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Amigos GCT 

 No Amigos GCT desta edição conheceremos 

Andiara Peixoto. Andiara trabalha na GCT como 

suporte ao contrato de Betim (Transbetim).  

 Em junho de 2013, Andiara formou-se no cur-

so técnico em Trânsito e Transporte na instituição 

CEFET, onde seu trabalho de encerramento de cur-

so (intitulado “Monitoramento eletrônico de tráfego”) 

ganhou o prémio de melhor trabalho do ano sobre o 

tema “Transporte e Trânsito”. O Trabalho teve foco 

na redução de acidentes gerada pelo monitoramen-

to contínuo do tráfego. Andiara foi prestigiada pela 

instituição em uma cerimônia realizada no campus 

do CEFET. 

 Juntamente com as empresas Fiat, vallourec 

& mannesmann, Vale e outras, a GCT foi prestigia-

da por sua parceria com a instituição, em reconheci-

mento à oferta de programas de estágio. 

 A GCT deseja à Andiara Peixoto sucesso em 

sua jornada, e agradece sua prestimosa colabora-

ção. 

 Crianças devem 

ser comportadas em 

cadeiras de seguran-

ça próprias para seu tamanho, 

até que tenha 1, 35m de altura. 

Andiara Peixoto 

Da esquerda para direita: Chan Kou (Coordenador do curso de Transporte e 

Trânsito), Andiara Peixoto e Marcos Braz (Representante GCT na entrega do 

prémio). 

 Só abra as portas quando 

o veículo estiver totalmente pa-

rado. 

 Nunca esqueça:  atrás de uma bola sempre á 

uma criança .  

 Antes de manobrar, cuidado com crianças pas-

sando por trás e\ou pela frente do veículo.  

Marcos Vinicius Braz  

marcos@gctnet.com.br 



Já começaram as obras da construção da estação 
de embarque do Maglev-Cobra, o trem de levitação mag-
nética  da Coppe/UFRJ, que ligará inicialmente os dois 
centros de tecnologia do campus. 

O veículo, que dispensa rodas, não emite ruído e 
nem gases de efeito estufa. Além de sustentável, o veícu-
lo também é econômico. Suas obras de infraestrutura che-
gam a ser 70% mais baratas do que as obras do metrô 
subterrâneo, com muito menos impacto na vida da cidade. 
A construção de um metrô no Rio de Janeiro tem o custo de R$ 100 milhões por quilômetro. Já o trem de 
levitação, calculam os pesquisadores, poderá ser implantado por cerca de R$ 33 milhões por quilômetro.  

O pioneirismo do Maglev-Cobra está na utilização da técnica de levitação com emprego 
de supercondutores e ímãs de terras raras. Os supercondutores são refrigerados com nitrogênio líquido a 
uma temperatura de -196ºC. Um protótipo funcional utilizado hoje no laboratório de testes desliza por um 
trilho de 12 metros, com 8 passageiros. 

Movido a energia elétrica, o Maglev possui baixo consumo de energia, cerca de 25 kJ/pkm (unidade 
que mede a quantidade de energia gasta para transportar cada passageiro por um quilômetro). 

Para se ter ideia da vantagem da tecnologia em termos de eficiência energética, o consumo de um 
ônibus comum é de 400 kJ/pkm e o de um avião é de 1.200 kJ/pkm. 

Lucas Coimbra - Fonte: http://sinaldetransito.com.br/  
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Destaque Trem de levitação magnética brasileiro começa a ser construído  

Placa 

“Literalmen

te” auto 

explicativa 

Por volta das 6h30 durante a semana, 
uma multidão de bicicletas, com um punhado de motone-
tas e pedestres, transborda das balsas que transportam 
ciclistas e outros passageiros, sem custo, para o outro 
lado do porto IJ (pronuncia-se "ai"), entupindo as ruas e 
causando congestionamento atrás da principal estação 
de trem de Amsterdã. 

Ciclistas jovens e idosos pedalam por faixas es-
treitas e junto aos canais. Mães e pais balançam as crian-
ças pequenas em caixas de madeira espaçosas afixadas 
às bicicletas, levando-as de balsa para a escola ou para a 
creche. Carpinteiros carregam ferramentas e material em 
engenhocas parecidas e os eletricistas, seus cabos. Pou-

cos usam capacete. 
Cada vez mais, algu-
mas pessoas dizem o 
que era simplesmen-
te impensável alguns 
anos atrás: há bicicle-
tas demais.  

Humor 

Problemas na capital do ciclismo 

Daniel Avelar - Fonte: http://g1.globo.com/  

Coluna GCT 

Curiosidades 

“Semáforo” João de Barro 

Marcos Vinicius Braz 

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=brasil-esta-desenvolvendo-trem-que-levita-sobre-trilhos-magneticos&id=010170080731
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=brasil-esta-desenvolvendo-trem-que-levita-sobre-trilhos-magneticos&id=010170080731
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=trem-levitacao-magnetica-brasileiro&id=010170130523
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=Supercondutores
http://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=%EDm%E3s%20de%20terras%20raras
http://sinaldetransito.com.br/
http://sinaldetransito.com.br/

