
RESUMOS DE TRABALHOS APROVADOS PARA FECITRAN 2018 
 

Em nome da Coordenação Executiva da FECITRAN e do Comitê Científico do evento,             
agradecemos a sua participação no processo de seleção e contamos com sua presença             
nas atividades da 3ª FECITRAN. Em breve entraremos em contato informando a hora da              
apresentação e a formatação indicada para o banner.  
 
Cordiais saudações,  
Coordenação Executiva FECITRAN 

 
Trabalho 01: A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO COMO FORMA DE MELHORAR 

A PERCEPÇÃO DE RISCO NO TRÂNSITO 
 

Destaque acadêmico 
Cristiane Teixeira Soares 

Gabriel Yuri de Araújo e Silva 
Gabriela Pereira Faustino 

Guilherme Rodrigues Sales 
Agmar Bento Teodoro (orientador) 

 
A educação para o trânsito está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e essa               
deveria ocorrer desde o ensino primário até o ensino superior. No entanto sabe-se que os               
esforços para promover a educação para o trânsito ainda são incipientes, e na maioria das               
vezes, trata-se de ações isoladas. Tendo em vista esse contexto, o objetivo deste estudo,              
de natureza exploratória, consiste em montar atividades lúdicas sobre a temática violência            
no trânsito, a serem realizadas com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental de              
Escolas de Belo Horizonte. O trabalho será realizado em v etapas: i) revisão bibliográfica; ii)               
diagnóstico; iii) montagem das intervenções; iv) aplicação das intervenções v) avaliação das            
intervenções. Para realização do diagnóstico cuja a função é identificar qual é o grau de               
conhecimento que os alunos, nesta fase de ensino, têm sobre trânsito foi elaborado um              
instrumento dividido em duas partes: i) a primeira parte teve como objetivo levantar o perfil               
de deslocamento dos alunos, tais como: bairro onde reside, tempo de deslocamento de             
casa até a escola e a forma do deslocamento. ii) na segunda parte foi solicitado aos alunos                 
que fizessem um desenho que representasse uma parte do caminho que ele percorre de              
sua casa até a escola. Pesquisas mostram que ao desenhar as crianças são capazes de               
retratar a percepção que elas têm acerca do trânsito. A coleta de dados para o diagnóstico                
já foi realizada e a análise se encontra em andamento. Os resultados da análise do               
diagnóstico irão fundamentar a montagem das intervenções.  
 
Trabalho 02: A INFLUÊNCIA DO TRANSPORTE PÚBLICO NA QUALIDADE DE 

VIDA DE SEUS USUÁRIOS 
 

Destaque Acadêmico 
 

Gabriel Baptista Ferreira 



Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 
 

O transporte tem como sua principal função a integração de fatores sociais ao uso do               
solo,em grandes centros urbanos o principal meio de locomoção das pessoas, seja para             
trabalho ou lazer é o transporte público. Esse meio de transporte, quando mal ofertado a               
sociedade tem como consequência a diminuição em seu uso e a migração para outros              
meios com menor capacidade havendo assim maior número de veículos e o trânsito mais              
denso. A pergunta central do trabalho é: Porque o transporte coletivo de má qualidade              
impacta tanto na qualidade de vida das pessoas? E tem como objetivo analisar diferentes              
elementos estruturais e operacionais com foco na qualidade de seus serviços e            
relacioná-los com a utilização de seu maior cliente: o passageiro. Há muitos problemas no              
trânsito brasileiro, relacionado à operação e infraestrutura, e vários deles podem ser            
resolvidos com um transporte público eficiente e bem elaborado. Neste trabalho, está            
sendo feita uma pesquisa bibliográfica onde estão sendo analisados diversos artigos sobre            
o transporte público de diversas cidades, seja na visão de seu usuário ou na visão de quem                 
oferece este serviço a sociedade e estabelecer uma relação com a atual situação do              
transporte e a qualidade ofertada a seus utilizadores. O transporte não é um serviço fim, sim                
um meio, ou seja qualquer movimentação física é por transporte, ou seja ele é primordial               
para a movimentação econômica de qualquer país, quando de qualidade pode servir de             
uma enorme ajuda para diversas questões. 
 
Trabalho 03: ACESSIBILIDADE NO TRÂNSITO DE CENTROS URBANOS PARA 

PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 
 

Destaque Acadêmico 
 

Marcelle Moreira da Silva 
Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 

 
A disseminação de movimentos de inclusão social no Brasil reflete no crescimento da             
preocupação com o alcance das pessoas atingidas estão agrupados em várias vertentes,            
dentre elas o grupo das pessoas com mobilidade reduzida. Nesse trabalho, ao mencionar             
esse grupo, faz-se referência àqueles que possuam alguma limitação física no que diz             
respeito a deslocamento. Em face a esse contexto a presente pesquisa visa conhecer as              
alternativas de transporte que existem para essas pessoas nos grandes centros urbanos.            
Geralmente, as capitais e as grandes cidades possuem um planejamento de locomoção            
onde se compreendem rotas de mobilidade e acessibilidade para usuários e veículos            
envolvidos. O objetivo é comparar as alternativas existentes nos planos de mobilidade das             
cidades com a funcionalidade dos mesmos. Será realizado o estudo dos planos de             
mobilidade e acessibilidade de centros urbanos a serem escolhidos para mapeamento das            
alternativas de transporte existentes. Além da análise das alternativas encontradas          
validando-as com a percepção dos usuários. É necessário conhecer como se aplicam no             
dia a dia cada forma de transporte para os casos analisados além de lhes apresentar               
formas não conhecidas para facilitar a locomoção dentro de espaços cujo trânsito é             



conturbado e com muitos agentes participativos. Dessa forma essa população se           
encontrará melhor preparada a chegar de forma acessível a qualquer destino. 

 
Trabalho 04: ACIDENTES DE TRÂNSITO: QUESTÃO ESTRUTURAL OU 

COMPORTAMENTAL?  
 

Destaque Acadêmico 
 

Hellen Evelin Medeiros Ribeiro 
Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 

 
Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte e invalidez ao redor do                
mundo. Entre os três elementos que compõem o sistema de tráfego (veículo, via e usuário),               
estima-se que a falha do elemento humano esteja envolvida em 90% dos acidentes, seja              
por meio de erros ou de violações à lei (Hoffmann, 2005; Evans, 2004; Shinar, 2007). No                
Brasil, ocorrem, ao ano, aproximadamente 33 mil óbitos e cerca de 400 mil ficam feridos ou                
inválidos em consequência de acidentes de trânsito, sendo 75% deles causados por falha             
humana (Detran SP,2009). A rodovia BR 381 conhecida como a “Rodovia da Morte” tem              
histórico de irregularidade na sua infraestrutura assim como grande parte das vias            
brasileiras. Os motoristas reclamam das condições estruturais das vias: sinalização,          
condição da pista de rolamento e falta de investimentos nas melhorias físicas e de              
segurança nas vias brasileiras, muitas não são revitalizadas periodicamente. Nesse          
contexto, o objetivo dessa pesquisa é encontrar o fator ou fatores que contribuem             
decisivamente para o grande número de acidentes de trânsito no Brasil e qual a influência               
de cada um. E avaliar medidas cabíveis para a resolução do problema. Visando com esse               
trabalho alertar a sociedade e ao poder público o nível de responsabilidade de cada parte.               
Buscando através de artigos e consulta aos usuários de transporte como avaliam a questão              
das condições estruturais das vias e qual o papel do motorista na contribuição da incidência               
de acidentes, analisando dados e tentando achar um padrão para os fatores de risco.              
Através desse trabalho pretendo evidenciar as causas e motivos da elevada ocorrência de             
acidentes em nosso país e dessa forma que essa pesquisa sirva de base para encontrar               
soluções sobre o problema.  
  

Trabalho 05: DESDOBRAMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE 
MOBILIDADE DE BELO HORIZONTE PARA A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS 

NO MUNICÍPIO 
 

Destaque Acadêmico 
 

Gabriel Sullivan Soares Damas 
Káio Augusto da Costa Almeida 

Natália Couto Bavoso (orientadora) 
 

O Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PlanMob-BH), foi elaborado com o intuito              
de ser instrumento orientador das ações em transporte coletivo, individual e não motorizado             



na cidade de Belo Horizonte. O objetivo deste estudo é acompanhar o andamento das              
ações sobre a implantação de ciclovias previstas no PlanMob BH. A metodologia prevê o              
estudo do Plano, com a identificação e análise das ações previstas relacionadas às             
ciclovias. Foi identificado um gestor municipal responsável pela gerência dessas ações           
dentro da BHTRANS, de onde conseguimos dados de 2017 da situação. Os resultados             
apresentam todas as ações que foram previstas pelo PlanMob-BH e o atual status de              
implantação desses projetos cicloviários, levando em conta o horizonte de previsão do            
PlanMob-BH. 

