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O Relatório de Gestão dos Institutos Lactec é uma publicação 
anual elaborada para apresentar aos seus associados – a 
Associação Comercial do Paraná, a Companhia Paranaense 
de Energia, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, o 
Instituto de Engenharia do Paraná e a Universidade Federal do 
Paraná – o desempenho operacional, administrativo e fiscal da 
instituição ao longo do ano.

As informações são apreciadas em dois momentos: pelo 
Conselho de Administração e pela  Assembleia de Associados. 
Essa prestação de contas é fundamental para garantir aos 
Institutos Lactec sua integridade como uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), autossustentável 
e sem fins lucrativos. 

Neste relatório você verá, entre os principais destaques: 
as novidades dos departamentos dos Institutos Lactec; as 
mudanças realizadas na governança corporativa, com enfoque 
na nova forma de abordagem comercial e interação com clientes; 
além de uma gestão mais analítica e com foco em resultados.

SOBRE O RELATÓRIO



MENSAGEM DO PRESIDENTE
O ano de 2015 foi desafiador, principalmente para o setor 
de inovação, que sofreu muito com a baixa contratação 
de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
e pela suspensão, a partir de 2016, de importantes 
incentivos fiscais, como a Lei do Bem. 

A alternativa a esse modelo – que está no contrafluxo da 
inovação – é o de investimentos constantes, pensando 
em resultados a curto e a longo prazo. Posicionando-se 
dessa forma, as companhias poderão crescer e inovar 
em seus negócios, driblando boa parte dos impactos 
da crise econômica, que incluem o atraso tecnológico.

Aos institutos de pesquisa, como os Institutos Lactec, 
cabe oportunizar esses caminhos à inovação com o uso 
de programas de incentivo como a Lei de Informática, 
a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii), o programa de P&D Aneel, a Finep 
e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Isso, além de manter o anseio 
por soluções e novas ideias, mesmo com um portfólio 
já consolidado. Somos e continuaremos protagonistas 
na inovação deste país.

Em 2015, mesmo com todas as adversidades, 
mostramos resultados de superação. Hoje temos, 
inclusive, um número significativo de projetos 
contratados e que estarão em execução nos próximos quatro anos. Além disso, temos trabalhado fortemente na 
prospecção de novos serviços. Estes resultados mostram que estamos no caminho certo.

Inovar é estratégico para que as empresas possam se tornar competitivas e fortes e os Institutos Lactec têm um 
papel fundamental neste processo, pois formamos uma espécie de teia tecnológica que permeia, incentiva e faz 
a inovação acontecer. 

Luiz Fernando Vianna
Diretor Presidente dos Institutos Lactec
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OS INSTITUTOS LACTEC
SOMOS INOVADORES POR NATUREZA

Os Institutos Lactec são um dos maiores centros de ciência e tecnologia do país, sendo referência em soluções inovadoras 
para o segundo setor – como empresas, indústrias e concessionárias de energia.

Possui cinco unidades na cidade de Curitiba (PR), nas quais oferta serviços técnicos e acreditados*, ensaios laboratoriais, 
projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), consultoria e capacitação técnica, com cursos e mestrado profissional. 

Diferente de outras instituições de pesquisa, os Institutos Lactec possuem um corpo técnico qualificado e multidisciplinar 
que atua numa rede de laboratórios próprios. São pesquisadores, técnicos, engenheiros, professores, consultores e 
funcionários administrativos preparados para buscar resultados de excelência para os mais diversos segmentos.

Criar soluções inovadoras.

Ser referência mundial em ciência e tecnologia.

Ética é o que sustenta 
nossos valores.

Ousadia está nas nossas 
ações.

Criatividade e verdade 
científica orientam nossas 
práticas.

Respeito às pessoas e ao 
ambiente.

missão

visão

valores

BREVE HISTÓRICO

Os Institutos Lactec nem sempre foram um centro unificado de ciência e tecnologia. A sua história começa em 1959, 
com a criação do Centro de Hidráulica e Hidrologia Professor Parigot de Souza. Dele nasce a reconhecida competência 
em projetos para grandes obras hidrelétricas. Atividade que mais tarde foi somada à tradição do Laboratório Central de 
Pesquisa e Desenvolvimento, em 1982, e do Laboratório de Materiais e Estruturas, em 1994. A fusão de todas essas 
unidades, no final dos anos 90, e a criação do Laboratório de Mecânica e Emissões Veiculares, em 2000, deram origem aos 
Institutos Lactec, uma organização privada, sem fins lucrativos e autossustentável.

*Alguns ensaios e calibrações possuem acreditação pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). O escopo completo dos 
ensaios acreditados pode ser encontrado nos links www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble e www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc.

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe_laboratorio.asp?nom_apelido=LACTEC%2FLAME
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc
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UNIDADES TECNOLÓGICAS

Inaugurada em 2003, a unidade está localizada no Campus da Indústria, 
no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Na Sede, localizam-se os 
departamentos Comercial; de Eletrônica e Tecnologia da Informação; 
de Gestão Tecnológica; de Pessoas, Contábil e Finanças; além da 
Presidência, Diretoria e Assessoria Jurídica. Estão englobados nessa 
unidade: os laboratórios de eletroeletrônica, testes de sistemas da 
informação e usabilidade de sistemas; além das salas de aula do 
Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia e dos cursos 
ofertados pelos Institutos Lactec.

Sede

Leme: Laboratório de Mecânica e Emissões Veiculares

Leme

Inaugurado em 1994, no Lame está o Departamento de Estruturas Civis, 
que pesquisa e desenvolve projetos na área da engenharia civil, além 
de fornecer serviços, ensaios e análises de materiais, durabilidade, 
recuperação de estruturas civis e gestão da qualidade. Comporta também 
a Instituição Técnica Avaliadora (ITA), homologada pelo Ministério das 
Cidades, além de consultoria técnica em obras e projetos de engenharia 
civil. Entre seus laboratórios estão os de geotecnia e o de concreto e 
estruturas.Lame

Inaugurado em 1982, o LAC abriga o Departamento de Eletricidade e 
Materiais. Possui laboratórios nas áreas de absorção atômica, águas e 
efluentes, alta tensão, análises químicas, análises térmicas, análises de 
óleos, análises de materiais, compatibilidade dielétrica e eletromagnética, 
condições climáticas e intemperismo artificial, cromatografia e 
espectrometria, ensaios de polímeros, luminotécnica, metrologia, pilhas 
e baterias, microscopia e ensaios em cabos e acessórios.LAC

Inaugurado em 1959, o Cehpar abriga os departamentos de Recursos 
Ambientais, Logística e Informática. Possui laboratórios nas áreas de 
hidráulica, biologia, qualidade do ar e emissões atmosféricas. Fornece 
serviços de geoprocessamento e meio ambiente, tais como soluções 
em sistemas de informações geográficas (SIG), mapeamento a laser e 
fotogrametria, licenciamento e estudos ambientais e modelos reduzidos 
físicos e virtuais de usinas hidrelétricas e outros empreendimentos.

Cehpar

Inaugurado em 2000, o Leme abriga o Departamento de Mecânica, 
focado em pesquisa e desenvolvimento e no atendimento de serviços 
como ensaios em emissões de veículos automotivos, durabilidade de 
motores, combustíveis e componentes. Atua também em pesquisas 
e serviços nas áreas de soldagem e aspersão térmica, ensaios não 
destrutivos, integridade estrutural, energias alternativas, além de realizar 
ensaios mecânicos e ensaios em metais.

Institutos Lactec: Unidade Sede

Lame: Laboratório de Materiais e Estruturas 

 

LAC: Laboratório Central

Cehpar: Centro de Hidráulica e Hidrologia Professor Parigot de 
Souza
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LISTA DE LABORATÓRIOS

Laboratório de Absorção Atômica

Laboratório de Águas e Efluentes

Laboratório de Alta Tensão

Laboratório de Análises de Materiais

Laboratório de Análises de Óleos

Laboratório de Análises de Óleos Lubrificantes Industriais

Laboratório de Análises Químicas

Laboratório de Biologia

Laboratório de Compatibilidade Dielétrica

Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética

Laboratório de Concreto e Estruturas

Laboratório de Condições Climáticas e Intemperismo Artificial

Laboratório de Cromatografia e Espectrometria

Laboratório de Emissões Veiculares

Laboratório de Ensaios em Metais

Laboratório de Ensaios em Cabos e Acessórios

Laboratório de Ensaios em Polímeros e Análises Térmicas

Laboratório de Ensaios Mecânicos

Laboratório de Geotecnia

Laboratório de Hidráulica

Laboratório de Luminotécnica

Laboratório de Metrologia

Laboratório de Microscopia

Laboratório de Pilhas e Baterias

Laboratório de Qualidade do Ar e Emissões Atmosféricas

Laboratório de Soldagem e Aspersão Térmica

Laboratório de Testes de Sistemas da Informação

Laboratório de Usabilidade de Sistemas
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INSTITUTOS LACTEC

PORTFÓLIO

Engenharia de produto até a transferência do 
conhecimento para a indústria.

Estudos, diagnósticos e aplicação de 
metodologias  para demandas específicas.

Pesquisa básica e aplicada

Desenvolvimento de dispositivos experimentais e 
protótipos;

Análises e diagnósticos.

Calibração de instrumentos;

Caracterização de materiais;

Curso de Mestrado Profissional (stricto sensu) em 
Desenvolvimento de Tecnologia.

Treinamento e qualificação de recursos humanos;

Cursos técnicos de curta e média duração;

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E 
LABORATORIAIS

CAPACITAÇÃO

CONSULTORIA
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DIFERENCIAIS

Equipe
 multidisciplinar

Quadro próprio de 
empregados

Capital intelectual 
especializado

Infraestrutura 
laboratorial

Escritório de 
projetos e gestão

Unidade Embrapii
Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial
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INSTITUTOS LACTEC

SETORES DE ATUAÇÃO

DEPARTAMENTOS DE PRODUÇÃO

Automotivo Construção Civil
Eletroeletrônica 

e TI

Energia Elétrica Meio Ambiente Petróleo e Gás

Mecânica
Recursos 

Ambientais

Estruturas Civis Eletrônica e TI

Eletricidade e 
Materiais
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LINHAS DE INOVAÇÃO EM P&D

SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS

Medições, ensaios elétricos especiais em campo e comissionamento 

Controle tecnológico, patologia e fiscalização de obras

Geoprocessamento, mapeamento a laser e fotogrametria

Estudos de impacto e licenciamento ambiental 

Modelos reduzidos de usinas hidrelétricas e outros empreendimentos

Sistemas de modelagem 3D, realidade virtual e aumentada

Desenvolvimento e qualidade de sistemas

Design e experiência do usuário

Medições e monitoramento de testes mecânicos em campo

Eficiência Energética

Sistemas Elétricos e Eletrônicos (Eletrônica Embarcada)

Redes Elétricas Inteligentes - Smart Grids

Redes de Comunicação sem Fio

Fontes Alternativas de Energia 

Soluções em Tecnologia da Informação 

Novas Tecnologias em Materiais

Sistemas Construtivos Convencionais e Alternativos

Desenvolvimento de Dispositivos Experimentais e Protótipos 

Sistemas Mecânicos

Planejamento e Gerenciamento Ambiental
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INSTITUTOS LACTEC

GOVERNANÇA CORPORATIVA
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As principais instâncias da governança corporativa são a Assembleia Geral de Associados, o Conselho Administrativo e o 
Conselho Fiscal, que estão acima de quatro diretorias – Presidência, Operações Tecnológicas, Desenvolvimento Tecnológico 
e Administrativo Financeiro – nove departamentos, vinte e duas divisões, três áreas e uma assessoria jurídica. Em 2015, 
o Organismo de Certificação de Produto (OCP) foi descontinuado e deixou de fazer parte do organograma da instituição.

