - RCGI

Mais informações no site - usp.br/rcgi
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❑ É um laboratório que visa estudar de forma 
integrada, os principais aspectos que envolvem o 
conforto dos passageiros das aeronaves, como 
ergonomia, ruído, vibração, temperatura, pressão, 
iluminação e até influências psicofisiológicas 
Principais projetos: 

❑ Conforto de cabine
         FAPESP, Embraer, UFSC e UFSCar
❑ Conforto e bem estar em cabines de aeronaves
         FINEP e Embraer.
❑ Modelo de índice de conforto de passageiros
         Boeing
❑ Calibração de modelo multicompartimental do Sistema 

Respiratório através da resposta fisiológica 
cardiorrespiratória à exposição aguda à altitude

          FAPESP e FMUSP.
❑ Estudo experimental da influência do Sistema de ventilação 

personalizado no escoamento ao redor de passageiros e seu 
conforto térmico em cabine de aeronave

           CNPq
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CEC – Centro de Engenharia de 
Conforto

Contato

Prof. Dr. Jurandir Itizo Yanagihara 
e-mail jiy@usp.br
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❑ Projeto de reciclagem de catalisadores 

❑ A Unidade  Tecnogreen desenvolve projetos de 
pesquisa em economia circular, metais críticos, 
reciclagem, economia verde e sustentabilidade.

❑ Desenvolve diversos projetos com empresas visando 
a operação e agregação de valor a resíduos, rejeitos, 
além de o desenvolvimento de processos de 
Engenharia Verde. Destacam-se, além do projeto de 
reciclagem de catalisadores, de reciclagem de 
baterias, e recuperação de tântalo e nióbio de fontes 
secundárias
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Contato

Prof. Dr. Jorge Alberto Soares Tenório
e-mail: tecnogreen@usp.br



Soluções competitivas para a 
economia circular de baixo carbono
❑ Desenvolvemos tecnologia para reduzir 

pegada de CO2 de cimento em até 60% 
CO2. A solução é escalável e poderá 
mitigar 700 MtCO2/ano (UN Environment)

❑ Por ter baixo custo e usar produtos e 
equipamentos de mercado, é escalável.

❑ Ela deverá economizar US$50 bilhões/ano 
pois reduzirá a necessidade de 
captura de carbono, beneficiando o custo 
da habitação e infraestrutura.

❑  Já na aplicação piloto, nas fundações do 
Centro de Inovação em Construção 
Sustentável, reduzimos a pegada de CO2 
em 52% e a água em 31%. Contato

Prof. Dr. Vanderley M. John
e-mail: vmjohn@usp.br
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O edifício CICS livingLAB  em construção



❑ Visa lidar com a parte mais sensível das mudanças na 
Engenharia Automotiva mundial o Trem de Forças Veicular e 
busca pesquisas que promovam o desenvolvimento de 
soluções inovadoras na área que se assenta em 3 linhas:

❑ Motores principalmente de Combustão Interna movidos a combustíveis 
renováveis (etanol, biogás e biodiesel).

❑ Aumento de Eficiência de Trens de Força pela redução das perdas 
desde as partes internas de um motor até a entrega de potência às 
rodas.

❑ Sistemas Inteligentes designando todos os novos sistemas de 
gerenciamento dos componentes do trem de força que vêm sendo 
desenvolvidos para alcançar melhores resultados
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Contato

Prof. Dr. Agenor de Toledo Fleury 
e-mail: agenor.fleury@usp.br

Identificação de 
parâmetros de injeção 

no motor visando 
redução de consumo e 

minimização de emissão 
de poluentes



❑ É uma iniciativa conjunta do Banco Itaú-Unibanco e a 
Escola Politécnica para produzir pesquisas de ponta e 
capacitar pessoas nas áreas de Ciência de Dados, 
Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial

Projeto: Democracia Digital
Processa atas e iniciativas da 
Assembleia Portuguesa (PLN) 

Contato

Prof. Dr. Anna Helena Reali Costa 
e-mail: anna.reali@usp.br
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❑ É um equipamento de suporte respiratório 
emergencial de baixo custo que atende os 
requisitos da ANVISA para oferecer uma alternativa 
e suprir uma possível demanda hospitalar causada 
pela pandemia da covid-19. O equipamento foi 
projetado e desenvolvido por pesquisadores da 
Escola Politécnica da USP.

❑ 850 unidades entregues até 17/09/2021

❑ Medalha Armando de Salles Oliveira - USP
❑ Professor do Ano de 2020 – AEP
❑ Prêmio Personalidade da Tecnologia 2020 - SEESP
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Contato

Prof. Dr. Marcelo Knorich Zuffo 
mkzuffo@usp.br 

Dr. Raul Gonzalez Lima 
raulglima@usp.br
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