 
Trabalho 06: EXPERIÊNCIAS COM MATERIAIS USADOS EM VIAS DE 

TRÂNSITO 
 

Educação para o Trânsito 
 

Gleyson Eustáquio Calaça Silva 
Geraldo Magela Damasceno (orientador) 

 
No trânsito são utilizados diversos materiais principalmente nas vias e sinalizações.           
Durante o primeiro semestre de 2018, os alunos do terceiro ano do curso Trânsito              
estudaram os materiais usados para produção de elementos presentes nas vias           
(sinalizações, pavimentos, veículos, etc.) na disciplina de Laboratório de Materiais e           
Técnicas para o Trânsito . De acordo com esses conhecimentos, foi elaborado um projeto              
de pesquisa que tem como objetivo promover o ensino desse conteúdo a outros alunos do               
CEFET- MG e facilitando a interação deles com os diferentes tipos de materiais usados no               
trânsito. O objetivo dos discentes é construir um painel interativo visando transmitir esse             
conhecimento através de experiência lúdicas acerca das classes de materiais definidas pela            
ciência (metais, polímeros, cerâmicas e compósitos) aos visitantes da FECITRAN e do            
painel. A parte frontal será constituída de uma superfície dura de pvc com diversos buracos               
para que as pessoas interessadas na exposição possam enfiar suas mãos e ter contato              
com os materiais disponibilizados. No final dos tubos serão anexados sacos escuros de             
pano com diversos os materiais. As respostas dos “materiais surpresa” estarão inseridas em             
envelopes com explicações mais detalhadas e nas laterais da estrutura serão livres para             
pintura/ assinatura dos visitantes do experimento. Concluímos que a experiência será bem            
gratificante e instrutiva. Será realizada também uma pesquisa estatística sobre o tema aos             
visitantes do experimento em questão, para futuras análises quantitativa e qualitativa do            
mesmo.  
 

Trabalho 07: O TRANSPORTE SEGURO DE CRIANÇAS EM VEÍCULOS 
 

Destaque Acadêmico 
 

Victor Schrier Alves  
Christian Oliveira  

Roger Vitor 
 



A maioria dos pais têm dúvidas na hora de escolher a cadeirinha para transportar seus               
filhos de forma segura, confortável e de acordo com a legislação em vigor. Existem no               
mercado muitas variedades, de modelos, tamanhos, o que aumenta ainda mais as dúvidas             
existentes sobre o uso destes dispositivos de segurança que devem ser usados desde a              
saída da maternidade. Devido à estas circunstâncias, o objetivo deste trabalho é responder             
às principais dúvidas sobre como transportar as crianças de forma segura em veículos e              
aplicar uma pesquisa para medir o conhecimento dos funcionários que comercializam estes            
equipamentos de segurança para o transporte seguro de crianças. A metodologia estipulada            
foi o estudo detalhado da legislação vigente que trata do assunto (Lei da Cadeirinha). Após               
o conhecimento dos critérios legais, foi definido um questionário para ser aplicado em uma              
pesquisa exploratória em Belo Horizonte com a finalidade de analisar o nível de             
conhecimentos dos vendedores destes dispositivos de segurança. Os resultados         
apresentam os requisitos para o transporte de crianças de acordo com a lei e especificam               
as regras, as infrações e as exceções para os diversos tipos de veículos utilizados (taxi,               
escolar, particulares, etc). Então são apresentados os resultados da aplicação dos           
questionários que visavam mensurar o nível de conhecimento da legislação pelos           
funcionários que, por muitas vezes, auxiliam os pais durante a escolha do dispositivo de              
segurança.  
 

Trabalho 08: O USO DE FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS NAS GRANDES 
CIDADES 

 
Destaque Acadêmico 

 
Augusto Ramos Silveira 

Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 
 

Com o crescente uso do automóvel, nas últimas décadas, o congestionamento se tornou             
algo rotineiro nas grandes cidades brasileiras. Com isso, se faz necessário medidas de             
priorização do transporte coletivo no intuito de desafogar o trânsito e consequentemente            
melhorar a eficiência do transporte público. Na tentativa de reverter o caos no transporte              
público e no fluxo de veículos nas principais vias das grandes cidades, adotou-se as faixas               
exclusivas, destinadas para o tráfego de ônibus principalmente, assim, contribuindo para a            
redução do efeito das externalidades provocadas pelo tráfego geral no sistema de ônibus             
como: perda de velocidade, atrasos na programação que geram perda da confiança do             
usuário e aumento dos custos operacionais que acabam influenciando na elevação da            
tarifa. Um dos fatores mais relevantes após o início da fase operacional do sistema é o                
aumento da velocidade dos ônibus, mas com isso é necessário racionalizar a quantidade de              
ônibus nas linhas e trajetos, uma vez que rotas mal traçadas e número de ônibus               
insuficientes provocam maior tempo de espera do usuário e acaba por mostrar uma             
insuficiência do sistema. Com essa problematização do fluxo urbana de veículos, se deu a              
motivação para abordar as questões que envolvem este problema, e questionar a respeito             
do seu uso prático, e se comparado ao tráfego misto, apresenta alguma evolução tanto para               
o usuário do transporte público quanto em relação à redução dos congestionamentos nas             
principais vias urbanas.  

 



Trabalho 09: UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DE HIDROVIAS COM USO 
DE ECLUSAS NO BRASIL 

 
Destaque Acadêmico 

 
Otávio Augusto de Andrade 

Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 
 
A navegação fluvial no Brasil tem muito o que avançar para utilizar todo seu potencial. Fora                
a falta de investimento no modo, que fica aquém dos demais setores de transporte, há               
ainda outros obstáculos a serem vencidos para que seja viável a prática náutica comercial.              
Nos trechos onde há desníveis, como em barragens, quedas d'água e corredeiras, um meio              
de transpor a montante ou a jusante são as eclusas. Esse trabalho tem o objetivo de                
levantar informações acerca do cenário atual de hidrovias brasileiras, que utilizam eclusas            
como forma de dar continuidade às vias náuticas. A pesquisa irá se desenvolver explorando              
revisões bibliográficas e documentos, anexando material construtivo e atual, apontando os           
empecilhos para a navegabilidade fluvial. A falta de entendimento entre os órgãos            
governamentais consuma-se num dos maiores dificultadores da construção, ampliação e          
melhorias no sistema de eclusas.  

 
Trabalho 10: O HYPERLOOP COMO SISTEMA DE TRANSPORTE DO FUTURO 

 
Destaque Acadêmico 

 
Gabriela Oliveira Rocha 

Lorena Rodrigues Nunes Lanna 
Carlos Alberto Trindade Goulart Santana 

 
O Hyperloop é um sistema de transportes de passageiros e de cargas através de cápsulas               
(com diâmetro interno de 4 metros) que se deslocam dentro de trilhos metálicos com ar de                
baixa pressão. O Sistema possibilita a levitação das cápsulas de transporte entre os trilhos              
por meio de um "colchão de ar", ou seja, um jato de ar constante e pressurizado que                 
mantém a cápsula afastada do trilho entre 0,5 e 1,3 milímetro. Segundo o empresário que               
concebeu o sistema em 2013, a velocidade do Hyperloop poderia alcançar 1.200 Km/h. A              
empresa Hyperloop Transportation Technologies (HTT) vai implantar no Brasil um centro de            
pesquisa e inovação em Contagem-MG. O objetivo deste trabalho é estudar o            
funcionamento do sistema Hyperloop e avaliar o andamento da implantação do sistema em             
Contagem-MG. Para alcançar o objetivo traçado foram realizadas pesquisas bibliográficas          
sobre o funcionamento do Sistema Hyperloop e sobre o atual estágio de desenvolvimento             
da tecnologia. Posteriormente tentaremos agendar uma visita técnica ao projeto que está            
sendo implantado em Contagem-MG para caracterizar as consequências de sua          
implantação para a sociedade. As análises iniciais permitem concluir que o Sistema            
Hyperloop apresenta grandes chances de sucesso para o transporte de pessoas e cargas.             
Apesar de ser um sistema ainda em desenvolvimento sua eficácia está relacionada à             
redução do uso de combustíveis fósseis, à diminuição dos riscos de acidentes oferecidos             



nas vias tradicionais de deslocamento e ainda à economia principalmente de tempo (devido             
às altas velocidades).Por estas razões, o sistema é considerado por muitos como o             
"transporte do futuro". 
 
Trabalho 11: ACIDENTES COM TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS: 
PRINCIPAIS CAUSAS, IMPACTO AMBIENTAL E USO DE TECNOLOGIA COMO 

FORMA DE PREVENÇÃO 
 

Destaque Acadêmico 
 

Kelly Christina Lopes Neves de Araujo 
Frederico Gualberto 

Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 
 
Acidentes envolvendo cargas com produtos perigosos vêm crescendo com grande          
estimativa no país e os motivos são vários: desde um excesso de jornada de trabalho até                
condições impróprias que as rodovias oferecem para a circulação destes veículos. Tais            
causas trazem transtornos a todos, pois além do acidente, existe uma agravante que é o               
impacto ambiental causado pelo transporte de carga perigosa, podendo também oferecer           
riscos à saúde das pessoas e a segurança pública. O foco principal desse escopo é fazer                
um levantamento sobre alguns modelos de acidente envolvendo esses tipos de cargas, os             
impactos ambientais causados por ele e como tecnologia pode ser utilizada como meio de              
prevenção e diminuição dessas tragédias.  

