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Aço vs. vidro metálico vs. Ti 



Parte 1

Estatísticas e comentários 

sobre a pós-graduação e a 

produção científica das 

engenharias brasileiras



Pós-graduação em Engenharia - CAPES 2013

Cursos Total         ME         MP        Doutorado

626 345* 80         201

*1ª tese de mestrado no Brasil -1963 no ITA – enga. elétrica 

50 e poucos anos!



GeoCapes (29/09/2016), cortesia Abílio A. Baeta Neves

Doutores titulados em engenharia 

nos últimos 10 anos

Crescimento notável!

~1.900 teses / ano ! (10% do total)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CIÊNCIAS DA SAÚDE 1.731 1.798 1.959 2.125 2.132 2.384 2.596 2.956 3.102 3.406

CIÊNCIAS HUMANAS 1.503 1.689 1.862 1.954 2.007 2.168 2.301 2.673 2.842 3.188

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 1.160 1.217 1.319 1.424 1.475 1.513 1.853 2.085 2.219 2.380

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1.158 1.154 1.238 1.269 1.200 1.289 1.420 1.558 1.812 1.881

ENGENHARIAS 1.123 1.169 1.222 1.284 1.196 1.346 1.517 1.572 1.653 1.894

CIÊNCIAS EXATAS E DA 

TERRA
951 988 1.132 1.119 1.176 1.224 1.355 1.472 1.661 1.744

CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS
890 810 868 952 944 980 1.273 1.331 1.519 1.591

LINGÜÍSTICA, LETRAS E 

ARTES
617 710 696 732 643 752 756 920 1.115 1.195

MULTIDISCIPLINAR 233 380 415 509 541 665 841 1.018 1.125 1.346



4 3

Somente 3,4% 

obtiveram 

nota 7.

~75% são 

deficientes!

Notas dos cursos de PG em engenharia em 2013



Produção científica e citações



Scopus confirma

2014 – 66,3k

2015 – 65,9 k

2016  - 54,5 k (20 nov)
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% Artigos BR/ 1o

SCIMAGO 1996-2015 (20 anos)

Produção científica das engenharias nacionais

1º = USA exceto quando há um * = China)

Todas engenharias

Artigos citações / artigo

80.277 (18º) 5.7 (34º)



Agroindústria

O Proálcool - início ~1975

Soja, etc.



Parte 2

As empresas brasileiras

-realizações notáveis

-capacidade de inovação



Tecnologia de prospecção e exploração

de gás e petróleo em águas profundas / 

~1950 - Petrobrás
Geociências + engenharia mecânica + química



Embraer – início ~1969

combinação das engenharias aeronáutica 

+ mecânica + elétrica + de computacão + 

materiais com início em 1969 – compete 

internacionalmente em aviões de pequeno 

porte e executivos 



ITAIPU BINACIONAL ~1973-1982

“A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta”

geociências + engas. civil + elétrica + ambiental...



Indústria cerâmica (2º no 

mundo em pisos) ~1940
engenharia de materiais + mecânica + química



LNLS – início dos estudos ~1983
física + engas. mecânica e elétrica



Breve avaliação da 

capacidade de 

invenção e inovação 

das empresas 

nacionais



The GAP

• Widening gap between science and

technology in Brazil and other

developing countries!

• ED Zanotto - Scientometrics 55 (2002) 

383

Disponível para download em lamav.weebly.com



Patentes brasileiras depositadas nos EUA (__________)

  % invest. pesq. 

Brasil 10-20%  ~10% 

Coréia do Sul 35  ---- 

Alemanha 50  

França 52  
  65% 

    

Japão 78  

EUA 79  

 

  75% 

 

 

Contribuição nacional à produção científica mundial indexada-ISI (. . . . . . . . .)

Engenheiros +Cientistas Trabalhando em  Empresas (Brito Cruz e outros)                                                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Perfil das empresas - IPEA (2008)

71.996Total

1255.486

(77,1%)

Não diferen-
ciam produtos 
e têm produti-
vidade menor

6315.311

(21,3%)

Especializadas 
em produtos 
padronizados

251.199

(1,7%)

Inovam e 
diferenciam 
produto 

% do 
fatura-
mento

# de 
empre-

sas

Mario S. Salerno/ Poli-USP



69º 



Fundo Pitanga – empresas 

nascentes potencialmente 

promissoras

Dentre ~2.000 empresas analisadas em 3 anos, 

apenas 3 estão sendo financiadas!



