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ABSTRACT

This paper presents a brief history of the Graduate Program in Transportation 
Engineering of the Military Institute of Engineering. The remarkable aspects of the 
course are discussed as well as its objectives, infrastructure, teaching, researching 
performance and future prospects.

RESuMO

Este artigo apresenta um breve histórico sobre o Programa de Pós-Gradua-
ção em Engenharia de Transportes do Instituto Militar de Engenharia. São aborda-
dos os principais fatos marcantes do curso, bem como, os objetivos, infraestrutura, 
desempenho de ensino e pesquisa, e perspectivas futuras.
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HISTÓRICO DO CuRSO

O Curso Mestrado em Engenharia de Transportes do IME (PG Transportes) 
foi criado em 1977 com recursos do Grupo Executivo para Implantação da Política 
de Transportes (GEIPOT), a partir dos resultados positivos de cursos de especia-
lização em transporte ferroviário e em portos que já eram realizados pelo IME. 
Pioneiro na área de Transportes, o curso obteve, após funcionamento experimental 
durante os anos de 1977, 1978 e 1979, o seu primeiro credenciamento junto ao 
Conselho Federal de Educação, através do Parecer no 1212/80 de 06/11/1980. Em 
02 de abril de 1986 foi recredenciado através do Parecer no 431/86, com validade 
até 06 de novembro de 1989. Em janeiro de 1987, com a criação do Departamento 
de Engenharia de Sistemas no IME, o Programa foi transformado em área de con-
centração e, juntamente com as áreas de Pesquisa Operacional, de Informática e 
de Cartografia, passou a compor o curso de Pós-Graduação em Sistemas e Com-
putação, vinculado àquele Departamento.

A partir de 1994, o curso de Transportes voltou a funcionar de forma indepen-
dente, tendo em vista suas características que o distinguem das outras três áreas 
citadas anteriormente. Durante aquele ano só foi ativada a área de Planejamento 
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e Operação de Transportes e a partir de 2004 também a área de Infraestrutura de 
Transportes. Nos anos posteriores o Exército Brasileiro passou a mantê-lo com 
verbas orçamentárias de custeio e de projetos específicos, patrocinados por outros 
órgãos da Força Terrestre, como o Estado Maior do Exército, o Departamento de 
Engenharia e Construção (DEC), o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e 
a Diretoria de Transportes e Mobilização (DTM). A partir do final da década de 90 e 
até hoje, outros recursos também foram obtidos por meio de convênios e projetos 
de pesquisa com órgãos tradicionais de fomento ao ensino e à pesquisa, tais como 
CNPq, CAPES, FINEP, FAPERJ e de órgãos com atribuições na área de transpor-
tes, como o Ministério dos Transportes, o DNIT e a Secretaria de Transportes do 
Estado do Rio de Janeiro.

EVOLuçãO DO CuRSO

 A estrutura do Mestrado em Engenharia de Transportes agrega os interes-
ses do Exército, dos alunos e das suas instituições de origem, enfocando os trans-
portes de maneira sistêmica, de modo multidisciplinar e intermodal, contribuindo de 
forma relevante para o desenvolvimento da Pós-Graduação nacional.

A seleção dos alunos visa ao aproveitamento, tão somente, dos candidatos 
que apresentam melhor capacitação técnico-profissional e potencial para desen-
volver o curso de Pós-Graduação pretendido. O processo seletivo segue o que a 
legislação institucional prescreve em suas Instruções Reguladoras para a Inscrição 
e a Matrícula em cursos de Pós-Graduação (IR-13-02). As diversas atividades a 
que o aluno, candidato ao Mestrado, é submetido são expressas, para efeitos de 
integralização curricular, em unidades de crédito. Um crédito corresponde a 15 ho-
ras de aula teórica ou 30 horas de aula prática ou de laboratório por período letivo. 
Todas as disciplinas têm, no mínimo, 45 horas de aula equivalendo a três créditos.

