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S E Ç Ã O  1  

APRESENTAÇÃO 

Este memorial de atividades acadêmicas faz parte da segunda etapa do 

processo de promoção à classe E (Titular de Carreira) dos integrantes do 

Magistério Superior da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC e segue a 

Resolução Normativa nº 40/CUn/2014, de 27 de maio de 2014. 

Neste memorial serão apresentadas as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e administração acadêmica, além das atividades de produção 

profissional realizadas deste o início de minha formação em engenharia 

mecânica, até o momento atual, em que atuo como professor no Departamento 

de Engenharia Mecânica-EMC da UFSC, e integrante do Grupo de Análise e 

Projeto Mecânico-Grante. 

A apresentação deste documento está dividida nas seguintes seções:  

o Seção 1 com a apresentação deste Memorial de Atividades Acadêmicas; 

o Seção 2 com a descrição de forma compacta das atividades realizadas e 

planejadas para a minha formação atual e futura;  

o Seção 3 com a apresentação das atividades de ensino e pesquisa, 

realizadas antes de meu ingresso na UFSC; e de ensino, pesquisa, extensão e 

administração acadêmica, após meu ingresso na UFSC, além das atividades de 

produção profissional realizadas;  

o Seção 4 com a descrição das perspectivas para atuações futuras 

enquanto professor titular no Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC. 

o Seção 5 com a apresentação de alguns documentos comprobatórios 

relativos a atividades na UFSC.  
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S E Ç Ã O  2  

FORMAÇÃO 

Nesta seção serão apresentadas as etapas de minha formação, desde a 

minha graduação até obtenção do diploma de doutorado, além dos planos para 

a realização do estágio pós-doutoral. 

2.1 – GRADUAÇÃO – DE 1982 A 1987 

Sou formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de 

Uberlândia. Nas últimas fases do curso de graduação fui bolsista de iniciação 

científica na área de vibrações mecânicas tendo o professor Valder Steffen Jr. 

como orientador.  

Atuei na área de refrigeração industrial durante o estágio profissional 

em empresa do ramo na cidade de Uberlândia, onde participava de atividades 

de projeto e acompanhava os procedimentos de montagem.  

2.2 – PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO – DE 1987 A 1990 

Obtive o título de mestre em engenharia mecânica pela Universidade 

Federal de Uberlândia tendo o professor Valder Steffen Jr. como orientador. O 

tema da dissertação de mestrado foi o desenvolvimento de rotinas gráficas para 

implementação em código para a análise dinâmica de máquinas rotativas, o 

qual foi desenvolvido no Laboratoire des Mécanique des Structures do Institut 

National des Sciences Appliquées-INSA de Lyon na França. 
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2.3 – PÓS-GRADUAÇÃO/DOUTORADO – DE 1991 A 1996 

Obtive o grau de Diplôme d’Études Approfondies-DEA que consiste em 

um diploma concedido ao final do primeiro ano de doutorado desenvolvido no 

Laboratoire des Mécanique des Structures do Institut National des Sciences 

Appliquées de Lyon na França. O tema do DEA foi o estudo do efeito da 

viscosidade nas frequências naturais de hastes imersas em óleos.  

O trabalho da tese de doutorado foi dividido em duas partes: a) na 

primeira parte o estudo envolvia a determinação de características 

homogeneizadas de vigas compostas de dois ou mais materiais e b) na segunda 

parte o estudo envolvia a previsão do comportamento estático e dinâmico de 

cascas laminadas espessas.  

Na primeira parte do trabalho de doutorado a função de tensão (“stress 

function” ou “fonction de contrainte”) para barras em torção e a função 

empenamento (“warping function” ou “fonction de gauchissement”) para vigas 

em flexão são resolvidas numericamente pelo método dos elementos finitos e 

validadas experimentalmente para a determinação de propriedades 

homogeneizadas de vigas compostas de dois ou mais materiais. Na Figura 2.1 

são ilustrados a seção transversal de um modelo de aro de bicicleta da marca 

MAVIC e um ensaio sendo realizado para a obtenção do centro de torção. 

 

 
(a) modelo de aro de bicicleta. 
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(b) bancada experimental para determinação de centro de torção de aro de bicicleta. 

Figura 2.1 – Determinação de propriedades homogeneizadas de vigas compostas. 

Na Figura 2.2 são apresentados os resultados numéricos e 

experimentais obtidos com diferentes perfis de aro de bicicleta. 

 

 

Figura 2.2 – Resultados numéricos e experimentais para diferentes perfis de aro de bicicleta. 
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Na segunda parte do trabalho de doutorado a previsão do 

comportamento estático e dinâmico de cascas laminadas espessas é realizada 

numericamente pelo método dos elementos finitos e validada 

experimentalmente. Para tanto foi desenvolvido em linguagem Fortran um 

elemento finito de casca discreto por camada/lâmina (“discret layer finite 

element” ou “elément finit discret par couche”) e implemementado em 

plataforma de análise de estruturas do tipo casca do Laboratoire des Mécanique 

des Structures do Institut National des Sciences Appliquées de Lyon na França. 

Na Figura 3 são ilustrados um modelo da casca com região composta de 3 

materiais a qual foi usada para análise modal (freqüências naturais, modos de 

vibração e seus amortecimentos associados). 

 

(a) modelo de placa com região composta de 3 materiais 

 

(b) bancada experimental para análise modal de casca composta 

Figura 2.3 – Casca composta para análise modal numérica e experimental. 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=discret+layer+finite+element&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjfvKf6-IjTAhUDkZAKHVa6CtcQgQMIGzAA
http://scholar.google.com.br/scholar?q=discret+layer+finite+element&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjfvKf6-IjTAhUDkZAKHVa6CtcQgQMIGzAA
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Na Figura 2.4 são apresentados os resultados numéricos e 

experimentais da análise modal na casca composta. 

 

Figura 2.4 – Resultados da análise modal numérica e experimental da casca composta. 

 

Os resultados da tese de doutorado foram publicados em revista 

indexada com título: Interactions between numerical and experimental 

approaches in composite structure dynamics. Composite Structures. v.43, p.127 - 

135, 1998. Além do artigo anterior, foi publicado um outro artigo em revista 

não indexada: Bilan des Energies de Cisaillement Transverse de Poutres 
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Multiphases Isotropes. Revue des Composites et des Matériaux Avancés. , v.4, 

p.197 - 211, 1994. 

Foram também publicados artigos nos seguintes congressos: 

o XV Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica – COBEM 1999, 

Campinas, SP;  

o XX Congresso Ibéro Latino-Americano de Métodos Computacionais em 

Engenharia – CILAMCE 1999, São Paulo- SP; 

o V Simpósio de Análise Experimental de Tensões – COTEQ 1997, Rio de 

Janeiro-RJ; 

o XVIII Congresso Ibéro Latino-Americano de Métodos Computacionais em 

Engenharia – CILAMCE 1997, Brasília-DF; 

o XIV Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica – COBEM 1997, Bauru, 

SP; 

o XIII Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica /II Congresso Ibero 

Americano em Engenharia Mecânica – COBEM–CIDIM – CILAMCE 1995, Belo 

Horizonte-MG; 

2.4 – PÓS-DOUTORADO – EXPECTATIVA PARA 2017 

Submeti ao CNPq um projeto para a realização do pós-doutorado no 

Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial na Universidade de 

Concordia no Canadá (1o edital CNPq 2017). O tema do projeto está relacionado 

com o desenvolvimento de experimentos em laboratório para medir variáveis 

relacionadas à energia absorvida em uma suspensão de veículo e investigar se 

essa energia regenerada pode ser reutilizada para alimentar sistemas de 

controle ativo. Modelos matemáticos de suspensão de veículos nos quais a 

energia elétrica absorvida e a rotina de controle ativo já foram desenvolvidas e 

só serão ajustadas de acordo com o experimento desenvolvido.  
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Na Figura 2.5 é apresentada a carta de aceitação do supervisor no 

referido departamento. 

