
Agosto e Setembro de 2012

Informativo do Grupo PET-EC | Rio Grande -RS

Ano VII nº 19

Acadêmicos prestigiam Construsul e visitam 
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No dia 03 de agosto, o grupo de acadêmicos dos cursos de interessantes, passeios nos dois primeiros lotes da obra, o grupo 

Engenharia Civil da FURG que participou da viagem a Capital teve não contava com o último trecho do empreendimento, que é 

um dia bastante construtivo no que diz respeito à futura profissão. considerado o mais complexo, tanto pela concentração de 

Logo no início do dia, após café da manhã nas instalações da população quanto pelo grande número de obras de arte especiais, 

Trensurb, o grupo, acompanhado pelo Eng. Richard Pontes, com destaque a Ponte Estaiada e os 2,5 km de pista elevada.  Já no 

acadêmico egresso da FURG, teve a oportunidade de assistir a uma sábado pela manhã, acompanhados pela Professora Karen Melo da 

palestra ministrada pelo Eng. Luís Claudio Ribeiro referente ao novo Silva, os acadêmicos realizaram um passeio à Praça da Matriz de 

projeto de Mobilidade Urbana de Porto Alegre e arredores. Em Porto Alegre e arredores, a fim de avaliar o repertório arquitetônico 

seguida, os acadêmicos visitaram as futuras instalações do do local.
O sábado à tarde foi reservado para que os acadêmicos Aeromóvel, obra que fará uma ligação direta entre a Estação 

pudessem prestigiar a XV Feira Internacional da Construção – Aeroporto e o Aeroporto Salgado Filho. Um projeto rápido, seguro, 
Construsul. Durante a visitação, o grupo pode tomar conhecimento confortável e econômico que trará mais integração para o 
de novas técnicas e materiais da Construção Civil em si, além de transporte público da região metropolitana de Porto Alegre.   

Durante toda a tarde, o grupo realizou uma visita técnica a fazer contato e visitar os estandes de diversas empresas nacionais e 

BR-448, conhecida como Rodovia do Parque, que inicia em Sapucaia internacionais, com destaque para o espaço da Empresa Zagonel. 
O Grupo PET Engenharia Civil, por meio de seus do Sul e avança até a pista elevada próxima ao Grêmio Arena. Este é 

representantes, agradece a disponibilidade das empresas e pessoas o principal empreendimento rodoviário em execução no Estado, 
contatadas, ao professor Heitor Vieira e principalmente a servirá para desafogar o trânsito das vias de acesso à Grande Porto 
Professora Karen Melo, pela total dedicação, responsabilidade e Alegre, principalmente a BR-116, com expectativa de redução de 
preocupação para com o grupo. Adicionalmente, agradece a 40% do tráfego na via. Conta também com uma Ponte Estaiada, a 
seriedade e colaboração de todos os acadêmicos que participaram maior da América Latina em largura. Na maior parte da visita os 
desta viagem.acadêmicos estavam acompanhados pelo Eng. Carl Zalta, o qual não 

poupou explicações e esclarecimentos. Após consativos, porém 
Confira a Galeria de Fotos da viagem  na página 4.
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De 17 a 19 de Setembro acontece, no CIDEC-Sul, a II 

Semana Acadêmica da Escola de Engenharia da FURG. Neste ano, 

a exemplo do ano de 2011, o evento conta com vasta 

programação, incluindo palestras, minicursos e visitas técnicas, 

além da presença de representantes de empresas regionais e 

nacionais. 
Os dias 17 e 18 estão reservados para a realização de 

palestras, já no dia 19 ocorrerão, em suma, minicursos e visitas 

técnicas. A programação também conta com festa e coquetel de 

encerramento.
Os participantes do evento ainda estarão concorrendo a 

diversos brindes e adquirindo conhecimento na área. Prestigie a 

II Semana Acadêmica você também!
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se encontrar planta baixa, cortes, detalhes construtivos, maquetes 

3D entre outros, e todas essas informações estão interligadas, ou 

seja, ao se fazer a mudança de um ponto de vista, os outros pontos de 

vistas são atualizados automaticamente. A partir deste modelo, 

arquitetos e engenheiros conseguem obter facilmente informações 

do projeto, quantidade e propriedades dos materiais utilizados. 

