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Editorial 

Com o objetivo de potencializar a aprendizagem e o 

aperfeiçoamento contínuo dos discentes, a realização e 

participação em atividades extracurriculares que favoreçam a 

formação acadêmica global, o crescimento pessoal e o 

desenvolvimento da sociedade dos discentes do Centro de 

Engenharia da Mobilidade da Universidade Federal de Santa 

Catarina, divulgamos este Segundo Boletim Informativo do 

Programa de Educação Tutorial do CEM. 

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. 

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. 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não 
é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria 
menor se lhe faltasse uma gota.” Madre Teresa de 
Calcutá 
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Aconteceu no CEM 

 

1ª Feira da Mobilidade 

Texto elaborado pelo aluno Rodrigo Michels 

 Aos dias 30 e 31 de março ocorreu em nosso campus a 1ª Feira da Mobilidade, 
promovida pelo Centro Acadêmico Livre da Engenharia da Mobilidade. O evento, aberto 
ao público, tinha como principal objetivo a divulgação do nosso curso, que por ser novo 
ainda não é muito conhecido e respeitado em Joinville e região. Outras metas também 
abordadas foram: divulgação do trabalho dos vários projetos de pesquisa e competição 
do curso, interação dos acadêmicos com as áreas aplicadas da mobilidade e a 
arrecadação de alimentos para doação á famílias necessitadas. 

 O projeto da Feira da Mobilidade se iniciou em novembro do ano de 2011, por 
idéias propostas pelo grupo que hoje faz parte do CALEM. O projeto foi divulgado para 
os professores e diretores do campus naquela época e na mesma ocasião obteve o 
apoio dos mesmos. Assim, o planejamento continuou durante os três meses seguintes, 
com a essencial ajuda de professores e servidores. A partir disso, definiram-se as 
atividades que ocorreriam no evento: exposição de stands de projetos e patrocinadores, 
workshops e palestras nas mais variadas áreas e a competição da ponte de macarrão. 

 Ao todo foram doze projetos do CEM participando e divulgando seu trabalho. 
Também estavam expondo os patrocinadores: Buscapé Company, Tuper, Eldorado 
Máquinas e a Empadas Jerke. A grife UFSC estava presente também vendendo seus 
produtos e divulgando seu trabalho, onde a renda obtida nas vendas é destinada a uma 
associação de pessoas deficientes. 

 Os workshops e palestras abordaram todas as áreas do curso de Engenharia da 
Mobilidade.  Tivemos a presença de representantes de várias empresas e instituições, 
dentre elas: Abifer, Volvo, Norsul, Acerlomittal, Embraer e Instituto MAPA. Também 
palestraram acadêmicos e professores do curso. 

 

Curso de Matemática Básica 

Texto elaborado pelo aluno Antônio Albino de Magalhães Neto 

O Curso de Matemática Básica foi criado durante o primeiro semestre de 2011 e 
se encaixa no âmbito de atuação de ensino do Programa de Educação Tutorial. Trata-se 
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de uma iniciativa mútua entre alunos e professores do curso de Engenharia da 
Mobilidade. 

O curso deve ser capaz de colocar o aluno em contato com temas cruciais da 
matemática através de aulas de revisão. Busca-se auxiliar os alunos que por motivo 
qualquer têm dificuldade na análise e resolução de exercícios simples, mas que 
demandam o conhecimento básico das propriedades e dos métodos básicos 
apresentados nas aulas. Os conteúdos ministrados são considerados importantes para o 
melhor entendimento de assuntos ministrados na universidade, sobretudo nas 
disciplinas básicas do 1° semestre. 

No ato de inscrição no curso, o aluno deve fornecer nome, n° de matrícula além 
de 1 kg de alimento não perecivel, de preferência arroz, feijão ou leite. Somente alunos 
da 1° ou 2° etapa podem se inscrever no curso. O curso tem duração de 7 horas, 
embora seja possível ministrar mais aulas caso seja identificado como necessário. O 
conteúdo ministrado é assunto de ensino do 2° grau e encontra-se disponível em 
qualquer livro de matemática ou em livros Pré-Cálculo disponíveis na biblioteca. 

As aulas são ministradas por alunos integrantes do PET  e nestas buscamos não 
só apoiar os alunos em eventuais dúvidas em sala de aula mas também recebê-los para 
esclarecer, se possível, qualquer dúvida referente ao curso de Engenharia da 
Mobilidade. 

