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Editorial 

Com o objetivo de divulgar notícias e informações 

relacionadas ao Centro de Engenharia da Mobilidade da 

Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Joinville e, a 

própria Engenharia da Mobilidade estamos dando continuidade 

ao Boletim Informativo do PET. 

O PET é um programa que busca a integração discente – 

docente – instituição – sociedade visando corroborar na 

implantação, desenvolvimento e melhoria do CEM, por meio de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. É um Programa que 

propicia a produção e disseminação de conhecimentos relativos 

à engenharia da mobilidade, através da  realização de uma série 

de atividades práticas. 

As oportunidades relacionadas a Engenharia da Mobilidade 

são enormes, mas devem ser tratadas de forma integrada e 

global, sempre pensando na sustentabilidade econômica, 

ambiental e social e na viabilidade técnica.  

Neste sentido, deve haver uma constante preocupação dos 

discentes em buscar adquirir novos conhecimentos, disseminar 

os seus conhecimentos para os seus pares e, principalmente, 

aproveitar as oportunidades das diferentes iniciativas que 

surgem. Convidamos a todos a ler e colaborar com este boletim. 

“Que os vossos esforços desafiem as 
impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas 
dos homens foram conquistadas do que parecia ser 
impossível .”  Charles Chaplin 
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Novos integrantes  

Processo seletivo 2012/1 

O PET – EMB parabeniza e recebe os novos integrantes do grupo: Maria 
Eduarda Chame, Rodrigo Michels e Evelyne Néia. Os candidatos passaram por 4 tipos 
de avaliações (análise curricular, prova de redação e lógica, dinâmica de grupo e 
entrevista) e foram selecionados no dia 29 de março. Sejam bem vindos ao grupo ! 

Agradecemos a todos os alunos que se candidataram e participaram das provas.  

Aconteceu no CEM 

Equipe Barco Solar Babitonga no Desafio Solar Brasil 2012 – 

Etapa Florianópolis 

  Texto elaborado por Evandro 
Machado – Líder Administrativo da Equipe Barco Solar Babitonga 

Durante os dias 17 à 24 de março aconteceu em Coqueiros a primeira etapa do 
Desafio Solar Brasil (DSB) em 2012. O DSB é considerado o segundo maior rali de 
barcos solares do mundo, ficando atrás somente do DONG Energy Solar Challenge que 
acontece na Holanda. 

Dedicação, superação e muito trabalho em equipe são as palavras que definem 
a participação da equipe Barco Solar Babitonga do Centro de Engenharia da Mobilidade 
nesta etapa do DSB. Foram realizadas muitas alterações na equipe e na própria 
embarcação desde a última etapa do desafio realizada em Paraty em outubro de 2011.  

A equipe, formada por 20 graduandos do curso de Engenharia da Mobilidade, 
trabalhou durante os meses de novembro e dezembro no projeto da embarcação e 
durante os meses de janeiro e fevereiro na construção da mesma. O maior foco para 
esta competição foi aumentar a confiabilidade do barco, fazendo com que o mesmo não 
tivesse problemas durante as regatas. 

Começamos a etapa de Florianópolis muito bem. No prólogo (prova realizada 
antes de começar as regatas) obtivemos a segunda maior média de velocidade e na 
primeira regata da competição ficamos em segundo lugar batendo nosso recorde de 
velocidade chegando a 7 nós.   

Na terceira regata tivemos um problema na largada, nosso hélice bateu em uma 
pedra e o acoplamento do motor quebrou, tentamos substituir ainda em água o nosso 
motor, mas não conseguimos em tempo hábil para continuarmos a regata. Levamos 
então uma punição de DNS (Do not start) no qual nosso tempo fica sendo como 15% do 



 

Universidade Federal de Santa Catarina- Campus Joinville 

 

Centro de Engenharia da Mobilidade 

Janeiro / Fevereiro / Março - 2012 

Ano 02 – No 01 / 02 / 03 
 

3 PET EMB -Programa de Educação Tutorial  Engenharia da Mobilidade 
www.petemb.ufsc.br 

 

último colocado. Conseguimos, com nosso fornecedor de motores em Joinville, um novo 
acoplamento e no mesmo dia o motor já estava 100%. 