 

 

Figura 2.5 – Carta de aceitação do supervisor na Universidade de Concordia. 
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S E Ç Ã O  3  

ATUAÇÃO 

Nessa seção serão apresentadas minhas atuações após a obtenção do 

diploma de doutor. 

3.1 – INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO – DE 1996 A 1998 

Logo após a obtenção do diploma de doutor, consegui uma bolsa de 

recém doutor para atuar como pesquisador no Laboratório de Estruturas-ASE 

no Instituto de Aeronáutica e Espaço do Centro Técnico Aeroespacial-CTA em 

São José dos Campos-SP. Trabalhei com a análise estrutural de 

motores/propulsores de último estágio de veículos lançadores de carga útil, em 

especial, o propulsor do Veículo de Lançamento de Satélites-VLS, chamado de 

S44, conforme ilustrado na Figura 3.1.  

 

Figura 3.1 – Veículo de Lançamento de Satélites-VLS. 

S44 
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O motor S-44 é composto dos seguintes componentes: um envelope 

motor em fibras de aramida (Kevlar) e resina epóxi, o qual é dividido em domo 

traseiro ou inferior, domo dianteiro ou superior e região cilíndrica, dois saiotes 

em fibras de carbono e resina epóxi e duas saias em alumínio, conforme 

ilustrado na Figura 3.2. Tratavam-se tais motores/envelopes de vasos de 

pressão feitos de material composto laminado resultantes da combinação dos 

processos de fabricação denominados de bobinamento circunferencial com o 

bobinamento polar. 

 

 

 

Figura 3.2 – Motor do Veículo de Lançamento de Satélites-VLS. 

A Figura 3.3 ilustra uma imagem do modelo para simulação numérica 

do propulsor desenvolvido para as análises estruturais. Foi utilizado o método 

dos elementos finitos sendo empregado na sua malha discretizada elemento de 

casca multilaminar para o envelope, as saias e os saiotes, e elemento 

volumétrico para os flanges. Na Figura 3.4 é apresentado um protótipo em 

escala real do motor S44 após a realização de um ensaio hidráulico em 

laboratório e seu modelo numérico correspondente. Verificou-se satisfatória 

correspondência entre resultados numéricos e experimentais, tanto quanto à 

saia inferior 

flange/tampa 

traseiros 

saia superior 

região cilíndrica 

domo 

inferior 

domo 

superior 

saiote 

superior 

saiote 

inferior 
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intensidade da pressão que levou à ruptura do motor, quanto à região onde ela 

ocorre, próxima ao domo inferior. 

 

Figura 3.3 – Modelo elementos finitos do motor S44. 

 

 
 
 

 

Figura 3.4 – Comparação numérico-experimental da análise do motor S44. 

Os resultados deste projeto de pesquisa foram publicados no Eighth 

International ANSYS Conference and Exhibition 1998, Pittsburgh, PA, USA. 
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3.2 – UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES – DE 1997 A 1998 

Minhas atividades acadêmicas como professor começaram na 

Universidade de Mogi das Cruzes-UMC, onde lecionei disciplinas na área de 

Mecânica dos Sólidos por dois semestres consecutivos, 1997-2 e 1998-1. 

3.3 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – DE 1998 ATÉ O 

PRESENTE 

Fiz o concurso público para a área de Análise e Projeto Mecânico do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC em janeiro de 1998 e assumi 

a carreira de professor adjunto em agosto de 1998. Abaixo estão relacionadas 

todas as disciplinas ministradas na graduação e na pós-graduação desde esse 

momento: 

3.3.1 – ENSINO 

3.3.1.1 – Graduação 

a) Mecânica dos Sólidos A: 

Ementa: Visão  geral  de  Conceitos  de  Projeto,    Concepção,  projeto  

preliminar,  projeto  detalhado,  análise.  Tipos  de  modelos:  Modelos  

mecânicos,  modelos  matemáticos,  modelos  numéricos.  Solicitações  

internas.  Reações.  Diagramas  de  esforços.  Tensões.  Estados  de  tensão.  

Equações  diferenciais  de  equilíbrio.  Transformação  de  tensões  e  de  

deformações.  Critérios  de  falha.  Tensões  uniaxiais.  Projeto  de  pinos,  

colunas.  Análise  de  tensões  em  treliças.  Deformações,  definições,  relações  

deformação-deslocamento.    Diagramas  tensão-deformação,  Lei  de  Hooke  

generalizada.  Deformações  axiais  em  barras  e  problemas  hiperestáticos  

em  barras.  Flexão  simples  plana,  oblíqua,  seções  assimétricas.  

Cisalhamento  em  vigas  longas.  Torção.  Solicitações  compostas. 
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b) Mecânica dos Sólidos B: 

Ementa: Introduzir  conceitos  de  campos  de  deslocamentos,  de  

tensões  e  de  energia  de  deformação  e  aplica-los  através  das  equações  

fundamentais  da  mecânica  dos  sólidos:  equações  cinemáticas,  de  

equilíbrio,  constitutiva  elástica,  e  identificação  de  condições  de  contorno  

em  problemas  mecânicos.  Campos  de  tensão  em  cascas  cilíndricas  e  

esféricas  delgadas.  Solução  do  problema  de  deflexão  de  vigas  isostáticas  

e  hiperestáticas  pelo  método  da  integração  da  equação  diferencial  de  

equilíbrio.  Flambagem  elástica  e  inelástica  de  barras.  Introdução  ao  

método  de  elementos  finitos  de  barras  e  vigas  em  estruturas  planas  e  

espaciais.  Fornecer  aos  alunos  uma  visão  integrada  do  problema  de  

falha  de  um  sistema  mecânico.  Definição  de  modo  de  falha.  Teoria  de  

fadiga  de  metais  por  nucleação  de  trinca.  Curva  tensão-vida.  

Concentração  de  tensões  em  entalhes.  Efeito  de  tensão  média.  Tensões  

plásticas  de  flexão  de  vigas.  Efeitos  de  tensões  residuais  na  vida  de  

fadiga. 

c) Estática para Engenheiros: 

Ementa: Estudo  das  condições  de  equilíbrio  de  partículas  e  de  

corpos  rígidos  (estruturas,  vigas,  treliças  etc)  no  plano  e  no  espaço,  

envolvendo  o  cálculo  das  reações  em  conexões  padrão  utilizadas  em  

engenharia;  cálculo  de  forças  axiais,  esforços  cortantes  e  momentos  

fletores  em  estruturas  e  vigas;  cálculo  de  centróides  de  áreas  e  de  

volumes  de  figuras  simples  e  de  figuras  compostas;  cálculo  de  

momentos  de  inércia  de  chapas  planas  simples  e  compostas  e  de  

sólidos  simples  e  compostos;  equilíbrio  de  cabos. 

d) Mecânica II – Dinâmica: 

Ementa: Estudo  de  cinemática  das  partículas  e  do  corpo  rígido.  