Ensino

CAD
Conselho Administrativo

CFI
Conselho Fiscal

DP
Diretor Presidente

AJUR
Assessoria Jurídica

AGE
Assembleia Geral

DAF - Diretoria 
Administrativa Financeira

DOT - Diretoria de 
Operações Tecnológicas

DPPF - Departamento de 
Pessoas, Contábil e Finanças

DVCF - Divisão 
Contábil e Financeira

DVRH - Divisão de 
Recursos Humanos

PMO - Divisão de 
Gerenciamento de Projetos

DPLG - Departamento de 
Logística e Informática

DVSU - Divisão de 
Suprimentos

DVSA - Divisão de 
Serviços Auxiliares

DVIT - Divisão de 
Infraestrutura de TI

CTC - Comitê Técnico Científico

DPGT - Departamento 
de Gestão Tecnológica

Coordenação de Qualidade

DPEM - Departamento de 
Eletricidade e Materiais

DVSE - Divisão de 
Sistemas Elétricos

DVEE - Divisão de 
Ensaios Elétricos

DVQA - Divisão de 
Química

DPME - Departamento 
de Mecânica

DVSM - Divisão de 
Sistemas Mecânicos

DVEV - Divisão de 
Emissões Veiculares

DPRA - Departamento 
de Recursos Ambientais

DVHL - Divisão de 
Hidráulica

DVIG - Divisão de 
Geossoluções

DVMA - Divisão de 
Meio Ambiente

DPCM - Departamento 
Comercial

DVPD - Divisão de 
Projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento

DVSL - Divisão de 
Serviços e Licitações

DPEI - Departamento 
de Eletrônica e TI

DVEL - Divisão de 
Eletrônica

DVTI - Divisão de 
Tecnologia da Informação

DPEC - Departamento 
de Estruturas Civis

DVPE - Divisão de 
Pesquisa em Estruturas Civis

DVTE - Divisão de 
Tecnologia em Estruturas Civis

DVFO - Divisão de 
Fomento e Inovação

DDT - Diretoria de 
Desenvolvimento Tecnológico

DVMK - Divisão de 
Marketing e Gestão de 

Relacionamento
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INSTITUTOS LACTEC

EXECUTIVOS

LUIZ FERNANDO VIANNA
Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro

É administrador pela Universidade Tuiuti do Paraná, com especialização em Desafios de Liderança de Equipes 
(Challenges of Leadership in Teams) pelo Sloan School of Management do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Iniciou nos Institutos Lactec em 1999, como estagiário, passando pelos cargos de assistente administrativo, 
analista administrativo, gerente da Divisão de Serviços Auxiliares, gerente do Departamento de Logística e diretor 
administrativo financeiro. Em 2014, se tornou diretor presidente dos Institutos Lactec. É vice-presidente da Região 
Sul da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa (Abipti) e membro do conselho consultivo da Finep.

LAURO ELIAS NETO
Diretor de Operações  Tecnológicas

É engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Possui especialização em Gestão Financeira 
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e certificação de Profissional de Gerenciamento de 
Projetos (PMP) do Project Management Institute (PMI). Ingressou nos Institutos Lactec em 2008, tendo atuado 
no Departamento de Tecnologia da Informação e respondido pelas gerências do Departamento de Mecânica e do 
Departamento de Recursos Ambientais.

ALESSANDRO ZIMMER
Diretor  de  Desenvolvimento Tecnológico

É especialista em sistemas de visão computacional, reconhecimento de padrões, sistemas biométricos multimodais 
e otimização de sistemas usando técnicas de inteligência artificial. Por formação, é cientista da computação pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), mestre em Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação 
pelo Instituto de Tecnologia de Nagoya no Japão (NIT), e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de 
Campinas (Unicamp). Ao longo de sua carreira, adquiriu experiência nacional e internacional na gestão, execução 
de projetos de pesquisa e desenvolvimento e docência.

DIRETORES

GERENTES DE DEPARTAMENTO

ALEXANDRE RASI AOKI
Gerente do Departamento de 
Eletricidade e Materiais

Doutor em Engenharia Elétrica pela Univer-
sidade Federal de Itajubá (Unifei), está nos 
Institutos Lactec desde 2003. É gerente do 
Departamento de Eletricidade e Materiais e 
pesquisador sênior dos Institutos Lactec. Atua 

academicamente como professor permanente do mestrado pro-
fissional dos Institutos Lactec; professor adjunto da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e professor permanente do mestrado em 
Engenharia Elétrica da mesma universidade. É membro do Cigré e 
do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE). É bol-
sista de produtividade do DT-2 do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq).

TÂNIA LÚCIA GRAF DE MIRANDA
Gerente do Departamento de
Recursos Ambientais

É graduada em Agronomia pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), mestre em 
Engenharia Civil, Recursos Hídricos e Sanea-
mento pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Iniciou nos Institutos 
Lactec como pesquisadora, se tornando gerente da Divisão de Meio 
Ambiente (2010) e, recentemente, gerente do Departamento de Re-
cursos Ambientais (2015). É professora do Programa de Pós-gradu-
ação em Desenvolvimento de Tecnologia dos Institutos Lactec, con-
centrando sua área de atuação em Estudos Ambientais, Recursos 
Hídricos e Qualidade da Água.
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LUIZ ALKIMIN DE LACERDA
Gerente do Departamento de Estruturas Civis

É engenheiro civil pela Universidade Federal 
do Paraná (1991) e mestre e doutor em 
Engenharia Civil pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1993/1997). Atualmente é 
gerente do Departamento de Estruturas Civis 

e pesquisador sênior dos Institutos Lactec. É professor permanente 
do mestrado profissional dos Institutos Lactec, professor adjunto do 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e professor permanente 
do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em 
Engenharia, ambos da UFPR.

FÁBIO MARTINEZ DIB
Gerente de Logística e Informática

É formado em Comunicação Social, com 
habilitação em Publicidade e Propaganda pela 
Universidade Tuiuti do Paraná e pós-graduado 
em Dinâmica da Informação e Comunicação 
pela Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR). Iniciou nos Institutos Lactec, em 1999, como 
analista de gestão. Três anos mais tarde, assumiu sua primeira 
gerência, a Divisão de Relações Institucionais. Em 2009, se tornou 
gerente da Assessoria de Marketing e Comunicação, onde atuou por 
quase dois anos. E, desde 2011, é o gerente do Departamento de 
Logística e Informática.

KATIA PATRICIA  FIEBICH PERONI
Gerente do Departamento de 
Pessoas, Contábil e Finanças

Graduada em Ciências Contábeis pela Univer-
sidade Positivo, ingressou nos Institutos Lactec 
em 1999. Iniciou sua carreira realizando com-
pras internacionais e, mais tarde, gerenciando a 

Divisão de Compras e Faturamento dos Institutos, de 2004 a 2008. 
No final de 2008, assumiu a gerência da Divisão Contábil Financeira 
e, em março de 2011, a gerência do Departamento de Pessoas, Con-
tábil e Finanças, onde atua até hoje.

RICARDO SALTON ROSEK
Gerente do Departamento de
Gestão Tecnológica

Possui graduação em Engenharia Elétrica 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). Admitido em 2002, 
há sete anos é gerente do Departamento de 

Gestão Tecnológica, onde atua no desenvolvimento de negócios 
em educação e na coordenação de capacitação profissional; na 
gestão da qualidade de laboratórios e do conhecimento da produção 
técnica e científica, além de atividades acadêmicas – como bolsas 
de pesquisa e estágios.

CARLOS EDUARDO RIBAS
Gerente do Departamento Comercial

Engenheiro eletricista pela Universidade 
Tuiuti do Paraná, iniciou sua carreira como 
estagiário na Copel Distribuição. Antes da 
graduação na engenharia, ainda como técnico 
em eletrotécnica, ingressou nos Institutos 

Lactec para atuar no Laboratório de Alta Tensão. Em 2006, quando 
se formou engenheiro, assumiu a gerência dos laboratórios de 
eletricidade dos Institutos. Em 2010, assumiu a gerência da 
Assessoria Comercial, que reestruturada, se tornou o Departamento 
Comercial, em 2014.

JEFFERSON CHAPIESKI
Gerente do Departamento de
Eletrônica e TI

Graduado em Engenharia Elétrica pela Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
é mestre profissional em Desenvolvimento de 
Tecnologia pelo Instituto de Engenharia do Pa-

raná (IEP) e pelos Institutos Lactec. Trabalhou em empresas como a 
Elevadores OTIS; Moeller Electric, atual Eaton; e Inepar. Chegou aos 
Institutos em 2002, atuando como gerente da Divisão de Comer-
cialização (2002-2009), gerente do Departamento de Eletricidade 
(2009-2014), e gerente do Departamento de Eletrônica e Tecnologia 
da Informação, seu cargo atual.

ANDRE RICARDO CAPRA
Gerente do Departamento de Mecânica

É doutorando em Engenharia Mecânica pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde 
se formou engenheiro e mestre. Ingressou nos 
Institutos Lactec em 2004. Como pesquisador, 
atua com o desenvolvimento de revestimentos 

e novos materiais metálicos e cerâmicos resistentes ao desgaste 
por cavitação e também a oxidação em altas temperaturas. 
Pesquisa e desenvolve processos de soldagem de alta tecnologia e 
aspersão térmica para reparos de turbinas hidráulicas e a gás para 
geração de energia. Desde abril de 2014 gerencia o Departamento 
de Mecânica dos Institutos Lactec.
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NOVOS DIRETORES

DIRETORIA DOS INSTITUTOS LACTEC
Após o encerramento do segundo mandato bianual do diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Ney Augusto Nascimento, 
e a saída do diretor de Operações Tecnológicas, Fábio Alessandro Guerra, dois novos diretores tomaram posse e passaram 
a integrar a equipe gestora dos Institutos Lactec.