 
Trabalho 12: AS TECNOLOGIAS UTILIZADAS QUE GARANTEM A 

SEGURANÇA NOS VEÍCULOS AUTÔNOMOS  
 

Destaque Acadêmico 
 

Thales Henrique Bastos Neves 
Müller Penaforte Fernandes 

Natália Couto Bavoso (orientadora) 
 

As inovações tecnológicas apresentam resultados cada vez mais impressionantes. Dentre          
essas inovações, existem pesquisas e testes reais para a utilização de veículos autônomos             
(ou seja, veículos que se autodirigem) de forma segura. Estas tecnologias prometem alterar             
radicalmente os atuais sistemas de transportes motorizados, entretanto é necessário          
garantir a segurança para que estes veículos possam ser comercializados. Esses veículos            
autônomos podem contribuir para revolucionar os deslocamentos de pessoas e          
mercadorias. Uma destas contribuições é a tendência à diminuição dos acidentes, pois os             
veículos autônomos visam à eliminação dos fatores relacionados às falhas humanas de            
imprudência, imperícia ou negligência. Pesquisas apontam que 90% dos acidentes no           
trânsito estão relacionados com as falhas humanas. Este trabalho tem por objetivo estudar             
as tecnologias envolvidas na produção dos veículos autônomos, buscando apresentar de           
forma simplificada as principais tecnologias que contribuem para a viabilização deste novo            



modelo de veículo. Para alcançar o objetivo traçado, inicialmente foram realizadas           
pesquisas por meio de buscas em fontes online de artigos nacionais e internacionais             
relacionados ao tema. Em seguida os conteúdos foram selecionados, traduzidos e           
catalogados. Posteriormente os dados foram analisados, comparados e complementados.         
Finalmente as principais tecnologias utilizadas nos veículos autônomos foram compiladas e           
formatadas visando à apresentação de forma simplificada para o entendimento de leigos.            
Após os estudos e análises realizadas foi possível averiguar que as tecnologias            
empregadas nos veículos autônomos são seguras, confiáveis e relevantes. Para o           
entendimento de leigos, destaca-se que algumas tecnologias são combinações e          
derivações de dispositivos de GPS (Global Positioning System), sensores de movimentos,           
câmeras e radares - tecnologias estas que já possuem ampla utilização e são, de certo               
modo, mais comuns e usuais. Entretanto outras tecnologias a serem explicadas são mais             
específicas para automatizações, como programações avançadas de direção e sistemas          
para a leitura e interpretação remota de dados sensoriais.  
 
Trabalho 13: CONCEPÇÃO DE ÁREA URBANA EM MAQUETE ELETRÔNICA         
CONFORME AS DIRETRIZES DO WORLD RECOURCES INSTITUTEC  

 
Inovação e tecnologia 

 
Maria Eugênia Ferreira Batista 

 
Segundo Andrew Steer, presidente e CEO do World Resources Institute, a maioria dos             
óbitos no trânsito ocorrem em áreas urbanas, afetando usuários mais vulneráveis das vias,             
como os pedestres. Com o aumento populacional, é vital que projetistas urbanos projetem             
vias mais seguras. Neste cenário, em 2015 foi publicado O Desenho de Cidades Seguras              
(Cities Safer by Design), pioneiro no tema. Este guia mostra elementos urbanos que ajudam              
no aumento da segurança viária. Neste contexto, o objetivo deste projeto é conceber uma              
área urbana central fictícia que dê o máximo de segurança e bem estar aos pedestres que                
ali transitarem, com base nas diretrizes apresentadas pelo WRI. Após uma leitura analítica             
do guia, houve a escolha do tamanho da cidade, 50 mil habitantes (considerando o aumento               
de acidentes em cidades pequenas e médias) e de qual princípio-chave o projeto teria.              
Devido o agravante da alta vulnerabilidade citado, foi definido o conceito de Espaços para              
Pedestres e Acesso a Espaços Públicos (Pesdestrian Spaces and Acess to Public Space).             
A elaboração de esboços e croquis que culminaram em plantas feitas no AutoCAD©. Assim,              
pode ser feito o modelo 3D, com o SketchUp© e o VRay©. Depois, foram feitos vídeos da                 
área para tornar a apresentação mais compreensível. Tomando esse projeto como base, há             
grandes chances de melhorias urbanas mas a adoção das tecnologias apresentadas varia            
conforme a conveniência / adequação de cada cidade.  

 
Trabalho 14: FOTOGRAMETRIA COM VANT 

 
Destaque Acadêmico 

 
Luana Silva Motta 



Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 
 
O Veículo Aéreo não Tripulado (VANT) consiste em uma plataforma ou veículo; e para              
complementar o seu funcionamento, conta com a Fotogrametria - ciência aplicada que se             
utiliza de técnicas rigorosas com a finalidade de se obter informações confiáveis e precisas              
a partir de medidas e interpretações de imagens. Nesse contexto, há muitos anos a              
Fotogrametria e os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) vêm sendo utilizados, tanto por             
empresas civis quanto pelas forças armadas, para a geração de modelos de elevação e no               
mapeamento da superfície terrestre, uma vez que a Fotogrametria é um instrumento            
importante na aquisição de informações confiáveis e precisas. Desse modo, o que se             
espera do Veículo Aéreo é a estabilidade e a segurança operacional a fim de permitir a                
cobertura e a produtividade adequada. Em linhas gerais, o presente trabalho tem por             
objetivo discutir a respeito das vantagens e desvantagens do uso da Fotogrametria a bordo              
dos VANT; além disso, destacar quais os benefícios dessa tecnologia para o Aero             
Levantamento Topográfico e qual a sua relação do uso conjunto da tecnologia com a              
Engenharia de Transportes. Vale acrescentar que o escopo limitou-se em descrever as            
características do objeto estudado por meio de coleta de informações bibliográficas,           
valendo-se de artigos científicos e documentos relevantes capazes de proporcionar a           
discussão sobre o tema.  

 
Trabalho 15: O USO DE SMARTPHONES COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA 

FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 
 

Destaque Acadêmico 
 

Bruno Henrique do Espírito Santo 
Caleb Gabriel de Souza Freitas 
Luiz Fábio Machado Barbosa 

Natália Couto Bavoso (orientadora) 
 

Este trabalho se torna interessante por considerar a grande popularização dos aparelhos            
smartphones para o uso de cidadãos de todas as faixas etárias e sociais e em praticamente                
todas as localidades brasileiros, além da disseminação do uso da internet. O objetivo deste              
trabalho é apresentar alternativas visando o uso de smartphones como inovação           
tecnológica para auxiliar no combate às infrações de trânsito em municípios. Realizou-se            
uma pesquisa online de artigos e em sites de prefeituras brasileiras que implantam             
experiências com o uso de smartphones com a finalidade de fiscalização de trânsito. Foram              
encontrados três casos brasileiros de utilização de aplicativos para denunciar infrações de            
trânsito flagradas pelo cidadão do município. Em Porto Alegre, o software Capester registra             
imagens de suspeitas de infrações de trânsito enviadas pelos cidadãos. Os dados são             
analisados por inteligência artificial, que identifica se houve ou não descumprimento da            
legislação. Em caso positivo, o infrator recebe uma notificação de caráter educativo, sem             
multa. Outro aplicativo, apelidado de “Fiscalizap”, é utilizado em Cuiabá consiste na            
captação de mensagens e/ou imagens pelos cidadãos que são posteriormente enviadas à            
autarquia municipal responsável pelo gerenciamento do trânsito para serem analisadas por           



agentes de trânsito, podendo gerar multas aos infratores. Outra experiência também se            
baseia na recepção de imagens por cidadãos que denunciam suspeitas de descumprimento            
das normas de trânsito, especialmente sobre o consumo de álcool ao volante, orientando o              
direcionamento de blitzes de fiscalização. Após a análise das experiências, considera-se           
viável a utilização de smartphones como ferramentas para auxiliar a fiscalização de            
irregularidades no trânsito. Apesar das nítidas vantagens destas ferramentas, ressalta-se          
como ponto negativo, o risco do recebimento de informações falsas e maliciosas que não              
correspondem à realidade.  

 
Trabalho 16: SINALIZAÇÃO VERTICAL: TESTES DE PINTURAS REFLEXIVAS 

COM MICROESFERAS DE VIDRO EM PLACAS DE METAL 
 

Inovação e tecnologia 
 

Jorge de Oliveira costa Pereira neto  
Marcela Marzano Lima 

Geraldo Magela Damasceno (orientador) 
 
A sinalização vertical é constituída por sinais especiais que são demonstrados através de             
placas implantadas no sentido vertical nas bordas laterais das pistas ou de áreas viárias.              
Essa sinalização tem por função transmitir informações de segurança e orientação aos            
usuários da via. Tendo em vista o contexto apresentado, o objetivo deste estudo, de              
natureza exploratória, foi o desenvolvimento de pintura reflexiva com microesferas de vidro,            
obtidas do processo de trituração de vidro proveniente de sucata da construção civil,             
baseado em informações sobre sinalização vertical, com enfoque em testes de pinturas            
reflexivas em placas de metal (exigidas pela BHTRANS - Empresa de Transportes e             
Trânsito de Belo Horizonte S.A.). As esferas escolhidas foram o material retido na peneira              
de abertura de 0,325 milímetros. Foram usadas chapas de ferro quadradas de espessura de              
1,25 mm, com 20 cm quadrados, com furação de fixação, para aplicação da tinta reflexiva.               
Essas chapas foram pintadas com fundo anticorrosivo e depois foi aplicado a pintura             
metálica na cor amarela com porcentagens definidas de microesferas de vidro. Usou-se a             
porcentagem em massa de 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% e 40% de pó de microesferas                
de vidro em tinta comum. As placas foram testadas analisando sua durabilidade e o grau de                
refletividade das mesmas. As análises dos resultados permitiram concluir que o processo de             
produção de microesfera de material de sucata é viável apesar dos resultados encontrados             
não atenderam satisfatoriamente ao objetivo esperado para o projeto. Foi constatado           
também que a presença das microesferas de vidro provocou uma melhor           
impermeabilização das placas de metal. 