Dinâmica da partícula e do corpo rígido. 
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e) Projeto Estrutural com Materiais Compostos: 

Ementa: Apresentação de aspectos relacionados a materiais compostos; 

Relações constitutivas; Teorias de previsão de comportamento de placa 

laminadas: Teoria Clássica de Laminados e Teoria de Primeira Ordem; Cálculo 

de tensões e aplicação de critérios de falha; Vibrações de placas laminadas e 

Flambagem de placas laminadas. 

f) Análise de Sistemas Dinâmicos: 

Ementa: Descrição da equação de Lagrange e conceitos relacionados: 

graus de liberdade, coordenadas generalizadas, restrições, trabalho e energia; 

Formulação energética de sistemas discretos e contínuos; Métodos 

aproximados; Método dos elementos finitos aplicado à dinâmica; Modelos de 

Sistemas Mecânicos; Fundamentos de falha por fadiga; Análise dinâmica de 

elementos estruturais; Balanceamento de máquinas rotativas. 

g) Estágio profissional em Engenharia Mecânica: 

Ementa: Vivência  em  indústrias,  ou  em  instituições  de  pesquisa,  ou  

em  empresas,  que  se  utilizam  dos  conteúdos  técnicos  que  compõe  o  

curso  de  engenharia  mecânica;  Treinamento  prático  a  partir  da  aplicação  

dos  conhecimentos  técnicos  adquiridos  no  curso;  Desenvolvimento  ou  

aperfeiçoamento  do  relacionamento  profissional  e  humano. 

h) Mecânica dos Sólidos para a Engenharia de Materiais: 

Ementa: Estudo  das  condições  de  equilíbrio de  corpos  rígidos  

(estruturas,  vigas,  treliças  etc)  no  plano  e  no  espaço,  envolvendo  o  

cálculo  das  reações  em  conexões  padrão  utilizadas  em  engenharia;  

cálculo  de  forças  axiais,  esforços  cortantes  e  momentos  fletores  em  

estruturas  e  vigas;  cálculo  de  centróides  de  áreas de  figuras  simples  e  

de  figuras  compostas; Diagramas  de  esforços.  Tensões.  Estados  de  

tensão.  Equações  diferenciais  de  equilíbrio.  Transformação  de  tensões  e  

de  deformações.  Critérios  de  falha.  Tensões  uniaxiais.  Projeto  de  pinos,  
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colunas.  Análise  de  tensões  em  treliças. Diagramas  tensão-deformação,  

Lei  de  Hooke  generalizada. Flexão  simples  plana, Cisalhamento  em  vigas  

longas.  Torção. 

i) Estática e Introdução à Mecânica dos Sólidos: 

Ementa: Estudo  das  condições  de  equilíbrio de  corpos  rígidos  

(estruturas,  vigas,  treliças  etc)  no  plano  e  no  espaço,  envolvendo  o  

cálculo  das  reações  em  conexões  padrão  utilizadas  em  engenharia;  

cálculo  de  forças  axiais,  esforços  cortantes  e  momentos  fletores  em  

estruturas  e  vigas;  cálculo  de  centróides  de  áreas de  figuras  simples  e  

de  figuras  compostas; Diagramas  de  esforços.  Tensões.  Estados  de  

tensão.  Equações  diferenciais  de  equilíbrio.  Transformação  de  tensões  e  

de  deformações.  Critérios  de  falha.  Tensões  uniaxiais.  Projeto  de  pinos,  

colunas.  Análise  de  tensões  em  treliças. Diagramas  tensão-deformação,  

Lei  de  Hooke  generalizada. Flexão  simples  plana, Cisalhamento  em  vigas  

longas.  Torção. 

3.3.1.2 – Pós-Graduação 

a) Álgebra Linear: 

Ementa: Resolução de sistemas de equações lineares por eliminação de 

Gauss; Espaços lineares; Transformações lineares; Determinantes; Autovalores-

autovetores. 

b) Mecânica dos Materiais Compostos Laminados: 

Ementa: Apresentação de aspectos relacionados a materiais compostos; 

Relações constitutivas; Teorias de previsão de comportamento de placa 

laminadas: Teoria Clássica de Laminados e Teoria de Primeira Ordem; Cálculo 

de tensões e aplicação de critérios de falha; Vibrações de placas laminadas e 

Flambagem de placas laminadas. 

c) Estabilidade Estrutural: 
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Ementa: Flambagem de colunas, barras retas e pórticos; Teoria de placas 

em flexão; Equações lineares de estabilidade; Aplicações em placas com 

diferentes condições de contorno e de carregamento; Cascas cilíndricas 

circulares; Cascas gernéricas; Método dos elementos finitos em estabilidade; 

Métodos variacionais.  

3.3.2 – PESQUISA 

A seguir são relacionados todos os projetos de pesquisa, sendo alguns 

deles como coordenador. 

3.3.2.1 – Projetos de Pesquisa 

1) Aplicação de Smart Materials em Sistemas Dinâmicos – de 2015 até 

o presente (coordenador).  

Objetivos:  

Este projeto tem por objetivo desenvolver modelos matemáticos de 

suspensão de veículos do tipo Double Wishbone e MacPherson para a previsão 

de absorção de energia em situações de impacto e de perfis de rodovia com 

diferentes classes/qualidades, assim como a regeneração desta energia para 

aplicação em controle ativo.  

Este projeto de pesquisa é tema de um trabalho de conclusão de curso 

do aluno João Victor Pereira da Silva e é também tema de dois abstracts 

submetidos ao COBEM 2017. 

Dentro deste mesmo tema, foi desenvolvido um modelo matemático de 

trem de pouso de um avião comercial Boeing 747 para a absorção de energia 

quando da sua aterrisagem. Os resultados deste projeto de pesquisa foram 

apresentados no Aerospace Technology Congress 11-12 October 2016, Solna, 

Stockholm. 
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2) Projeto Aerodinâmoco de Pás de Aerogeradores Horizontais de 

Grande Porte – de 2011 até o presente (coordenador).  

Objetivos: Este projeto tem por objetivo propor um modelo aerodinâmico 

aprimorado, que leva em conta um procedimento interativo para determinar o 

número de Reynolds em vez de depender de dados experimentais para o 

processo de seleção de perfil aerodinâmico ao longo da extensão da pá do 

aerogerador. São avaliadas teorias de casca multicamadas e a relação entre os 

momentos fletor e torsor aerodinâmicos agindo sobre a pá. As tensões normais 

e de cisalhamento no plano da casca da pá multicamadas de paredes finas são 

determinadas usando a Teoria do Fluxo de Cisalhamento. 

3) Análise estrutural em motores elétricos – WHIRLPOOL – de 2011 a 

2014 (coordenador).  

Objetivos:  

Este projeto teve por objetivo desenvolver atividades de caracterização 

de materiais termoplásticos, instrumentação de protótipos e construção de 

modelos para simulação numérica, as quais foram utilizadas no 

desenvolvimento de motores elétricos para aplicação em máquinas lava-roupas. 

Orçamento: R$ 232.936,91 

Este projeto de pesquisa foi tema de um trabalho de conclusão de curso 

do aluno Jhonathan Razzini e foi também tema de um artigo submetido à 

revista indexada Advanced Materials Research. 

4) Análises Numéricas para a Simulação de Uso de Cadeira em 

Bambu – em 2011 (coordenador).  

Objetivos:  

Realizar análises numéricas que simulem condições de uso de cadeiras 

em bambu laminado segundo a norma ISO 7173 e propor soluções para 

melhorar a resistência. 

Orçamento: R$ 7.990,00 
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5) Estudo numérico-experimental do comportamento em fadiga de 

alto ciclo em palhetas de turbinas a vapor de usinas termoelétricas – 

ANEEL/TRACTEBEL – de 2007 a 2009 (coordenador).  

Objetivos:  

Este projeto teve por objetivo aprofundar o conhecimento do problema 

de falha por fadiga em palhetas de turbinas a vapor, por meio da simulação do 

escoamento do vapor e da determinação experimental das solicitações nas 

palhetas, para conseqüentemente, realizar a análise de tensões mais confiável, 

o que permitiria aplicar os métodos de análise por fadiga de alto ciclo, obtendo 

resultados mais conclusivos do que o projeto anterior a este. 

Orçamento: R$ 396.310,00 

Os resultados deste projeto de pesquisa foram publicados no 16th 

Annual International Conference on Industrial Engineering – Theory, Applications 

and Practice, Stuttgart, Germany, 2011 e no Thirteenth International Symposium 

on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery (ISROMAC-13). 