“É uma satisfação muito grande poder colaborar com o direcionamento de uma 
empresa de cerne tecnológico. O Lactec tem um nome forte, sendo um importante 
centro regional de referência em pesquisa e tecnologia. Temos que continuar esse 
trabalho, levando nossa marca não apenas para a região ou o país, mas para parceiros 
em todo o mundo, buscando a realização de projetos conjuntos e com transferência 
de tecnologia.”

Alessandro Zimmer 

ALESSANDRO ZIMMER
Novo Diretor de Desenvolvimento Tecnológico

Alessandro Zimmer iniciou no dia 7 de maio uma nova eta-
pa em sua carreira: ser diretor de Desenvolvimento Tecno-
lógico (DDT) dos Institutos Lactec. “É um grande desafio, 
pois nos Institutos Lactec essa é uma posição de integração 
com a universidade [UFPR], cooperação extremamente sa-
lutar para ambas as instituições”, declara Zimmer. Segundo 
ele, uma de suas missões será a busca de parcerias para o 
desenvolvimento de projetos tecnológicos. 

Com forte atuação na Engenharia Elétrica, Zimmer é especia-
lista em sistemas de visão computacional, reconhecimento 
de padrões, sistemas biométricos multimodais e otimização 
de sistemas usando técnicas de inteligência artificial. Por 
formação, é cientista da computação pela PUCPR, mestre 
em Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação pelo 
Instituto de Tecnologia de Nagoya no Japão (NIT), e doutor 
em Engenharia Elétrica pela Unicamp. 

Ao longo de sua carreira, adquiriu experiência nacional e 
internacional na gestão, execução de projetos de pesquisa 
e desenvolvimento e docência. Depois de formado, atuou por três anos no Japão – no NIT, em Nagoya – e residiu 
no Canadá por quatro anos, desenvolvendo pesquisas e lecionando nas universidades Politécnica de Montreal, 
com projetos em modelagem neuromuscular; e de Quebec – na École de Technologie Supérieure –, trabalhando 
com visão, imagem e inteligência artificial. No Brasil, atuou como gerente de laboratórios do Centro Internacional 
de Tecnologia de Software (CITS) e como pesquisador e professor nas universidades Spei, Positivo, FAE, Tuiuti do 
Paraná e UFPR. 
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LAURO ELIAS NETO
Novo Diretor de Operações Tecnológicas

Lauro Elias Neto foi indicado ao cargo durante a Assem-
bleia Geral de Associados, no dia 20 de março, após apre-
ciação de lista tríplice encaminhada pela consultoria De 
Bernt Entschev.  A indicação do Diretor de Operações Tec-
nológicas é de responsabilidade da Associação Comercial 
do Paraná (ACP), da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (FIEP) e do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP).

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR), Lauro é gestor de projetos pelo Project Mana-
gement Institute (PMI) e especialista em gestão financeira 
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Ele iniciou a sua atuação nos Institutos Lactec no dia 7 de 
janeiro de 2008 na área de tecnologia da informação e ges-
tão de projetos, passando mais tarde a atuar como gerente 
do Departamento de Mecânica e, mais recentemente, no de 
Recursos Ambientais. 

“Tenho orgulho de fazer parte desta instituição que contribui de forma significativa 
para a pesquisa e desenvolvimento do país. Temos potencial e competência para 
expandir a participação dos Institutos Lactec no mercado. Com foco e determinação 
podemos chegar a resultados surpreendentes.”

Lauro Elias Neto

NOVA FORMAÇÃO DA DIRETORIA DOS INSTITUTOS LACTEC

Alessandro Zimmer, Luiz Fernando Vianna e Lauro Elias Neto
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COMPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS

117
Estagiários

48
Bolsistas

45
Terceirizados

373
Empregados CLT

GÊNERO

250123
Mulheres Homens

TEMPO DE CASA

IDADE

Acima de 50 anos

De 41 a 50 anos

De 31 a 40 anos

Até 30 anos

132

138

65

38

Mais de 12 anos

De 9 a 12 anos

De 5 a 8 anos

Até 4 anos

123

185

4

61

Os dados apresentados nos gráficos se referem ao período de janeiro à outubro de 2015
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FORMAÇÃO DOS EMPREGADOS

MestrandosDoutorandosDoutores OutrosGraduados

15 390322 13210260

Mestres Especialistas

1

35

Mestrando

Pós-Graduado

Pós-Graduando

Superior Completo

Doutor

Doutorando

Mestre

9

11

49

3

18

TOTAL 126

FORMAÇÃO DOS PESQUISADORES

Os dados apresentados nos gráficos se referem ao período de janeiro à outubro de 2015
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RECURSOS HUMANOS
Além dos já celebrados benefícios que os Institutos Lactec oferecem aos seus empregados – como vale alimentação e 
refeição e os planos de saúde e de previdência – outras ações foram realizadas ao longo do ano de 2015, tanto para 
atendimento à legislação vigente, como fruto da preocupação com o bem-estar de cada trabalhador.

Confira: 

Adequação ao sistema de Medicina e Segurança para atendimento do E-social

A partir de janeiro de 2017, a transmissão de informações da folha de pagamento para o sistema E-social, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, passará a ser obrigatória. E, é por isso que, os Institutos Lactec se preparam desde já para se adequar 
a essa dinâmica de fornecimento de dados.   

Normas administrativas para estagiários e bolsistas

Em 2015, foi realizada a revisão da norma de estagiários e a implementação de uma nova norma para bolsistas, proporcionando 
melhorias nos processos internos, seja em termos de contratação ou de controle de atividades e desligamentos.

Segurança no trabalho

Além dos recorrentes treinamentos de normas de segurança, o SESMT dos Institutos Lactec tem trabalhado incansavelmente 
na melhoria das políticas de segurança e de cultura organizacional. Uma das ações de maior destaque foi a publicação de 
uma revisão na norma de uso dos equipamentos de proteção individual (EPI’s). 

TURNOVER
O turnover é o resultado da rotatividade de empregados de uma empresa, calculado por meio da relação entre admissões e 
demissões ou da taxa de substituição de trabalhadores antigos por novos. 

Até outubro de 2015, a taxa de rotatividade dos últimos 12 meses nos Institutos Lactec foi de 12,74%, cerca de um por cento 
abaixo do índice de 2014, que foi de 13,89%. Dos valores desse ano, 6,85% se referem à rotatividade de pesquisadores.

Segundo os últimos índices calculados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)1, 
a trajetória da taxa de rotatividade celetista nacional no período recente mostra que, após uma pequena queda em 2009, os 
índices voltaram a subir em 2010, em função dos efeitos da crise internacional, ficando em torno de 64% em 2013.

2012 
18,66%

2013 
15,35%

2014 
13,89%

2015
12,74%

1DIEESE. Os números da rotatividade no Brasil: um olhar sobre os dados da Rais 2002-2013. Disponível em <http://www.dieese.org.br/
notaaimprensa/2014/numerosRotatividadeBrasil.pdf>.

http://www.dieese.org.br/notaaimprensa/2014/numerosRotatividadeBrasil.pdf
http://www.dieese.org.br/notaaimprensa/2014/numerosRotatividadeBrasil.pdf
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Celebração de novos convênios

Qualidade de vida nos momentos de esporte, lazer e educação se revertem em bem-estar no ambiente de trabalho. Por essa 
razão, novos convênios foram firmados com faculdades, restaurantes, academias, salões de beleza e clubes, garantindo 
descontos para os colaboradores e seus dependentes. Hoje, são cerca de 30 empresas conveniadas. Em destaque, algumas 
que fazem parte dessa parceria. 



RELACIONAMENTO
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Falar sobre relacionamento é considerar todas as ações que os Institutos Lactec promoveram ao longo do ano para 
proporcionar não apenas aproximações com seus públicos, mas também o desenvolvimento de conhecimentos e a afirmação 
das atividades que desenvolvem em cada uma de suas unidades. 

Para apresentar as informações das atividades realizadas ao longo de 2015, os públicos foram divididos em: associados; 
colaboradores; redes, associações e comitês; e os clientes e a comunidade.

A Associação Comercial do Paraná (ACP), a Companhia Paranaense de Energia (Copel), a Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná (Fiep), o Instituto de Engenharia do Paraná e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) são as entidades 
associadas aos Institutos Lactec. Junto delas são realizadas atividades de relacionamento ao longo do ano, como reuniões, 
visitas, eventos, apoio a projetos e serviços e interação com professores consultores e outras entidades, em busca de 
aperfeiçoamento e realização de trabalhos conjuntos. 

Em 2015, por exemplo, os Institutos Lactec e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PR) assinaram um 
contrato que traz facilidades para a indústria na contratação de pesquisas e serviços tecnológicos. Além de eliminar a 
necessidade de dupla contratação – no caso de serviços prestados por apenas uma das empresas, os Institutos Lactec ou o 
Senai –, a iniciativa permite a ampliação de pesquisas, testes, análises e ensaios, com estruturas laboratoriais espalhadas 
por todo o Estado do Paraná. As áreas beneficiadas são as de construção civil e tecnologias construtivas, meio ambiente, 
metalmecânica, tecnologias da informação e comunicação aplicadas à produção industrial, eletroquímica e eletrônica 
embarcada.  

Alguns eventos em que as instituições participaram em conjunto também envolveram o incentivo à inovação, do primeiro 
ao terceiro setor, com destaque ao fomento desta cultura na indústria:  

Participação no Prêmio Minha Ideia Muda o Mundo da Associação Comercial do Paraná, que premiou o empreendedor 
Thomas Von Buettner pelo projeto Ampel Tecnology, no campo da inovação tecnológica e engenharia, com a Menção 
Honrosa Institutos Lactec;

Participação no almoço Innovation Day da Associação Comercial do Paraná;

Exposição e participação no VI Seminário Copel de Sustentabilidade;

Recepção da diretoria da UFPR, bem como visita aos mesmos na universidade, para conhecimento das estruturas de 
ambas as instituições e diálogo sobre os Termos de Concessão de Uso; 

Participação em eventos técnicos das instituições, com destaque para o evento Summer Workshop in Reservoir 
Management, GHG Emissions and Measurement Techniques, parte do projeto conjunto BWS entre Brasil e Alemanha, 
por meio da Universidade Federal do Paraná. 