 A necessária articulação entre o ensino e a pesquisa realiza-se por uma se-
quência ordenada de disciplinas teóricas, exercícios práticos, seminários e visitas 
a órgãos e empresas de transportes. O rendimento escolar é avaliado por discipli-
na, abrangendo os aspectos de assiduidade e eficiência, ambos eliminatórios. No 
primeiro ano, com três períodos, os alunos aprendem novas técnicas e enfoques 
que culminam com a proposta de dissertação no terceiro período. O IME confere 
um diploma e o título de “Mestre em Ciências”, na especialidade correspondente, 
ao aluno que completa o programa de Pós-Graduação. Em relação aos créditos, 
deverá cumprir as exigências previstas na NICPG (Normas Internas dos Cursos de 
Pós-graduação, IME).

As Áreas de Concentração
A partir de 2004, o programa alterou sua estrutura acadêmica em função de 

observações dos relatórios CAPES e do interesse do DEC, que recebe as solicita-
ções de engenheiros militares para ingresso no Curso. Desde então, há duas áreas 
de concentração: Planejamento e Operação de Transportes, já anteriormente exis-
tente, e Infraestrutura de Transportes. Criar essa nova estrutura foi possível devido 
ao doutoramento de oficiais professores e abertura de concurso de admissão para 
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professores civis para essa nova área de concentração e para o fortalecimento da 
primeira.

A área de concentração de Planejamento e Operação de Transportes ocupa-
-se do ensino, da pesquisa e do desenvolvimento de modelos científicos e tecno-
lógicos aplicáveis ao planejamento e à operação dos diversos modos e sistemas 
de transporte de cargas e de passageiros, em nível nacional, regional e urbano. 
Esta área de concentração tem as linhas de pesquisa de Planejamento e Avalia-
ção de Sistemas de Transportes, Gestão Ambiental de Sistemas de Transportes 
e Logística e Otimização de Sistemas de Transportes. Os professores participam 
também do Grupo CNPq de Pesquisa Operacional e Logística em Engenharia de 
Transportes.

A área de concentração de Infraestrutura de Transportes ocupa-se do ensino, 
da pesquisa e do desenvolvimento de materiais, metodologias e técnicas inovado-
ras aplicáveis ao projeto, à construção, à manutenção e ao gerenciamento de vias 
e terminais. Esta área tinha, até 2006, duas linhas de pesquisa: Engenharia de 
Estradas e Portos e Hidrovias. Em 2007, o fortalecimento do grupo de infraestru-
tura permitiu a incorporação à PG Transportes da linha de pesquisa do CNPq em 
Infra-estruturas e Meio Ambiente em Engenharia de Transportes, existente no IME 
desde 2003, porém desenvolvida em outro departamento. Nesta linha são estuda-
dos o comportamento e as propriedades de materiais e estruturas utilizados nas 
infraestruturas dos modais de transportes.

Cabe ressaltar que, embora sejam duas as áreas de concentração, há traba-
lhos de pesquisa desenvolvidos em conjunto, na maioria dos casos com a realiza-
ção de pesquisas multidisciplinares. Como exemplos, podem ser citados o Projeto 
de Sistema de Gestão Ambiental para Atividades Militares aprovado pela CAPES 
e pelo Ministério da Defesa (edital CAPES/Pró Defesa – 2008/2012) e o Projeto de 
Banco de Dados Associados à Gestão Ambiental de Obras Fluviais, financiado pelo 
CNPq que foi desenvolvido no período 2007-2009. O artigo de Silva e Vieira (2008) 
apresentado na First International Conference on Transportation Infrastructure é 
um dos resultados desse projeto.

As disciplinas básicas Otimização I e II, Estatística Aplicada aos Transportes, 
Impactos Ambientais dos Transportes (que inclui instalação e operação de proje-
tos de transportes), Capacidade dos Modos de Transportes, Avaliação de Projetos 
de Transportes, Estrutura da Informação e o estudo de pelo menos um sistema 
de transporte, são básicas para ambas as áreas, por fornecerem as ferramentas 
analíticas e técnicas necessárias para o dimensionamento correto da infraestrutura 
viária e da operação dos vários modos de transportes.

Observa-se uma tendência de consolidação da área de infraestrutura, com a 
oferta de novas disciplinas desde 2007, a exemplo de Obras de Terra em Infraes-
trutura de Transportes (2007), Teoria da Elasticidade e Métodos Computacionais 
(2009) e Mecânica dos Solos Avançada (2009).