Pode-se também obter o estudo do comportamento do edifício em 

diversos aspectos funcionais essenciais ao conforto e ao ambiente, 

como eficiência térmica, luminosa e acústica. Tratando-se de um 

modelo paramétrico, torna-se mais fácil a criação e análise de vários 

cenários alternativos, permitindo aperfeiçoar as soluções 

encontradas.
Atualmente os programas como Revit Architecture, Revit MEP e o 

Revit Structure são desenvolvidos sobre o conceito de BIM pela 

Autodesk. Esses programas oferecem uma grande variedade de No começo dos anos 80 houve uma grande mudança no 

ferramentas que ajudam a capturar e analisar conceitos e a manter método de se fazer projetos arquitetônicos e de engenharia: foi o 

consistência da concepção até a construção.momento em que entramos na transição dos desenhos feitos a mão 
Porém, mesmo com todos esses recursos, a BIM não vai substituir 

e começamos a utilizar o desenho auxiliado por computador (CAD- 
totalmente os programas de CAD convencionais, pois esses são 

Computer-Aided Design). Agora estamos entrando em outro 
melhores para a apresentação de esboços mais simples, e não 

processo de transformação com a plataforma BIM.
exigem muita atenção na obtenção de dados inicias. Ao contrário “BIM” significa Building Information Modeling, ou Modelo de 

destes, a plataforma BIM no início é bem mais trabalhosa, porém ao Informação da Construção. As soluções que trabalham sobre este 

decorrer do projeto se torna mais eficiente e agrega maior qualidade conceito utilizam um modelo único, centralizado, que contém toda 

ao resultado final.informação necessária para definir o projeto. Nesse modelo podem-
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Conceito BIM

empresa Maccaferri, fundada em 1879 na Itália, atua há mais de 130 

anos na prevenção e combate à erosão hidráulica. Pioneira e líder 

mundial no setor de gabiões, a empresa também trabalha com 

completa linha de geossintéticos, o que a credencia a disponibilizar 

soluções com tecnologias avançadas para a engenharia geotécnica, 

hidráulica e de proteção ambiental.
A palestra ministrada pelo Eng. Alan Donassolo teve uma 

abordagem voltada para as soluções em geotecnia, onde o 

palestrante mostrou as soluções encontradas para adensamento de 

solo mole, contenção em muro de gravidade, contenção em solo 

reforçado, reforço de taludes, reforço de aterro sobre solo mole e 

revestimento de taludes e encostas. Através de uma linguagem 

No dia 21 de junho, às 13h e 30min, foi realizada simples e uma apresentação bem organizada, o palestrante mostrou 

a palestra “MACCAFERRI Soluções em Geotecnia”, ministrada pelo domínio do assunto e soube conduzir a palestra de forma didática e 

Engenheiro Alan Donassollo. A palestra contou com um público de interessante.
Com essa grande variedade de produtos e a disponibilidade da estudantes de Engenharia Civil e professores da área, contabilizando 

empresa em divulgar seus conhecimentos, a mesma acaba se aproximadamente 80 pessoas, público muito maior do que o 

tornando uma ferramenta de grande importância para a esperado devido à greve.
Essa não é a primeira vez que a empresa se disponibiliza Universidade. A palestra foi organizada pelo Grupo PET- EC e teve 

para a realização de palestras. Com tradição em obras de geotecnia, a duração de 1h e 10 min.