Este projeto de pesquisa foi tema de um trabalho de conclusão de curso 

do aluno Thiago Dickman.   

6) Estudos especializados através de técnica de elementos finitos, para 

obtenção de diagnóstico e soluções para coibir o surgimento de trincas em 

tubos do SH1C e evaporador – ANEEL/TRACTEBEL – de 2007 a 2009 

(coordenador). 

Objetivos:  

Como objetivos gerais, este projeto de P&D visou desenvolver uma 

metodologia para que fosse conhecido o grau de degradação de componentes de 

alta energia de equipamentos e componentes de caldeiras de usinas térmicas, 

de forma preventiva. O objeto de estudos deste projeto foi a caldeira 6 da Usina 

Geradora B-UTLB, uma das unidades do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda 

– CTJL da Tractebel Energia S.A. Considerando este foco, este projeto 

desenvolveu uma metodologia, envolvendo conceitos multidisciplinares, que 
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foram aplicados nas unidades geradoras do Complexo Termelétrico Jorge 

Lacerda, as quais servem de subsídio para a avaliação de risco, com vistas à 

ampliação da vida útil dos equipamentos de caldeira e o aperfeiçoamento dos 

procedimentos e normas de segurança de operação. 

Orçamento: R$ 486.890,00 

7) Desenvolvimento de uma torre de emergência – ANEEL/ELETROSUL 

– de 2007 a 20011. 

Objetivos:  

Este projeto de P&D teve por objetivo desenvolver um protótipo de torre 

monomastro de emergência leve e portátil para linhas de transmissão de alta 

voltagem. A torre monomastro e seus componentes foram desenvolvidos 

aplicando técnicas de projeto conceitual de forma que a mesma fosse de fácil 

montagem e com um menor número de homens, assim como ter um custo 

menor do que a existente no mercado nacional. Seu mastro foi concebido em 

módulos de 2 metros cuja concepção ótima foi atingida por meio de modelos de 

simulação numérica e ensaios em laboratório. Na Figura 3.5 é apresentado o 

protótipo em escala real da torre de emergência construído neste projeto de 

P&D.  

Orçamento: R$ 445.950,00 

 
(a)  

 

 

 

 
(b) 

 

 

 

 
(c) 

Figura 3.5 – Protótipo da torre de emergência: (a) módulo da torre em ensaio em laboratório, (b) e 

(c) componentes do protótipo de torre. 
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Os resultados deste projeto de pesquisa foram apresentados no 

Mechanics of Solids in Brazil 2011, Florianópolis e no V Congresso de Inovação 

Tecnológica em Energia Elétrica 22 a 24 de Junho de 2009, Belém, Pa. 

Foi gerado também um pedido de patente denominado de: Aparato e 

Método de Montagem para Linhas de Energia (Pedido de Registro de Patente no 

INPI com o nº 0000220907749981). 

8) Desenvolvimento de uma Metodologia para Avaliação de Falha em 

Operação de Palhetas de Turbina à Vapor – ANEEL/TRACTEBEL – de 2003 a 

2005 (coordenador). 

Objetivos:  

Este projeto de P&D teve por objetivo estudar as causas de falha das 

palhetas do 5  estágio de baixa pressão da turbina a vapor da unidade 7 

situada na Usina Geradora C-UTLC da Usina Termelétrica Jorge Lacerda CTJL 

da Tractebel Energia S.A. Para tanto foram realizadas análises metalográficas 

em uma amostra de palheta rompida de forma a identificar os prováveis 

mecanismos que levaram à ruptura das mesmas, além da análise modal 

experimental e numérica em grupos de palhetas de forma a identificar os 

modos de vibração para verificar a ocorrência falha por fadiga de baixo ciclo.  

Orçamento: R$ 206.930,00 

Os resultados deste projeto de pesquisa foram apresentados no 12th 

IFToMM World Congress, Besançon (France), June18-21, 2007 e no IV Congresso 

de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica, 19 a 21 de Novembro de 2007, 

Araxá, MG. 

9) Estudo do Comportamento Vibratório da Carcaça de uma Bomba 

Hidráulica – ANEEL/TRACTEBEL – de 2005 a 2006 (coordenador). 

Objetivos:  

Este projeto de P&D teve por objetivo identificar as possíveis fontes das 

vibrações excessivas na carcaça da bomba hidráulica vertical instalada na 
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Usina Termelétrica Jorge Lacerda – IV, por meio da análise modal 

numérica/experimental dos diferentes elementos que compõem a bomba 

hidráulica: parte submersa, parte não submersa e parte girante, e propor 

alternativas para a resolução do problema. 

Orçamento: R$ 89.405,00 

10) Fabricação de um dispositivo automático para restauração de dutos 

– FUNCITEC (atual FAPESC) – de 2002 a 2003. 

Objetivos:  

Este projeto teve por objetivo o desenvolvimento de um protótipo de 

dispositivo para reparo de dutos degradados de forma automatizada, por meio 

do bobinamento de fita em material composto (compósito) na região degradada, 

restabelecendo desta forma a integridade estrutural do duto. 

Orçamento: R$ 9.000,00 

11) Análise de ruptura em motores de propulsão/vasos de pressão 

bobinados utilizando métodos de degradação – FUNPESQUISA/UFSC – 2001. 

Objetivos:  

Este projeto teve por objetivo o desenvolvimento de modelos de 

degradação em estrutura laminada em materiais compostos para aplicação em 

análise de falha em motor/propolsor do Veículo de Lançamento de Satélite  (ver 

Figura 2). 

Orçamento: R$ 5.000,00 

3.3.3 – EXTENSÃO 

A seguir são relacionados todos os projetos de extensão, alguns deles 

como coordenador. 
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3.3.3.1 – Projetos de Extensão 

1) Otimização de modelos de suportes para ar condicionado tipo Split – 

Frigelar Comércio e Distribuição S.A. – 2014. 

Orçamento: R$ 18.000,00 

2) Análise de integridade estrutural da capa de contenção de gerador da 

Usina Termelétrica de Willian Arjona –  TRACTEBEL – 2014 (coordenador). 

Orçamento: R$ 18.000,00 

3) Proposta de solução para a mitigação de trincas em tubos do 

evaporador e do superaquecedor na caldeira da Unidade 7 da Usina 

Termelétrica Jorge Lacerda – TRACTEBEL – 2014 (coordenador). 

Orçamento: R$ 21.000,00 

4) Definição dos processos de manufatura em LABFAB de Materiais 

Compósitos – CERTI – de 2013. 

Orçamento: R$ 168.000,00 

5) Caracterização do estado da técnica e das competências no estado de 

Santa Catarina no setor aeronáutico – FAPESC – de 2012. 

Orçamento: R$ 120.000,00 

6) Estudos especializados através de técnica de elementos finitos, para 

obtenção de diagnóstico e soluções para coibir o surgimento de trincas em 

tubos do SH1C e evaporador – TRACTEBEL – de 2011 a 2012 (coordenador). 

Orçamento: R$ 38.000,00 

7) Análise estrutural para a resolução do problema de trincas em eixos 

de moinhos de carvão das Unidades 3 e 4 da Usina Termelétrica Jorge Lacerda 

– TRACTEBEL – 2010 (coordenador). 
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Orçamento: R$ 12.900,00 

8) Análise estrutural para a resolução do problema de trincas em 

suporte de moinhos de carvão da Unidade 7 da Usina Termelétrica Jorge 

Lacerda – TRACTEBEL – 2009 (coordenador). 

Orçamento: R$ 12.500,00 

9) Estudo paramétrico para a avaliação estrutural de dutos não retos e 

não enterrados devido à mudança de pressão interna – TBG – Transportadora 

Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A – 2008 (coordenador). 

Orçamento: R$ 9.000,00 

Os resultados deste projeto de pesquisa foram apresentados no Rio 

Pipeline Conference & Exposition 2007, 02 a 04 de Outubro de 2007, Rio de 

Janeiro, RJ. 