Parte 3

Exemplos de inovações 

internacionais

Desafios



Breakthroughs
Produtos e processos 

inovadores

Alguns exemplos da 

engenharia de materiais -

vidros



Reforço químico de vidros
Strengthening of Silicate Glasses by Ion

Exchange

D. K. HALE

National Physical Laboratory, UK

Nature 217, 1115 - 1118 (March 1968)

Surface defects are almost always present in glass, 

reducing its strength. 

One way of overcoming this is to replace cations

(Na) in the surface layer with larger cations (K) from

a molten salt.



Vidro comum vs. Gorilla glass



Gorilla Glass

~2010 (versão 1.0)

2016  (5.0)



Another strong glass...



Simulação

First report of rapid cooling of a metallic alloy to form a 

glass, California Institute of Technology, USA, 

Nature 187, 869-870 (Sept. 1960)

Non-crystalline Structure in Solidified Gold–Silicon Alloys 

- W. KLEMENT JUN., R. WILLENS & POL DUWEZ
Division of Engineering, California Institute of Technology, Pasadena, California.



Produtos de vidro metálico



O futuro? - desafios





Temperaturas muito baixas 
~zero Kelvin

Em alguns casos, aparece a 
supercondutividade . Noutros, a 
superfluidez. E, entre esses 
novos estados da matéria há 
transições de fase –que não 
eram compreendidas até 
Thouless, Kosterlitz e Haldane 
entrarem no jogo com a 
aplicação da topologia.



O escocês Fraser Stoddart, de 74 

anos, da Universidade 

Northwestern, nos Estados Unidos, 

o holandês Bernard Feringa, de 65, 

da Universidade de Groningen, na 

Holanda, e o francês Jean-Pierre 

Sauvage, de 72, da Universidade de 

Estrasburgo, na França, Nobel de 

química 2016 pelo

design e a produção de sistemas de 

associação de moléculas voltados à 

formação de sistemas 

nanomecânicos moleculares. 



Uma robusta engenharia será 

fundamental para o futuro 

deste país, mas – com pouca 

ciência, faltará um sólido 

alicerce para construirmos 

empresas inovadoras.



Algumas sugestões

-Às universidades – modernizem suas grades curriculares e os seus professores; espaço 
para que alunos, pesquisadores e professores interajam em projetos criativos; incentivem os 
seus professores a utilizar técnicas de ensino modernas- hands on;

-Às agências de fomento – financiem algumas pesquisas de alto ricos, de ponta, não 

incrementais; i.e. projetos corajosos que possam levar a breakthroughs, minimizem a burocracia 

para facilitar a gestão dos projetos; multipliquem os recursos para empresas de pequeno e médio 

porte com alto potencial criativo

-Às empresas – invistam mais recursos e pessoal em projetos realmente inovadores, 

dediquem mais tempo a receber alunos e pesquisadores, aproximando a cultura empresarial da 

universitária. 

-Ao INPI – a análise de pedidos de patentes continua levando uma década! 

-Aos engenheiros pesquisadores – em paralelo aos nossos projetos tradicionais que, em sua 

maioria,levam apenas avanços incrementais, precisamos criar coragem para atacar alguns 

projetos bold, de maior risco, que, em caso de sucesso, possam levar a grandes descobertas!

Aos governantes...



Agradecimentos ao

C. H. de Brito Cruz (Fapesp) 

João F. G. Oliveira (EESC - USP) 

Sérgio L. Silva (UFSCar) 

Abílio A. Baeta Neves 

Pedro Dollabela Portella (BAM, Berlin)

Fernando Rizzo (INT)

e a 7 membros da ANE

pelas valiosas referências e sugestões!
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Dificultadores conjunturais 

Uma série de políticas que podem ser modificadas:

• Faltam mecanismos de criação e desenvolvimento de 
empreendedores nos curriculos escolares

• A carga tributária e trabalista é ENORME (40% do 
PIB)!

• é difícil abrir uma empresa no Brasil 

• mecanismos reguladores, como ANVISA, por exemplo, 
tem procedimentos extremamente complexos e lentos!

• o sistema de patentes e o INPI tem que ser mais eficiente 

• o acesso ao capital semente e de risco precisa melhorar

• etc... 



Os quadrantes da FAPESP

Pesquisa
Básica
(Bohr)

Pesquisa
Básica ligada
A Aplicação

(Pasteur)

$ 27,11 %
# 22,71 %

(Bohr)

$ 50,02 %
# 41,22 %
(Pasteur)

Pesquisa
Aplicada
(Edison)

$ 22,87 %
# 36,07 %
(Edison)
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Relevância de artigos na área de ciência e

engenharia de materiais



Backup

Um projeto de ciência para o Brasil
Luiz Davidovich - ABC

... construir novos caminhos, que permitam ao 

país um futuro melhor para sua população. 