 

Fique por dentro 

Sistema de Monitoramento da Pressão em Pneus (TPMS) 

Texto elaborado pelo aluno Daniel Rossi Korol 

O TPMS (Tire Pressure Monitoring System) tem sido reconhecido como uma das 
principais aplicações da eletrônica automobilística voltada para a segurança. De fato, 
parte dos acidentes de trânsito está relacionada à pressão inapropriada dos pneus, que 
deteriora a estabilidade do veículo, a direção do motorista e, acima de tudo, a 
capacidade de frenagem do veículo. A principal função de um TPMS é sinalizar para o 
motorista quando um pneu está fora da faixa de pressão normal. Para isto, este 
dispositivo eletrônico contém tipicamente sensores de pressão e de temperatura, 
acelerômetro, microcontrolador, chip transmissor de RF, antena e bateria. Nos EUA, a 
partir de novembro de 2006, tornou-se obrigatório equipar veículos de passageiros, 
caminhões leves e ônibus com menos de 4536 kg com algum tipo de TPMS que indique 
quando a pressão estiver 25% ou mais abaixo do valor especificado pelo fabricante do 
veículo. No Brasil, o TPMS ainda é um item opcional em veículos de passeio, estando 
presente somente em veículos de luxo. 
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Há três tipos de TPMSs, denominados de direto, indireto e híbrido. No TPMS 
direto, a queda de pressão é calculada baseada em medições reais de pressão por 
sensores. Um TPMS direto pode informar o motorista a respeito de desvios de pressão 
de até ± 0,1 bar, ou seja, ± 1,45 psi. Em contraste, medições como velocidade da roda 
são usadas no TPMS indireto. Um TPMS híbrido, que integra um TPMS direto com um 
indireto, é projetado para cobrir as deficiências do TPMS indireto. 

Existem várias tecnologias de sensores de pressão disponíveis para o TPMS 
direto. Os mais recomendados são o sensor piezoresistivo e o sensor capacitivo. Ambos 
se baseiam no princípio do deslocamento de um diafragma em função da pressão 
aplicada. No caso do sensor piezoresistivo, o deslocamento do diafragma altera a 
resistência de um circuito elétrico, o que pode ser traduzido para uma mudança de 
pressão. Por sua vez, o sensor capacitivo modifica a capacitância de um circuito elétrico 
em função da pressão aplicada.  

Ainda há muito a ser pesquisado e desenvolvido a fim de se reduzir o custo de um 
TPMS direto. Técnicas de encapsulamento e de calibração de sensores são apontadas 
como as maneiras mais promissoras para redução do custo destes sensores. 

 

Palestra: Pista de Testes “Black Lake” da GM 

Texto elaborado pelo aluno Gustavo Scheid Prass 

No dia 10/04 foi realizada no Centro de Engenharia da Mobilidade uma palestra 
sobre o campo de provas da Cruz Alta da GM, em foco a pista Black Lake. Onde o 
engenheiro Edson Luís Arizza Manjon discorreu sobre suas experiências e lições 
aprendidas durante a execução de pista de testes. 

A figura abaixo mostra o Campo de Provas da GM, localizada em Indaiatuba, 
cerca de 100Km de São Paulo. Este centro tem uma área total de 12 milhões de m², tem 
39 anos de funcionamento (2012) e vários veículos validados em suas pistas. 
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Dentro do CPCA, foi construída á alguns anos atrás uma pista para o 
desenvolvimento e a validação de freios ABS, sistemas eletrônicos de estabilidade e 
controle de tração e direção e também para desenvolver e validar pneus e suspenção de 
veículos. Esta pista se chama “Black Lake”. 

Neste centro ainda existem outras pistas como uma pista para medição de ruídos 
internos, capaz de simular vários tipos de pavimentos, superfícies e níveis de excitação 
e ruídos dentro dos veículos, com a mesma qualidade de outros Centros de teste de alta 
qualidade dos países de alto mundo. Mostrando o potencial dos brasileiros em aprender 
com seus erros, melhorar e se desenvolver e tornar-se competitivo no mercado 
internacional. 

 

Volvo Ocean Race – Itajaí Stopover 

Texto elaborado pelo aluno Guilherme Vítor Wendhausen Rothbart 

A Volvo Ocean Race é um dos eventos esportivos mais exigentes do mundo e é 
realizado a cada três anos. Utilizando a tecnologia mais potente e eficiente da 
vanguarda náutica, velejadores cruzam os cinco continentes do globo, numa prova em 
que desafiam a força das águas, enfrentam variações de temperatura de 5 a 40 graus 
Celsius, passam fome e têm pouco tempo pra dormir. 

Pela primeira vez, Itajaí recebe este evento. O município foi escolhido por ter uma 
localização privilegiada, sendo perto de aeroportos, praias e locais de lazer. Possui 
também uma ótima infraestrutura portuária, além de apoio para as embarcações em 
estaleiros e empresas náuticas. Foram realizados várias melhorias e investimentos em 
infraestrutura para boa recepção de atletas e turistas. 