RELACIONAMENTO COM OS ASSOCIADOS
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RELACIONAMENTO EM REDES, 
ASSOCIAÇÕES E COMITÊS
A participação dos Institutos Lactec em redes, associações e comitês faz parte de uma estratégia de relacionamento que 
fomenta o potencial de inovação nos institutos de pesquisa do país, ao mesmo tempo em que faz crescer as relações 
comerciais da instituição. Nas entidades em que o debate é técnico, pesquisadores apresentam ideias, inovações e pesquisas 
que promovem o desenvolvimento de projetos e o aprimoramento científico, além de discutir normas técnicas, tendências 
e parcerias. Já nas entidades em que o debate é comercial, as informações ajudam na formatação de uma visão estratégica 
a cerca das tendências de mercado e possibilidades de crescimento no presente e no futuro próximo. São discutidas a 
capacidade de interação das empresas, os impactos resultantes de decisões governamentais, cenários econômicos e a 
estruturação de parcerias e políticas de incentivo conjuntas em benefício do setor. 

QUEM PARTICIPAINSTITUIÇÃO 

Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) - Grupo 
de Trabalho sobre Acreditação de Laboratórios de Emissões Valéria Macedo

Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
(AEA) - Grupo de Trabalho Auto OIL Luiz Carlos Daemme

Associação Brasileira de Mecânica dos Solos (ABMS) Rodrigo Moraes da Silveira

Programa para Novas Parcerias - Capes (Brasil) e DAAD (Alemanha) Rodrigo Jardim Riella

Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, 
Iluminação e Telecomunicações (Cobei) - Grupo de 
Trabalho sobre Protocolos de Comunicação

Rodrigo Jardim Riella e Giordano Bruno Wolaniuk

Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e 
Telecomunicações (Cobei) - Grupo de Fluidos Isolantes Viviane Vicentim Calixto

Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação 
e Telecomunicações (Cobei) - Grupo de PCB Martinho José Vichinheski

LabVIEW Champions André Manzolli

National Instruments

Andre Manzolli, Claiton Mattos, Fabio Nara, Felipe Taborda 
Tovar, Gabriel do Amaral, Gelson Carneiro, Leonardo Sirino, Luis 
Gustavo Ribas, Luiz Carlos Correa, Marcos Mannala, José Mário 
Silva, Paulo Cristiano Moro, Luciano Siebert e Luiz Felipe Toledo

Programa Smart Energy Paraná Carlos Ademar Purim

Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e 
Telecomunicações (Cobei) - Grupo de Aterramento Elétrico José Maurílio da Silva

Sibratec - Sistema Brasileiro de Tecnologia - Rede de Cen-
tros de Inovação em Eletrônica para Produtos (CI-EPP) Valéria Macedo

Observatório da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
- Rotas Estratégicas - Energia, no tema Eficiência Energética Luiz Carlos Daemme

Observatório da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - 
Rotas Estratégicas - Energia, no tema Geração Eólica e Fotovoltaica Rodrigo Moraes da Silveira

Sibratec - Sistema Brasileiro de Tecnologia - Rede Rodrigo Jardim Riella e Giordano Bruno Wolaniuk

Sibratec - Sistema Brasileiro de Tecnologia - Rede Serviços 
Tecnológicos para Produtos de Manufatura Mecânica (RP2M) Viviane Vicentim Calixto

Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (Sinat) do Ministério 
das CidadesSistemas de Distribuição e Geração Distribuída Ida Agner de Faria Milléo

Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica e Inovação (Abipti) Luiz Fernando Vianna

Cigré Brasil - Secretário do Comitê de Estudos C6 - 
Sistemas de Distribuição e Geração Distribuída Rodrigo Jardim Riella

Finep - Conselho Consultivo Luiz Fernando Vianna

Fundação Araucária Luiz Fernando Vianna

Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
(AEA) - Membro do Conselho Diretor Renato de Arruda Penteado Neto



29Relacionamento

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Um dos destaques de 2015 é a recente associação dos Institutos Lactec ao Instituto 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e 
Tecnologia da Informação (IPD Eletron). A associação é uma entidade criada pela 
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) com o intuito de 
promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas empresas do setor 
eletroeletrônico, visando melhorar a competitividade sistêmica em nível nacional 
e internacional. Seu principal objetivo é contribuir com as políticas públicas 
estruturadas para as áreas de ciência, tecnologia e inovação, além de participar 
do Movimento Empresarial pela Inovação (MEI), promovido pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O IPD Eletron também pretende estimular e aprimorar 

a gestão da inovação nas empresas associadas, além de ampliar os investimentos em P&D, por meio da captação de 
recursos financeiros em órgãos públicos de fomento, para compartilhamento do risco tecnológico.

Além do IPD Eletron, os Institutos Lactec são associados comerciais do World Trade Center, da Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), e da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação 
(Abipti), em que seu diretor presidente, Luiz Fernando Vianna, é vice-presidente da Região Sul da instituição. 

RELACIONAMENTO COM 
CLIENTES E A COMUNIDADE

Os Institutos Lactec atendem seus clientes e a comunidade, apresentando suas atividades e descobertas por meio da 
imprensa; promovendo diálogos, viagens e reuniões comerciais para apresentação das competências e da estrutura 
tecnológica; bem como promovendo capacitação, por meio de cursos, mestrado e eventos técnicos. Veja, a seguir, algumas 
dessas atividades que foram realizadas ao longo de 2015. 

INTERAÇÕES COM CLIENTES

Equipe do projeto Embrapii com 
a Volvo vai à Suécia para troca 

de conhecimento técnico

Equipe técnica promove workshop na 
UHE Jirau, em Porto Velho - RO

Institutos Lactec e o Exército brasileiro 
se reuniram no mês de julho para 

discutir possíveis parcerias

Institutos Lactec apresentam 
competências técnicas à UHE 

Santo Antônio e Jirau

Reunião entre os Institutos Lactec 
e a Hitachi, em Curitiba

Visita da BRTÜV aos Institutos 
Lactec em busca de parcerias
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VISITAS DE CLIENTES
Os clientes atendidos, em 2015, na estrutura dos Institutos Lactec para visitas técnicas foram: 

3L | ABC Para-raios | ABS Baterias | Airbus | ALL | Argapoli | Avaco | Azambuja | Bells | Bosch | Brose 

Caribea Indústria Madeireira | Casas Fischer | Cesbe Engenharia | Cimento Itambé | Cindacta | Copel 

Derka Group | Easyfix | Efectis | Elejor | Eletran | Empalux | Energisa | Engemovi | ESBR - UHE Jirau  

Exército Brasileiro | Fiducial Flame Spray | Flessak Eletro Industrial | Foxlux | Foz do Chopim Energética  

General Electric | Grupo Armênio  Grupo Macroterm | Inclay | Inepar | Interbat | Intertechne | Ipe Aeronaves  

Isogama Argamassa Polimérica | Itapar  Kestra | Light | LS Energia | M2M | Makled | Matec  

National Instruments | Neodent | Nilko | Nirax  Novalloy | O Boticário | Pan Urania | Petrobras | Petrofisa 

Poletto & Possamai | Posonic | PR Century | Praxair | Prefeitura de Jaraguá do Sul | Pulse | Rede Massa  

Renault | Renoair | Sanepar | Seccional | Senai – PR | Senai – SC  Siderquímica | Sinduscon | Spectroscan

Taschibra | Tecnotempera | Telmax | Thyssen Krupp | Uega | UFPR | UHE Santo Antônio | UTE Termo Norte

Vemag | Volvo | Votorantim Metais | Wust & Casarotto | Zas Casa Pronta

Paralelamente, clientes foram visitados em suas sedes, no Brasil e no mundo, recebendo as equipes técnicas para 
debater projetos e serviços executados além de prospecção de novos negócios e fechamento de contratos. Essas 
reuniões são fundamentais para estimular a contratação de projetos de P&D e Consultoria. Conheça alguns desses 
clientes:

AG Innovation | Arauco do Brasil  | Arya | BRTÜV | CEB | CECS  

Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier | Cesp | Cohapar | Copel | CPFL 

 CPQD | Duke Energy | Eletrosul | ELO | Embrapii | Energia Sustentável do Brasil | Energisa 

 Faurecia Automotive | Ferma | FEV | Fiber Mesh | Finep | Furnas | Furnas Centrais Elétricas | GCM 

Gemalto | GPS Capivari | Grameyer | Greca Asfaltos | Grucom Argentina | Helibras | Hitachi 

 Hospital Erasto Gaertner | Inclay | Instituto Acende Brasil | Instituto Eldorado | Instituto Nacional de Ambiente 

Intral | Integral Ingenieria de Consultas | Itaipu | Lasertools | LS Energia | Lupa Tecnologia | M&D 

Magneti Marelli | Matec Engenharia | Mercedes-Benz | Ministério das Cidades | National Instruments  

Novo Porto de Paranaguá | Oikos Energy | Papel Iguaçu | Petrobras | PLP Brasil | Porto de Itapoá – SC | ROIP  

Santa Barbara University (CA, EUA) | Santo Antônio Energia | Savis Grupo Embraer | Seccional | Senai – SC 

Sercomtel | Seta Engenharia | SGS | Stony Brook University (NY, EUA) | Taim Cade do Brasil | Tecsis | THI | Thymos  

TÜV Nord Mobility | UTE Termo Norte | ESBR - UHE Jirau | UHE Yacyretá Binacional (ARG)  

Volkswagen  | Wert Solutions | WTC

VISITAS A CLIENTES

Em busca de um relacionamento efetivo com seus clientes, os Institutos Lactec promovem viagens comerciais para debater 
contratos, conhecer estruturas e estimular sua rede de relacionamento, bem como visitas técnicas às instalações dos Institutos 
Lactec. 
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IMPRENSA

Em 2015, houve um processo de aproximação com a imprensa, visando a divulgação estratégica dos Institutos, com o 
objetivo principal de geração de demanda, com foco na divulgação de projetos e serviços executados ao longo do ano.

Os Institutos Lactec estiveram presentes em matérias e reportagens especiais de alguns dos principais veículos de massa 
do Paraná e em veículos especializados pelo Brasil. 

Título: Institutos Lactec pesquisa segurança na nuvem com 
Europa e Israel
Veículo: Canal Energia  
Data: 19/11/2015
Resumo: Os Institutos Lactec assinaram uma parceria internacional 
com 13 instituições para estudar a segurança cibernética. O tema passou 
a ser ainda mais relevante no setor elétrico a partir da viabilização de 
projetos de smart grid. As transmissões de dados entre o consumidor 
e a concessionária de energia são feitos por meio da nuvem e, sem 
segurança, não é possível garantir eficiência e o controle de perdas, 
uma vez que o sistema pode sofrer ações de hackers ou inconsistências.

“As transmissões de dados entre o consumidor e a concessionária de energia são feitos por meio da nu-
vem e, sem segurança, não é possível garantir eficiência e o controle de perdas, uma vez que o sistema 

pode sofrer ações de hackers ou inconsistências.”