Tais caminhos deverão necessariamente se 
apoiar na ciência, na tecnologia, na inovação e 
na educação de qualidade para todos os 
brasileiros. Só assim poderá o país desfrutar 
plenamente das oportunidades oferecidas pela 
riqueza de seus biomas e de sua matriz 
energética, por sua diversidade regional e 
cultural, pelo tamanho de sua população e pelo 
patamar científico já alcançado. 



United States Patent and Trademark Office 

What is a Patent?

A patent for an invention is a grant of a property right by the 

Government to the inventor acting through the USPTO.

The term of the patent shall be 20 years from the date on which the 

application for the patent was filed in the United States.

The right conferred by the patent grant is “the right to exclude others

from making, using, offering for sale, selling or “importing”  the 

invention into the United States

What is granted is not the right to make, use, offer for sale, sell or import, but the 

right to exclude others from making, using, offering for sale, selling or importing 

the invention



Uma invenção deve obedecer a três requisitos 

básicos para ser passível de patenteamento

• Novidade: o conhecimento técnico que se deseja patentear não deve 
estar compreendido no Estado da Técnica;

• Aplicação industrial: o invento deve ter finalidade de uso na produção 
econômica, seriada, isto é, possível de ser produzido em indústria; e

• Atividade inventiva. a invenção não deve ser óbvia para uma pessoa 
que tenha conhecimento ordinário na área do campo técnico da 
informação. Este requisito é o mais abstrato e visa identificar e 
prevenir a proteção para mudanças simplórias em conceitos inventivos 
já protegidos.

• Entendida como um bem móvel, tal como uma casa ou um carro, a patente podeser vendida, 
comprada, licenciada ou doada. 

• Ainda, é possível que a tecnologia a ser protegida seja de interesse manifestadamente público, pelo 
que justifica-se ao governo impor o licenciamento compulsório da patente sem ônus, por tratar-se de 
segmentos socialmente importantes.



Natures’s Patents

Edgar Dutra Zanotto - Nature, vol. 408 (2000)17.

As predicted by Joseph Schumpeter, we have entered the fifth 

technological wave, headed by information technology, 

telecommunications and biotechnology – a galvanizing field of research 

currently mobilized by the recent discoveries of millions of genes and the 

sequencing of dozens of genomes. These discoveries promise to open up 

exciting implications for gene therapy and the early detection and cure of 

diseases and, according to the enthusiasts, may be the long-sought-after 

panacea to assuage physical suffering and increase human longevity... 

Meanwhile, biotechnological and pharmaceutical companies are on 

the lookout for billion-dollar revenues that may accrue from new 

therapies and drugs. These discoveries have triggered profound 

reflections and heated discussions, and have even prompted the president 

of the United States and the prime minister of the United Kingdom to 

intervene on ethical aspects of intellectual protection and the patenting of 

live beings or parts thereof – genes and genomes. 



Patent sobre bio VC

• United States Patent 5,981,412 Hench , et al. November 9, 1999 

• Bioactive ceramics and method of preparing bioactive ceramics

• Inventors: Hench, Larry L. & La Torre, Guy (Gainesville, FL), 
Filho; Oscar P. & Zanotto, Edgar (Sao Carlos, BR) 

• A bioactive ceramic composition including 47 to 51% SiO.sub.2, 23 to 
25% CaO, 23 to 25% Na.sub.2 O and 0 to 6% P.sub.2 O.sub.5, the 
bioactive ceramic having a bioacitivity level such that the composition 
forms at least a thin layer of HCA within about 30 hours of 
implantation into a patient. The bioactive ceramic composition having 
a crystallinity of 34 to 60 volume percent and a crystalline phase of 
1Na.sub.2 O.2CaO.3SiO.sub.2. 

• Assignee: University of Florida Research Foundation (Gainesville, 
FL) 

• Appl. No.: 08/850,318   Filed: May 1, 1997 Current U.S. 



E.D. Zanotto

Information
Available

Knowledge

Hidden (int. & ext.)

