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ABSTRACT

This work presents a brief history of the Mechanical Engineering Graduate 
Program of the Military Institute of Engineering. The progress, as well as the ob-
jectives, the infrastructure, the performance of teaching and research, and future 
projects of the Program are emphasized.

RESuMO

Este trabalho apresenta uma breve história do Programa de Pós-graduação 
em Engenharia Mecânica do Instituto Militar de Engenharia. O progresso assim 
como os objetivos, a infraestrutura, a performance do ensino e pesquisa e os futu-
ros projetos do programa são enfatizados.
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HISTÓRICO DO CuRSO

A Industrialização do Brasil, concebida ao longo dos Governos do Presidente 
Getúlio Vargas, contou com uma expressiva colaboração do Exército Brasileiro. No 
que tange especificamente à Engenharia Mecânica, percebe-se um esforço de do-
tar a Força Terrestre de recursos humanos desde o final dos anos 20 com a criação 
do Curso de Graduação em Engenharia Industrial e de Armamento, por meio do 
Dec. 5632 de 31 de Dezembro de 1928. Anos mais tarde, foi implantado o curso de 
Engenharia Industrial e de Automóveis pelo Aviso Nr 226 de 03 de Março de 1947. 
Esses cursos tiveram papel fundamental no estabelecimento da indústria automo-
bilística brasileira na década de 50 (Menegaldo e Scofano Neto, 2008).

O curso de Pós Graduação em Engenharia Mecânica foi criado em 1973, sen-
do credenciado pelo Conselho Federal de Educação em 1983 (Menegaldo, 2008).

As primeiras dissertações de mestrado foram defendidas em 1977 (Concei-
ção, 2010):
• Influência do Trabalho a Frio por Trefilação na Resistência – Fadiga de uma Liga 

de Alumínio, defendida por José Wancelotti, em 17/02/1977, sob a orientação do 
Prof. Krishan Kuma Chawla, PH. D;
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• Determinação da Curva do Coeficiente de Arrasto a Partir de Dados Fornecidos 
por Radar, defendida por José Alfredo Ferreira Teixeira, em 22/08/1977, sob a 
orientação do Prof. Jorge Muniz Barreto, D. Sc;

• Análise Numérica da Sustentação Aerodinâmica de Foguetes, defendida por Wal-
dyr Armentano Martins, em 23/08/1977, sob a orientação do Prof. Robert Paul 
Forslund, Ph. D.;

• Cálculo de Trajetórias Tridimensionais de Foguetes Balísticos com Estabilização 
Aerodinâmica, defendida por Renato Molina da Silva em 23/08/1977, sob a orien-
tação do Prof. Carlos Alberto Fialho Thompson Leite, Ph. D..

Até novembro de 2010, 186 Mestres em Ciências em Engenharia Mecânica 
foram formados pelo Instituto Militar de Engenharia (Conceição, 2010).

Os temas das dissertações defendidas, a exemplo das supracitadas, revelam, 
desde os primórdios, a forte ligação existente entre as atividades de ensino e pes-
quisa realizadas no Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica e as 
necessidades científicas e tecnológicas da Força Terrestre. As dissertações desen-
volvidas nos anos 70 tiveram como foco principal a Aerodinâmica de Mísseis e Fo-
guetes, e mais especificamente o cálculo de trajetórias, os critérios de estabilidade 
e o levantamento de curvas de sustentação e de arrasto em vários regimes de vôo.