A quarta regata foi a mais longa da competição, totalizando 21 milhas náuticas, 
terminamos a mesma em 2 horas e 46 minutos em quarto lugar. A quinta regata foi a 
mais crítica de todas as já realizadas pelo DSB, o mar estava muito mexido e várias 
equipes tiveram problemas. A embarcação Sambaqui da UDESC afundou e nós tivemos 
problemas com nossa bomba de porão boreste fazendo com que nosso banco de 
baterias e nosso controlador de carga ficassem em baixo da água. Mesmo com essas 
adversidades, conseguimos concluir a regata novamente em quarto lugar.  

O dia subsequente à quinta regata foi o day-off, no qual houve várias palestras e 
uma confraternização do evento. Neste dia a equipe trabalhou muito para captar 
recursos e comprar um novo controlador de carga. Compramos com ajuda da UFSC e 
do sr. Washington um controlador igual ao que utilizávamos em São Paulo. 

Nosso novo controlador de carga chegou alguns minutos depois da largada da 
sexta regata, no entanto conseguimos largar. Durante a regata tivemos outro problema, 
utilizávamos nosso motor reserva, pois o tempo estava nublado e ele é mais eficiente 
que o nosso motor principal, e a vedação do mesmo estava comprometida. Levamos 
então outra punição dessa vez por não completar a prova, DNF (Do not finish) 
ocasionando num tempo de 10% do último colocado.  

A sétima regata foi realizada na beira mar norte de Florianópolis, foi uma regata 
que exigiu muito trabalho em equipe, pois os dois pilotos tinham que fazer revezamentos 
durante a prova. Nossa embarcação se saiu muito bem e terminamos a regata em 
segundo lugar.  No último dia da competição aconteceram as provas de slalom e sprint, 
ficamos em quarto lugar nas duas.  

Enfim terminamos a primeira etapa do ano do Desafio Solar Brasil em 4º Lugar 
geral. Tivemos problemas inesperados, mas conseguimos reagir muito bem e os 
contornamos. O Desafio Solar Brasil nos proporciona experiências de trabalho em 
equipe, administração de tarefas e resolução de problemas, contribuindo assim para 
uma formação do perfil profissional diferenciado.  

Estamos iniciando em abril o projeto para a próxima etapa do DSB2012 que 
acontecerá no Rio de Janeiro, iniciaremos com um Processo Seletivo para que novos 
acadêmicos venham a somar experiências e vivências para a equipe. O foco para a 
próxima competição será o motor, pretendemos realizar melhorias nos motores que já 
possuímos e projetar um novo motor, mais potente e mais eficiente.   

Para maiores informações sobre o projeto visite o site 
www.babitonga.paginas.ufsc.br, a página www.facebook.com/BarcoBabitonga e assista 
os vídeos no youtube procurando por “Barco Solar Babitonga”.  

Parabéns a toda equipe Babitonga ! 
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3ᵒ Curso de Matemática Básica 

Texto elaborado pela Bolsista Keith Dillian Schneider 

Aconteceu nos dias 21, 26 e 28 de março a 3ª edição do curso de matemática 
básica elaborado pelo PET. As aulas foram ministradas pelos próprios alunos, com 
duração de 2 horas cada. Os temas abordados foram estudados no ensino médio, como: 
funções polinomiais, logaritmos, sistemas lineares e trigonometria. 

No total foram 70 inscritos, sendo que para participar o alunos deveria levar 1kg 
de alimento. Os alimentos serão doados juntamente com os alimentos arrecadados em 
outras atividades do PET e UFSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de trigonometria ministrada pelo 
aluno Daniel Koroll. 
 

VII Encontro de Verão de Física 

                             Texto elaborado pelo bolsista Hugo Borges 

 O VII Encontro de Verão de Física no ITA (EVFITA) decorreu 
entre os dias 12 a 17 de fevereiro de 2012 e, mais uma vez, alunos 
da Engenharia da Mobilidade receberam destaque durante a 
premiação do encontro. 