A infraestrutura do Programa
A Biblioteca Setorial do Programa de Pós-Graduação foi reformada e tem sido 

adquiridos anualmente títulos na área de transportes, objetivando um melhor aten-
dimento às necessidades associadas às referências bibliográficas fornecidas nas 
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ementas dos cursos.
A Seção de Ensino de Engenharia de Fortificação e Construção possui além 

do laboratório de informática, 4 laboratórios técnicos: Hidráulica, Materiais de Cons-
trução e Concreto, Solos, Ligantes e Misturas Betuminosas, descritos a seguir:

Laboratório de Hidráulica
Criado há mais de meio século e considerado um dos mais importantes do 

país, teve a modernização de seus equipamentos em 2003. Em 2010 o Laboratório 
de Hidráulica sofreu um reforma, com a incorporação de sala de aulas. Os principais 
equipamentos deste laboratório são os seguintes: turbina Pelton, turbina Michell-
-Banki, turbina Francis com e sem caixa espiral, geradores elétricos de 5kW, batedor 
de ondas, bombas centrífugas, canal aberto de inclinação variável, vários viscosí-
metros como o Saylbolt, o de Engler, o de Höppler, bocais, vertedouros, tubo de 
Pitot, molinete, pluviômetro, estação de tratamento de água compacta (Figura 1). As 
experiências realizadas com maior frequência no laboratório são: medidas de pres-
são, determinação do número de Reynolds, experiência de Torricelli, determinação 
de viscosidade, determinação de perda de carga em tubos, estudo de vertedores, 
ensaio de tubo de Pitot, estudo de bocais e orifícios, estudo de corpos flutuantes, 
medição de vazão em canais, estudo de escoamento em canais, ressalto hidráuli-
co, determinação de curvas características de bombas centrífugas, análise da es-
tabilidade de corpos flutuantes, estudos de tratabilidade de águas e simulações de 
operação de centrais hidroelétricas.

Laboratório de Materiais de Construção e Concreto
Possui equipamentos necessários ao controle tecnológico dos diversos ma-

teriais empregados na construção civil, permitindo a avaliação das características 
físicas e mecânicas de materiais como madeira, cimento, agregados, aço, concre-
to e materiais compósitos, betuminosos e cerâmicos. Os principais equipamentos 
desse laboratório são cinco prensas da marca AMSLER, sendo uma universal com 
capacidade de 500 kN, que realiza ensaios de tração em corpos-de-prova de aço, 
de compressão e de flexão em corpos de prova de concreto e outras quatro para 
ensaios de compressão, sendo uma com capacidade de 60 kN para corpos de pro-
va de madeira, a segunda de 30 kN para corpos de prova de argamassa, a terceira 

Figura 1. Laboratório de Hidráulica: detalhe das turbinas e dos experimentos.
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de 1000 kN para corpos de prova de concreto convencional, e a última de 5000 kN 
(uma das poucas existentes no país), para a realização dos ensaios com concreto 
de alta resistência (Figura 2). As duas últimas prensas citadas foram modernizadas 
em 2008-2009, com o acoplamento de sistema de aquisição de dados e controle 
de carga por deslocamento. Em dezembro de 2008 foi iniciada a reforma do labo-
ratório de Materiais de Construção e Concreto, que engloba a modernização das 
instalações físicas e das prensas de 500 kN e 5000 kN de capacidade, com verbas 
do DEC, do DCT e da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Com a conclusão dessa obra esse laboratório 
passou a ser capacitado a realizar ensaios preliminares físico-químicos de mate-
riais e ensaios de compressão uniaxial, tração uniaxial e de flexão automatizados.

Figura 2
a) Vista da prensa de 500 kN. 
b) Vista da prensa de 1000 kN.
c) Vista da prensa de 5000 kN.           
d) Detalhe de ensaio em andamento

a) b) 

c) 

d) 
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Laboratório de Solos
Dispõe de todos os equipamentos necessários à realização dos ensaios de 