10) Elaboração de laudo técnico referente ao sinistro na caldeira da 

Unidade 1 da Usina Termelétrica de Charqueadas e estudo para sua 

reabilitação – TRACTEBEL – 2008 (coordenador). 

Orçamento: R$ 15.700,00 

11) Projeto para instalação de silenciadores no superaquecedor da 

caldeira da Unidade 1 da Usina Termelétrica Jorge Lacerda – TRACTEBEL – 

2006 (coordenador). 

Orçamento: R$ 12.000,00 

12) Análise estrutural do Stack para avaliação da redução de altura – 

TRACTEBEL – 2006 (coordenador). 

Orçamento: R$ 12.500,00 

 



 

Memorial de Atividades Acadêmicas - Progressão classe E (Titular) Pág. 28 

 

 

13) Avaliar via análise por elementos finitos, as deformações nas 

estruturas da tampa da turbina e do pré-distribuidor das unidades 9A e 18A da 

Itaipu Binacional – Itaipu Binacional – 2005. 

Orçamento: R$ 13.200,00 

14) Análise de integridade estrutural da capa de conteção de gerador da 

Usina Termelétrica de Willian Arjona –  TRACTEBEL – 2005 (coordenador). 

Orçamento: R$ 10.800,00 

15) Análise estrutural para a identificação de trincas no “Mixing Piece” 

da caldeira da Unidade 5 da Usina Termelétrica Jorge Lacerda –  TRACTEBEL – 

2005 (coordenador). 

Orçamento: R$ 10.500,00 

16) Ensaios experimentais para avaliação do comportamento mecânico 

de cadeiras para estádio de futebol injetadas em polipropileno –  KANGO 

BRASIL – 2005 (coordenador). 

Orçamento: R$ 4.000,00 

17) Ensaios experimentais para avaliação do comportamento mecânico 

de cadeiras para estádio de futebol rotomoldadas em polipropileno –  ARBO – 

2005 (coordenador). 

Orçamento: R$ 3.000,00 

Para fins de ilustração, na Figura 3.6 são apresentados alguns ensaios 

realizados em laboratório e em estádio de futebol para avaliação de 

desempenho da presente cadeira. 
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Figura 3.6 – Ensaios para avaliação de desempenho de cadeira em polipropileno. 

18) Análise estrutural para a solução de trincas no soprador de fuligem 

da caldeira da Unidade 7 da Usina Termelétrica Jorge Lacerda –  TRACTEBEL – 

2005 (coordenador). 

Orçamento: R$ 9.200,00 

19) Análise estrutural para a solução de trincas em tubos do 

superaquecedor da caldeira da Unidade 7 da Usina Termelétrica Jorge Lacerda 

–  TRACTEBEL – 2004 (coordenador). 

Orçamento: R$ 12.500,00 

20) Proposta para análise do comportamento mecânico de cadeiras para 

estádio de futebol injetadas em polipropileno –  KANGO BRASIL – 2004 

(coordenador). 

Orçamento: R$ 8.500,00 

3.3.3.2 – Atividades de Extensão 

1) Perito para a inspeção de mercadorias para a Receita Federal do 

Brasil. 

Desde 2015 realizo a atividade de perito para a inspeção de mercadorias 

importadas e armazenadas em terminais portuários do estado de Santa 

Catarina pos solicitação da Receita Federal do Brasil-RFB. A atividade consiste 

de vistoria de mercadorias em recintos aduaneiros e posterior execução de 
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laudo pericial no qual devem ser respondidos aos quesitos solicitados pelo fiscal 

da RFB, conforme ilustra a Figura 3.7. 
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Figura 3.7 – Solicitação da RFB para a execução de laudo pericial. 

2) Ministrei curso de Dinâmica de Máquinas Rotativas – Flowserve – Flow 

Solutions Group – 2012.  
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3) Ministrei disciplina de Elementos Finitos no Curso de Mestrado 

Profissionalizante – WEG/UNERJ – 2006. 

4) Ministrei disciplina de Máquinas Rotativas no Curso de Mestrado 

Profissionalizante – WEG/UNERJ – 2005. 

5) Ministrei disciplina de Mecânica dos Sólidos no Curso de Mestrado 

Profissionalizante – COPENE/BRASKEM – 2002. 

6) Treinamento sobre Modelagem por Elementos Finitos – Itaipu 

Binacional – 2001. 

7) Criação do Concurso de Estruturas Treliçadas – de 2001 a 2004 

O concurso de Estruturas Treliçadas foi criado por mim, do curso de 

Engenharia Mecânica, juntamente com os professores Carlos Alberto Zucks, do 

curso de Engenharia Civil e João Eduardo di Pietro, do curso de Arquitetura, 

todos da UFSC. Este concurso consistia na distribuição de kits contendo barras 

de madeira do tipo pinus, parafusos, porcas e arruelas fornecidos por 

patrocinadores. Os alunos divididos em equipes tinham alguns dias para 

projetar e construir a treliça até a data do concurso quando estas eram 

ensaiadas no hall de um prédio da UFSC. O objetivo era obter a melhor relação 

carga máxima /peso. Eram distribuídos prêmios para as três melhores equipes. 

Foram realizados quatro concursos de 2001 a 2004. As Figuras 3.8, 3.9, 

3.10 e 3.11 ilustram fotos tiradas em vários momentos destes concursos. 

  

Figura 3.8 – Concurso de Estruturas Treliçadas de 2001. 
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Figura 3.9 – Concurso de Estruturas Treliçadas de 2002. 
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Figura 3.10 – Concurso de Estruturas Treliçadas de 2003. 

 

PATROCÍNIO APOIOORGANIZAÇÃO   

  

Figura 3.11 – Concurso de Estruturas Treliçadas de 2004. 

3.3.4 – ADMINISTRAÇÃO 

1) Sub-chefe do Departamento de Engenharia Mecânica – de 02/2016 

até o presente. 

Como sub-chefe fica sob minha responsabilidade o Planejamento e 

Acompanhamento de Atividades Docentes-PAAD do semestre seguinte ao 
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presente, além das atividades de despacho e presidência em reuniões em caso 

de substituição do chefe do Departamento. 

2) Presidente da Câmara de Pesquisa e Extensão – de 2012 a 2016. 

O presidente da Câmara de Pesquisa e Extensão–P&E tem como função 

coordenar o trâmite de atividades de pesquisa e extensão submetidas para 

apreciação à Câmara de P&E. 

Durante minha passagem pela Câmara de P&E, participei do 

aprimoramento dos procedimentos de tramitação dos projetos de pesquisa e 

extensão do EMC por meio do portal www.emc.ufsc.br/controle, conforme 

ilustra a Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12 – Portal para tramitação dos projetos de pesquisa e extensão. 

4) Coordenador de estágios do curso de eng. mecânica – de 2006 a 2009 

O coordenador de estágios do Departamento de Engenharia Mecânica-

EMC tem como função: a) convidar empresas para divulgar seus programas de 

estágio, b) visitar os alunos nos locais de estágio, c) tramitar os relatórios de 

estágio no portal do curso de engenharia mecânica www.emc.ufsc.br/controle, 

www.emc.ufsc.br/controle
www.emc.ufsc.br/controle
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d) fazer o controle das notas do relatório de estágio do aluno (por parte do 

supervisor na empresa, do orientador na UFSC e do próprio coordenador de 

estágios). 

Durante minha passagem pela coordenação de estágios do curso de 

engenharia mecânica, participei da implementação dos procedimentos de 

tramitação dos relatórios de estágio por meio do portal 

www.emc.ufsc.br/controle, conforme ilustra a Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 – Portal para avaliação dos relatórios de estágio. 