 
Trabalho 17: TRANSPORTE FERROVIÁRIO: AS VANTAGENS ECONÔMICAS, 

SOCIAIS E ECOLÓGICAS 
 

Destaque Acadêmico 
 

Gabriel Almeida Haussmann 



O transporte ferroviário encontra-se em grande defasagem na história nacional. Constata-se           
isto, pela análise da ausência de investimentos e tempo decorrido para finalização de obras.              
Desse modo, esse trabalho busca mostrar a necessidade de mais investimentos e            
conscientização das inúmeras vantagens que esta modalidade de transporte traz para todos            
os segmentos da economia. Além disso, visa fazer com que o governo e o empresariado               
tenham uma necessidade de buscar por melhores custos-benefícios, que com base em            
dados estatísticos comparativos mostram dentro da pesquisa, que em termos de transporte            
terrestre, não existe outra categoria mais vantajosa. Será indicado também como análise,            
que as ferrovias prejudicam menos o meio ambiente se caracterizando pelo alto grau de              
sustentabilidade. Estudos serão feitos indicando os níveis de desmatamentos,         
aproveitamento do solo, risco a mananciais e convivência com a fauna e a flora, sendo               
confrontados com o transporte rodoviário. Concomitante a isso, será pautado o uso de             
novas tecnologias utilizadas nas locomotivas, vagões e centro de controles operacionais           
que trazem segurança, economia e versatilidade para esse meio de condução de cargas e              
passageiros. Portanto, será provado por fatos e dados que a efetivação da expansão             
ferroviária trará inúmeros benefícios tanto para a economia, quanto à sociedade e ao meio              
ambiente.  

 
Trabalho 18: UBER DE ÔNIBUS 

 
Destaque Acadêmico 

 
Matheus Ricardo de Oliveira Chaves 

 
O fortalecimento dos aplicativos móveis para transportes de pessoas nos últimos dois anos             
mudou de forma significativa os transportes privado e público das grandes metrópoles. O             
surgimento de softwares para transporte de pessoas (Uber, Cabify e 99POP) trouxe uma             
nova dinâmica ao mercado. Uma facilidade maior de deslocamento, pagamento e adesão            
ao serviço foram fundamentais para o sucesso do novo serviço, tornando o transporte via              
táxi menos atrativo ao consumidor. O ônibus e metrô continuam soberanos dentro do             
transporte público, porém há formas de aplicar o sucesso dos aplicativos móveis para um              
público mais amplo. Esta pesquisa tem como objetivo pesquisar a viabilidade de aplicar a              
revolução dos aplicativos móveis de transporte particular abrangendo um número maior de            
pessoas, para uma outra camada da sociedade e, ao mesmo tempo, alavancar esse tipo de               
mercado com uma maior oferta de emprego, decorrente da facilidade do indivíduo de se              
tornar um trabalhador nessa plataforma. É um assunto de interesse de grande parte da              
população. A metodologia utilizada será de levantamento de dados, hipóteses e entrevistas            
com os principais pilares do transporte privado por aplicativo. O mercado atual está em              
constante mudança, e o surgimento de novas formas de atender as necessidades da             
população precisa ser o foco das empresas do ramo. Essa possível transformação da             
dinâmica do transporte em geral dentro das grandes metrópoles e os seus impactos para              
toda a população são os focos deste artigo. 

 
Trabalho 19: ANÁLISE COMPARATIVA DOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA NA 

UTILIZAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO E FLEXÍVEL 



 
Destaque Acadêmico 

 
Thaís Letícia Lemos Cândido 

Richard Rodrigues Barreto 
Priscila de Souza Maciel (orientadora) 

 
O pavimento está sujeito a uma série de ações devido às condições climáticas e de tráfego,                
estando a qualidade do rolamento diretamente ligada à segurança. A degradação do            
revestimento ocasiona diversas patologias, as quais podem levar a redução da aderência            
do pneu e aumento do risco de acidentes, devido à perda de controle do veículo e                
mudanças bruscas de direção. Os pavimentos rígidos e flexíveis apresentam características           
mecânicas, visuais e de execução distintas. Estas distinções, consequentemente, implicam          
em parâmetros de segurança diferenciados, tais como a aderência, visibilidade e           
durabilidade. Este trabalho buscou realizar uma análise comparativa sobre a viabilidade do            
pavimento rígido e flexível nas estradas brasileiras, tendo em vista questões como a             
resistência, vida útil, manutenção e, principalmente, os parâmetros de segurança do           
pavimento durante a utilização. O trabalho foi baseou-se na análise de diversos estudos             
acadêmicos quanto às características dos pavimentos, os quais interferem diretamente na           
segurança e durabilidade das pistas. Com base nas bibliografias utilizadas, foi realizado            
uma análise comparativa sobre os impactos relacionados à utilização dos distintos           
pavimentos, assim como as principais vantagens e desvantagens. Verificou-se que ambos           
os pavimentos apresentam características favoráveis e desfavoráveis quanto à segurança,          
contudo, tendo em vista a precária manutenção preventiva dos pavimentos flexíveis no            
Brasil, concluiu-se que os pavimentos rígidos, por apresentarem maior vida útil e            
necessitarem de manutenção reduzida, apresentam maior eficiência no quesito segurança          
quando comparado ao pavimento flexível. 
 

Trabalho 20: ANÁLISE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM BELO HORIZONTE 
HORIZONTE 

 
Destaque Acadêmico 

 
Larissa Aparecida Fernandes Moreira  

Maria Clara Rocha Vaz de Melo 
Agmar Bento Teodoro (orientador) 

 
O trânsito abrange inúmeros fatores físicos e humanos, que precisam de harmonia para que              
ocorra êxito no sistema. Um dos grandes problemas do trânsito na atualidade,            
principalmente nas grandes cidades, é o alto índice de acidentes. Sabe que os acidentes              
são considerados um grande problema, pois envolve custos econômicos sociais e           
psicológicos. Para um trânsito mais seguro e menos violento é preciso que haja uma              
harmonia entre os usuários desse sistema. O objetivo do trabalho é analisar os dados de               
acidentes de trânsito ocorridos no ano de 2015 na cidade de Belo Horizonte             
relacionando-os com a hierarquização viária e classificação regional. A partir da observação            



do material cedido pela BHTRANS, elaborou-se planilhas separando os acidentes por           
regionais, e por tipos de via. A análise desses resultados permitiu concluir que a regional               
que apresenta maior número de acidentes de trânsito é a regional Centro-Sul e que esses               
acidentes estão concentrando em sua maioria nas vias locais. Pode se concluir que a              
segurança viária é mais fragilizada no momento em que se passa a trafegar por vias locais                
por serem induzidos a dispersão.  

 
Trabalho 21: ANÁLISE DO DISCURSO POR TRÁS DAS CAMPANHAS 

PUBLICITÁRIAS DE TRÂNSITO 
 

Destaque Acadêmico 
 

Rebeca Rodarte Pedrosa 
Ana Luiza Almeida Cruz 

Juliana Martins Godin (orientadora) 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2015, os acidentes de trânsito               
mataram mais de 3,4 mil pessoas por dia. Muitos ocorreram por direção perigosa e              
imprudência de motoristas e pedestres. Estratégias são adotadas por diversas organizações           
em busca de mudanças de comportamento da população. Uma delas têm sido as             
campanhas publicitárias aplicadas à educação no trânsito. Nesse sentido, o objetivo deste            
trabalho é analisar o discurso de peças publicitárias educativas no Brasil e os efeitos sobre               
os usuários do trânsito. Utilizou-se a metodologia exploratória, bibliográfica e descritiva.           
Foram analisadas campanhas publicitárias brasileiras, a partir dos anos 1980, bem como            
aplicados questionários semiestruturados aos participantes, com objetivo de coletar         
informações a respeito do impacto psicológico e comportamental causado por cada           
propaganda em questão. Após análise das peças publicitárias, foi constatado que as            
estratégias mais empregadas nas campanhas publicitárias de trânsito se utilizam de           
emoções como arrependimentos, culpa, compaixão ao próximo, medo e amor à família.            
Constatou-se também que houve um aumento no investimento em publicidade nos anos de             
2015 a 2018 por parte do Governo Federal, com relação às campanhas educativas, de              
forma a conscientizar a população e diminuir acidentes.  
 
