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A convergência é fundamental e 
evidente 

Dois exemplos de grande repercussão mundial 



Global Positioning System - GPS 

• US Navy experimenta navegação satelital para rastrear submarinos 
nucleares, anos 60 

• DoD inicia trabalho em sistema de navegação satelital estável e robusto, 
inicio dos 70 

• DoD desenvolve NAVSTAR , Navigation System with Timing and Ranging, 
em 78 
• Sistema completo com 24 satélites, em 93 

• “Today, GPS is a multi-use, space-based radionavigation system owned by 
the US Government and operated by the United States Air Force to meet 
national defense, homeland security, civil, commercial, and scientific 
needs.” (NASA) 



Um mundo georeferenciado graças ao GPS 



Internet 

• Precursor: rede da Advanced Research Projects Agency (ARPA), do 
DoD, 1969 (ARPANET).  

• Muitos protocolos da Internet foram desenvolvidos lá  

 

 



Um mundo interconectado pela Internet 
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Alguma dúvida? 



Exemplos do Brasil 
USP / Escola Politécnica e Marinha do Brasil 



Parcerias USP & 
Marinha do Brasil 
Laboratório de Automação e Controle 

Departamento de Eng. Telecomunicações e Controle 
Escola Politécnica da USP 
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Projeto Modfrag 

• O Contexto 

 No final da década de 90 se iniciou o processo de modernização das 
Fragatas Classe Niterói. 

 

• Projeto dos anos 70, porém bastante atual. 

• Controle da propulsão obsoleto. 

• Um projeto desse tipo no Brasil representava um grande 
desafio. 



O Projeto MODFRAG 

Modernização do sistema de controle de propulsão das fragatas classe 
Niterói (junto ao CTMSP). 

Etapas principais: 
 
• Levantamento da planta; 
• Simulador full-scope do sistema 

de propulsão; 
• Projeto do sistema de 

automação e controle; 
• Verificação e validação no 

simulador; 
• Transferência para o hw 

definitivo; 
• Simulador de treinamento e 

plataforma de prototipagem. 
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Projeto Modfrag 

IHM do sistema 

Primeira versão 
do simulador 

Unidade remota de 
controle  
(para um bordo) 
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Projeto Modfrag 

• Status atual 
• Projeto bem-sucedido; 

• A MB adquiriu o know-how para projeto de sistemas de controle de 
propulsão; 

• Novo sistema já instalado em três navios da frota. Demais da classe (três 
navios) em comissionamento gradativo; 

• Desempenho, confiabilidade, disponibilidade e usabilidade superiores. 

 

 



A Corveta Barroso 

Apoio ao projeto do sistema de controle de 
propulsão da Corveta Barroso (junto ao IPqM). 

 

 

 

 
 
 
 
Trata-se de um projeto similar ao MODFRAG para um novo navio, 
projetado pela Marinha do Brasil. 
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LABGENE- Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica 

• O Contexto 

 A MB realiza o projeto de um Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica, 
com um reator do tipo PWR. 

 O desenvolvimento é feito integralmente no País, pela MB, com 
participação da USP entre outras instituições. 



LABGENE 

Apoio ao projeto dos sistemas de controle do LABGENE 
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O LABGENE se 
encontra atualmente 
em construção no 
Centro Experimental 
de Aramar (Iperó/SP). 



UMI - Unidade de Medida Inercial 

Apoio ao desenvolvimento de uma Unidade de Medida Inercial para o 
Míssil AntiNavio Brasileiro (MAN-SUP) junto ao CTMSP. 

Fonte: DefesaNet 



Parcerias USP & 
Marinha do Brasil 
Laboratório Tanque de Provas Numérico 

Departamento de Eng. Naval e Oceânica 
Escola Politécnica da USP 



• Criado em 2002 pelo Prof. Dr. Kazuo Nishimoto 
 

• Multidisciplinar: docentes, pesquisadores e alunos de diversos 
departamentos da EPUSP (Naval, Mecatrônica, Civil, 
Elétrica,...) 
 

• Especializado em simulação e análise dinâmica de corpos 
flutuantes (embarcações e plataformas) 

Simuladores de passadiço 

Tanque  
de Ondas 

Clusters para 
computação científica 
de alto desempenho 

Ambiente 4D 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 
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O TPN-USP tem como foco principal o desenvolvimento e aplicação de Simuladores de embarcações. 
 