5) Coordenador do BRAFITEC – de 2003 à 2005 

O Programa Brasil-França Ingénieur Tecnologie – BRAFITEC, é um 

programa de cooperação franco-brasileiro na área de formação de engenheiros 

promovido pela CAPES e pelo CDEFI-Confèrence des Directeurs d’Écoles et 

Formations d’Ingénieurs da França. 

Como coordenador deste programa, a) selecionava os alunos dos cursos 

de engenharia mecânica e engenharia de produção da UFSC, b) orientava na 

seleção de disciplinas a serem seguidas na escola francesa, c) orientava os 

alunos quanto aos trâmites burocráticos, d) acompanhava os alunos em 

algumas missões à França, e) orientava os alunos quanto à validação das 

www.emc.ufsc.br/controle
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disciplinas seguidas na escola francesa, e f) recepcionava e orientava os alunos 

franceses quando da chegada na UFSC.  

Para a divulgação das chamadas para a seleção do programa, foi criado 

um cartaz como ilustrado na Figura 3.14. 

Participei, juntamente com professores do lado francês, das etapas de 

equivalência de disciplinas dos cursos de engenharia mecânica da UFSC com 

as escolas do Institut National dês Sciences Appliquées de Lyon e de Rouen da 

França, para posterior criação de resolução para a diplomação dupla na UFSC. 

  

Figura 3.14 – Cartaz de divulgação do BRAFITEC. 

3.3.5 – DEMAIS ATIVIDADES 

3.3.5.1 – Orientação de Dissertações, Monografias e Trabalho de 

Conclusão de Curso 

3.3.5.1.1 – Dissertações de mestrado (orientador principal) 

1) Aluno: Vinicius Bianchezzi – ano: 2014 

Título: Influência dos Parâmetros de Injeção na Tensão Residual e sua 

Consequência no Comportamento Mecânico de Componentes Termoplásticos. 
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Objetivos: Propor uma metodologia para determinação da influência dos 

parâmetros de injeção nas tensões residuais e destas no comportamento 

mecânico de componentes termoplásticos. A metodologia empregada neste 

trabalho envolve técnicas experimentais e numéricas para o estudo das tensões 

residuais em peças injetadas. Foram utilizados a técnica de delineamento de 

experimentos - DOE, com o objetivo de avaliar estatisticamente a influência dos 

parâmetros de processo de fabricação no estado de tensões do componente, e o 

método do furo cego, que permite a avaliação do gradiente de tensões residuais 

ao longo da espessura da parede da peça. Já a parte numérica consistiu na 

utilização de ferramentas de simulação do processo de injeção de polímeros, 

associada a análises estruturais por meio de softwares comerciais de elementos 

finitos. 

2) Aluno: Vitor Takashi Endo – ano: 2013 

Título: Implementação de Modelo Constitutivo de Viscoelasticidade 

Ortotrópica Associado à Técnica de Identificação de Parâmetros. 

Objetivos: Desenvolvimento de uma metodologia para a obtenção de 

corpos de prova, assim como a condução dos ensaios de fluência e o tratamento 

de dados. A representação matemática das propriedades do material foi feita 

por meio de um modelo constitutivo de viscoelasticidade linear descrito por 

séries de Prony, convenientemente adaptado para materiais ortotrópicos. 

Devido ao elevado número de coeficientes do modelo constitutivo proposto, foi 

aplicado o método de identificação de parâmetros para a determinação das 

incógnitas da função matemática que representa o modelo constitutivo. 

Os resultados deste trabalho de dissertação de mestrado foram 

publicados em revista indexada com título: Linear orthotropic viscoelasticity 

model for fiber reinforced thermoplastic material based on Prony series. 

Mechanics of Time-Dependent Materials. v.21, p.1 - 23, 2016. 

3) Aluno: Diego Fernandes Rodrigues – ano: 2013 
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Título: Implementação de um Critério de Falha para Embalagens em 

Papelão Ondulado. 

Objetivos: Desenvolver e implementar um pós-processador que permita 

analisar simultaneamente dois dos modos de falha mais comuns em 

embalagens de papelão ondulado, à saber, falha por tensão limite trativa ou 

compressiva e falha por ambagem local, quando ocorre a ambagem da capa ou 

contra-capa entre dois vales ou picos do núcleo ondulado. Percebeu-se que o 

método atualmente proposto pelas bibliografias demandavam uma extensa 

série de operações, que tornavam os cálculos de falha demasiadamente 

demorados e inviáveis ao imediatismo da indústria, optou-se assim pela 

aplicação de um método de aproximação para caracterização da falha e se 

obteve uma excelente correlação quantitativa entre as simulações e os ensaios 

realizados em laboratório. 

Os resultados deste trabalho de dissertação de mestrado foram 

submetidos para publicação na revista indexada Packaging Technology & 

Science. 

4) Aluno: Daniel Plack Hammes – ano: 2009 

Título: Modelo de Viscoelasticidade Ortotrópica Linear: Estudo de Caso 

de uma peça em Plástico Injetado com Reforço de Fibras de Vidro. 

Objetivos: Desenvolver um modelo matemático para a viscoelasticidade 

linear ortotrópica para empregá-lo em materiais compostos feitos com uma 

matriz polimérica com insertos em fibra de vidro curta. Para aplicar este modelo 

matemático, propos-se realizar um estudo de caso de uma peça automotiva 

produzida pela empresa Schaeffler e analisá-la desde o seu processo de injeção 

até a avaliação do seu desempenho mecânico. Estas duas etapas foram 

analisadas numericamente fazendo uso de dois softwares que se integram e 

posteriormente por meio de microscopia eletrônica e ensaio mecânico. Ensaios 

mecânicos de tração e de fluência em corpos de prova serão realizados de forma 
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a alimentar o modelo matemático com as propriedades mecânicas do material 

empregado para a fabricação da referida peça. 

5) Aluno: Gilson Simões Porciúncula  – ano: 2002 

Título: Estudo da Viabilidade de um Método de Restauração de Dutos 

Utilizando Materiais Compostos. 

Objetivos: Estudar a viabilidade de um método de restauração de 

elementos tubulares utilizando materiais compostos, a partir da análise do 

comportamento mecânico de um equipamento concebido para esta finalidade. 

Este equipamento, chamado de Dispositivo Restaurador de Dutos, emprega a 

técnica de bobinagem automática de fibras em material composto impregnadas 

em resina, de forma a resgatar a integridade estrutural e conseqüentemente 

aumentar a vida útil desses elementos.  

6) Aluno: Marcio Eduardo Silveira – ano: 2001 

Título: Estudo do Comportamento Dinâmico de Rotores em Eixos 

Bobinados 

Objetivos: Analisar, utilizando o método dos elementos finitos, o 

comportamento dinâmico de rotores em eixos bobinados. Os rotores são 

formados por um ou dois discos acoplados à um eixo apoiado em mancais 

flexíveis. São determinadas a resposta a uma massa desbalanceada e as zonas 

de instabilidade para os modos em flexão de rotores apoiados em mancais com 

diferentes configurações. Nos modos em torção, são determinadas as 

freqüências naturais e os respectivos fatores de amortecimento, bem como a 

resposta em freqüência. Os resultados obtidos com o eixo em carbono/epóxi e 

em vidro/epóxi mostraram que o ângulo de bobinagem do eixo pode ter forte 

influência na localização das freqüências naturais, tanto nos modos em flexão 

quanto em torção. O amortecimento interno, proveniente do material composto, 

pode reduzir consideravelmente os picos de amplitudes de vibrações, porém 

pode gerar  instabilidade no sistema. 



 

Memorial de Atividades Acadêmicas - Progressão classe E (Titular) Pág. 41 

 

 

Os resultados deste trabalho de dissertação de mestrado foram 

publicados no 21st Iberian Latin American Congress on Computational Methods 

in Engineering, 2000, Rio de Janeiro, RJ; no IX International Symposium on 

Dynamics Problems of Mechanics – DINAME, 2001, Florianópolis, SC, e no II 

Congresso Nacional de Engenharia Mecânica – CONEM 2002, João Pessoa, Pb. 

