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1. APRESENTAÇÃO 

Este projeto tem a finalidade de apresentar a estrutura básica do Laboratório de Ensaios 

Tecnológicos em Transportes (LETT), espaço esse que faz parte da rede de laboratórios a serem 

implantados na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Campus de Aparecida de Goiânia (CAP). O LETT servirá ao ensino, pesquisa e a 

extensão dos cursos nas áreas de engenharia de transportes e geociências, e caso solicitado, às 

demais coordenações que necessitem do mesmo, durante as aulas e trabalhos com ensaios em 

Engenharia de Transportes.  

2. JUSTIFICATIVA 

Os ensaios na Engenharia de Transportes correspondem ao conjunto de tecnologias, técnicas e 

ferramentas, cujo objetivo é capacitar e desenvolver, nos participantes, habilidades e 

conhecimentos que lhes permitam formular, discutir, analisar, selecionar e implementar 

estratégias e mecanismos dentro da área de atuação. 

Tal fato se observa nos cursos de tecnologias ofertados no campus da FCT/UFG/CAP. De forma 

que a estruturação de um espaço de ensino, pesquisa e extensão na área de ensaios tecnológicos 

em transportes é importante para consolidação do curso de Engenharia de Transportes. 

A área de infraestrutura de transportes engloba áreas como: Geotecnia, Mecânica das Rochas, 

Ferrovias, Portos, Dutos, Aeroportos e Pavimentação. Estas áreas são de uso recorrente nos 

projetos, construção e manutenção dos dispositivos de infraestrutura ligados à Engenharia de 

Transportes e Engenharia Civil.  

Além disso, apresentam afinidades com diversas disciplinas dos cursos de engenharia e 

geociências, das quais citam-se a Topografia e Geodésia; Transporte e Meio Ambiente; 

Geologia, dentre outras disciplinas e projetos que demandem a realização de ensaios. Portanto, 

justifica-se esse espaço na FCT/UFG/CAP. 
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3. OBJETIVOS 

Nesta sessão, são apresentados o objetivo geral e objetivos específicos do projeto de 

consolidação do Laboratório de Ensaios Tecnológicos em Transportes. 

3.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste projeto é apresentar as estruturas básicas e as características para 

criação/consolidação do Laboratório de Ensaios Tecnológicos em Transportes, bem como seu 

Regimento Interno. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

São objetivos específicos deste laboratório: 

- Realização de Ensaios Tecnológicos na área de Engenharia de Transportes; 

- Estruturação de um espaço para auxílio no desenvolvimento das disciplinas, Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC’s), Iniciação de Pesquisa, Projetos de Ensino, Projetos de 

Pesquisa e Ações de Extensão e fomento à pós-graduação; 

- Agilizar a coleta de dados em campo nas áreas de engenharia de transportes e geociências; 

- Armazenamento de equipamentos utilizados em infraestrutura de transportes; 

- Colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas; 

- Ensino dos procedimentos técnicos de ensaios preconizados pelas normas técnicas vigentes; 

- Adquirir conhecimentos acerca dos equipamentos e ferramentas disponíveis, buscando 

preparação paro mercado de trabalho e desenvolvimento de pesquisas.  

4. BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Com a estruturação do LETT, espera-se o aumento do conhecimento acerca de ensaios 

aplicados à Engenharia de Transportes. Desse modo, o laboratório proporcionará maior 

produtividade no desenvolvimento dos conteúdos programáticos das disciplinas, assim como, 

maior apoio aos trabalhos desenvolvidos em Trabalhos de Conclusão de Curso e pesquisas 

desenvolvidas por alunos, professores e técnicos da FCT/UFG/CAP. 
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5. DOCUMENTOS GERAIS DO LABORATÓRIO 

O LETT contará com documentos gerais que darão apoio às atividades desenvolvidas e 

administração do laboratório. Somente será possível a utilização dos materiais no próprio 

Laboratório, não sendo permitidos empréstimos, visto que ainda não há um sistema de 

catalogação próprio. 

São documentos do laboratório: 

1. Projeto de Consolidação;  

2. Regimento Interno;  

3. Termo de Conhecimento; 

4. Solicitação de Prestação de Serviço; 

5. Controle de Equipamentos; 

6. Controle de Acesso; 

7. Nada Consta; 

8. Ficha de Cadastro Individual; 

9. Registro de Material; 

10. Inventário do Laboratório; 

11. Manual de Ensaios de Geotecnia; 

12. Manual de Ensaios de Pavimentação; 

13. Manual de Ensaios Ferroviários; 

14. Manual de Ensaios Hidroviários. 

6. ESTRUTURA DO LETT 

O LETT foi pensado a partir de uma estrutura que contemplasse as áreas do conhecimento a 

qual representa, já apresentadas na justificativa. Assim, são previstos utensílios, máquinas, 

ferramentas e insumos para consolidação do laboratório, com equipamentos adequados para 

seu desenvolvimento. 

Além dos equipamentos descritos necessários, o LETT deverá funcionar com no mínimo três 

computadores com impressora e scanner, que serão solicitados aos departamentos competentes 
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da UFG, ou adquiridos via projetos com a participação do Ministério Público, Prefeituras e 

Governo do Estado. 

Os recursos para a realização dos trabalhos dentro do LETT não estão assegurados, contudo, a 

estrutura está prevista no organograma do novo campus. 

7. PROPOSTAS DE LINHAS DE PESQUISA PARA O LETT 

O LETT atende ao ensino, a pesquisa e a extensão, tendo iniciado suas atividades em 2020, 

com as linhas de pesquisa, que estão organizadas na tabela abaixo. 

Linhas de Pesquisas Público-alvo 

Caracterização geotécnica de geomateriais usados em 

obras de infraestrutura de transportes. 

Discentes, docentes e técnicos do curso de Engenharia 

de Transportes, Engenharia Civil e Geologia. 

Materiais alternativos para pavimentação. 

Discentes, docentes e técnicos do curso de Engenharia 

de Transportes. 

Reciclagem de misturas asfálticas. 

Caracterização e análise de materiais geotécnicos para 

camadas de pavimentos ferroviários: lastro, sublastro e 

subleito. 

Análise ótima de geometrias de elementos aplicados 

em estruturas navais e off-shore. 

Sistemas para categorização de hidrovias brasileiras. 

Projeto de otimização baseado em confiabilidade das 

infraestruturas de transportes. 

Gerenciamento, Building Information Model e análise 

de desempenho em obras de infraestrutura de 

transportes. 

8. LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

O Laboratório funciona na sala 25 do campus da UFG, em Aparecida de Goiânia, que se localiza 

provisoriamente nas dependências da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Posteriormente, 

se estabelecerá no térreo do novo prédio da FCT / UFG / CAP, localizado na Estrada da Mata, 

Quadra 01, Lote 01, Fazenda Santa Rita de Cássia, Aparecida de Goiânia. A seguir, a Figura 1 

apresenta a planta baixa do Laboratório no campus novo. 
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Figura 1: Planta baixa do LETT FCT UFG Campus Novo 

9. CONTATO 

Site do Curso de Engenharia de Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia: 

https://transportes.fct.ufg.br.  

Para informações a respeito do LETT: https://transportes.fct.ufg.br/p/32162-lett-laboratorio-

de-ensaios-tecnologicos-em-transportes. 

https://transportes.fct.ufg.br/
https://transportes.fct.ufg.br/p/32162-lett-laboratorio-de-ensaios-tecnologicos-em-transportes
https://transportes.fct.ufg.br/p/32162-lett-laboratorio-de-ensaios-tecnologicos-em-transportes