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA

Título: Lactec trabalha com controle tecnológico em 
grandes obras
Veículo: Canal Energia  
Data: 17/11/2015
Resumo: No mercado há mais de 20 anos, os Institutos Lactec 
são entrevistados para comentar sobre os serviços prestados 
para atendimento do controle tecnológico de obras e fiscalização 
em campo, tanto para concessionárias de energia, como 
diretamente para as construtoras de grandes empreendimentos.

“O controle tecnológico dos materiais que são utilizados na construção de grandes obras como uma bar-
ragem, por exemplo, é muito importante para a longevidade do empreendimento. Esse controle tende a 

minimizar problemas, como fissuras ou trincas, que podem provocar interferências negativas na vida útil 
da estrutura e até, em casos mais extremos, a queda da barragem.”

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA

Título: A inovação como cultura
Veículo: PennWell do Brasil
Data: 16/11/2015
Resumo: O presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando 
Vianna, é entrevistado pela PennWell e comenta sobre o 
programa de P&D da Aneel e suas chamadas estratégicas. Ele 
afirma que o programa ajuda a criar uma cultura da inovação no 
setor elétrico.

“Tivemos o privilégio de participar desde o início, sendo pioneiros do programa, e percebemos que no 
decorrer dos anos ele evoluiu muito, isso em função do amadurecimento do programa em si, da própria 

Aneel [...] e também o amadurecimento das empresas”.

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA

http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/PeD_e_Tecnologia.asp?id=109354
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=109292 
http://www.pennwell.com.br/pt_BR/articles/2015/11/entrevista-inova-o-como-cultura.html
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Título: Vídeo Release – Luiz Fernando Vianna
Veículo: Facebook - Smart Energy Paraná 
Data: 15/10/2015
Resumo: O diretor presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando 
Vianna, comenta sobre a modernização do setor elétrico. Ele 
afirma que o setor iniciou focado na automação da rede elétrica, 
mas, com a necessidade de outras fontes de produção de energia 
precisou avançar para novos conceitos e tecnologias.

Título: O árduo caminho percorrido do laboratório para a 
indústria
Veículo: Gazeta do Povo – Inovação 
Data: 18/10/2015
Resumo: Comentando sobre as barreiras enfrentadas pelos 
institutos de pesquisa para sobreviver e se aproximar da indústria, 
a Gazeta entrevista o diretor de Operações Tecnológicas, Lauro 
Elias Neto, em que ele comenta sobre a atuação dos Institutos 
Lactec como uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial – Embrapii. 

Título: Tô Sem Grana ensina a fazer um robozinho, aí na 
sua casa
Veículo: RPCTV – Estúdio C
Data: 01/10/2015
Resumo: O Estúdio C é um programa de entretenimento regional 
paranaense. Em uma das edições, em que o tema foi tecnologia 
e robótica, os Institutos Lactec participaram do quadro Tô Sem 
Grana, ensinando as pessoas em casa a fazer um robozinho bem 
simples, gastando menos de R$ 15. As gravações foram feitas da 
unidade Leme, com apoio da equipe da mecânica.   

“Espero que essa simples ideia, seja o começo pro pessoal e a criançada se interessar por essa área que 
é fascinante”.

“Estamos sentindo essa migração do Smart Grid para o Smart Energy, sendo assim, nós estamos 
acompanhando todas as tendências de mercado, inclusive tendências internacionais, para poder 

proporcionar aos nossos clientes projetos inovadores na área”.

“Apesar de o Lactec ter feito mais de 50 visitas de prospecções junto a indústrias neste ano, em todo o 
país, apenas três projetos foram contratados. Nosso objetivo talvez fosse já ter um número maior de con-
tratos em andamento, mas considerando o cenário econômico, acreditamos que foi um bom resultado”.

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA

CLIQUE E VEJA O VÍDEO

CLIQUE E VEJA O VÍDEO

“O que a gente espera é ter condições de não só aumentar a oferta de energia, mas também controlar 
e gerenciar o uso da energia”.

Título: Vídeo Release - Alexandre Rasi Aoki
Veículo: Facebook - Smart Energy Paraná 
Data: 25/09/2015
Resumo: O gerente do departamento de Eletricidade e Materiais do 
Instituto Lactec, Alexandre Aoki, conversou com os organizadores do 
evento Smart Energy Paraná, comentando sobre os diversos estudos 
e projetos que podem ajudar na implantação de energias renováveis 
em diversos setores, de comercial a residencial. 

CLIQUE E VEJA O VÍDEO

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/o-arduo-caminho-percorrido-do-laboratorio-para-a-industria-f2grmykreq6hebjuatmpe2wgx   
https://www.facebook.com/smartenergybrasil/videos/421270294664275/?fref=nf 
http://gshow.globo.com/RPC/Estudio-C/noticia/2015/08/sem-grana-ensina-fazer-um-robozinho-ai-na-sua-casa.html
https://www.facebook.com/smartenergybrasil/videos/416972628427375/?fref=nf 
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“Queremos que mais empresas nos conheçam e possam realizar conosco os seus projetos de pesqui-
sa em eletrônica para melhoria de seus produtos e sistemas”.

“É importante divulgar que é possível ser cego e fazer o que quiser e atuar em qualquer área. Até mesmo 
na área de exatas. Podemos ser engenheiros, programadores. Se algum deficiente visual alguma vez 

duvidar disso, quero que lembrem do meu exemplo e vejam que é possível”, afirma Géssica.

“Invenções facilitam a nossa vida e tudo começa em laboratórios como este. Só aqui nos Institutos 
Lactec são mais de 130 pesquisadores que atuam desde a fase experimental até a inserção do produto 

no mercado. A pesquisa não para nem em época de crise. Isso porque programas de incentivo dimi-
nuem os custos para se investir em inovação”.

Título: Novo associado ao IPD Eletron: Institutos Lactec
Veículo: Informativo Abinee 
Data: 25/09/2015
Resumo: Os Institutos Lactec se associam ao IPD Eletron, entidade 
criada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee) com o intuito de promover o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação nas empresas do setor eletroeletrônico, visando melhorar a 
competitividade sistêmica em nível nacional e internacional. 

Título: Bicicleta, carro e caminhada vencem o ônibus 
em Desafio Intermodal
Veículo: Gazeta do Povo – Vida e Cidadania 
Data: 18/09/2015
Resumo: O desafio foi organizado pelo programa Ciclovida da 
Universidade Federal do Paraná em parceria com a prefeitura de 
Curitiba e os Institutos Lactec. A partida ocorreu no Centro Politécnico 
da UFPR. Dali, os participantes poderiam fazer qualquer itinerário 
até um ponto intermediário, na UTFPR, na Avenida Silva Jardim, e a 
chegada foi na Praça Santos Andrade.

Título: Inovação em tempos de crise
Veículo: Rede Massa - SBT Paraná 
Data: 03/09/2015
Resumo: Os Institutos Lactec são os personagens principais dessa 
reportagem que apresenta às indústrias a possibilidade de inovar 
mesmo em tempo de retração econômica. Como exemplos disso são 
citados dois projetos: um que o Lactec desenvolveu com a Bematech, 
em tecnologia da informação, e outro, em andamento, com a Volvo, 
em eletrônica embarcada, por meio da Embrapii. 

Título: Pesquisadora dos Institutos Lactec é a 1ª 
mestre com deficiência visual do país
Veículos: G1/RPCTV, Gazeta do Povo, O Globo, TV UFPR, G1/
Extra e Sensibiliza UFF 
Data: 08/08/2015
Resumo: A pesquisadora dos Institutos Lactec Géssica 
Michelle dos Santos Pereira se tornou a primeira engenheira 
eletricista com deficiência visual do país a concluir um 
mestrado. Seu programa de pós-graduação foi o de Engenharia 
Elétrica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com uma 
dissertação que avaliou formas de aumentar a eficiência 
da energia entregue na casa das pessoas, ao menor custo 
possível para a empresa e para os consumidores.

CLIQUE E VEJA A 
NOTÍCIA NA RPCTV

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA 
NA GAZETA DO POVO

CLIQUE E VEJA A 
NOTÍCIA NO O GLOBO

CLIQUE E VEJA A 
NOTÍCIA NA TV UFPR

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA 
NO SENSIBILIZA UFF

CLIQUE E VEJA A 
NOTÍCIA NO G1/EXTRA CLIQUE E VEJA O VÍDEO

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA

CLIQUE E VEJA O VÍDEO

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/curitiba/v/homem-com-deficiencia-visual-e-exemplo-de-superacao/4384894/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/curitiba/v/homem-com-deficiencia-visual-e-exemplo-de-superacao/4384894/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/engenheira-do-pr-e-a-1-mestre-com-deficiencia-visual-do-pais-40nzs107thfn8ernv4lgxg8gk
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/engenheira-do-pr-e-a-1-mestre-com-deficiencia-visual-do-pais-40nzs107thfn8ernv4lgxg8gk
http://oglobo.globo.com/brasil/paranaense-sera-primeira-deficiente-visual-do-brasil-defender-tese-de-mestrado-em-engenharia-eletrica-17010160
http://oglobo.globo.com/brasil/paranaense-sera-primeira-deficiente-visual-do-brasil-defender-tese-de-mestrado-em-engenharia-eletrica-17010160
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/engenheira-eletricista-e-a-primeira-pessoa-com-deficiencia-visual-a-defender-mestrado-na-area-no-brasil/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/engenheira-eletricista-e-a-primeira-pessoa-com-deficiencia-visual-a-defender-mestrado-na-area-no-brasil/
http://sensibilizauff.com/2015/07/30/paranaense-sera-primeira-deficiente-visual-do-brasil-a-defender-dissertacao-de-mestrado-em-engenharia-eletrica/
http://sensibilizauff.com/2015/07/30/paranaense-sera-primeira-deficiente-visual-do-brasil-a-defender-dissertacao-de-mestrado-em-engenharia-eletrica/
http://extra.globo.com/noticias/brasil/paranaense-sera-primeira-deficiente-visual-do-brasil-defender-tese-de-mestrado-em-engenharia-eletrica-17010089.html
http://extra.globo.com/noticias/brasil/paranaense-sera-primeira-deficiente-visual-do-brasil-defender-tese-de-mestrado-em-engenharia-eletrica-17010089.html
https://www.youtube.com/watch?v=7EiLSVpqLi0&feature=player_embedded
http://www.abinee.org.br/cgi-new/listnews.cgi/mostra
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/bicicleta-carro-e-caminhada-vencem-o-onibus-emdesafio-intermodal-f4pphfm5k2d0kj165n6azbf10
https://www.youtube.com/watch?v=lBn1Q9701hE
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Título: Lâmpadas incandescentes não serão mais vendidas 
no mercado brasileiro
Veículo: RPCTV – Bom Dia Paraná 
Data: 01/07/2015
Resumo: Em entrevista ao vivo, o gerente da Divisão de Fomento 
e Inovação dos Institutos Lactec, José Mário Moraes e Silva, fala 
sobre a saída das lâmpadas incandescentes do mercado e faz 
comparações da eficiência energética entre essas em comparação 
com as lâmpadas LED. A gravação foi feita no Laboratório de 
Luminotécnica, na unidade LAC.