Durante a década de 80, as pesquisas iniciadas na década anterior continu-
aram, surgindo, porém, novos campos de estudo como dinâmica de veículos, pro-
pulsão, balística terminal e motores de combustão interna multicombustíveis. Neste 
período, podem ser citadas as seguintes dissertações (Conceição, 2010):
• Cálculo de Trajetórias Tridimensionais de Foguetes Balísticos Multiestágios e 

com Estabilização Aerodinâmica, defendida por Maj Olimpio de Sales Cunha, em 
20/02/1981, sob a orientação do Cel. José Carlos Albano do Amarante, Ph. D.;

• Cartas de Combustão para Motores Multicombustíveis, defendida pelo Maj Júlio 
Sérgio Dolce da Silva, em 20/12/1982, sob a orientação do Prof. Carlos Alberto 
Fialho Thompson Leite, Ph. D.;

• Análise Dinâmica de Chassis de Automóveis, defendida por Jorge Humberto Cas-
sab Fadel, em 09/02/1984, sob a orientação do Prof. Abimael Fernando Dourado 
Loula, D.C.;

• Bancada de Teste para Estato-Reatores Empregados na Propulsão Secundária 
de Granadas de Artilharia, defendida por Carlos Eduardo Seraphico de Souza 
Migueis, em 29/12/1986, sob a orientação do Prof. Demétrio Bastos Neto, Ph. D.;

• Impacto de Projéteis, defendida pelo TC Sérgio Bruno Farinha Canarim, em 
30/01/1987, sob a orientação do Prof. Jorge de Mello e Souza, Ph. D.;

• Análise Dinâmica de Veículos Blindados, defendida pelo TC Marco Antonio Santos 
Pinheiro, em 28/10/1987, sob a orientação do Prof. Jorge de Mello e Souza, Ph. D..

Esses trabalhos ilustram a relevância e o pioneirismo das pesquisas reali-
zadas no Programa de Engenharia Mecânica do Instituto Militar de Engenharia, 
investigando, desde a sua criação, temas ainda hoje atuais.

Ao longo dos anos 90, o Programa de Engenharia Mecânica passou a rea-
lizar pesquisas voltadas para os aspectos científicos fundamentais, objetivando o 
desenvolvimento de técnicas e métodos, visando aplicações duais. Nesse período, 
destacam-se as dissertações que abordam Elementos Finitos, Elementos de Con-
torno, Grafos de Ligação e a Transformada Integral Generalizada. Contudo, a iden-
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tidade do curso, caracterizada pelas pesquisas de interesse militar, permaneceu 
viva. São exemplos de dissertações concluídas nesta década (Conceição, 2010):
• Análise do Processo de Penetração de Projéteis Rígidos  em Alvos Finitos, defen-

dida pelo Cap Ricardo Ferreira Morais, em 21/12/1992, sob a orientação do TC 
Arnaldo Ferreira, Ph. D.;

• Trocadores de Calor: uma Abordagem pela Técnica  da Transformada Integral 
Generalizada, defendida pelo Cap Paulo Cezar Gomes Carrilho, em 10/02/1993, 
sob a orientação do Prof. Francesco Scofano Neto, D. C.;

• Desenvolvimento de um Código Computacional para a Análise Estrutural Dinâmi-
ca utilizando os Grafos de Ligação e o Método dos Elementos Finitos, defendida 
pelo Maj Byron Patrício Acosta Alvarez, em 31/10/1995, sob a orientação do Prof. 
Fernando Ribeiro da Silva, D. C.;

• Análise de Desempenho de Sistemas de Guiamento de Mísseis Solo-Ar, defen-
dida pelo CT Gian Karlo  Huback  Macedo de Almeida, em 17/01/1997, sob a 
orientação do Prof. Mauro Speranza Neto, D. C.;

• Modelo de  Suspensão Ativa utilizando Transformadores Cinemáticos, defendida 
pelo 1º Ten Jorge Audrin Morgado de Gois, em 25/01/2000, sob a orientação do 
Prof. Clódio Alberto Pastro Sarzeto, D.C..

Com base nas dissertações acima, ilustra-se, também, a colaboração do Pro-
grama em tela com a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de tra-
balhos atendendo aos interesses da  Marinha do Brasil. Destaca-se, assim, a per-
manente vocação do Programa de Engenharia Mecânica, empregando a ciência e a 
tecnologia voltadas para o desenvolvimento da Engenharia Militar e sua colaboração 
com as demais Forças Armadas brasileiras.

