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inovações de P&D para a indústria metalmecânica.

Os estudos aqui apresentados constituem uma análise concisa, com 

diferentes focos, sobre o Marco Regulatório, a gestão e a inovação na 

indústria metalmecânica, apresentando elementos que fomentam o 

debate contemporâneo, cujo objetivo principal é estimular a contínua 

reflexão sob um prisma crítico das ações que instigam o desenvolvimento 

dessa indústria no Brasil, em especial a de Santa Catarina.

Desse modo, este livro é um legado em si, uma moldura, cujos artigos são 

elementos que compõem uma tela, de substância e fomento de debates, 

para desenvolver uma das principais áreas estratégicas da economia 

brasileira: a indústria metalmecânica.
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Os resumos aqui apresentados são resultado do debate ocor-
rido no 3º Seminário Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação na 
Indústria Metalmecânica, realizado no dia 3 de maio de 2017, em 
Joinville/SC, que buscou promover o encontro entre a Universida-
de Federal de Santa Catarina (UFSC), a Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina (FIESC/IEL) e o Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI),  e teve como objetivo apresentar 
e destacar a importância da pesquisa e inovação em temas rela-
cionados ao desenvolvimento da indústria metalmecânica no Bra-
sil, considerando aspectos estratégicos para o desenvolvimento do 
País. Cabe destacar que o evento integra o projeto Mais Ciência, da 
Fundação José Boiteux (FUNJAB), com patrocínio do Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

O evento contou com a participação de professores e pesqui-
sadores renomados no assunto: Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues 
(INPI), Dr. Carlos Maurício Sacchelli (UFSC-Joinville), Dr. Cristiano 
Vasconcellos Ferreira (UFSC-Joinville) e Dr. Edson Costa Santos 
(FIESC/SENAI).

No Seminário foram debatidas as melhores práticas, solu-
ções e inovações, o desenvolvimento tecnológico da indústria; a 
tomada de decisões estratégicas: patentes e publicações e o pa-
norama geral do setor; e as inovações de P&D para a indústria 
metalmecânica.

Apresentação



Num formato dinâmico e interativo, e com gravação simul-
tânea, o evento retratou na prática os desafios da indústria me-
talmecânica brasileira, bem como seu Marco Regulatório, além do 
destaque do setor no cenário nacional, a partir de novas soluções 
profissionais e tecnológicas. O evento buscou retratar o desafio de 
compreender as dimensões desse parque industrial, que é um dos 
maiores do mundo, e relacionar as ações que estão sendo pensa-
das para o futuro dessa indústria a partir das pesquisas realizadas 
no âmbito acadêmico e empresarial.



Resumos
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Caracterização de Filmes Finos de TIO2 Aplicados 
como Antincrustante em Ambiente Marinho

Autores: Eder M. Ramos, Kevin F. de Souza, Viviane L. Soethe,  
Rafael G. Delatorre, Moisés L. Parucker. 

Resumo: Este trabalho apresenta estudo sobre a ação an-
timicrobiana de filmes finos de TiO2 depositados em substrato de 
aço carbono com objetivo de reduzir os prejuízos observados na 
indústria naval e oceânica devido ao fenômeno de bioincrustação. 
A bioincrustação marinha é um processo natural decorrente do 
acúmulo de microrganismos em superfície abiótica. As preocupa-
ções com o meio ambiente e a busca no atendimento aos requisitos 
da legislação vigente estão direcionando a ciência e tecnologia no 
desenvolvimento de soluções não biocidas. Apesar de a pesquisa 
ainda estar em fase de caracterização, espera-se resultados pro-
missores, pois as incrustações não estão aderindo no filme até o 
presente momento.
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Projeto: Indústria 4.0

Autor: Adriano Fagali de Souza.

Resumo: O objetivo do artigo é apresentar o projeto da indús-
tria 4.0 representado no monitoramento e controle das máquinas 
CNC (Comando Numérico Computadorizado) por meio de disposi-
tivos móveis. Para isso, serão realizadas as seguintes atividades no 
projeto: especificar as funcionalidades necessárias; criar serviço na 
nuvem; criar aplicativo que permita o controle das máquinas CNC; 
realizar comunicação de baixo nível com a CNC; e realizar comuni-
cação CNC – nuvem – aplicativo. O projeto é realizado pelo Grupo 
de Pesquisa de Manufatura Auxiliada por Computador, da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e conta com apoio da 
TECNODRILL e Capes.
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Inspeção Subaquática em Águas Rasas

Autores: Rangel Sonaglio, Roberto Simoni, Lucas Weihmann.