Título: Programa Transitando
Veículo: Rede Mercosul - Record News Paraná
Data: 28/05/2015
Resumo: O pesquisador Eliseu Esmanhoto, dos Institutos 
Lactec, fala sobre emissões veiculares e seu impacto na 
qualidade do ar na cidade de Curitiba.

“A melhoria dos combustíveis e das tecnologias dos novos veículos, com a vinda da injeção 
eletrônica e dos catalisadores, já melhoraram muito a emissão, tanto de veículos pesados, como de 

leves. [...] Curitiba tem uma emissão estritamente veicular.”

Título: Arquitetos de Curitiba criam casa sustentável a 
partir da energia solar
Veículo: RPCTV - Paraná TV 1ª Edição
Data: 26/06/2015
Resumo: Os Institutos Lactec foram personagens do episódio 
sobre energia solar da série de reportagens Energia Viva da RPCTV. 
Com mais de seis minutos, a produção apresentou tecnologias, 
tendências e preocupações do setor quando o tema é o sol. Além 
desses episódios, outros foram produzidos sobre fontes de geração 
de energia elétrica como o vento, o sol, o biogás e a biomassa.

“Em um dos projetos, eles criaram capacitores para carregar aparelhos eletrônicos com energia 
solar. [...] Outro projeto desenvolvido no Lactec é o girassol. Diferente dos painéis, esse aparelho não 

converte a luz do sol em energia elétrica, ele coleta a luz solar e a transporta direto para dentro de um 
ambiente por meio de fibras ópticas”. 

“O que isso interessa para o consumidor? Ele consegue substituir a sua lâmpada [incandescente] de 
60W por uma lâmpada [LED] de 10W, sem perder qualidade de iluminação dentro da sua casa”.

Título: Lâmpadas amarelinhas aos poucos deixam pratelei-
ras de todo o Brasil
Veículo: TV Educativa do Paraná
Data: 02/07/2015
Resumo: Em entrevista à TV Educativa, o técnico do Laboratório de 
Luminotécnica dos Institutos Lactec, Guilherme Petters de Carvalho, 
comenta sobre as diferenças de eficiência energética entre 
lâmpadas incandescentes e LED, e afirma que as incandescentes, 
por possuírem uma tecnologia muito antiga, estão aquém das 
necessidades atuais do mercado energético. 

“Os testes mostram que uma incandescente, ligada 6 horas por dia, gasta quase 11 kW ao mês, o que 
equivale a R$ 7,00. A LED, ligada pelo mesmo período, gasta 1 kW/mês, ou seja, R$ 0,83”.

CLIQUE E VEJA O VÍDEO

CLIQUE E VEJA O VÍDEO

CLIQUE E VEJA O VÍDEO

CLIQUE E VEJA O VÍDEO

http://www.e-parana.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=16192# 
http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-pr/videos/t/edicoes/v/lampadas-incandescentes-nao-serao-mais-vendidas-no-mercado-brasileiro/4290312/
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/arquitetos-de-curitiba-criam-casa-sustentavel-partir-da-energia-solar.html
https://www.youtube.com/watch?t=84&v=LSoHVcWsWtg
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Título: Lactec é o maior gerador no Paraná
Veículo: Bem Paraná - Tecnologia
Data: 12/02/2015
Resumo: Matéria desenvolvida pela assessoria de imprensa 
dos Institutos Lactec e que foi reproduzida pelo jornal Bem 
Paraná. Os Institutos Lactec são o maior microgerador de 
energia solar no Paraná, segundo os dados do Banco de 
Informações de Geração (BIG) da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), de fevereiro de 2015.

“A instalação fica na cobertura de um dos estacionamentos dos Institutos Lactec, em que 132 
painéis fotovoltaicos substituem o telhado original”.

Título: Novas iniciativas reforçam ecossistema de 
inovação
Veículo: Gazeta do Povo – Tecnologia
Data: 29/03/2015
Resumo: Tomando como tema o cenário de desaceleração e 
resultados desanimadores para os mais variados setores, os 
Institutos Lactec são citados entre as instituições paranaenses 
que têm firmado parcerias para desenvolver ações voltadas à 
inovação.

“O Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento (Lactec) fechou um contrato 
de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com a 

Embrapii no início deste ano para um projeto de 
eletrônica embarcada que envolve caminhões 

da Volvo que atuam na área agrícola.”

O conhecimento produzido pelos pesquisadores e técnicos dos Institutos Lactec é levado à sociedade em forma de 
capacitação. Compartilhar informações qualificadas e atualizadas faz parte da missão da área de formação profissional da 
instituição, que compreende o mestrado profissional, os cursos técnicos e os seminários e palestras sobre os mais variados 
temas.

MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
O Programa de Mestrado Profissional 
em Desenvolvimento de Tecnologia dos 
Institutos Lactec, em parceria com o 
Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), 
em Curitiba, e com a Faculdade Cidade 
Verde (FCV), em Maringá, está há 11 
anos no mercado, e iniciará, em 2016, a 
sua 10ª turma. O mestrado é multidisci-
plinar, com linhas de pesquisa em gera-
ção e transferência de tecnologia, meio 
ambiente e desenvolvimento, sistemas 
energéticos convencionais e alternati-
vos e tecnologia de materiais. Ao todo, 
já foram encerradas seis turmas, sendo 
que três estão em andamento. A última delas, que acaba de ser formada por meio do processo seletivo, terá sua 
aula inaugural em fevereiro do próximo ano.

Como incentivo ao relacionamento com a comunidade, o mestrado também oferta quatro bolsas de estudos, 
sendo duas delas pelo Instituto de Engenharia do Paraná e duas pelos Institutos Lactec. Essa ação estimula o 
aprimoramento e a conquista de mais dissertações, para somar às 150 já defendidas, contribuindo significativa-
mente com o desenvolvimento técnico e científico do país.

CAPACITAÇÃO

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA

CLIQUE E VEJA A NOTÍCIA

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/novas-iniciativas-reforcam-ecossistema-de-inovacao-9hnkwq5bvzgveo6wgojbpkzde?ref=editoria-gg 
http://www.bemparana.com.br/noticia/372097/lactec-e-o-maior-gerador-no-parana 


36 Relacionamento

INSTITUTOS LACTEC

RELACIONAMENTO
COM OS EMPREGADOS
CAFÉ COM O PRESIDENTE

O Café com o Presidente é um projeto iniciado em 2014 por iniciativa do diretor presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fer-
nando Vianna. Ele visa aproximar empregados da diretoria e estimular a apresentação de boas ideias e melhores práticas 
empresariais. Em 2015, foram cinco edições do encontro, em que participaram 30 colaboradores, apresentando cerca de 
30 sugestões e alternativas que podem ser transformadas em resultados positivos a todos que trabalham na instituição. 
Confira alguns dos atendimentos realizados por sugestão dos colaboradores.

CURSOS
Os Institutos Lactec promoveram 35 cursos técnicos ao longo de 2015, ca-
pacitando 349 profissionais do setor elétrico. Entre eles, estão empregados 
dos Institutos Lactec e da Companhia Paranaense de Energia (Copel). Ao 
todo, foram 768 horas de aula, realizadas tanto nas estruturas dos Insti-
tutos Lactec como in company. Dos cursos in company, foram ofertados 
os temas proteção e seletividade, identificação e adequação de vasos de 
pressão enquadrados na NR 13, sistemas de aterramento, transformadores 
e disjuntores e subestações isoladas a SF6. Destaque para a contratação 
de três deles pela companhia nacional de eletricidade de Moçambique, que 
voltou ao Brasil com seus profissionais para dois treinamentos e receberam 
a equipe técnica, na África, para promoção do terceiro deles.

35 
cursos 

ofertados

768 
horas de 

aula

349 
alunos 

capacitados

8
cursos in 
company

EVENTOS E SEMINÁRIOS 

Em 2015, os Institutos Lactec realizaram, por meio do Comitê Técnico Científico e da Divisão de Tecnologia da 
Informação, dois seminários internos, palestras nacionais e internacionais e dois workshops. Foram eles:

Palestra com o brasileiro Prof. Dr. Luiz Wrobel, sobre o Instituto de Materiais e Manufatura da Universidade 
de Brunel, de Londres;

Palestra  com o alemão Prof. Dr. Peter Hartlmüller sobre Trends for flight control computers to be used in 
UAVs operating in civil airspace;

Seminário Interno sobre Instrumentação;

Seminário Interno sobre Modelagem Computacional e Simulação; 

Palestras em comemoração ao Dia Mundial da Usabilidade com workshops sobre Field Survey: Design 
Thinking Step 1, com Renata Zilse Borges, e Mix de Técnicas de Pesquisa em UX e Métodos Ágeis, com 
Christiane Melcher.
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Apresentação das áreas 

Um pedido antigo dos colaboradores e que é recorrente no Café com o Presidente são mecanismos para promover maior 
interação entre as unidades e as áreas dos Institutos Lactec. Após a mudança da marca, em 2014, muito da comunicação 
visual, da disseminação de informações e da forma de comunicar propiciou maior aproximação entre os departamentos. 
Mas ainda faltava uma ação física que resultasse em maior diálogo entre todos. Foi por isso que o evento Workshop das 
Áreas foi criado pela Divisão de Marketing e Gestão de Relacionamento. Com seis encontros matinais, realizados sema-
nalmente, ele apresentou as atividades realizadas e possibilidades de interação entre os departamentos. As apresentações 
foram gravadas e estarão disponíveis na Intranet dos Institutos Lactec para todos os colaboradores. 

03/09 – Comercial e gerenciamento de projetos 
10/09 – Mecânica, emissões veiculares e química
17/09 – Meio ambiente, geossoluções e hidráulica
24/09 – Tecnologia da informação e sistemas elétricos
01/10 – Ensaios elétricos e estruturas civis
08/10 – Embrapii, eletrônica, cursos e mestrado 

Incentivo à prática de esporte e interação entre empregados 

A Divisão de Recursos Humanos intensificou o contato com parceiros para oferecer opções 
vantajosas de atividades ligadas à qualidade de vida. Além disso, uma ação da Divisão de 
Marketing e Gestão de Relacionamento promoveu a interação entre funcionários que praticam 
atividades físicas para que informassem as datas e os horários dos esportes praticados, ou  
para que formassem grupos e equipes para práticas independentes em parques e associações. 
As atividades informadas pelos colaboradores são de um grupo de caminhada com o pessoal 
da Tecnologia da Informação, caminhadas da natureza nos finais de semana, grupo de corrida 
da Associação Copel e aulas de Zumba e CrossFit na academia conveniada SpaceGym.