Non existent



Mestres e doutores formados 

em 2013





The Economist, Feb . 1999

Catch the wave

The long cycles of industrial 

innovation are becoming shorter

Joseph Schumpeter, an Austrian economist best remembered for 

his views on the “creative destruction” associated with industrial 

cycles 50-60 years long





The Economist, Feb . 1999

Catch the wave

The long cycles of industrial 

innovation are becoming shorter

Joseph Schumpeter, an Austrian economist best remembered for 

his views on the “creative destruction” associated with industrial 

cycles 50-60 years long





Todos os campos do conhecimento



Pesquisa Fapesp 14/7/2016

No Brasil 10 mil pesquisadores 

trabalhando em empresas criam 

~30 patentes num ano. Na Coréia 

a mesma quantidade de 

pesquisadores cria 530 patentes.



Sugestões dos organizadores

a. Dimensionamento da área de pesquisa : 

quantidades de pesquisadores, de doutores formados, de 

trabalhos publicados. (tempo sugerido: 3 minutos)

b. Resultados de maior impacto intelectual, social, ou 

econômico obtidos nos últimos 25 anos. (5 minutos)

c. Perspectivas: competitividade internacional, 

pontuar desafios que possam ser atacados com sucesso 

com a configuração atual e desafios que requereriam 

esforços especiais adicionais (~7minutos)



Esforço para inovar:
P&D interno / faturamento (%) - 2008

0,7(*)Total da indústria

0,4Não diferenciam produtos e têm 
produtividade menor

1,0Especializadas em produtos 
padronizados

3,1Inovam e diferenciam produtos

(*) Alemanha: 2,7%  França: 2,5% 

Mario S. Salerno/ Poli-USP



TUD, 2009



Classificação por estratégica competitiva e 
desempenho / IPEA 2008

-Firmas que inovam e diferenciam produto

Lançaram produto novo para o mercado 

Obtiveram preço-prêmio nas exportações de no mínimo de 30% 

com relação aos demais exportadores brasileiros do mesmo 

produto 

-Firmas especializadas em produtos padronizados

Exportadoras sem preço-prêmio (não incluídas no grupo acima)

Não exportadoras com produtividade maior ou igual às 

exportadoras

- Firmas que não diferenciam produto e têm < produtividade 

Não classificadas nas categorias anteriores 

Mario S. Salerno / Poli-USP



ED Zanotto- Scientometrics 55 (2002) 383

2007



Conclusão parcial

A nossa engenharia e as nossas empresas

não estão sabendo ultrapssar as fronteiras 

entre a pesquisa pura (de Bohr) 

a pesquisa aplicada de Paster e as aplicações 



Conclusão parcial

1-combinacões de engenharias / que tal 

currículos multidisciplinares?

2- mais integração com as disciplinas 

básicas ate o quinto ano?

3- mais trabalhos em grupo - atitude + 

proativa





Doutorado (2015)
Titulados por área do conhecimento

Fonte: GeoCapes (Atualizado em 29/09/2016)

3.406
3.188

2.380

1.881 1.894 1.744
1.591

1.195
1.346

O número de doutores dobrou 

em relação a 2006.

Total: 

18.625

Agradeço ao Abílio A. Baeta Neves por disponibilizar este slide



Outline
1- Produção de mestres e doutores, número de cursos, níveis
Capes, etc. 

Dados Scimago sobre a produção científica nacional

2- Dados estatísticos sobre:

Grandes realizações da engenharia brasileira

Capacidade de inovação das empresas brasileiras

O gap entre a C & T no Brasil

3- Exemplos de descobertas que foram aproveitadas por
empresas internacionais

Desafios da engenharia e empresas brasileiras

Sugestões



No Brasil, a massa principal de pesquisadores 

está concentrada nas instituições de 

ensino/pesquisa, mas a competência para 

colocar qualquer produto ou processo no 

mercado é de domínio das empresas. 

MCT 2010 – Distribuição dos pesquisadores

governo universidades empresas outros total

~7.700 188.000 41.300 (18%)       1.000 234.794





Mas...

Há vários problemas e 

desastres de enormes 

proporções acontecem



Algumas realizações notáveis da engenharia Br
- Tecnologia de propospeção em águas profundas / Petrobrás: geociências 

+ engas mecânica, química, materiais, elétrica...

- Indústria aeronáutica /Embraer - exemplo fantástico da combinação das 

engenharias aeronáutica, mecânica, elétrica, de computacão, materiais...

- Itaipú e as  grandes barragens e usinas hidroelétricas: geociências + 

engas. civil + elétrica + ambiental...

- Pró-álcool (1º no mundo?): engas agronômica + química + mecânica...

- Siderúrgicas (9º no mundo): engas. materiais + mecânica...

- Indústrias cerâmicas (2º no mundo em pisos): engas. materiais + química 

+ minas + mecânica ...