caracterização, compactação, índice de suporte Califórnia, adensamento, perme-
abilidade, cisalhamento direto, compressão triaxial estática e compressão triaxial 
com carga repetida (Figura 3). A prensa do equipamento triaxial estático foi substi-
tuída por um modelo automatizado que permite a programação de ciclos de carga 
com velocidade controlada. Também o equipamento triaxial dinâmico tem permitido 
a realização de um grande número de estudos e pesquisas relativos ao compor-
tamento resiliente de solos tropicais brasileiros utilizados em pavimentação rodo-
viária, principalmente na região amazônica. Um moderno sistema de aquisição de 
dados, com oito canais de entrada, células de carga, transdutores de pressão e de 
deslocamento, permite a automatização da maioria dos equipamentos de ensaios 
convencionais. Em 2007 foi realizada a automação de uma das prensas de aden-
samento. Em 2008, as obras de reforma e construção também se estenderam ao 
Laboratório de Solos. Nessa reforma foi adaptada uma sala isolada, que passou a 
ser a sala de ensaios à temperatura controlada, onde serão realizados os ensaios 
de adensamento e triaxiais com controle de temperatura.

 Laboratório de Ligantes e Misturas Betuminosas
É o mais recente de todos, inaugurado em 2008, com mais de 200 m2 de área 

construída e concebido com o objetivo de proporcionar os mais modernos equi-
pamentos de análise dos materiais empregados em pavimentação asfáltica aos 
alunos de graduação e de Pós-graduação. O laboratório (Figura 4) está capacitado 
para realizar todos os ensaios de caracterização dos diversos tipos de ligantes 
asfálticos convencionais (cimento asfáltico de petróleo, emulsão asfáltica e asfalto 
diluído), além de poder desenvolver estudos e projetos relativos à dosagem, e ao 
comportamento mecânico de misturas asfálticas a frio e a quente. Está equipado, 
também, para a realização de estudos e pesquisas relativas à manutenção e ge-
rência de pavimentos asfálticos. Dentre os principais equipamentos, destacam-se 
viscosímetros, ductilômetros, fornos, extratores de betume, destiladores, penetrô-
metros, estufas rotativas, aparelho simulador de tráfego LWT, aparelho de abra-

Figura 3. a) vista do laboratório de Mecânica dos 
Solos, b) detalhe de ensaio de determinação do 
Módulo Resiliente

a) b) 
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são por via úmida WTAT, compactadores Marshall, prensas, extratores de amostra, 
banhos-maria, entre outros. Além de possuir os mais modernos equipamentos de 
caracterização de ligantes asfálticos e de comportamento de misturas betumino-
sas, o laboratório também dispõe de moderno sistema de ensaios triaxiais de carga 
repetida, com o qual podem ser realizados estudos relativos ao comportamento re-
siliente de materiais, que serão usados nas diversas camadas do pavimento, bem 
como ao comportamento à fadiga de misturas asfálticas usadas nos revestimentos. 
O novo Laboratório já dispõe, também, de equipamentos não convencionais para 
estudo de envelhecimento e de caracterização de asfaltos modificados por políme-
ros, que permitem a realização de uma vasta gama de estudos e pesquisas relati-
vas ao comportamento de ligantes e de revestimentos asfálticos brasileiros. Além 
disso, com a reforma, uma nova sala de aula foi anexada aos laboratórios.

Pesquisas e Projetos Desenvolvidos
Os pesquisadores da PG atuam também em grupos de pesquisa de outras 

especializações do IME e de outras instituições, conforme descrito a seguir:
– Grupos do CNPq Obras de Terra e Geotecnia Marinha e Ambiental e Mé-

todos dos Elementos de Contorno e Mecânica Computacional. Coordenados pela 
COPPE/UFRJ;

– Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Reabilitação do Sistema En-
costa-Planície da UFRJ, coordenado pela COPPE/UFRJ;

- Rede Latino Ibero Americana de estudo em pólos geradores de viagens.
- Análise dos sistemas logísticos e de transportes do corredor Centro-Oeste – 

Alogtrans. Apoiado (FINEP);
- Fórum Canadá-Brasil de Ciência, Tecnologia e Inovação. Desenvolvimento 

de Turbina Hidráulica de Baixas Quedas (MCT/Governo do Canadá);

Figura 4. a) vista geral do laboratório de Misturas Asfálticas, b) detalhe do viscosímetro

a) b) 
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- GLCMA – Grupo de Logística, Construção e Meio Ambiente (DCT);
- Linha de Pesquisa Qualidade e Produtividade em Transportes (University of 

Wisconsin-Lacrosse/Rowan University);
- Projeto de Pesquisa PADCT-Rio 2006 – módulo III, Identificação de Caracte-

rísticas de Estruturas em Serviço (COPPE/UFRJ).