A partir do ano 2000, áreas como mecatrônica e bioengenharia passaram a ser 
contempladas como temas das dissertações do Programa de Engenharia Mecânica. 
Nesta  fase, que perdura até os dias atuais, podem ser elencadas algumas disserta-
ções (Conceição, 2010):
• Controle Não-Linear de Sistemas Torre-Canhão de Carro de Combate, defendida 

pelo 1o Ten Márcio dos Santos Gomes, em 09/01/2004, sob a orientação do Maj 
Armando Morado Ferreira, Ph. D.;

• Modelagem e Simulação dos Efeitos da Perfusão Sanguínea em Problemas de 
Biotransferência de Calor, defendida por Amanda Vivas Presgrave, em 03/02/2005, 
sob a orientação do Prof. Francesco Scofano Neto e do Prof. Rodrigo Otávio de 
Castro Guedes, Ph. D.;

• Desenvolvimento dos Sistemas Embarcados de um Robô Móvel para Inspeção 
Externa In Situ de Risers, defendida  por Maurício de Oliveira Brito, em 12/02/2008, 
sob a orientação do Prof. Luciano Luporini Menegaldo, D. C.;

• Análise Dinâmica do Tiro de Armamento Pesado, defendida pelo 1º Ten Achille 
Arantes Bassi, em 19/01/2009, sob a orientação do Prof. Fernando Ribeiro da Silva, 
D. C., e do Cel Benedito Luís Barbosa de Andrade, D. C..

A história do Programa de Engenharia Mecânica do Instituto Militar de Enge-
nharia, conforme se constata a partir dos trabalhos supracitados, retrata a consolida-
ção de uma identidade única no cenário da Pós Graduação brasileira em engenharia 
mecânica, manifestada na constante dedicação aos problemas científicos e tecnoló-
gicos de interesse da Força Terrestre. Porém, a forte e particular identidade do curso 
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não impediu avanços em campos do conhecimento com aplicações duais, permitindo 
o atendimento de diversas demandas da sociedade brasileira.

EVOLuçãO DO CuRSO

O Programa objetiva a formação de  recursos humanos civis e militares e a rea-
lização de pesquisas no âmbito da  Engenharia Mecânica, privilegiando os interesses 
da Força Terrestre. Esses objetivos se traduzem na missão de formar pessoas com 
uma ampla base de conhecimento e capacitadas a se destacar no cenário técnico-
-científico (Menegaldo, 2008).

O Programa tem como metas: melhoria contínua da pós graduação; integração 
da Pós Graduação com a graduação; constante adequação da infraestrutura física; 
pesquisas voltadas para o interesse do Exército e a colaboração com as demais For-
ças Armadas, bem como com a sociedade civil (Menegaldo, 2008).

 
ÁREAS DE CONCENTRAçãO E AS LINHAS DE PESquISAS

Atualmente, o Programa possui duas áreas de concentração: Mecânica dos 
Sólidos e Termociências, as quais têm, respectivamente, como linhas de pesquisa: 
Projeto Mecânico e Termofluidodinâmica.

A modelagem, simulação e análise de fenômenos associados à Mecânica dos 
Sólidos são o foco do interesse das pesquisas desenvolvidas na linha de pesquisa 
de Projeto Mecânico, onde se destacam os seguintes temas:
• Biomecânica;
• Controle de Sistemas Mecânicos;
• Dinâmica Não Linear;
• Dinâmica de Sistemas Multicorpos;
• Dinâmica de Veículos;
• Mecatrônica;
• Modelagem de Sistemas Dinâmicos;
• Projeto Mecânico Aplicado a Sistemas de Armas e a Materiais de Emprego Militar;
• Propagação de Ondas em Sólidos;
• Propriedades Dinâmicas dos Materiais;
• Vibrações.