Representante da Maccaferri ministra palestra

Engenheiros 
Para Evitar 

Desabamentos

No dia 10 de agosto aconteceu, no CIDEC – SUL, a 2ª ampliação da Trensurb, utilizando tecnologia brasileira serão 

Ação de Formação de Massa Crítica que teve como proposta 944 metros com duas estações de embarque que serão 

reunir a comunidade, os estudantes e especialistas em trânsito e percorridos em 90 segundos, ligará a estação Aeroporto da 

mobilidade, para discutir os problemas de mobilidade Trensurb ao Aeroporto Salgado Filho.
Esta 2ª edição da Ação de Formação de Massa Crítica, atualmente enfrentados pelos municípios brasileiros. Na 

foi promovida pelo programação, foi abordado o tema “Sistemas de Alta e Média 

Grupo de Estudos de Capacidade: Novas Tecnologias” por meio de palestras sobre 

Transito e Transportes transporte ferroviário, VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), 

(GETrans FURG) e teve sustentabilidade, segurança viária e transporte público, além de 

apoio do Ministério da uma mesa redonda formada por diferentes profissionais da área. 
O destaque do evento foi a Educação (MEC) e Pró-

participação do autor do projeto do Reitorias de Extensão e 

Aeromóvel, Oskar Coester, da Cultura (Proexc) e de 

empresa Aeromóvel Brasil S/A, que Assuntos Estudantis 

apresentou a palestra “Novo Conceito (Prae). O GETrans é um grupo de pesquisa transdisciplinar que 

de Mobilidade Urbana”. Durante a tem atuado na área de transporte e logística nos últimos dez 

palestra ele abordou as diversas fases anos com a participação de pesquisadores de diversas 

do projeto. Explicou que a ideia surgiu instituições de ensino que orientam bolsistas de iniciação 

pela procura por uma nova forma de científica em projetos de ensino pesquisa e extensão. O grupo 

transporte que fugisse às ruas e tem se destacado em pesquisas de tráfego, transporte público e 

avenidas. Este sistema, que realmente poderá transformar a mobilidade sustentável. 

visão de transporte no Brasil, começou a ser construído para a 

Copa do Mundo de 2014. Porto Alegre promete inaugurar uma 
Fonte: http://www.jornalagora.com.br

linha regular do Aeromóvel em breve. O projeto faz parte da 

Ocorre na FURG a 2ª Ação de Formação de Massa Crítica

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica e a 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG anunciam a quinta 

edição do Seminário e Workshop em Engenharia Oceânica 

(SEMENGO – 2012), que será realizada nos dias 07, 08 e 09 de 

Novembro de 2012 no Centro Integrado de Desenvolvimento do 

Ecossistema Costeiro e Oceânico (CIDEC-SUL), na cidade do Rio 

Grande.
Anunciam também a ocorrência do quinto Workshop da 

Engenharia Costeira que será realizado simultaneamente com o 

SEMENGO – 2012.
Este ano o V Semengo contemplará como tema a 

Engenharia Costeira e Portuária. As inscrições podem ser realizadas 

no site , sendo que a taxa de inscrição para 

alunos da graduação é de R$ 5,00.

www.semengo.furg.br

Participe do ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A 

I M P L A N TA Ç Ã O  D O  T R E M  R E G I O N A L  D E  

PASSAGEIROS entre as cidades Capão do Leão, 

Pelotas e Rio Grande se estendendo ao 

balneário Cassino. É uma oportunidade única para 

estudantes de ensino médio e graduação de trabalhar em equipe 

transdisciplinar com ampla experiência em estudos desta natureza.
Esta pesquisa é coordenada pelo LabTrans (Laboratório de 

Transportes e Logística) da Universidade Federal de Santa Catarina e 

auxiliada pelo grupo de pesquisa da FURG, GETrans (Grupo de 

Estudo de Transito e Transportes). O estudo envolve análise de 

demanda de transportes de passageiros entre as cidades 

envolvidas. 
Devido à greve em setores públicos relacionados a esta 

pesquisa, a mesma foi adiada. Em breve serão divulgadas as novas 

datas para a realização da pesquisa. 
Após a definição da nova data serão reabertas as 

inscrições. Os candidatos que já se inscreveram poderão retificar os 

seus horários  no próprio site do GETrans. Vale salientar que os 

participantes de tal projeto receberão bolsa e certificado. Para 

maiores informações acesse www.getrans.furg.br.

Seleção de Bolsistas - GETrans

http://www.semengo.furg.br
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