Trabalho 22: ANÁLISE DOS FATORES DE RISCOS DE ATROPELAMENTOS NO 
TRECHO DA AVENIDA AMAZONAS EM FRENTE AO CAMPUS II DO CEFET-MG 

EM BELO HORIZONTE – MG 
 

Destaque Acadêmico 
 

João Vitor Felix Neves do Nascimento 
Tércio de Sales Morais 

Yuri Correia Franco Hilario dos Santos 
Natália Couto Bavoso  (orientadora) 

 



Os acidentes de trânsito envolvendo veículos e pedestres (atropelamentos) são, via de            
regra, de maior gravidade para o pedestre. A partir da análise da distribuição espacial dos               
acidentes de trânsito em Belo Horizonte (BHTrans, 2015), verificamos que a Avenida            
Amazonas está em terceiro lugar nas estatísticas de ocorrência de acidentes no município.             
Com intuito de propor alternativas para minimização destes riscos próximo ao Campus II do              
CEFET-MG, o objetivo deste estudo foi avaliar alguns pontos com altos índices de             
acidentes de trânsito no trecho citado da Avenida Amazonas e propor medidas que possam              
contribuir na redução dos fatores de risco de acidentes existente.  

 
Trabalho 23: ATROPELAMENTOS COMETIDOS POR MOTOCICLISTAS EM 

INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS DA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS 
ANOS DE 2014 E 2015 

 
Destaque Acadêmico 

 
Vitor Augusto de Oliveira  

Caio Henriques de Oliveira Lobo Cordeiro  (orientador) 
Universidade Federal de Itajubá - Campus I 

 
A falta de atenção, uso de aparelhos celulares, velocidade incompatível, ingestão de álcool,             
desobediência à sinalização, ultrapassagens indevidas, sono. São fatores contributivos para          
ocorrência de acidentes de trânsito. Devem ser considerados os diversos tipos de acidentes             
entre veículos e pedestres (choques, colisão, atropelamento, etc). Destaca-se motocicletas          
com participação em 60% dos acidentes. Segundo estatísticas, o número de óbitos triplicou             
entre 2002 e 2013. Em 2014 ocorrências envolvendo este meio de transporte passou a              
representar a maior parte das mortes no trânsito. Ações são necessárias para tornar tal              
número menor. Levando em consideração tal crescimento apresentado, definiu-se como o           
objetivo desta pesquisa, explorar identificar as características de atropelamentos         
envolvendo motociclistas e sua relação com a proximidade às interseções semaforizadas na            
cidade de Belo Horizonte, MG. Para atingir os objetivos definidos foram extraídos dados da              
Base de Acidentes de Trânsito da BHTRANS (anos 2014 e 2015) e Base de Interseções               
Semaforizadas (até 2015). Realizou-se cruzamento das duas bases mencionadas, as          
interseções que não puderam ser identificadas no cruzamento foram verificadas na           
ferramenta Street View (plataforma web Google Maps). Foram considerados acidentes que           
se encontravam em uma proximidade de até 200 metros das interseções semaforizadas.            
Após esta etapa, foi feita caracterização destes dados, levando em consideração dia da             
semana, faixa horária, fatalidade, entre outros, aplicando estatística básica e descritiva. Os            
principais resultados indicam 14.965 acidentes em 2014 (60% envolveu motocicletas; 15%           
atropelamentos), e 13.299 acidentes em 2015 (61% com motocicletas; e 14%           
atropelamentos). No ano de 2014, foram registrados 760 atropelamentos, enquanto que em            
2015 ocorreram 596, redução 21%. Próximo aos semáforos houve uma diminuição de 13%             
dos acidentes (2014: 263 acidentes; e 2015: 206 acidentes). Destaca-se a região centro sul              
da cidade com 350 ocorrências, 77% em interseções semaforizadas, resultado da           
proximidade ao hipercentro belo-horizontino, onde há 413 semáforos.  

 



Trabalho 24: AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO PEDESTRE DE DIFERENTES 
CAPITAIS BRASILEIRAS SOBRE SEGURANÇA VIÁRIA 

 
Destaque Acadêmico 

 
Rafael Gomes da Silva 

Agmar Bento Teodoro (orientador) 
Peolla Paula Stein (orientadora) 

 
Os pedestres possuem diferentes percepções a respeito da segurança viária, e a sua             
opinião pode variar devido a diversos fatores, como a sua idade, município ou mesmo com               
base em sua experiência de vida, seja como pedestre ou condutor. Para averiguar a              
percepção do pedestre sobre a segurança viária em todo o Brasil, foi elaborado um              
questionário, utilizando o google docs, que foi dividido em duas partes em que a              
primeira teve a função de levantar o perfil do entrevistado e a segunda avaliou a               
percepção dele sobre segurança viária. A coleta de dados foi feita online e os              
entrevistados responderam, com o uso de escalas de diferencial semântico, a 17            
itens sobre ações praticadas por pedestres no trânsito. Com as respostas da segunda             
parte do questionário foi possível calcular o “grau de importância", que cada item tem              
para os entrevistados. Após análise, conclui-se que os pedestres de diferentes perfis            
possuem uma boa  percepção sobre a segurança viária. 
 

Trabalho 25: AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA PARA PEDESTRE NO ENTORNO 
DO CEFET-MG CAMPUS I 

 
Destaque Acadêmico 

 
Guilherme Ferreira de Faria 

Sara Rosa de Morais 
Agmar Bento Teodoro (orientador) 

 
A necessidade das pessoas de locomover-se entre os lugares fez com que surgissem as              
estradas, rodovias, ruas e avenidas. O trânsito, para um bom desenvolvimento, necessita            
de vários fatores, como vias bem pavimentadas e bem sinalizadas, condutores conscientes            
e que seguem as normas de segurança, boas condições climáticas e veículos em boas              
condições. Algo que muitas vezes é deixado de lado, todavia muito importante, é a              
segurança do pedestre, que assim como os condutores, também são usuários do trânsito.             
Tendo isso em vista, o objetivo deste trabalho é analisar e avaliar a segurança dos               
pedestres na área do entorno do CEFET-MG campus I e verificar se os mesmos têm               
condições aceitáveis de segurança. Para alcançar o objetivo deste trabalho foi realizado            
uma pesquisa nas imediações do CEFET com o intuito de observar a qualidade das              
calçadas, travessias de pedestres e o tempo dos semáforos. Nessa pesquisa de campo             
onde foram levantados todos os aspectos de infraestruturas das calçadas, como presença            
de piso tátil, rebaixamentos de calçada e buracos. Também foi medido o tempo do ciclo do                
semáforo da Avenida Amazonas, em frente ao CEFET (Campus I) e a largura da Avenida,               



para que posteriormente fosse analisado se os pedestres têm tempo suficiente para            
realização da travessia. A partir das análises desses resultados foi possível concluir que a              
segurança dos pedestres no entorno do CEFET não é ruim, contudo ainda é preciso              
melhorar em alguns pontos específicos. As análises dos dados estão em andamento e as              
conclusões finais estão sendo elaboradas.

 
Trabalho 26: AVALIAÇÃO DE CAMPANHAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO 

 
Destaque Acadêmico 

 
Célio Lucas Lemes de Medeiros 
Felipe Fernandes Furbino Bretas  

Agmar Bento Teodoro (orientador) 
 
Os acidentes de trânsito no Brasil vêm sendo um problema enfrentado pelo governo e pelas               
autoridades a muito tempo. O poder público tem tentado mudar essa realidade de três              
formas: por meio da engenharia, da fiscalização e da educação, No entanto, mudanças             
relacionadas às ações de engenharia e de fiscalização são limitadas, uma vez que o              
sistema trânsito é formado também pelas ações humanas. Uma forma de tentar mudar esta              
realidade é por meio da mudança de comportamento dos usuários e uma maneira de fazer               
essa mudança pode ser através de campanhas de conscientização e educação para o             
trânsito. Há vários vídeos institucionais que circulam nas redes sociais evidenciando esta            
realidade. Tendo em vista o contexto apresentado, o objetivo deste trabalho é investigar             
como as pessoas se sentem ou pensam ao assistirem vídeos de campanhas de segurança              
e educação para o trânsito. Para tal foram escolhidas quatro campanhas, em vídeos,             
produzidas pelo Governo Federal brasileiro. Foram selecionadas campanhas que abordam          
quatro temáticas diferentes: i) chocante, ii) emotivo iii) técnico/informativo, e iv) cômica. Foi             
elaborado um questionário utilizando a plataforma Google forms, onde foi disponibilizado           
um link para o respondente possa assistir aos vídeos selecionados para o estudo. Após o               
respondente assistir aos vídeos ele responderá a quatro questões que buscam avaliar            
algumas características dos vídeos, bem como, algumas sensações que cada vídeo pode            
despertar no telespectador. Espera com este estudo obter um resultado que possa servir de              
apoio para quem deseja elaborar campanhas de conscientização e educação para o            
trânsito. 
 