Estrutura de um simulador: 

 
 
Dinâmica 6GL 
 

Integração RK 
 
 

Corrente / Onda 
/ Vento 

Leme/Máquina 

 
 

Thrusters 
 
 

Interação Fundo / 
Margem 

 
 Interação entre 

navios 

Cabos Sistema DP 

Piloto Automático 

Estabilizador 

Instrumentos 
(GPS, Radar, 

ECDIS, ...) 

Sistema de 
Visualização 

Banco de Dados 

Forças Externas 

Sistemas de Controle 

Comandante 

Prático 

Comando Humano 

Saída – Sistemas de 
Visualização 

Complexos modelos 
matemáticos 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 



Computação de Alto Desempenho 

Os complexos fenômenos hidrodinâmicos requerem recursos computacionais de alto desempenho.  
Para isso o TPN-USP dispõe de clusters de computação científica com processadores numéricos e gráficos. 

Fenômeno de sloshing em tanque de plataforma sujeita a 
ondas Interação entre navios (Porto de Santos) 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 



Ambientes de Simulação 

O TPN-USP dispõe de 6 ambientes de passadiço virtual (sendo 2 deles do tipo ponte completa) para 
realização de simulações com comandantes e práticos. 

Manobra na Baía da Guanabara (RJ) Manobra no Porto do Açu (RJ) 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 



Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 

Sistemas de Visualização 3D 

O TPN-USP dispõe de ambientes de realidade virtual. 



Validação de Simuladores 

Para realizar a validação de seus simuladores, o TPN-USP dispõe de um tanque de ondas totalmente 
automatizado, capaz de simular qualquer condição de mar e verificar os movimentos induzidos sobre as 
embarcações. 

Ensaio de navio de suporte offshore Ensaio de plataforma (FPSO) 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 
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Calibrador Hidrodinâmico do TPN 

 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 
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Calibrador Hidrodinâmico do TPN 

 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 



Aplicações e cooperação com a MB 
Estudos voltados a movimentação de grandes estruturas (Submarino e NAe) 

 

Análise da docagem do Navio Aeródromo – São 
Paulo (Nae São Paulo) 
 
Verificação de viabilidade e interferências. 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 



Estudos voltados a movimentação de grandes estruturas (Submarino e NAe) 

 

Análises da movimentação dos 
submarinos Tikuna e Timbira 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 



Cooperação TPN-USP + DPC (Diretoria de Portos e Costas): Segurança da Navegação  

 
• Centro de Simulação de Manobras dedicado à realização de estudos de Novas Obras e Operações Marítimas e 

Portuárias 
 

• Tecnologia 100% nacional 
 

• Utilizado em mais de 90 avaliações de operações no Brasil 
 

• Extensa calibração com ensaios e operação com práticos e comandantes, garantindo a segurança da navegação 
e apoio à Autoridade Marítima 
 

• Cooperação com Marinha do Brasil 
• Desenvolvimento do simulador (alunos do CCEMSP e CIAGA) 
• Uso do simulador (Capitanias e DPC) 
• Apoio à elaboração da nova norma ABNT de estudo portuários (comissão composta pela DPC, DHN, CAMR, 

CIAGA e diversos membros da comunidade marítima) 
 
 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 
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VALEMAX - Maior navio graneleiro do mundo  

Novo berço 
Terminal de Ponta da 

Madeira (MA) 
Pier 4 Norte 

Conteneiro 366m – Porto de Santos (SP) 

Exemplos: 

Estudos no TPN-USP 
(2016) 

Aumento do navio tipo no Porto de Santos 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 



Ship to Ship – São Sebastião (SP) 

1ª operação real (Out/17) 

Entrada de navio em estaleiro em Suape (PE) 

Estudos no TPN-USP (2015-2016) 

Realidade 

Simulação Apoio à Autoridade Marítima 
para avaliação de riscos de 

manobra especial 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 



• Departamento de Engenharia  Naval   -  Fundado em 1956 – apoio da 
Marinha brasileira  - criação do ETCN-SP (antigo CCEMSP) 

• A Marinha escolheu a USP  como a Escola de Engenharia  para oficiais da 
Marinha  

• 1957 – primeiro tanque de provas – (IPT)   

• 1960th  - Acordo de Cooperação com  MIT & Michigan Universities com 
vários professores visitantes: Prof. Lewis, Prof. Allmendinger, Prof. Benford 