Na Vila da Regata, o visitante pôde ver as embarcações em manutenção para a 
próxima etapa, além de ter diversas opções de lazer, como o simulador de vela, cinema 
3D com vídeos da regata, shows ao vivo e exposições navais e automobilísticas. 

Essa edição da regata começou em novembro de 2011, em Alicante, e tem 
término previsto apenas para julho deste ano, quando as equipes competidoras chegam 
a Galway, completando a última perna da competição. O percurso Auckland – Itajaí é o 
mais longo da regata, com 6705 milhas náuticas de distância. 

A etapa brasileira do evento teve a intenção de promover Itajaí e Santa Catarina 
para os três milhões de visitantes, além de inserir o estado e município na mídia 
internacional, atingindo mais de três bilhões de pessoas que acompanham o evento pela 
televisão e internet.  

Itajaí também ganhará com novos investimentos em infraestrutura. O terminal de 
cruzeiros, por exemplo, ganhou melhorias, tendo sua sala de embarques com 
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capacidade aumentada. O Mercado do Peixe (Mercado Público Municipal) ganhará uma 
casa nova, ao lado da Vila da Regata. Será construído também o Complexo Náutico e 
Ambiental de Itajaí, conhecido como Marina do Saco da Fazenda – a maior marina do 
Brasil. Além disso, a Vila da Regata ficará como patrimônio público, não servindo 
apenas para a Volvo Ocean Race, mas também para outros eventos que tenham o mar 
como tema. 

 

O que estamos pesquisando 
Espaço destinado à divulgação dos temas de pesquisas que os petianos 

estão trabalhando. 

Obtenção e Caracterização Materiais Absorvedores de 

Radiação Eletromagnética à Base de Filmes Finos  

Pesquisa do Bolsista Hugo Borges de Quadros 

Os Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética (MARE) desenvolvidos 

e empregados na indústria apresentam, frequentemente, alta densidade e um elevado 

custo de produção. Filmes finos metálicos surgem da necessidade de concepção de 

novas tecnologias que viabilizem e ampliem a utilização de MARE em diversas áreas da 

indústria e da ciência. Os MARE produzidos a base de filmes finos metálicos 

apresentam-se como uma alternativa interessante do ponto de vista tecnológico para 

resolução de problemas de compatibilidade e interferência eletromagnética. O presente 

estudo avalia os métodos de obtenção e caracterização das propriedades destes 

materiais em aplicações específicas.  

Análise de Processos de Conformação de Chapas Grossas 

Para o “Hull” de Navios de Grande Porte 

Pesquisa das Bolsistas Evelyne Carvalho Néia e Keith Dillian Schneider 

Os cascos de navios possuem multicurvaturas para que proporcionem uma boa 

hidrodinâmica para navegação. Mas a conformação das chapas metálicas para a 

fabricação do casco ainda é um processo que exige estudos. Esta pesquisa tem como 

objetivo a análise dos atuais processos de conformação, e o desenvolvimento de um 

dispositivo simples de multicurvatura. Para a análise de tal processo se faz necessário 

também o estudo de propriedades de materiais metálicos. 
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CEM no exterior 
As experiências no exterior são sempre muito proveitosas e importantes para o 

crescimento pessoal e profissional. No período de 18.03 a 25.03.12 participei de uma 

viagem à Inglaterra patrocinada pelo United Kingdow Trade & Investiment (UKT&I) da 

Embaixada do Reino Unido. 

No dia 20.03 conheci a MIRA (http://www.mira.co.uk), uma importante Instituição 

que desenvolve tecnologias e soluções provê soluções de engenharia veicular focando a 

parte de projeto, manufatura e testes. No início da visita foi realizada uma apresentação 

da MIRA pela Direção da Instituição. Na sequencia, foi realizada uma visita ao 

Laboratórios de Emissões Veiculares e de Crash Teste. Como resultado da visita, 

observa-se a possibilidade de envio de discentes e docentes para realização de estágio 

na Instituição. 