Trabalho 27: AVALIAÇÃO DOS ACIDENTES COM VÍTIMAS EM BELO 
HORIZONTE ENTRE 2013 E 2015 AUXILIADA PELO GEOPROCESSAMENTO 

 
Destaque Acadêmico 

 
Douglas Henrique Ferreira Coelho 

Igor Santos Paranhos 
Isabelle Giovanna Pereira Moreira 

Stanley Christian Magalhães 
Karla Cristina Rodrigues (orientadora) 



A capital Belo Horizonte concentra a grande maioria dos deslocamentos realizados na sua             
região metropolitana (RMBH) em função de seu alto adensamento e concentração da oferta             
de serviços. Este fato atrelado ao intenso uso do modo de transporte individual tem por               
consequência alto fluxo de veículos e pessoas nas regiões centrais. O número de acidentes              
tem relação direta com a exposição ao risco decorrente de diferentes fatores como fluxo de               
tráfego e da diversidade de modos de transporte nas cidades. Neste sentido, estudos que              
auxiliem no diagnóstico dos problemas de segurança são cada vez mais pertinentes,            
justificados pelas perdas que estes eventos proporcionam à sociedade. Neste estudo, de            
cunho exploratório, pretende-se avaliar geograficamente a evolução da ocorrência de          
acidentes ocorridos em Belo Horizonte nos anos de 2013 a 2015. Para tanto, foram              
realizadas análises estatísticas, bem como foi feita uma avaliação geográfica em ambiente            
SIG. O processamento geográfico dos dados em conjunto com as análises estatísticas,            
mostraram uma tendência radioconcêntrica dos acidentes na área do hipercentro de BH,            
bem como um acúmulo de vítimas feridas ou que vieram a óbito. Além disto, foi possível                
perceber que nesta mesma área os acidentes por atropelamento de pedestres têm um             
percentual consideravelmente maior que nas demais regiões da cidade. Por fim, ficou            
evidente também a concentração de acidentes, bem como de mortes, nas principais vias da              
cidade, o que pode ser justificado pelos altos fluxos. Considerou-se ainda um fator             
agravante para a severidade, que é relacionado à velocidade máxima nestes eixos viários             
superior a outras vias da cidade. 
 

Trabalho 28: AVALIAÇÃO NA PERCEPÇÃO DO USUÁRIO DO BRT DE BELO 
HORIZONTE 

 
Destaque Acadêmico 

 
Henrique Mateus Dos Anjos Novaes 
Agmar Bento Teodoro (orientador) 

 
O BRT (Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido por Ônibus, é um sistema de transporte               
coletivo de passageiros que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura e           
eficiente por meio de infraestrutura segregada com prioridade de ultrapassagem, operação           
rápida e frequente. O sistema BRT não propõe apenas uma mudança na frota ou na               
infraestrutura do transporte público coletivo, mas sim em um conjunto de mudanças que             
juntas formam um novo conceito de mobilidade urbana. Para isso, não há nada mais              
adequado do que as soluções BRT, realizáveis a médio e longo prazo com investimento              
moderado. São conceitos que se integram homogeneamente nas estruturas urbanas, em           
tempo hábil como solução plena ou também por etapas. O BRT de Belo Horizonte foi               
implantado em 2013 e é composto por três corredores a saber: i) o corredor da Av. Dom                 
Pedro I com 16 km de extensão; ii) da Av. Presidente Antônio Carlos com 7,1 km de                 
extensão e iii) o corredor da Av. Cristiano Machado com 16km de extensão. O sistema BRT                
de Belo Horizonte denominado de MOVE faz ligação da área central da capital ao vetor               
norte do município. Com vista no contexto apresentado, o objetivo deste estudo é avaliar,              
na percepção dos usuários, as condições do BRT em Belo Horizonte, avaliando a             
qualidade, o conforto, o tempo de espera, o tempo de viagem e dentre outras              



características. Para alcançar o objetivo do estudo, foi feita a revisão bibliográfica sobre o              
tema com a finalidade de levantar as características físicas e operacionais e a origem e               
história do BRT no Brasil e no mundo. Está sendo elaborado um instrumento (questionário)              
que será aplicado para os usuários do BRT de Belo Horizonte. Espera que o estudo sirva de                 
base para os gestores e operadores do BRT implementar ações que visem a manutenção              
ou melhorias do sistema. 
 

Trabalho 29: DIFERENÇAS DE PERCEPÇÃO ENTRE MORADORES E 
TURISTAS SOBRE A  INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO CONJUNTO 

MODERNO DA  PAMPULHA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
 

Destaque Acadêmico 
 

Alice Roque Gonçalves da Cruz 
Peolla Paula Stein (orientadora) 

Agmar Bento Teodoro (orientador) 
 
O Conjunto Moderno da Pampulha, localizado na cidade de Belo Horizonte (MG), compõem             
desde 2016 a lista de locais que são Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. A               
região, além dos pontos turísticos, também abriga áreas residenciais, comerciais e de            
serviços. Cruz, Teodoro e Stein (2017) iniciaram um estudo que buscou explorar e             
compreender as características da mobilidade urbana da região da Lagoa da Pampulha.            
Para tal, realizaram um levantamento na plataforma TripAdvisor que concentra informações           
de turismo baseado em comentários reais de viajantes. Os resultados apontaram que os             
turistas enfrentam dificuldades no deslocamento a pé, de bicicleta, de transporte público e             
deparam-se com problemas na infraestrutura turística. Em continuidade a este estudo, foi            
realizado um levantamento por meio de um questionário on-line com 78 respostas válidas             
que foram divididas para fins de análise em moradores da região da pampulha (n=29) e               
residentes na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana mas não na regional             
pampulha (n=49). O objetivo deste artigo é compreender de forma exploratória se existem             
diferenças de percepção a respeito de aspectos relacionados a mobilidade urbana no que             
se refere aos diferentes perfis de usuários da região: turistas e moradores de Belo Horizonte               
(da região ou não). Dentre as pessoas que residem na região do Conjunto Moderno da               
Pampulha, cerca de 70% a frequentam diariamente, residindo a menos de 15 minutos da              
lagoa e em sua grande maioria afirmaram não ter sentido diferenças na infraestrutura de              
transportes na região após a mesma se tornar patrimônio cultural da humanidade. Neste             
sentido, cerca de 72% dos moradores tem a percepção de que a região definitivamente não               
está preparada para receber turistas, o que também foi corroborado por cerca de 68% dos               
respondentes residentes na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana mas não na             
regional pampulha. Entre os moradores, 45% alegaram que o modo mais fácil de chegar a               
Pampulha é por meio do automóvel entretanto 65% alegaram dificuldades para estacionar o             
veículo na região. A mesma reclamação foi encontrada em 57% das respostas dos             
residentes na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana mas não na regional             
pampulha. Os respondentes do questionário avaliaram ainda questões relacionadas às          
calçadas, a ciclovia, oferta de transporte público, sinalização turística entre outros aspectos.  



 
Trabalho 30: IMPACTOS DO COMPORTAMENTO HUMANO NO TRÂNSITO 

 
Destaque Acadêmico 

 
Maria Vitoria De Oliveira Duarte Drumond 

Ana Luiza Rodrigues Figueiredo 
Agmar Bento Teodoro (orientador) 

 
O trânsito é considerado algo muito complexo, principalmente no Brasil onde uma das             
principais causas de mortes são acidentes de trânsito. Para tentar minimizar tais índices,             
várias medidas são tomadas e vem sendo aplicadas ao longo dos anos, incluindo             
campanhas e movimentos de conscientização, como por exemplo o movimento Maio           
Amarelo. O trabalho tem como objetivo fazer uma análise do comportamento humano para             
verificar o quanto isso pode influenciar nos acidentes de trânsito. Para tal, foi realizada uma               
pesquisa em campo, com o auxílio de um formulário elaborado previamente, que consistiu             
em observar o comportamento de motoristas enquanto eles dirigem. A pesquisa foi            
realizada em três etapas, i) elaboração do instrumento ii) coleta dos dados em campo, iii)               
tabulação das informações obtidas e análise comparativa dos resultados. Durante a           
pesquisa foram observadas infrações do tipo: dirigir sem usar o cinto de segurança; dirigir              
usando o telefone; dirigir com apenas uma mão no volante; e fazer a conversão sem seta,                
entre outras. As análises dos dados, permitiu concluir que apesar da existência de             
frequentes campanhas e movimentos, já citados acima, ainda existe uma necessidade           
muito de ações com fogo na mudança do comportamento humano no trânsito. Muitos             
motoristas já portadores da carteira de habilitação e sabendo das leis que regem o trânsito               
não zelam pela segurança de todos, a maioria ainda desrespeita tais regras de circulação              
pondo em risco não só a própria vida, como também a do próximo.  
 

Trabalho 31: MOBILIDADE URBANA: RODÍZIO DE VEÍCULOS 
 

Destaque Acadêmico 
 

Dimitri Machado De Oliveira 
Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 

 
Mobilidade urbana vem de encontro a elementos inerentes a interesses políticos frente à             
necessidade de soluções de problemas da população e visitantes de uma determinada            
região. Entre esses recursos, faz-se necessário destacar o rodízio de veículos automotores.            
Essa solução implantada em várias cidades do mundo almeja além de atingir uma maior              
fluidez do trânsito, uma menor emissão de poluentes onerada por combustíveis fósseis. São             
Paulo, a maior metrópole brasileira é a primeira e única que possui esse tipo de medida no                 
seu hipercentro. Belo Horizonte, por sua vez, teve em 2008 um projeto parecido com o da                
capital paulista, entretanto, foi barrado pelo então prefeito daquela gestão. Dos contrários à             
implantação, um argumento é que diversos autônomos, pequenos e microempreendedores          
e outras pessoas que tiram o seu sustento financeiro daquele veículo automotor seriam             



impedidas de trabalhar ou seriam taxadas para terem uma circulação diferenciada de carros             
particulares. Já um argumento aos favoráveis à medida é o desafogamento de veículos nas              
principais vias de acesso que em até mesmo fora de horários de pico estão cada vez mais                 
lentas, logo com menos veículos. E esse mesmo deslocamento seria feito em um menor              
tempo e consequentemente uma melhor qualidade de vida dos motoristas e passageiros. A             
questão ambiental também é presente nesse processo já que, com menos veículos em             
circulação, a emissão de poluentes seria menor, mas na prática os motoristas procuram             
carros mais antigos por esses terem menor taxação, entretanto a poluição de veículos mais              
antigos é bem mais agravante. A partir de uma metodologia exploratória tem-se como             
esperado aferir que a prática do rodízio de veículos é inviável para o presente contexto da                
capital mineira e para o sistema de transporte público existem outras soluções.  
 