• 1980 – A Marinha criou  CTMSP para Desenvolvimento de Submarino de 
Propulsão  Nuclear  

• 1986 – Departamento de Engenharia Naval  e Oceanica  

• 2002 – Tanque de Provas Numérico   

Base: cooperação contínua MB & USP 



Resultados 

• Formação de pessoas: engenheiros, pesquisadores, empreendedores 

• Desenvolvimento de tecnologia e produtos nacionais para o setor de 
defesa e segurança 

• Transferência para o setor privado 

• Criação de startups tecnológicas 

• Geração de empregos 

 

Cooperação Cientifica & Interesses Econômicos & de Defesa Nacional 



Desafios para maior desenvolvimento 

• Ambiente legal para as colaborações, claro e seguro 
• Marco de C&T, Lei 13.243 / 2016, de fato, colocada em prática 
• Papel das Fundações de apoio 

• Desburocratização  e  Autonomia real da Universidade 
• Instituições em si, e arcabouço legal  
• A execução orçamentária é um entrave 
• Gestão de pessoas  
• Administração: múltiplos papéis do professor 

• Distinção dos papéis com reforço nas sinergias e parcerias 
• Academia 

• Pesquisa 
• Formação de pessoas 

• Setor privado 
• Inovação 
• Produção 

• Marinha do Brasil 
• Indução 
• Agregação 



Desafios para maior desenvolvimento 

• Agenda de longo prazo 
• O que queremos ? 
• Quais as prioridades? 
• Ações consequentes 

• Financiamento de longo prazo  
• Situação atual crítica: orçamento de C&T o menor da história ? 
• Buscar recursos públicos e privados 
• Ex. FAPESP+Empresas: CEPIDs e Centros de Pesquisa em Engenharia 
• Ex. CAPES – Universidades de Excelência  

• Efetiva integração das equipes:  
• Centros de Pesquisa conjuntos 
• Maior integração do sistema de C&T 



Ações da EPUSP junto a CTMSP 

• Status Atual 
– Criação de curso de Engenharia Nuclear em Aramar 
– Curso de extensão de hidrodinâmica – submersíveis  
– Implantação do LABGENE em Aramar (SP); 
– Capacitação em projetos navais 

– Sistema propulsor  - integração 
– Casco resistente 
– Hidrodinâmica , etc.. 

– Implantação do LABHIDRO 
– Projeto de Túnel de Cavitação 
– Projeto de Tanque de manobra 
– Projeto de Tanque de reboque 

 
 

 



Possíveis tópicos de cooperação futura 

• Desenvolvimento de simuladores de navios de guerra e submarinos 

• Desenvolvimento de modelos de manobras em alta velocidade 

• Desenvolvimento de sistemas de ensaios hidrodinâmicos (apoio à 
construção do Labhidro) – Parceria já estabelecida, utilizando a tecnologia 
desenvolvida no Tanque de Ondas do TPN 

• Contínuo uso da infra-estrutura do laboratório para avaliação de manobras 
navais e portuárias voltado para apoio às Autoridades Marítimas e DPC 

• Ambiente de realidade virtual e manobras para simulações cooperativas 
(múltiplas embarcações) – TPN-USP possui 6 simuladores integrados 

 

Laboratório Tanque de Provas Numérico (TPN-USP) 



Conclusão 

• A Escola Politécnica da USP tem convênio com a Marinha do Brasil há 
cerca de 60 anos; 

• A formação contínua de oficiais engenheiros da Marinha tem excelentes 
resultados nesta parceria e alguns desenvolvimentos tecnológicos foram 
realizados; 

• Hoje, o Centro da Marinha junto ao Departamento, CCEMSP tem papel de 
gerir formação de recursos humanos (oficiais) para Marinha. 

• Devido às inúmeras atividades de  pesquisas e desenvolvimentos da área 
naval (plataformas da Marinha – submarino, corveta, fragata, navio 
patrulha, etc.) junto com a Marinha do Brasil, há necessidade de adicionar 
perfil de pesquisa no CCEMSP como antigamente, trazendo os 
especialistas da Marinha para o Centro; 

• Desta forma, poderá se intensificar s atividade de C&T e Inovação com a 
EPUSP e aumentar a cooperação entre a Marinha do Brasil e a USP. 
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