A modelagem, simulação e análise de fenômenos e processos associados às 
áreas de Fenômenos de Transporte e Engenharia Térmica são de interesse da área 
de concentração em Termociências. Ferramentais analíticos, computacionais e ex-
perimentais são utilizados nessas análises. Dentre os temas desta área podem ser:
• Aerodinâmica;
• Biotransferência de calor;
• Combustão;
• Mecânica dos Fluidos;
• Métodos Analíticos e Numéricos;
• Motores de Combustão Interna;
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• Propulsão;
• Termodinâmica;
• Termofluidodinâmica Aplicada a Sistemas de Armas e a Materiais de Emprego Militar;
• Transferência de Calor e Massa;
• Turbulência.

CORPO DOCENTE

Ao longo da história, professores reconhecidos no meio acadêmico brasileiro 
atuaram no Programa de Engenharia Mecânica, sendo alguns desses facilmente 
identificados como orientadores das dissertações citadas neste texto.

O corpo docente do Programa de Engenharia Mecânica sempre se caracterizou 
pela elevada qualificação e reduzido número de integrantes. Na atualidade, o corpo 
docente é composto por 9 (nove) professores, todos com doutorados realizados em 
universidades do Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Dentre esses professores, três 
são oficiais do Quadro de Engenheiros Militares. Todos os professores do Programa 
são docentes dos cursos de graduação em Engenharia Mecânica e de Armamento e 
de Engenharia Mecânica e de Automóveis do Instituto Militar de Engenharia.

CORPO DISCENTE

Desde a sua criação, o Programa de Engenharia Mecânica contribuiu para a 
formação de muitos engenheiros, pesquisadores, professores e militares. Muitos 
desses egressos do Programa atuam hoje em várias instituições de ensino e pes-
quisa do país e do exterior.

De acordo com o objetivo do curso, estão aptos a se candidatarem os gradu-
ados em Engenharia e em Ciências Exatas, bem como oficiais da Forças Armadas 
e Auxiliares, desde que possuam sólidos conhecimentos nas áreas de matemática 
e física. Nos últimos anos, muitos matemáticos e físicos ingressaram e concluíram 
o Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica. Frequentemente, integram o corpo 
discente oficiais das Forças Armadas de Nações Amigas, favorecendo o intercâm-
bio internacional com estas instituições.

A INFRAESTRuTuRA

O Programa conta com a infraestrutura necessária para o seu funcionamento. A 
área física inclui espaço para administração, salas de professores, laboratórios, salas 
de aula, sala de estudos para alunos e sala de seminários. Todas as instalações do 
Programa são interconectadas por redes e oferecem acesso sem fio à Internet.

A Seção de Engenharia de Mecânica e de Materiais mantém um Laboratório 
de Análises Numéricas para apoio ao ensino de graduação e pós graduação. Conta 
ainda com três laboratórios temáticos que apóiam o ensino, pesquisa e desenvolvi-
mento em áreas específicas: Laboratório de Aerodinâmica, Laboratório de Motores 
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e Laboratório de Projetos Mecânicos. Esses laboratórios têm por objetivo atender 
às necessidades de prática experimental das disciplinas do ciclo profissional do 
curso de graduação em Engenharia de Mecânica e atender os alunos de pós gra-
duação, dando suporte às atividades de pesquisa do Programa.

A partir de investimentos diretos por meio de verbas orçamentárias oriundas 
do Plano Básico de Ciência e Tecnologia (PBCT) do Exército e de agências de 
fomento governamentais, o Programa tem procurado fortalecer os laboratórios de 
ensino e pesquisa.

Na Linha de Pesquisa de Projetos Mecânicos, o Laboratório de Projetos Me-
cânicos foi resultado da fusão de outros laboratórios existentes, com significativos 
aportes de recursos externos, em especial da FINEP. Dentro dessa linha, está sen- 
do montado um novo laboratório, chamado Laboratório de Robótica Industrial e de 
Defesa (IDR Lab). A criação deste laboratório está sendo financiada com recursos 
do PBCT (Plano Básico de Ciência e Tecnologia do Exército), por meio do projeto 
Cooperação de múltiplos robôs industriais seriais atuando em plataformas de simu-
ladores de Viatura Blindada de Combate (VBC), no valor de R$1.248.000,00. Estão 
sendo realizadas atualmente obras civis no espaço  que  foi disponibilizado para 
sua montagem, que prevê para os próximos três anos a instalação de um Sistema 
Multirobô Cooperativo e um Dispositivo de Realidade Virtual, para simulação de um 
veículo off-road monotripulado.