3.3.5.1.2 – Dissertações de mestrado (coorientador) 

1) Aluno:  Laercio Meneses Silva Junior – ano: 2016 

Título: Stress Analysis on a Thin-walled Composite Blade of a Large 

Wind Turbine 

Objetivos: Este trabalho de dissertação de mestrado propõe um modelo 

aerodinâmico aprimorado, que leva em conta um procedimento interativo para 

determiner o número de Reynolds em vez de depender de dados experimentais 

para o processo de seleção de perfil aerodinâmico ao longo da extensão da pá 

do aerogerador. São apresentadas as teorias de casca multicamadas e a relação 

entre os momentos de flexão e de torção aerodinâmicos agindo sobre a pá. As 

tensões normais e de cisalhamento no plano da casca da pá multicamadas de 

paredes finas são determinadas usando a Teoria do Fluxo de Cisalhamento. Um 

estudo de caso é conduzido em uma turbina de vento de 20 MW desenvolvida 

no Centro de Pesquisa de Energia da Holanda-ECN. As tensões normais e de 

cisalhamento são calculadas e o critério de Tsai-Wu é aplicado para avaliação 

da resistência da lâmina de vidro/epóxi. Os resultados obtidos com duas 

sequências de empilhamento são apresentados. 

Os resultados deste trabalho de dissertação de mestrado foram 

submetidos para publicação na revista indexada Journal of Energy. 

3.3.5.1.3 – Monografias  

1) Aluno: Carlos Roberto Mercuri Jr – ano: 2009 

Título: Adesivos estruturais em substituição a solda MIG para união de 

componentes de rodas automotivas. 
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Objetivo: Avaliar o comportamento de um adesivo estrutural, quando 

aplicado à montagem dos componentes de uma roda de aço, a fim de substituir 

o processo de soldagem atualmente utilizado. 

 

3.3.5.1.4 – Trabalhos de Conclusão de Curso  

1) Aluno: João Victor Pereira da Silva – em andamento 

Título: Desenvolvimento de modelos matemáticos de suspensão de 

veículos para avaliação de absorção de eneria elétrica. 

Objetivos: Desenvolver rotinas em linguagem Matlab de suspensão de 

veículos do tipo “Double Wishbone” nos quais são incorporadas um disco em 

material piezoelétrico na extremidade do conjunto mola/amortecedor de forma 

a avaliar o potencial de energia elétrica absorvida em situações de impacto e de 

tráfego em diferentes classes de rodovia. Adicionalmente, serão implementadas 

rotinas de controle ativo cujo atuador do controle será alimentado com a 

energia absorvida por meio do disco em material piezoelétrico. 

 

2) Aluno: Leonardo Comin – em andamento 

Título: Análise integrada CFD/estrutural de componente de turbina 

hidráulica para avaliação de falha por fadiga de alto ciclo. 

Objetivos: Desenvolver modelo numérico do conjunto Distribuidor/Aro-

Câmara e Rotor de turbina hidráulica para a obtenção do campo de pressão 

hidroestático e hidrodinâmico no Aro-Câmara por meio de CFD-Computational 

Fluids Dynamics. Na etapa seguinte, a análise estrutural será feita com a 

importação do campo de pressão para obtido por CFD, além das cargas 

mecânicas originadas pela operação da turbina, porém não obtidas por CFD. 

 

3) Aluno: Fernando Marcon Tavares – ano: 2016 

Título: Análise computacional estrutural estática e dinâmica de um 

quadro de bicicleta de bambu. 
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Objetivos: Analisar o comportamento estático e dinâmico de um quadro 

de bicicleta construído com colmos de bambu. O software de simulação 

numérica ANSYS foi usado como ferramenta para análises estática, modal, 

harmônica e transiente de um quadro de bicicleta de bambu. 

1) Aluno: Jhonathan Razzini  – ano: 2015 

Título: Desenvolvimento de Critério de Falha em Motores Elétricos em 

Material Polimérico com Reforço em Fibras. 

Objetivos: Aprimorar as análises estruturais de peças poliméricas 

reforçadas com fibra de vidro fabricadas pelo processo de injeção. Para isso, foi 

analisada uma ferramenta computacional que insere informações da orientação 

das fibras de vidro a partir de uma simulação numérica do processo de injeção 

de polímero em um modelo numérico para análise estrutural. 

2) Aluno: Guido Quint Tonelli Santos  – ano: 2015 

Título: Análise de Falha por Fadiga em Motores Elétricos em Material 

Polimérico. 

Objetivo: Analisar numericamente o comportamento em operação de um 

rotor de um motor elétrico de máquina de lavar roupas fabricado em material 

polimérico com inserção de fibras.  

3) Aluno:  Gilberto Felipe Pinho – ano: 2014 

Título: Método de Projeto de Suspensão Ativa para Atenuacão do Efeito 

de Rolagem Baseado nos Parâmetros Geométricos de um Veículo Formula SAE. 

Objetivos: Desenvolver uma metodologia através da qual é possível 

projetar o controle de uma suspensão ativa a partir das características 

geométricas de uma suspensão do tipo Double-Wishbone. 

Os resultados deste trabalho de conclusão de curso foram publicados no 

SAE Brasil International Noise and Vibration Colloquium 2014. 

4) Aluno: Laercio Meneses Silva Junior  – ano: 2012 
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Título: Análise Estrutural de Pá de Turbina Eólica Fabricada em 

Material Composto. 

Objetivos: Estudo dos conceitos básicos sobre aerogeradores utilizados 

para a extração desta energia, para posterior projeto de uma pá de turbina 

eólica em material composto laminado e seu desenho aerodinâmico, baseado 

em seu requisito de potência nominal a ser fornecida. 

5) Aluno: Davi Bohn – ano: 2012 

Título: Projeto de uma Longarina para Aeronave de Aerodesign de 2011 

da Equipe Céu Azul UFSC. 

Objetivos: Apresentar o desenvolvimento para o projeto preliminar da 

longarina da aeronave da equipe Céu Azul UFSC para a competição SAE 

Aerodesign Brasil 2011 a partir de cargas recomendadas por normas 

aeronáuticas. Resultados de simulações numéricas usando o método dos 

elementos finitos das várias concepções finais da longarina são apresentadas, 

bem como a análise por quatro critérios de falha de materiais compostos 

laminados e estruturas sanduíche. 

6) Aluno: Thiago Dickmann   – ano: 2011 

Título: Análise de Fadiga de Alto Ciclo em Palhetas de Turbina a Vapor. 

Objetivos: Avaliação da resistência à fadiga em palhetas de uma turbina 

a vapor de baixa pressão de uma usina termelétrica por meio da simulação 

numérica em software comercial. 

Os resultados deste trabalho de conclusão de curso foram publicados 

no Sixteenth Annual International Conference on Industrial Engineering – Theory, 

Applications and Practice, 2011, Stuttgart, Germany. 

3.3.5.2 – Participação em Bancas Examinadoras 

1) Bancas de mestrado – 39 

2) Bancas de doutorado – 06 

3) Bancas de qualificação de doutorado – 07 
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3.3.5.3 – Participação em Bancas de Concurso Público para Professor 

1) Dentro da UFSC – 06 

2) Fora da UFSC – 02 

3.3.5.4 – Publicação Técnica e Científica 

1) Publicação do livro: Fundamentos da Análise de Sistemas Dinâmicos, 

editora UFSC, pags. 357, 2017. (ver Figura 3.15) 

 

Figura 3.15 – Capa do livro: Fundamentos da Análise de Sistemas Dinâmicos. 

2) Artigos em congressos (últimos 10 anos) 

a) PEREIRA, J. C. de C.; SILVA, J. V. P. 