Resumo: Estruturas subaquáticas estão constantemen-
te sob a ação de agentes nocivos à integridade estrutural, assim 
como imersas em um ambiente que dificulta tanto atividades de 
inspeção quanto de manutenção. O objetivo deste trabalho é estu-
dar as principais atividades de inspeção de estruturas subaquáti-
cas, como navios, portos, píeres, plataformas, monoboias e dutos. 
O emprego de veículo autônomo subaquático (AUV) em tarefas de 
inspeção submarinas necessita desenvolver ferramentas que auxi-
liem a indústria a ultrapassar barreiras de segurança, ambientais, 
operacionais e benefícios econômicos.  O Laboratório de Simula-
ção Naval e o Laboratório de Robótica, da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) possuem um AUV Ecomapper® e um ROV 
BlueRobotics para tarefas de inspeção em águas rasas. O estudo 
demonstra que AUV e o ROV (veículo operado remoto) além de se-
rem importantes para a inspeção em ambientes subaquáticos, des-
pertam bastante interesse da academia e da indústria. Havendo, 
dessa forma, investimento significativo no desenvolvimento de tec-
nologia inovadoras para inspeção.
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Laboratório de Tecnologia da Soldagem (LTS)

Autor: Tiago Vieira da Cunha.

Resumo: Situado na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) – Campus Joinville, o Laboratório de Tecnologia da Solda-
gem (LTS) atua em diversas linhas de pesquisa e em desenvolvi-
mento tecnológico na área de tecnologia da soldagem. Dentre as 
pesquisa atualmente em andamento, destacam-se: Estudo e De-
senvolvimento de Processos de Soldagem a Arco, cujo objetivo é re-
alizar o estudo e o desenvolvimento dos processos e técnicas de 
soldagem a arco com foco nos aspectos de qualidade e produtivida-
de; Física do Arco Voltaico, cujo objetivo é compreender os fenôme-
nos físicos associados ao arco voltaico de soldagem e sua relação 
com os aspectos operacionais do processo; e Instrumentação e Au-
tomação da Soldagem, cujo objetivo é o desenvolvimento de instru-
mentação e equipamentos de soldagem com o intuito de subsidiar 
o estudo da física do arco e o desenvolvimento de novas técnicas de 
soldagem. Esses projetos contam com o apoio da empresa IMC Sol-
dagem, do CNPq e do Grupo de Pesquisa em Materiais e Processos 
em Construção Naval (ConNAVAL/UFSC).
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Projeto: Manufatura Aditiva SLM –  
Fabricação de Moldes

Autor: Adriano Fagali de Souza.

Resumo: O objetivo deste projeto é fabricar molde para in-
jeção de plásticos empregando a técnica de manufatura aditiva 
metálica – Selective Laser Melting (SLM). O projeto recebeu o “Prê-
mio de Melhor Trabalho”, na International Conference on Polymers 
and Moulds Innovations, realizada em Ghent, Bélgica, em setem-
bro de 2016. A proposta é trabalhar a partir de moldes com canais 
complexos de refrigeração (Conformal Cooling). Na pesquisa foram 
identificados ganhos do processo com a redução de empenamento; 
e redução de ciclo de injeção em 12%. Dentre as etapas de desen-
volvimento estão a simulação do processo; a fabricação dos inser-
tos; e o monitoramento processo de injeção. Este projeto é realizado 
pelo Grupo de Pesquisa de Manufatura Auxiliada por Computador 
(GPCAM), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e 
possui importantes parcerias com: TCNODRILL, POLIMOLD, MAG-
MA SIGMASOFT, YASKAWA, COMAC, SPRUTCAM, SOKIT PLÁSTI-
COS, SANDVIK COROMANT, BMW, VILLARES METALS, CGTECH 
VERICUT, FAPESC, CNPq e CAPES.
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