 O EVFITA conta todos os anos, com a presença de alunos 
de graduação e pós-graduação nas áreas de Física, Engenharia e 
Ciências Exatas e estimula, por meio de diversos programas 
propostos, o intercâmbio científico entre os participantes. Além das usuais palestras, 
seminários e apresentações de painéis com temas relacionados à biofísica, física dos 
plasmas, spintrônica, materiais polímeros, astrofísica, óptica e radiação cósmica, há 
também visitas aos laboratórios do ITA, IEAv, INPE,  EMBRAER e MECTRON. 
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 Dentre os mais de 50 trabalhos apresentados no encontro, o Centro de 
Engenharia da Mobilidade estava sendo representado por dois nos seguintes temas: 
Túnel de vento didático para visualização de escoamentos, sob a autoria de Arthur 
Deyna e Luiz Souza ; e Filmes finos absorvedores de radiação eletromagnética obtidos 
pelo processo de Triodo Magnetron Sputtering, sob autoria dos acadêmicos Patrício 
Rejas e Hugo Quadros. 

 Na categoria de iniciação científica, ambos os trabalhos receberam destaque e 
foram premiados: Arthur Deyna, Luiz Souza e Vanessa Soares obtiveram o terceiro lugar 
e, Patrício Rejas e Hugo Borges o primeiro lugar. 

 “Foi uma experiência interessante, estudantes de vários estados do Brasil e até 
de outros países compareceram apresentando trabalhos e também prestigiando o 
encontro. É interessante participar de eventos como este, pois, além do ganho de 
conhecimento, é possível conhecer novas linhas de pesquisa e também ter uma troca de 
conhecimento com graduandos de diversas universidades brasileiras”, conta o 
acadêmico Luiz Souza, do quinto período do curso.  

 

CEM conhecendo outros lugares 

Este espaço é destinado ao relato de experiências de alunos que fizeram 

intercâmbio. 

Estágio no SENAI CIMATEC- BA 

Texto elaborado pelo bolsista Amauri da Silva Junior 

Eu, Amauri da Silva Junior, juntamente com o graduando Jonas Berner, 
graduandos do curso de Engenharia da Mobilidade – UFSC, realizamos estágio no 
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CIMATEC – Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia – do SENAI BA, localizado 
em Salvador – BA. O mesmo perdurou por um mês, tendo inicio em Janeiro de 2012. 

Recebidos pelos responsáveis da área Automotiva, Mestre Eng. Luciano Azevedo 
e Júlio Câmara, fomos apresentados à equipe de trabalho, conhecemos a estrutura da 
organização e da unidade de ensino. 

Nas primeiras duas semanas, o nosso trabalho era dividido em duas partes. No 
período matutino realizávamos e acompanhávamos palestras de um número de oito 
graduandos do setor automotivo, que faziam treinamento para ministrar aula para cursos 
técnicos da instituição. 

No período vespertino dedicávamos nosso tempo realizando estudos na oficina 
mecânica, voltado para sistemas automotivos, como: direção hidráulica, sistema de 
refrigeração, sistemas de freio, sistema de suspensão, caixas de marcha manual e 
automática, análise geral de motores. 

Nas duas semanas finais nos dedicávamos exclusivamente aos estudos 
realizados na oficina, que contava com uma estrutura completa, havendo oito carros, 
diferenciais de caminhões, além de um total de doze motores de veículos leves até 
motores de caminhões. Paralelamente a estas funções, parte de nosso tempo era 
dedicado a conhecer os demais laboratórios do SENAI. 

A experiência foi incrível, o conhecimento adquirido e as amizades fazem com 
que permaneça a vontade de realizar novamente outro estágio na unidade do SENAI 
CIMATEC. 

 

Pensando no Futuro da Mobilidade 
Este espaço é destinado a divulgar algumas questões importantes e 
iniciativas que estão sendo discutidas no mundo envolvendo a Engenharia 
da Mobilidade. 