Nos dias 21.03 e 22.03  participei do Congresso SERT@GVC2012 – Green 

Vehicle Conference 2012, o qual abordou temas chave contribuindo para transporte 

eficiente incluindo veículos, uso eficiente da energia e mobilidade inteligente visando a 

redução de engarrafamentos, redução de acidentes e controle de emissõres. No evento 

participaram cerca de 200 pessoas. Os principais temas do Congressso foram: veículos 

leves (Materiais compósitos e sistemas de powertrain e Concepção ecológica de 

veículo); eficiência energética de propulsores (Motor de combustão interna, Hibridação, 

Armazenamento de energia, e, Máquinas elétricas) e, mobilidade inteligente (Tecnologias 

de conexão veículo-veículo e veículo-à-infra-estrutura, Novas tecnologias para fornecer 

benefícios aos usuários). Como resultado principal, observa-se que as pesquisas focam 

a mobilidade inteligente visando a redução de emissões, redução de engarrafamentos e 

aumento da segurança veicular. Em anexo, está sendo enviado o programa completo do 

evento. 

E, no dia 23.03 visitei a Universidade de Warwick e ao Warwick Manufacturing 

Group (WMG) - http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/. O WMG é um Centro de 

Tecnologia fundado 1980 que tem como missão melhorar a competitividade das 

Instituições / Empresa por intermédia do desenvolvimento de novas tecnologias e 

inovação, procurando integrar o conhecimento acadêmico a prática industrial. Na visita, 

inicialmente, ocorreu uma apresentação do Centro WMG (em anexo) e visitas aos 

laboratórios de metrologia, realidade virtual, simulação e manufatura. Como resultado da 

visita, observa-se a possibilidade de envio de discentes e docentes para realização de 

estágio na Instituição. 

Texto elaborado pelo Professor Dr. Eng. Cristiano Vasconcellos Ferreira 

http://www.mira.co.uk/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/
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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. 

Petrobras: recorde histórico de investimentos em 2012  

Artigo escrito por Agência Brasil 

A instabilidade internacional não tem prejudicado os investimentos da Petrobras. 
De acordo com a presidente da estatal, Graça Foster, a previsão de investimentos da 
empresa para 2012 será a maior da história e deverá chegar a R$ 88 bilhões. O cálculo 
apresentado por ela, durante audiência pública na Câmara dos Deputados, leva em 
consideração um preço médio do barril de petróleo de US$ 130. 

A estatal trabalha com um cenário em que o preço do barril em 2012 atinja, no 
máximo, esse preço médio [US$ 130]. “Trabalhamos [atualmente] com [custo de] US$ 
119 o barril. Garanto a vocês que o não repasse para o preço até este momento não tem 
minimizado a nossa capacidade de investimento. A conjuntura de preços internacionais 
não tem afetado a capacidade de investimento da Petrobras”, disse. 

Para a executiva, valores altos são muito ruins para o desenvolvimento das 
economias. "A Petrobras abastece o Brasil praticamente em 100%. Chega a 98% [para 
ser precisa]. É impossível a gente não repassar, para os preços futuros, esses 
patamares, caso o brent cresça nas proporções que são apresentadas por alguns 
previsores. Existem, no entanto, outros previsores com o petróleo custando até US$ 
100”, acrescentou. 

Entre os investimentos, está a compra de sondas produzidas pela indústria 
nacional. “Atualmente, todas as sondas que usamos são importadas, e muitas delas têm 
chegado com atraso”, explicou. “Teremos as primeiras sondas nacionais entrando em 
operação a partir de 2016. Todas com conteúdo local variando entre 55% e 65%”. A 
previsão inicial da estatal é adquirir 33 novas sondas com essas características, além de 
outras 40 que deverão ser contratadas até o fim deste ano para atender a demanda 
nacional. 

Investimentos na Argentina continuarão: 

Graça Foster afirmou que a estatal pretende continuar investindo na Argentina, 
apesar da iniciativa portenha de expropriar 51% das ações da empresa petrolífera YPF, 
administrada pela espanhola Repsol. 

“Chamamos a atenção para o fato de que a Petrobras quer continuar investindo 
na Argentina”, disse Foster durante audiência pública na Câmara dos Deputados. Ela, 
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no entanto, não quis tecer comentários “sobre o modelo tomado” pelo governo. Foster 
disse que a estatal brasileira “é apenas uma operadora” naquele país. 

Apesar de não citar nominalmente a Argentina, a presidente das Petrobras 
aproveitou a oportunidade para tranquilizar eventuais investidores preocupados de que o 
Brasil siga o exemplo de outras nações latino-americanas, como a própria Argentina, 
Venezuela, Bolívia e Equador que estatizaram empresas do setor petrolífero. “Não 
rasgaremos contratos, como acontece em outros países. É seguro investir em petróleo e 
energia no Brasil”, garantiu. 

Fonte: BRASIL, Agência (Org.). Petrobras: recorde histórico de investimentos em 

2012. Disponível em: <http://www.portalnaval.com.br/noticia/34225/petrobras-

recorde-historico-de-investimentos-em-2012>. Acesso em: 25 abr. 2012.. 

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 