Flexibilização do horário de trabalho 

Atendendo ao pedido de alguns funcionários, a diretoria optou por flexibilizar os horários fixos 
de expediente para entrada, almoço e saída. Com isso, os funcionários conseguem planejar 
melhor seus horários, seja aproveitando o início da manhã para a prática de atividades físicas, 
ou até mesmo a saída até às 19h em busca de um escape ao trânsito do horário do pico. 

Expediente de 8 horas diárias, podendo ser realizado com as seguintes opções:
Entrada: entre 7h30 e 9h
Almoço: entre 11h30 e 14h
Saída: entre 17h e 19h

Materiais para vendas: a Divisão de Marketing e Gestão do Relacionamento lançou uma 
série de materiais de divulgação, ao longo dos anos de 2014 e 2015, para fomentar as vendas 
dos Institutos Lactec. Todos eles foram disponibilizados na Intranet para download. Após os 
pedidos apresentados no Café com o Presidente, houve uma maior divulgação desse trabalho, 
nos murais, e-mails institucionais e, inclusive, incluindo essa propaganda em campanhas nas 
proteções de tela dos computadores dos colaboradores. 

Projetos e documentos para clientes no site: O local chamado de Área Restrita foi melhor 
divulgado entre os colaboradores. Esse é um espaço já disponível para entrega de relatórios 
e apresentação dos acompanhamentos administrativos dos projetos de alguns clientes e que 
poderá incluir os demais clientes para que recebam acesso à página, excluindo a necessidade 
de envio de materiais para e-mails específicos.

Divulgação de artigos publicados: o fomento desse aprimoramento também tem espaço 
dedicado no site dos Institutos Lactec para toda a comunidade. Os pesquisadores que 
possuem pesquisas e artigos podem solicitar sua inclusão e divulgação na página para a 
Divisão de Marketing e Gestão de Relacionamento.

Ampliação dos canais de comunicação, divulgação e contato com clientes  



APRIMORAMENTO
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COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO
Por ser parte de uma instituição privada, que depende de uma inserção técnica assertiva no mercado, o Comitê Técnico 
Científico dos Institutos Lactec mantém, desde 2008, atividades periódicas de incentivo ao aprimoramento e inserção 
acadêmica: 

Organização das linhas e grupos de pesquisa, considerando as diretrizes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ);

Acompanhamento da estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, ditada pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), assessorando a diretoria em assuntos científicos e tecnológicos relevantes. 

Essas atividades são essenciais para os Institutos Lactec devido à dinâmica evolução tecnológica, obrigando as instituições 
de pesquisa a revisar frequentemente seu portfólio a fim de evitar a obsolescência.

Em 2015, o CTC teve um papel estratégico em apoio aos Institutos Lactec e ao mestrado profissional da instituição. 
A equipe mapeou e reenquadrou os produtos tecnológicos gerados conforme os padrões de metodologia de avaliação 
exigidos pelo CNPQ - via Plataforma Lattes -, orientando os pesquisadores em sua revisão. Entre os principais produtos 
carentes de atualização estavam: a produção de manuais e normas, a emissão de laudos técnicos, a publicação de artigos 
em eventos e revistas e a produção de relatórios de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Como resultado, a 
publicação bibliográfica - total cadastrada no portal - apresentou um incremento de cerca de 20% no biênio 2013-2014; já 
a produção técnica, apresentou um acréscimo médio de 124%, passando de 58 para 130 produtos. 

PATENTES
O registro de patentes é uma das formas de apresentar à sociedade a capacidade técnica dos Institutos Lactec e comprovar 
seu potencial inovador. O quadro de acompanhamento de dados de patentes, apresentado a seguir, reflete números positivos, 
com crescimento em número de patentes depositadas e concedidas em 2015.  

PATENTES DOS INSTITUTOS LACTEC
2014* 2015*

Patentes concedidas (carta patente)

Patentes depositadas

Marcas concedidas

Marcas depositadas

Desenhos industriais

Registro de software

6

48

5

6

8

9

11

102

6

6

12

9

Entretanto, nesses números não foram consideradas as patentes depositadas em nome de terceiros como titulares associadas 
aos projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D); bem como, excluem os depósitos que tiveram arquivamento solicitado, 
ao longo dos anos, devido à morosidade do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) na análise dos pedidos de 
patentes. 

* Valores acumulados até o ano indicado
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PRÊMIOS
PRÊMIO SAE BRASIL - SUSTENTABILIDADE

Os pesquisadores Luiz Carlos Daemme e Rodrigo Soares 
Ferreira defenderam o artigo Particulate matter emissions 
from a flexful gasoline direct injection vehicle, durante o 24º 
Congresso Internacional SAE Brasil, vencendo o Prêmio 
SAE Brasil em Sustentabilidade. Essa é uma das três 
categorias premiadas pelo congresso, que é reconhecido 
como o maior evento do setor automotivo no país. Também 
são autores do trabalho Renato Arruda Penteado, Daniel 
da Silva Costa, Marcelo Risso Errera e Luiz Henrique Cruz 
Vilar.

O projeto testou veículos com uma nova tecnologia de 
injeção direta de combustível no motor, verificando os 
níveis e a composição das emissões de material particulado 
resultantes do processo de combustão. A pesquisa foi 
inovadora por testar o primeiro veículo com injeção direta e 
sistema flex fuel de série. Os combustíveis testados foram 
o etanol e a gasolina e os resultados mostraram que, em 
alguns casos, as partículas geradas são tão pequenas – 
na ordem de nanômetros – que podem ser prejudiciais à 
saúde, na medida em que são mais facilmente absorvidas 
pelo organismo.

XXIII SNPTEE 

Quatro projetos dos Institutos Lactec foram premiados entre os melho-
res trabalhos apresentados durante o Seminário Nacional de Produção 
e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE), realizado em Foz do Igua-
çu – PR, de 18 a 21 de outubro, no Hotel Rafain Convention. Ao todo, 
os pesquisadores dos institutos apresentaram 15 trabalhos técnicos no 
SNPTEE sobre temas nas áreas de materiais, química, mecânica, siste-
mas e ensaios elétricos.

1º lugar no Grupo de Estudo de Comercialização, Economia e 
Regulação de Energia Elétrica (GCR)
Simulação de leilões multiprodutos considerando os atributos das fon-
tes de expansão - Institutos Lactec e PSR

1º lugar no Grupo de Estudo de Transformadores, Reatores, Ma-
teriais e Tecnologias Emergentes (GTM)
Estudo de caso de diagnóstico de transformador de potência através de 
SFRA em equipamento energizado – Institutos Lactec, Copel e UFPR

2º lugar no Grupo de Estudo de Produção Térmica e Fontes não 
Convencionais (GPT)
Extensão da vida útil de baterias de sistema fotovoltaico submetidas a 
ciclos em estado parcial de carga e recarga pulsada – Institutos Lactec

3º lugar no Grupo de Estudo de Sistemas de Informação e Tele-
comunicação Para Sistemas Elétricos (GTL) 
Nova metodologia proposta para ensaios de fluência em cabos OPGW 
–  Institutos Lactec, FDTE e Furukawa

Luiz Carlos Daemme

Rodrigo Soares Ferreira
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PRÊMIO IEL DE ESTÁGIO

Os Institutos Lactec venceram as duas categorias em que 
concorriam no Prêmio IEL de Estágio 2015: Empresa 
Destaque de Médio Porte e Estagiário Destaque. Esse 
último, com o projeto do estudante de Engenharia Mecânica, 
Gustavo Sevalho Corção. Ele é estagiário do pesquisador 
Rodolpho Vaz, da Divisão de Sistemas Mecânicos dos 
Institutos Lactec, na unidade Leme. Com a premiação, 
Gustavo levou para casa um prêmio de R$2.000,00, troféu, 
certificado e uma bolsa de estudos IEL.

CAMPEÃS DA INOVAÇÃO 

Já tem se tornado rotina: todo início de ano os Institutos 
Lactec figuram entre as 50 empresas Campeãs da Inovação 
do Sul do Brasil. Esse ano, na categoria Educação, foi a 
5ª colocada; e a 35ª no ranking geral. Além da divisão em 
categorias, o ranking trouxe seis diferenciais competitivos, 
entre os quais os institutos ficaram em 2º lugar na Atitude – 
que mensura o quanto a empresa percebe o tema inovação 
e o processo que adota para conscientização de seus 
funcionários. A gerente da Divisão de Marketing e Gestão 
de Relacionamento, Luciana Camargo, recebeu a premiação 
em nome dos Institutos Lactec, na cerimônia realizada na 
Tecnopuc, em Porto Alegre-RS.

TECNOLÓGICA DESTAQUE – FÍSICA 

O Dia da Indústria, comemorado nacionalmente em 25 de maio, foi celebrado na UTFPR com a 
entrega da premiação Tecnológica Destaque aos profissionais e organizações que se destacaram 
como agentes sociais na interação do mundo empresarial com o ambiente acadêmico. Os 
Institutos Lactec foram premiados pelo departamento acadêmico de Física, devido aos projetos 
conjuntos e a interação de longa data. Quem recebeu a premiação em nome dos Institutos Lactec 
foi o pesquisador Vitoldo Swinka Filho, que participou dos projetos conjuntos com a instituição 
de ensino. 

VII CITTES

O pesquisador dos Institutos Lactec Guilherme Rachele Hernaski 
foi premiado com uma Menção Especial pelo projeto Cabeça de 
Série - Metodologia e Ferramental para a Substituição de Cabos 
Aéreos Energizados, da concessionária Coelba. Ele foi um dos 
cinco melhores trabalhos apresentados durante o congresso 
Trabajos con Tensión y Seguridad en Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica y Mantenimiento sin Tensión de Instalaciones 
de AT, realizado em setembro, na Argentina. 
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SELO PROCEL* 

A edição comemorativa de 20 anos do Selo Procel de Economia de Energia premiou 
os Institutos Lactec pelo trabalho desenvolvido em eficiência energética. Os destaques 
foram os ensaios de concessão do Selo Procel para equipamentos de iluminação reali-
zados pelo instituto. Com duas décadas de história, o selo estimula o desenvolvimento 
de equipamentos cada vez mais sustentáveis. Em 2013, a economia de energia girou 
em torno de 9,5 bilhões de kWh.

PRÊMIO SEBRAE MINAS DESIGN*

Jéssica Dudyk, Regiane Friedemann, Vanessa Dantas Ma-
cedo e Caio Marcio Almeida e Silva foram os grandes ven-
cedores do Prêmio Sebrae Minas Design, no setor Design 
de Impacto Social na categoria profissional, com o projeto 
Caça Talentos. Eles são membros da equipe que atua com 
design e experiência do usuário, na Divisão de Tecnologia 
da Informação dos Institutos Lactec. Na categoria em que 
eles concorreram, 11 projetos foram inscritos e apenas qua-
tro foram finalistas.