A PG Transportes, além de apoiar os projetos e obras desenvolvidos pelo De-
partamento de Engenharia de Construção, desenvolve projetos técnicos, a exem-
plo de alguns citados a seguir:

- Projetos Ambientais do Porto de Sepetiba. Monitoramento Ambiental da Baía 
de Sepetiba;

- Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RI-
MA) da Dragagem de Aprofundamento do Canal de Navegação e Bacias de 
Evolução do Porto Organizado de Santos (SP);

- Projeto Executivo de Pontes na Região Amazônica (Figura 5a);
- Projeto de Portos na Região Amazônica (Figura 5b);
- Projeto Executivo de Recuperação do Porto de São Francisco do Sul;
- Projeto da UHE de Artibonite 4C, no Haiti (Figura 6).

A seguir estão descritos al-
guns dos projetos de pesquisa 
sob coordenação de professores 
da PG Transportes:

1) 2 Bolsas de Produtividade do 
CNPq: Gerenciamento da Mobili-
dade Urbana através da integra-
ção do Transporte individual com 
o Transporte Público e Proprie-
dades e Comportamento de So-
los Compressíveis em Obras de 
Terra;

Figura 5. a) Ponte sobre o Rio Tupanã b) Porto Cai N’Água (Marques, Oliveira e Souza, 2008)

a) b) 

Figura 6. Vistoria ao Rio Artibonite pela equipe do IME e da 
EDH (empresa de eletricidade do Haiti).
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2) Estudos Teóricos e Experimentais Envolvendo Barras de Compósitos de Resina 
e Fibras (FRP);

3) Concreto Blindado para Segurança e Proteção contra Armas Balísticas (FA-
PERJ);

4) Banco de Dados Associados a Gestão Ambiental de Obras Fluviais (CNPq);
5) Sistema de Gestão Ambiental para Atividades Militares (Edital Pró-Defesa CA-

PES/Min Defesa);
6) Avaliação de Trafegabilidade de Solos Tropicais com o uso de GPR (FAPERJ);
7) Pontes desmontáveis de materiais compósitos de fibra de vidro (DCT/DEC/

CNPq);

Dissertações com propostas inovadoras em suas áreas de conhecimento
Para ressaltar a seriedade e relevância do trabalho científico/acadêmico de-

senvolvido pelos corpos docente/discente de nosso curso, a seguir são apresen-
tados alguns trabalhos considerados de destaque ao longo dos últimos anos e as 
respectivas premiações:
1) Prêmio à dissertação de Mestrado em Engenharia de Transportes: Subsídios 

para a Gestão Ambiental do Transporte Hidroviário Interior no Brasil, de autoria 
de Sandro Filipo e orientação de Maria Cristina Sinay. Segundo lugar. Outorgado 
pela Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, 2002;

2) Prêmio Dirceu de Alencar Velloso, para o trabalho Estudo de Comportamento Me-
canístico de Solos da Região Amazônica e seu Inter-relacionamento com suas 
Propriedades Físicas e Mecânicas (Chagas, Silveira e Vieira, 2005), outorgado 
pela Associação das empresas de Engenharia do Rio de Janeiro AEERJ, 2005;

3) Prêmio PETROBRAS de Tecnologia de Produtos – Edição 2006/2007 – Catego-
ria: Melhor Dissertação de Mestrado com o Trabalho: “Comportamento de Solos 
do Estado do Rio de Janeiro Estabilizados com Emulsão Asfáltica”, de autoria de 
Giuseppe Miceli Jr. sob orientação do Prof. José Renato de Oliveira;

4) Dissertação de Mestrado “Metodologia de produção e emprego de agregados de 
argila calcinada para pavimentação”, (Cabral 2005) orientadores Álvaro Vieira 
e Luiz Antônio Silveira Lopes. Prêmio Dirceu Velloso de Melhor Dissertação na 
Área de Engenharia Civil do Biênio 2003-2005, concedido em 2008 pela Asso-
ciação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, AEERJ;

5) O IME foi indicado por dois anos consecutivos para compor a lista tríplice que 
concorreu ao prêmio de Melhor Instituição de Ensino da área Ferroviária conce-
dido pela Revista Ferroviária.