Graças a commodities, ferrovias crescem 9,6% em 2011 

Artigo escrito por Fábio Pupo, Valor Econômico 

Embora tenham apresentado um desempenho mais tímido do que era esperado 
pela associação de empresas do setor, as ferrovias brasileiras movimentaram, em todo 
o ano de 2011, 9,6% mais cargas do que um ano antes. Segundo o Valor apurou, a 
maior demanda por transporte de minério e de commodities agrícolas - principalmente o 
açúcar - contribuíram para o resultado. 
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Os números do ano recuperam o tombo que a movimentação sofreu devido à 
crise de 2009 - quando a série histórica de crescimentos foi interrompida e a 
movimentação recuou 12%. 

Na América Latina Logística (ALL), principal empresa do setor, o volume 
transportado cresceu 8,2% (na análise de toneladas por quilômetro útil, para 42,9 
milhões). O crescimento ficou abaixo da expectativa de 10% devido ao desempenho do 
setor industrial, que cresceu apenas 2,9% na comparação anual. Já as commodities 
agrícolas compensaram a queda e cresceram mais do que o esperado: 10,4%. 
 
           Na MRS Logística, colaborou para a alta de movimentação a demanda aquecida 
por minério de ferro no mercado internacional, puxado pela China, e melhoria no 
mercado doméstico. Controlada por empresas como Vale, CSN e Usiminas, a 
concessionária teve crescimento de 5,7% em volume geral transportado e 6,5% no 
transporte específico de cargas ligadas ao grupo "heavy haul" (minério de ferro, carvão e 
coque), com acréscimo de 7 milhões de toneladas em relação ao volume de 2010. 
Apenas para exportação, a MRS transportou mais de 90 milhões de toneladas de 
minério de ferro no ano. 

O desempenho de todas as operadoras no Brasil em 2011 (lista que inclui, além 
da ALL e da MRS, empresas como Ferrovia Centro-Atlântica), representa um 
crescimento expressivo em relação aos anos anteriores e é um recorde para o setor, 
mas as 515 milhões de toneladas úteis transportadas estão abaixo do que era esperado 
pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) no começo do ano 
passado - a previsão era de 530 milhões de toneladas, 15 milhões a mais do que o 
efetivamente registrado. 

Para o professor Paulo Fleury, do Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos), a 
produtividade da malha brasileira é limitada. "Nos Estados Unidos, que também têm 
ferrovias antigas, a velocidade dos trens é pelo menos o dobro do que temos aqui, 
porque as nossas foram mal projetadas", resume. Enquanto no território americano as 
composições circulam a pelo menos 40 km por hora, no Brasil a velocidade média é de 
20 km por hora, segundo Fleury. "Aqui nossas ferrovias passam por espaços urbanos, 
por favelas, por cruzamentos de nível. E, por precaução, os trens devem reduzir a 
velocidade", explica. Além disso, as ferrovias usam, em sua maioria, as chamadas 
bitolas simples - de menor velocidade do que as largas. "Isso tira a atratividade das 
ferrovias". 
 
               Por outro lado, as concessionárias dizem estar colocando em prática 
investimentos que totalizarão R$ 6,5 bilhões em 2012. Em 2011, os investimentos foram 
de R$ 4,7 bilhões. (Colaborou Daniel Rittner, de Brasília) 

Fonte: FÁBIO PUPO (São Paulo). Portos e Navios. Graças a commodities, 
ferrovias crescem 9,6% em 2011. Disponível em: 
<http://www.portosenavios.com.br/site/noticias-do-dia/portos-e-logistica/14857-
gracas-a-commodities-ferrovias-crescem-96-em-2011>. Acesso em: 05 abr. 2012. 
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Informações e sugestões 
Este boletim foi elaborado pelos integrantes do PET: Amauri da Silva Júnior,Antônio 
Albino de Magalhães Neto, Cristiano Vasconcellos Ferreira, Daniel Rossi Korol, Diego 
Bonkowski de La Sierra Audiffred, Evelyne Néia, Felipe Marin, Guilherme Vítor 
Wendhausen Rothbart, Gustavo Scheid Prass, Hugo Borges de Quadros, Keith Dillian 
Schneider, Lucas Arrigoni Iervolino, Lucas Pires Camargo, Maria Eduarda Chame, 
Rodrigo Antonio Sebben e Rodrigo Michels. 

Informações e sugestões podem ser enviadas para: cristianovferreira@joinville.ufsc.br 