- Indústrias de mineração: Vale (Fe) e CBMM (Nióbio e terras raras)

- Projeto e construção do LNLS: física + engas. mecânica e elétrica...

-Submarino nuclear: física + eng. nuclear + materiais + civil + elétrica + 

naval + mecânica





Brazil’s new synchrotron light source, the Sirius Project under 

construction in Campinas, is slated to receive $115 million in 

2017—double this year’s budget. But that windfall may not 

survive efforts to rein in public spending.

CNPEM/LNLS

Budget cap would stifle Brazilian science, critics say

By Herton Escobar Oct. 18, 2016 , 2:30 PM

http://www.sciencemag.org/author/herton-escobar


Mars Needs Mechanical Engineers

by Cat McClintock Oct. 2016

If you follow NASA’s Space Shuttle program, July 21, 2011, is a 

date you will never forget: the final shuttle mission was 

completed with the landing of Atlantis, thus ending a successful 

30-year run. Space nerds, engineers, designers, explorers, and 

dreamers all let out a collective sigh and asked, “what now?”

There’s still plenty of space to explore and we’re still designing and 

engineering the technology to do so. NASA is still busy. In fact, the 

agency recently ordered a new mission from commercial provider 

SpaceX. Meanwhile, a company called Moon Express just received 

the green light to pursue a civilian 2017 lunar mission.

Then there’s MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA). That 

company just announced that it has signed with the Canadian Space 

Agency for additional support to the ongoing robotic operations of the 

Mobile Servicing System on the International Space Station (ISS). 

MDA provides three robotic systems, which resupply, maintain, and 

service the space station.

http://www.ptc.com/blog-authors/Cat-McClintock
https://prnmedia.prnewswire.com/news-releases/nasa-orders-second-spacex-crew-mission-to-international-space-station-300306471.html
https://prnmedia.prnewswire.com/news-releases/us-government-approves-plan-for-moon-express-to-become-first-private-company-to-venture-beyond-earths-orbit-300308628.html
http://mdacorporation.com/corporate/news-archive?article=pr2016072601


Space exploration and 

engineering goes on

The global space economy has been 

growing, according to the Space 

Foundation’s The Space Report 2015: 

The Authoritative Guide to Global 

Space Activity. In 2014, the sector 

reached a total of $330 billion 

worldwide.

Agencies in the US, as well as 

Europe, Russia, China?, and even 

India are all pushing space exploration 

forward. 

And so are standalone entrepreneurs. 

The industry spread out broadly 

among contractors and commercial 

space providers; in fact, they make up 

76% of the global space economy.



vidro





O submarino nuclear brasileiro 

início ~1985



Engenharia

“Engenharia é a aplicação do conhecimento (científico, 

econômico, administrativo, social e prático) com o intuito de 

inventar, projetar, construir, manter e melhorar estruturas, 

máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos visando 

promover o bem estar da humanidade e o desenvolvimento 

sustentável do planeta”, EDZ

TIPOS: agronômica, civil, sanitária, transportes, minas, 

materiais, metalúrgica, minas, química, nuclear, mecânica, 

produção, naval, oceânica, aeropespacial, elétrica, 

biomédica, a enga. física, ambiental, de computação...



C. K. Kao e G. A. Hockham:

Dielectric-fibre surface waveguides for optical

frequencies.

Proceedings IEE113, 1966, pgs. 1151–1158.



Fibras ópticas (1966-70)

CORNING - Donald Keck, 

Bob Maurer e Peter 

Shultz, “inventores” da 

fibra óptica de baixas 

perdas em 1970.

<20 dB/Km

“In 1966 Charles K. Kao made a 

discovery that led to a 

breakthrough in fiber optics. He 

carefully calculated how to 

transmit light over long distances 

via optical glass fibers”

Recebeu o Prêmio Nobel de 

física em 2009



Tecnologia de mineração

Vale =player global, com gigantescos 

empreendimentos de mineração em MG e no Pará, e 

a CBMM detentora das maiores reservas mundiais 

de nióbio, e grandes de terras raras em Araxá, MG. 

engenharia de minas + geologia + mecânica



Notas dos cursos de PG em engenharia em 2013

Verde = todas, Azul =  engenharias II

3,4

6,3

14,6

32,4

43,3

7,9

10,5

13,2

22,4

46,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

%

Engenharias II %

7 6 5 4 3

NOTA Capes

Somente 3,4% 

obtiveram 

nota 7.

~75% ainda são 

considerados 

deficientes!