Trabalho 32: PARE, CLIQUE E ASSISTA 
DESCOMPLICANDO AS LEIS DE TRÂNSITO 

 
Educação para o Trânsito 

 
Iago Manancezzi Silva 

Jéssica Fernandes Teixeira 
Luana Moura 

Laís Emanuele 
Gustavo Cândido 

Agmar Bento Teodoro (orientador) 
 
As leis que regem o trânsito, em sua maioria, são complexas para o entendimento da               
população, pois possuem uma linguagem técnica e às vezes textos muito longos. As leis de               
trânsito são essenciais para o pleno funcionamento do trânsito, por isso sua compreensão é              
imprescindível. Acredita-se que, por meio de vídeos educativos, seja possível -se passar tal             
conteúdo de forma simples e clara e dessa forma conseguindo atingir grande parte da              
população de forma rápida e eficaz. Pois os vídeos poderão circular pelas redes sociais.              
Analisando o contexto apresentado, o objetivo deste trabalho, é exemplificar para a            
população, por meio de vídeos, algumas leis de trânsito, principalmente aquelas que podem             
gerar mais dúvidas, tentando assim conseguir um melhor funcionamento do trânsito. Para            
atingir o objetivo proposto neste trabalho, está sendo produzido vídeos explicativos para            
esclarecer algumas leis de trânsito. Para a publicação de divulgação dos vídeos utilizou-se             
uma plataforma, comumente usada nos dias de hoje, que é o youtube. Nessa plataforma foi               
criado um canal de nome: “DESCOMPLICATRANS” no qual serão postados os vídeos. Foi             
escolhido youtube, pois é uma plataforma bastante conhecida por internautas, além de suas             
facilidade de manipulação, contribuindo para o êxito do trabalho. Espera-se com esse            
trabalho levar para as pessoas mais esclarecimentos sobre a legislação de trânsito do             
Brasil. Dessa forma as pessoas, principalmente os motoristas, ficarão mais conscientes de            
seus direitos e obrigações, resultando em um trânsito mais seguro e saudável.  
 
Trabalho 33: PEDÁGIO URBANO COMO ALTERNATIVA PARA MELHORIA DA         
SEGURANÇA NO TRÂNSITO – o exemplo de Buenos Aires 



 
Destaque Acadêmico 

 
Matheus Marcenes Vieira Andrade Maia 

Rodrigo de Castro 
Gabriel Sicario 

 
Em função dos constantes congestionamentos vivenciados nas grandes cidades, o trânsito           
e a mobilidade urbana se tornaram pautas importantes em discussões sobre qualidade de             
vida e bem-estar social. É extremamente importante gerenciar a ocupação e o uso do              
espaço urbano para adequar a infraestrutura oferecida de forma equitativa para os usuários.             
Buenos Aires foi a primeira cidade da América Latina a implantar o Pedágio urbano,              
instrumento que possibilita a cobrança pelo uso das áreas centrais delimitadas, como            
acontece em algumas cidades como Londres e Estocolmo, dentre outras. O objetivo deste             
trabalho é estudar o Pedágio Urbano implantado em Buenos Aires, identificando os pontos             
positivos e negativos, visando avaliar se a medida proporcionará maior segurança no            
trânsito. A metodologia adotada estipula primeiramente a pesquisa on line, em diversos            
sites nacionais e internacionais contendo informações de como o pedágio urbano funciona            
de forma geral. Após será realizado um estudo de caso sobre a implantação do pedágio               
urbano em Buenos Aires visando identificar a existência de indicadores sobre o aumento da              
segurança e de diminuição dos acidentes nas áreas onde o instrumento foi implantado. Os              
resultados apresentam o funcionamento do instrumento do pedágio urbano e a experiência            
implantada em Buenos Aires. Ressalta-se a possibilidade dos indicadores sobre o aumento            
da segurança serem prejudicados em função da recente implantação, mas pode-se afirmar            
que os resultados estão de acordo com o cronograma desejado e as expectativas por parte               
das organizações de trânsito argentina são extremamente positivas. Aprovado  

 
Trabalho 34: PROCESSO HISTÓRICO E CRESCIMENTO DE CIDADES 

 
Destaque Acadêmico 

 
Renato Martins da Cunha Neto 

Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 
 
Toda cidade tem um processo histórico de formação e crescimento. Através do estudo e              
análise dessas transformações sofridas pelo meio urbano, podemos construir novos dados           
sobre o dia a dia desse meio social. Este trabalho visa analisar através do estudo de                
bibliografia prévia a relação entre transporte urbano e o crescimento da cidade de Belo              
Horizonte (Minas Gerais). O objetivo deste trabalho e responder o questionamento: “A            
ampliação da cidade (Belo Horizonte), territorialmente falando, tem relação com o transporte            
público? ”. Essa pergunta foi criada devido a observação da cidade com a ideia de que “um                 
dos objetivos do transporte é levar pessoas ou mercadorias do ponto A ao ponto B”, mas,                
ao se refletir sobre isso, surge a dúvida: “O ponto B surge antes ou depois da necessidade                 
de transporte? ”. Esse trabalho está sendo construído a partir de duas hipóteses: A primeira,               
o transporte aparece com a necessidade, ou seja, grupos de pessoas (ou empresas) se              



aloca em um determinado ponto distante do centro e, por isso, criou-se uma necessidade              
de mover essas pessoas do centro (ponto A) até o local distante (ponto B). A segunda, o                 
transporte influencia a sua própria necessidade, ou seja, que devido a possibilidade de ir ao               
local distante (ponto B), as pessoas vão para esse lugar (seja por motivos econômicos,              
políticos ou sociais), assim, criando uma necessidade crescente de deslocamento do centro            
até o ponto distante. A intenção desse trabalho é, através da literatura prévia, trazer uma               
possibilidade de ver com uma visão histórica a evolução da cidade exemplo e, também,              
juntar dados de trabalhos diferentes (e autores diferente) a fim de trazer possibilidades para              
trabalhos futuros que sejam mais abrangentes. 
 

Trabalho 35: PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS PROXIMIDADES DA 
ESTAÇÃO CARLOS PRATES DO TREM URBANO DE BH: APLICAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DE DOTS 
 

Destaque Acadêmico 
 

Douglas Henrique Ferreira Coelho 
Daniella Parreiras Gomes 
Mirian Greiner de Oliveira 
Walison de Morais Bragião 

Natália Couto Bavoso (orientadora) 
 
O Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) é um conceito que busca            
o desenvolvimento mais humanizado das cidades e a promoção de equidade social no             
acesso às oportunidades urbanas através do estímulo à mobilidade sustentável. Seus           
princípios se baseiam na compactação do espaço incentivando o uso misto do solo,             
estruturado por uma rede de transportes coletivos e com estímulos aos modos de             
deslocamento não motorizados. Como estudo de caso, o presente trabalho tem por objetivo             
o estudo da área nas proximidades do entorno da Estação de Trem Urbano Carlos Prates               
(Belo Horizonte) para a proposição de intervenções à luz dos princípios do DOTS. Para              
tanto, foi realizada uma prévia análise da região através do software Google Earth e              
posteriormente uma visita de campo com o objetivo de identificar as principais fragilidades e              
potencialidades na apropriação do espaço urbano da área. Feito isto, foi elaborado um             
diagnóstico para subsidiar a elaboração das proposições de intervenções julgadas          
pertinentes de acordo com o que é preconizado pelo conceito do DOTS. As propostas foram               
elaboradas de forma condizente com as legislações urbanísticas vigentes para a área,            
assim como os usos atuais das propriedades particulares, e ainda considerando os            
interesses dos habitantes da região que foram entrevistados durante a visita técnica. De             
modo geral, as propostas consistem em: alterações no atual trajeto da rede de transporte              
público por ônibus; implantação de bicicletários e pontos de táxi nas proximidades da             
estação; intervenções físicas na geometria das vias públicas de forma a estimular o ato de               
caminhar e pedalar; alterações no paisagismo; e, por fim, a utilização de instrumentos             
previstos no Plano Diretor de BH para estimular o cumprimento da função social da área.               
Todas as propostas visam proporcionar maior segurança e conforto aos usuários da região. 
 