Na LP de Termofluidodinâmica, o Laboratório de Aerodinâmica foi totalmente 
reformado com recursos do PBCT e da FAPERJ, assim como o Laboratório de Mo- 
tores, que recebeu recursos da ordem de R$210.000,00 da FAPERJ e do CNPq. Na 
nova área reformada, de cerca 200 m2, foram instalados diversos equipamentos, 
como: analisador de gases, analisador de opacidade, balança de precisão, com-
pressor e recuperação do dinamômetro. Além das reformas civis, foram adquiridos 
sete novos microcomputadores de última geração e seus respectivos mobiliários. 
Dentro da LP de termofluidodinâmica, iniciou-se o desenvolvimento de um novo 
laboratório de motores, financiado por um projeto de grande porte de infraestrutura 
patrocinado pela Petrobrás, numa área anexa ao IME situado no Ctex. Ele incluirá 
um  dinamômetro hidráulico, um dinamômetro transiente e um motor mono-cilindro 
transparente, o único na América Latina. Além disso, haverá um cluster próprio e 
uma sala equipada para  realizar medição de propriedades termofísicas.

PROjETOS DE PESquISA E INTERAçãO COM A INDÚSTRIA

Dentre os principais projetos de pesquisa obtidos junto aos órgãos de fomento 
destacam-se

• FINEP Ações Transversais;
• FINEP CT-PETRO;
• PNDP Capes;
• PRO-DEFESA Capes;
• PRO-ENGENHARIAS Capes;
• Pós Doutoramento no Exterior Capes;
• Universal CNPq;
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• Plano Básico de Ciência e Tecnologia do Exército;
• Projetos financiados pela PETROBRÁS;
• CENTRAN;
• FAPERJ, diversas modalidades.
A interação do Programa de Engenharia Mecânica com a indústria é uma ati-

vidade importante, sempre voltada para projetos de pesquisa relevantes no cenário 
nacional. Neste sentido, destacam-se: construção e montagem de um centro de 
excelência em Canhoneio, financiado pela ANP; o desenvolvimento de uma fer-
ramenta de hidrojateamento, o qual está sendo financiado com recursos da Pe-
trobrás; projeto de soldagem de dutos utilizando elemento energético, financiado 
pela Petrobrás; a construção de um robô para inspeção de risers, financiado pela 
FINEP-CT PETRO. Esse último projeto resultou no depósito de uma patente no 
INPI PI0705113-1 intitulada Aparelho externo para inspeção universal de tubula-
ções em catenária livre (Menegaldo e Sacofano Neto, 2008).

INTERCâNBIOS E INSERçãO NACIONAL E INTERNACIONAL

A inserção nacional e internacional do Programa se faz notar na presença 
frequente de professores ou alunos oriundos de outros países e em especial os 
provenientes das Forças Armadas das Nações Amigas. Pesquisadores e professo-
res de renomadas instituições nacionais e internacionais participam de seminários 
e bancas, bem como realizam pesquisas em conjunto com os docentes e discentes 
do Programa. Ademais, professores do Programa realizam intercâmbio com univer-
sidades na Europa e nos Estados Unidos.

CONCLuSãO

Desde a sua criação, em 1973, até os dias atuais, o Programa de Engenharia 
Mecânica consolidou a sua identidade ocupando uma importante lacuna no âmbito 
da pesquisa e da formação de recursos humanos.

A identidade do Programa, voltada para os interesses do Exército, torna esse 
Programa único no cenário nacional. Contudo, temas de interesse duais, que aten-
dem demandas de diferentes setores da sociedade não deixaram de ser abordados 
pelo Programa, resultando em uma importante ligação entre o Programa e a indús-
tria nacional.
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