PERSPECTIVAS PARA O FuTuRO

Atualmente no Brasil, com o Programa de Aceleração do Crescimento, a pre-
visão de investimentos de 2007 a 2010 é de R$ 58,3 bilhões em infraestrutura logís-
tica, que engloba todos os modais de transportes. Mais significativa que o montante 
de investimento é a divisão dos recursos, porque 48% dos investimentos serão 
aplicados nas regiões Norte e Nordeste, onde justamente há a maior concentração 
dos Batalhões de Engenharia do Exército e das obras onde a Engenharia de Cons-
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trução do Exército atua. Como exemplos podem ser citados os projetos de constru-
ção da BR-163 (Santarém-Cuiabá), da BR-319 (Manaus-Porto Velho), da BR-101 
(duplicação trecho Nordeste) e o projeto Pequenos Portos na Região Amazônica 
(Porto Velho, Manaquiri, Urucará, Eirunepé e Novo Airão). Esses fatores formam 
um cenário propício para a evolução permanente do mestrado da PG Transportes, 
pois será necessário suprir o mercado com profissionais especializados para o de-
senvolvimento daquelas atividades.

Até 2006, a produção acadêmica era focada principalmente em artigos em 
congressos, e alguns poucos e esporádicos artigos em revista. Em 2007, uma mu-
dança de paradigma foi adotada, privilegiando as publicações em revistas indexa-
das de relevância internacional. De 2008 em diante, a produção as manteve em 
patamar elevado, principalmente no que se refere às revistas indexadas, o que é 
fruto direto do aumento da qualidade da pesquisa. Além disto, houve aumento do 
quadro de professores que em 2010 chegou 12 professores permanentes e 5 pro-
fessores colaboradores.

Outras informações pertinentes
Nesses 30 anos de atuação, o Programa formou 228 Mestres, dentre os quais 

54 militares e 174 civis, esses últimos oriundos de importantes entidades do país 
da área de transportes, tais como: Ministério dos Transportes, RFFSA, GEIPOT, 
CBTU, Secretarias Estaduais/Municipais de Transportes, PETROBRAS, ENGE-
FER, CVRD e MRS Logística. Um ponto forte do programa é a participação ativa 
dos professores na formação dos graduados, incentivando a pesquisa desde o 2º 
ano da graduação, com as tutorias em Tema Dirigido, no 3º ano, com a orientação 
de trabalhos de Iniciação à Pesquisa e nos 4º e 5º anos, com orientações de traba-
lhos de Iniciação Científica e Projeto Final de Curso. Na maioria dos casos, os te-
mas orientados são afins com a pesquisa em andamento na pós-graduação. Cabe 
ressaltar que em todos os exames nacionais de cursos, popularmente conhecidos 
como “provão”, do MEC, o Curso de Graduação em Engenharia de Fortificação 
e Construção conquistou o conceito máximo “A”, evidenciando seu compromisso 
com um ensino e formação de qualidade e excelência. Os trabalhos desenvolvidos 
por alunos da graduação, na maioria dos casos, têm sido de excelente qualidade, 
atestando também a dedicação dos alunos de graduação do IME. Neste caso, o 
contato desses alunos com a PGT já é um estímulo ao seu retorno para cursar o 
Mestrado no Programa.

Outro fator importante é o tempo de conclusão do Mestrado, que é em média 
de 25 meses. Este baixo tempo de conclusão é fruto dos bons resultados dos 3 Se-
minários de Acompanhamento da Pesquisa que os mestrandos realizam ao longo 
do período de pesquisa de Dissertação.

O Mestrado em Engenharia de Transportes tem uma atuação expressiva 
na área de ensino e pesquisa do país, comprovada pela contínua participação 
nos congressos da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes 
(ANPET), Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Sociedade Brasi-
leira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO), Associação Brasileira de Pavimentação 
(ABPv), Associação Brasileira de Mecânica dos Solos (ABMS), Instituto Brasileiro 
do Concreto (IBRACON), Rio de Transportes e diversos congressos internacionais 
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de transportes e áreas afins, entre os quais se pode citar ICIL, CLAPTU, PANAM e 
PLurIS.
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