Piezoelectric Crystals Application on Landing Gears for Harvesting Energy In: 

Aerospace Technology Congress 2016, 2016, Stockholm. 

b) da SILVA, A. O.; PINHO, G. F.; PINTARELLI, M. B.; ROCHA, T. 

G.; PEREIRA, J. C. de C. Active Suspension Design Based on Geometric 

Parameters of a Formula SAE Car for Roll Minimization In: SAE Brasil 

International Noise and Vibration Colloquium 2014, 2014, Florianópolis. 

  SAE Brasil International Noise and Vibration Colloquium 2014, 2014. 

c) PEREIRA, J. C. DE C., DA SILVA, A. F. C., DA ROSA, E., DICKMAN, 

T AND TORRES, L. A. DE M. Interaction Between Transient Steam Flow and 

Structural Analysis in Turbine Blades for High Cycle Fatigue Analysis In: 



 

Memorial de Atividades Acadêmicas - Progressão classe E (Titular) Pág. 46 

 

 

Sixteenth Annual International Conference on Industrial Engineering – Theory, 

Applicayions and Practice, 2011, Stuttgart, Germany. 

d) A. R. ALBERTI, PEREIRA, J. C. DE C.; NICOLAZZI, L. C. A load 

Survey for a Lifting Operation of an Emergency Tower for Electrical Energy 

Lines Transmission In: Mechanical of Solids in Brazil 2011, Florianópolis. 

e) HENRIQUE CARLOS MONTEIRO; LEONARDO PAES RANGEL; 

ANTONIO FÁBIO CARVALHO DA SILVA; PEREIRA, J. C. DE C.; ROSA, EDISON 

DA; BINDEWALD, HELDER; TORRES, LUIZ AUGUSTO DE MELLO. Transient 

Steam Flow Simulation in a Low Pressure Turbine Portion for a Blade Fatigue 

Analysis In: Thirteenth International Symposium on Transport Phenomena and 

Dynamics of Rotating Machinery (ISROMAC-13), 2010, Honolulu, Hawaii, USA. 

f) NICOLAZZI, LAURO CÉSAR; PEREIRA, J. C. DE C.; RICARDO 

LINHARES DA LUZ. A Modular Restoration Towerfor Electric Power Line 

Transmission In: CLAGTEE 2009 EIGHTH LATIN-AMERICAN CONGRESS ON 

ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION, 2009, Ubatuba. 

g) NICOLAZZI, Lauro Cesar; PEREIRA, J. C. de C. 

Desenvolvimento de uma Torre de Emergência para Linhas de Transmissão de 

Energia Elétrica In: V CITENEL - Congresso de Inovação Tecnológica em 

Energia Elétrica, 2009, Belém - PA.  V CITENEL - Congresso de Inovação 

Tecnológica em Energia Elétrica. 2009. 

h) PEREIRA, J. C. de C.; TORRES, LUIZ AUGUSTO DE MELLO; 

ROSA, EDISON DA; BINDEWALD, HELDER. A Low Cycle Fatigue Analysis on a 

Steam Turbine Bladed Disk-Case Study In: 12th IFToMM World Congress, 

2007, Besançon, 2007. 

3) Artigos completos publicados em periódicos 

1

. 

    ENDO, VITOR TAKASHI; DE CARVALHO PEREIRA, JOSÉ 

CARLOS 

Linear orthotropic viscoelasticity model for fiber reinforced thermoplastic 

material based on Prony series. Mechanics of Time-Dependent Materials. , 

v.21, p.1 - 23, 2016. 

http://dx.doi.org/10.1007/s11043-016-9326-8
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2

. 

    PEREIRA, J. C. de C.; SWIDER, P.; JACQUET-RICHARDET, G. 

Interactions between numerical and experimental approaches in composite 

structure dynamics. Composite Structures. , v.43, p.127 - 135, 1998. 

3

. 

 PEREIRA, J. C. de C.; SWIDER, P. 

Bilan des Energies de Cisaillement Transverse de Poutres Multiphases 

Isotropes. Revue des Composites et des Matériaux Avancés. , v.4, p.197 - 211, 

1994. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/S0263-8223(98)00096-8
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S E Ç Ã O  4  

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Como professor titular, pretendo continuar atuando com ensino, 

pesquisa, extensão e demais atividades, conforme planejamento detalhado 

abaixo. 

4.1 – ENSINO 

4.1.1 – GRADUAÇÃO 

A disciplina Mecânica II – Dinâmica está atualmente sob 

responsabilidade do Departamento de Física. No seu programa estão incluídos: 

cinemática de partículas; dinâmica de partículas; trabalho, energia  e  

momento linear; cinemática dos corpos rígidos; dinâmica dos corpos rígidos; 

energia, impulso linear e impulso angular para corpos rígidos. Como a 

disciplina possui 3 créditos (54 horas), o programa nunca é cumprido na sua 

totalidade em razão do conteúdo relavitamente extenso.  

Pretendo criar uma disciplina para exclusiva para o curso de engenharia 

mecânica equivalente à disciplina Mecânica II – Dinâmica, e colocá-la sob a 

responsabilidade do Departamento de Engenharia Mecânica (com código EMC). 

Esta nova disciplina possuiria 4 créditos (72 horas). Com esta nova disciplina 

pretende-se empregar os fundamentos da dinâmica na formação do aluno de 

engenharia mecânica na análise dinâmica de corpos elásticos no que diz 

respeito à falha estrutural. 
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4.1.2 – PÓS-GRADUAÇÃO 

Pretendo criar uma disciplina na área de dinâmica de estruturas em 

materiais compostos laminados e outra de dinâmica de multi-corpos. 

4.2 – PESQUISA 

Orientar alunos de mestrado e doutorado nas minhas áreas de atuação 

atuais: Análise de sistemas dinâmicos e Projeto de pás de aerogeradores em 

material composto laminado. 

4.3 – EXTENSÃO 

Continuar executando as atividades de perito para a Receita Federal. 

4.4 – DEMAIS ATIVIDADES 

Publicação de um livro na área de dinâmica de estruturas em materiais 

compostos laminados.  
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S E Ç Ã O  5  

ANEXOS/DOCUMENTOS COMPRATÓRIOS 

5.1 – FORMAÇÃO 

5.1.1 – DIPLÔME D’ETUDES APPROFONDIES-DEA 
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5.1.2 – DIPLÔME DE DOCTEUR 
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5.2 – ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

5.2.1 – Aplicação de Smart Materials em Sistemas Dinâmicos 
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5.2.2 – Projeto Aerodinâmico de Pás de Aerogeradores Horizontais de 

Grande Porte 
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5.2.3 – Análise de Integridade Estrutural no Gerador da unidade 2 

UTWA 
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5.2.4 – Otimização de suporte para ar condicionado SPLIT – Modelos 

400P e 500P 
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5.2.5 – Definição dos processos de manufatura em LABFAB de Materiais 

Compósitos 
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5.2.6 – Caracterização do estado da técnica e das competências no 

estado de Santa Catarina no setor aeronáutico 
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5.2.7 – Avaliação Estrutural de Motores Elétricos 
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5.2.8 – Análises numéricas para simulação de uso de cadeira em bambu 
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5.2.9 – Estudo numérico-esperimental do comportamento em fadiga de alto 

ciclo em palhetas de turbinas a vapor de usinas termoelétricas 
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5.2.10 – Outros 1 
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5.2.11 – Outros 2 
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5.2.12 – Funpesquisa 
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5.2.13 – Curso de Modelagem e Análise Estrutural por Elementos Finitos 
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5.3 – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

5.3.1 – SUB-CHEFIA DO DEPARTAMENTO 
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5.2.2 – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE PESQUISA E EXTENSÃO 
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5.2.3 – COORDENADOR DE ESTÁGIOS 
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5.4 – DEMAIS ATIVIDADES 
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