Trabalho 36: QUALIDADE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Destaque Acadêmico 
 

Salomão Costa Faria Araujo 
Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 

 
O tema do trabalho surgiu a partir do interesse em se estudar sobre a qualidade dos                
transportes públicos brasileiros, com o intuito de se observar, principalmente, como os            
usuários avaliam e classificam o serviço. Desta maneira surgiu também uma dúvida: Como             
os usuários de transportes coletivos avaliam a qualidade do serviço prestado? O objetivo do              
trabalho é analisar, a partir de outros estudos já realizados, como os usuários do transporte               
público avaliam o serviço ofertado, explorando os aspectos positivos e negativos relatados            
pelos entrevistados. Desta forma, ao final do trabalho, será possível criar prováveis            
melhorias e incrementos ao sistema, seja o rodoviário e o metroviário, a partir das              
sugestões e reclamações das pessoas que utilizam do transporte coletivo. A hipótese até o              
determinado momento é de que o serviço oferecido não condiz com as necessidades ou até               
as expectativas do usuário. Isto é, os utilizadores não estão satisfeitos principalmente com a              
qualidade dos veículos, além de fatores como a rapidez, eficiência e segurança. A             
motivação do trabalho surgiu a partir do interesse em aprofundar sobre o tema, e dessa               
forma, a partir do problema criado, tentar criar hipóteses e soluções para solucionar a              
questão. O trabalho se justifica a partir da necessidade de ouvir o que os usuários dos                
transportes coletivos têm a dizer, isto é, entender como o serviço está sendo ofertado na               
prática, pela visão de pessoas que utilizam desses meios diariamente.  
 

Trabalho 37: NÓS SOMOS O TRÂNSITO 
 

Atividade Cultural 
 

Eliane Silvestre Oliveira  
            Escola Estadual Professor Leon Renault  

 
Formato do trabalho: Apresentação de dança 
Objetivo: apresentação do tema #NosSomosOTrânsito 
Atividade: Flash Mob  
 
Propõe-se uma apresentação de Flash Mob, que consiste em uma aglomeração           
instantânea de pessoas em certo lugar para realizar determinada ação inusitada           
previamente combinada. A ação escolhida é a dança. Os alunos serão divididos em cinco              
grupos, com cinco coreografias diferentes, criadas pelos próprios alunos. Estes grupos           
serão dispersos no meio do público. A cada mudança de música, em intervalos curtos,              
iniciará uma nova coreografia. Concomitantemente outros alunos virados de costas          
formarão uma fila alinhada em um ponto específico, com folhas nas mãos. Ao final da               
apresentação de dança estes irão virar de frente formando a seguinte frase: “SEMANA             
NACIONAL DO TRÂNSITO: NÓS SOMOS O TRÂNSITO. 



 
 

Trabalho 38: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO INCLUSIVA: ADAPTAÇÃO DE 
MATERIAIS PARA O ENSINO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 
Educação para o trânsito 

 
 

Ana Carolina Machado Ferrari 
Eloiza Gomes da Cunha 

Natalia Schuffner de Andrade Leão 
Renata Santos Neiva 

Centro Universitário UNA – Campus Barro Preto. 
 

 
A acessibilidade de crianças com deficiência visual aos diversos tipos de conhecimentos            
disponibilizados às crianças videntes é garantida por lei e se torna urgente nos dias atuais.               
Ao se pensar na transversalidade da Educação para o Trânsito se faz essencial a              
construção de matérias que proporcionarão a essas crianças o que acontece em nosso             
trânsito, o que direciona nossas atitudes no trânsito, seja enquanto pedestre, seja enquanto             
motoristas. A ausência da visão não pode limitar o acesso dessa criança a esses              
conhecimentos. O objetivo desse trabalho é apresentar as adaptações realizadas para a            
acessibilidade de crianças com deficiência visual em um material didático do curso de             
formação para a educação para o trânsito promovido pelo departamento de Educação do             
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER-MG. Para             
alcançar o objetivo traçado foi realizada inicialmente uma reunião com os responsáveis no             
DEER-MG pela ministração do curso de formação para a educação para o trânsito para se               
compreender o escopo do curso, seus participantes e objetivos. Após a reunião, nos foram              
fornecidos os materiais didáticos utilizados durante a formação. Os materiais foram           
analisados pelos participantes do Projeto de Extensão Formação de professores da           
Educação Básica para a Educação Inclusiva e, posteriormente, definiu-se quais recursos           
seriam utilizados para a criação de recursos adaptados que, atendessem as demandas de             
educandos com deficiência visual, tanto cegueira quanto baixa visão. Para isso utilizou-se            
lixa, E.V.A colorido, papel cartão, papelão, lã, feltro, garrafa PET e outros recursos de fácil               
acesso às escolas. A partir dos materiais utilizados foi possível construir materiais            
acessíveis proporcionando às crianças com deficiência visual acessibilidade aos conteúdos          
relacionados a educação para o trânsito. 
 
 

Trabalho 39: UBER CARONA PARA ESTUDANTES 
 

Inovação e Tecnologia 
 

Iago Manancezzi  
Jéssica Fernandes 

Luana Moura 
Guilherme Ferreira 

Peolla Paula Stein (oriendadora) 
 



O trânsito é um processo muito complexo, que engloba uma série de fatores que              
influenciam diretamente na vida daqueles que o utilizam. Para se obter um pleno             
funcionamento é necessário que ele possua um bom plano de gestão e operação assim              
conseguido minimizar alguns impactos que podem ser causados. Os meios de transporte            
são um grande problema no Brasil seja pela má qualidade do serviço ou pela falta desse                
serviço e no geral os mais afetados são os estudantes pois estes em maioria não possuem                
idade suficiente para poder se adaptar ao transporte individual. Focando no contexto            
apresentando, os envolvidos no projeto têm como objetivo melhorar a locomoção dos            
estudantes do CEFET, deixando ela mais confortável, rápida e segura, além de ser melhor              
para o meio ambiente. Para alcançar esse objetivo de maneira mais rápida e eficaz, os               
responsáveis por este trabalho concluíram que um aplicativo de carona (inspirado no Uber             
porém com um preço mais acessível pelo fato do público alvo serem estudantes do ensino               
médio), este aplicativo será somente para alunos, onde estudantes da graduação e do             
terceiro ano do ensino médio darão carona para os outros estudantes da instituição. Todos              
os alunos que usarem-o serão cadastrados com informações pessoais, fornecendo uma           
maior segurança para ambos envolvidos. As análises dos resultados permitiram concluir           
que seria sim possível o desenvolvimento de tal aplicativo e que tal poderia ser de grande                
ajuda, assim favorecendo o meio de transporte dos mais necessitados.  

 
Trabalho 40: APLICAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE SOLUÇÕES 

AO TRÁFEGO EM INTERSEÇÃO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE 
 

Destaque Acadêmico 
 

Camila Silva Coelho 
João Vitor Freitas Campos 

Lucas Mendes de Pina  
Ricardo Silva Sant'Ana Alvares 

 
A teoria do fluxo de tráfego propõe sistematizar o comportamento das correntes de tráfego              
no sistema viário. Sabe-se que o transporte veicular é o principal responsável pela             
mobilidade dentro dos centros urbanos no qual sua frota tem aumentado a cada ano              
consideravelmente, desde o desenvolvimento industrial. Este trabalho tem por objetivo          
buscar aplicar conceitos de Engenharia de Tráfego com o auxílio da microssimulação de             
tráfego, uma ferramenta privilegiada na análise de problemas de tráfego (VILARINHO,           
2008). Nesse sentido, optou-se por utilizar o software Aimsun, para este estudo de caso,              
que analisou problemas de uma interseção urbana de Belo Horizonte/MG. Foi modelado o             
cenário atual nos parâmetros de infraestrutura, demanda de viagens, e, também,           
contextualizado quanto à mudança de sentido de circulação com intervenções geométricas           
em uma via arterial nas adjacências ao implantar uma mão inglesa, que causou impactos na               
via em estudo. Foi admitida soluções que tangenciam a mudança de preferência na             
interseção em análise, bem como adequação da sinalização horizontal e vertical do trecho.  
 

Trabalho 41: ESTUDO DA TERMODINÂMICA ASSOCIADO A MOBILIDADE 
URBANA 

 
Destaque Acadêmico 

 



Juliana Gabrielle Freitas de Almeida 
Larissa Aparecida Fernandes Moreira 

Adelson Fernandes Moreira (orientador) 
 

O estudo da física abre portas para vários assuntos possibilitando e auxiliando discursos em              
âmbitos sociais. A mobilidade urbana é um dos principais problemas enfrentados no Brasil.             
O estudo da termodinâmica do motor de combustão interna intensificou a discussão da             
mobilidade urbana nos grandes centros urbanos e entre os próprios usuários do sistema de              
transporte ofertado nas cidades. Tendo em vista o contexto apresentado o trabalho tem             
como objetivo relatar as experiências obtidas ao realizar o estudo da Física, no ensino de               
termodinâmica, associado ao tema da mobilidade urbana, possibilitando assim, expandir          
esses relatos e compartilhar o conhecimento adquirido no estudo principalmente no âmbito            
da física, esclarecendo e incentivando o melhor uso do transporte. Espera-se que o trabalho              
atinja um grande número de pessoas, e que a partir da reflexão do estudo as pessoas                
possam ser influenciadas em boas escolhas ao optarem por um modo de transporte que              
beneficie o sistema como um todo, bem como o meio ambiente. 
 

Trabalhos aceitos de maneira condicional (precisam de alterações):  
 
INFLUÊNCIA DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL NOS RESULTADOS 
EMPRESARIAIS  
 
Inovação e tecnologia 
 
Gabriela Luiza Silva  
 
REFORMA DA OFERTA AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA: CASO 
PAMPULHA-CONFINS 
 
Destaque Acadêmico 
 
Luiz Carlos Pedrosa Filho 
Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 
 
MOBILIDADE URBANA, UM DESAFIO NACIONAL. 

 
Destaque Acadêmico 

 
Thiago 
 
 
 