V ENCONTRO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA*

O trabalho Avaliação da qualidade de água do Rio Tibagi, na 
região do reservatório da UHE Mauá, antes e após o repre-
samento, com base em estatística descritiva foi premiado 
com o 1º lugar geral entre os projetos apresentados no V 
Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade 
Positivo, em outubro de 2014. As alunas Fabiana Sotto-
maior e Juliane Knopik foram orientadas pela pesquisadora 
Nicole Arruda, que também é professora na universidade, 
do curso de graduação em Ciências Biológicas. Os dados 
utilizados na pesquisa são provenientes de trabalhos reali-
zados nos Institutos Lactec.

APRIMORAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO
Entre as práticas de aprimoramento observadas entre os colaboradores dos Institutos Lactec estão atividades como a do-
cência, a participação em eventos técnicos, a publicação de artigos e a continuidade nos estudos, seja pelo envolvimento 
em cursos acadêmicos, técnicos ou de curta e média duração. 

* Prêmios recebidos no final de 2014 e que não foram incluídos no relatório de gestão do ano anterior.



43Aprimoramento

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

DOCENTES

Por seu perfil voltado à pesquisa e ao desenvolvimento técnico e científico do país, muitos dos pesquisadores dos Institutos 
Lactec atuam em instituições de ensino como professores, desde cursos técnicos até o doutorado. São 43 profissionais em 
12 instituições de ensino. 

DISCENTES

O constante aperfeiçoamento do quadro técnico dos Institutos Lactec, reflete seu compromisso com a ciência, a tecnologia e 
a inovação. Em 2015, são 66 profissionais que estão nas salas de aula, buscando sua capacitação em cursos de graduação 
e pós-graduação, em 14 instituições de ensino. 

25 
professores de 

graduação

9
professores de 
pós-graduação

9
professores de 
cursos técnicos 

4 
pós-graduações

16
doutorados

17
mestrados

29
graduações

CURSOS E TREINAMENTOS

O aperfeiçoamento não se limita à academia.  Cursos e treinamentos de curta e média duração também completam o ensino 
permanente dos colaboradores dos Institutos Lactec. São cursos obrigatórios, como os de normas regulamentadoras – com 
destaque para as NR 10, NR 33 e NR 35 –, cursos e treinamentos técnicos ou aprendizados voltados ao gerenciamento de 
projetos, a partir de uma parceria com a EUAX, que é especialista em Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM). Ao 
todo, foram qualificados 232 profissionais dos Institutos Lactec, sendo 31 deles nos cursos promovidos em conjunto com 
a EUAX. Confira os temas dos cursos em que os colaboradores participaram em 2015: 

Preparatório para Certificação PMP®/CAPM® | Gerenciamento de Projetos | Microsoft Project
Gestão de Performance com Indicadores (KPIs) | Gestão de Processos com Modelagem BPMN

Cálculo de curto-circuito em sistemas de potência | Diagnósticos e ensaios em transformadores – Prático
Conexão de Consumidores com Geração Própria à Concessionária | Operador de empilhadeira | NR 10
Desenvolvimento de modelos de componentes para uso em simulações com o ATP | NR 33 | RTC-Tools

Formação de auditores internos com interpretação dos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
Manutenção em comutador de derivação em carga – Prático | Operador de ponte rolante | NR 35

Noções Básicas sobre óleo mineral isolante e procedimentos de coleta | NR 10 SEP | Ecobatímetro e RTK
Meteorologia por satélite: imagens, produtos e aplicações | Concreto Protendido - Software ADAPT 

Parâmetros Analíticos para a Avaliação de Poluentes Ambientais | Pré-Fabricação em Concreto
Princípios de Ecotoxicologia e Avaliação de Poluentes | Toxicidade Química da Água e dos Efluentes

Modelagem Ambiental Aplicada – SisBaHiA | Modelagem de dispersão atmosférica - AERMOD
Mapeamento de perigo de inundação com modelagem hidrológica (HEC-HMS) e hidrodinâmica (HEC-RAS)

Vibrações Eólicas em LT | Operação, Calibração e Download de Dados de Sondas Série 6 YSI
Prevenção de acidentes e manejo de animais peçonhentos | Delft-FEWS 

Obs.: A presença dos colaboradores dos Institutos Lactec em atividades de docência e discência, presentes nos quadros acima, se refere 
às informações declaradas pelos departamentos e que podem não constar na Divisão de Recursos Humanos pela falta de envio dos 

documentos comprobatórios para registro no sistema.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

VIII CITENEL E IV SEENEL 

Em busca de seu aprimoramento, os colaboradores dos Institutos Lactec também estiveram presentes em mais de 65 
eventos ao longo de 2015. Entre eles, alguns de importância estratégica para os departamentos; outros, essenciais ao bom 
relacionamento com seus clientes, visando fortalecimento e expansão. Confira alguns desses destaques a seguir; e na 
sequência, a lista completa de participações, dividida entre eventos nacionais e internacionais.   

Os Institutos Lactec participaram do VIII Citenel e do IV  
Seenel, eventos bianuais que discutem inovação e eficiên-
cia energética no setor elétrico. Este ano, o Citenel foi rea-
lizado na Costa do Sauípe, na Bahia, de 17 a 19 de agosto, 
e o SNPTEE, realizado em Foz do Iguaçu, de 18 a 21 de 
outubro. Durante o Citenel, algumas ações institucionais 
foram realizadas. A mais importante delas foi a presença 
do diretor de Operações Tecnológicas, Lauro Elias Neto, no 
painel de discussão com o tema Novas Propostas para a 
Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação no Setor Elétrico 
- Resultados e Perspectivas do Programa P&D Aneel. Além 
dele, estavam presentes Nelson Fonseca Leite (Abradee), 
Marcos Vinícius de Souza (Secretaria de Inovação-MDIC) 
e Máximo Luiz Pompermayer (Aneel). O mediador da mesa 
foi o diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi Ramacciotti. No estande institucional, os convidados foram 
recepcionados com biscoitos da sorte - que continham mensagens positivas para os negócios - e um painel interativo de 
fotografias inspirando os participantes a serem inovadores por natureza ao lado dos Institutos Lactec. A equipe presente 
também estava uniformizada com uma camisa azul disponibilizada para o evento.

FIEE, NI DAYS E NI WEEK

Os Institutos Lactec participaram de três eventos estraté-
gicos com a National Instruments, em 2015. Foram a Fei-
ra Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e 
Automação (FIEE), em São Paulo, e os eventos promovi-
dos pela própria NI: o NI Days, também em São Paulo; e o 
NI Week, nos Estados Unidos. Durante o FIEE, os institu-
tos tiveram espaço no estande da NI para apresentar seus 
projetos e fazer contato comercial. Além disso, o pesqui-
sador Lourival Lippman palestrou sobre Rede Mesh: uma 
alternativa para Internet das Coisas – IoT. Nos NI Days 
e NI Week, pesquisadores, equipe comercial e diretoria 
marcaram presença, estreitando seu relacionamento com 
a empresa e os clientes para os quais presta atendimento 
por meio das soluções da NI. 

Os Institutos Lactec são parceiros estratégicos da National Instruments com nível Silver, 
fazendo parte do Alliance Partner Network. Esse é um programa da NI que conta com a 
participação de mais de 900 empresas independentes em todo o mundo, fornecendo aos 
engenheiros soluções completas e produtos de alta qualidade, com base no conceito de 
projeto gráfico de sistemas. Dentro dos Institutos Lactec há um grupo técnico que discute 
as parcerias e faz o acompanhamento dos projetos desenvolvidos junto da NI.
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FÓRUM DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Promovido pela Automotive Business, o Fórum da Indústria 
Automobilística contou com a presença dos Institutos Lactec 
na aproximação com presidentes, diretores, gerentes e as 
equipes das áreas comercial, vendas e marketing, compras e 
engenharia e planejamento e operações. Por meio de uma cota de patrocínio, folderes foram distribuídos durante o evento 
apresentando pesquisas, serviços e ensaios que os Institutos Lactec ofertam ao setor automotivo. 

FENIBAT

Realizado bianualmente, a Feira Nacional e Internacional de Baterias de 
Chumbo (Fenibat) de 2015, contou com a presença dos Institutos Lactec 
por meio do Departamento Comercial e do pesquisador Patricio Rodolfo 

Impinnisi, que palestrou sobre os ensaios feitos em baterias para atendimento das acreditações do Inmetro e outros testes 
convencionais. No evento, a equipe fez contato com as empresas do setor e estreitou o relacionamento com clientes e 
fornecedores do segmento.

RIO PIPELINE

Em sua 10ª edição, a Rio Pipeline Conference & Exposition discutiu o tema Dutos submarinos: 
um importante papel no desenvolvimento do pré-sal. Os Institutos Lactec estiveram presentes com 
foco estratégico no fortalecimento do seu relacionamento com a Petrobras, apresentando uma 
visão completa do portifólio de pesquisas e serviços. Na oportunidade, também apresentaram o 
instituto a fornecedores industriais e internacionais de dutos para possíveis prestações de serviços 
nas áreas de estruturas civis, materiais e mecânica.

GEOSUL

Organizado pela Associação Brasileira de Mecânica dos 
Solos e Engenharia Geotécnica, o X Simpósio de Prática 
de Engenharia Geotécnica da Região Sul (Geosul), contou 
com a presença de diversos pesquisadores dos Institutos 
Lactec. Eles apresentaram trabalhos técnicos e realizaram 
um ensaio de campo de prova de carga em placa. O evento 
ocorreu em Maringá, em setembro, e discutiu temas como 
fundações, investigação geotécnica, geotecnia ambiental, 
estrutura de contenção, geotecnia de taludes e encostas, 
geotecnia e infraestrutura rodoviária. 

SBRH

Pesquisadores dos Institutos Lactec também estiveram 
presentes no XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 
realizado no final de novembro desse ano. O maior evento 
nacional na área de recursos hídricos apresentou debates 
desafiadores, com um apelo à união da ciência, tecnologia, 
política e programas de governo em busca da conservação 
dos recursos hídricos e da sustentabilidade do país. 
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NACIONAIS
Em 2015, os Institutos Lactec estiveram presentes em 50 eventos nacionais, em que estreitaram seu relacionamento com 
clientes e a comunidade científica, apresentaram sua produção técnica e aprimoraram seus conhecimentos sobre os assuntos 
com os quais desenvolvem suas atividades diárias.  

Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica (Citenel)

ABM Week

Água e Desenvolvimento Sustentável: Enfrentando a Crise

Área Biomédica

Automotive Business

Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos (Coteq)

Congresso Brasileiro do Concreto

Congresso Brasileiro de Polímeros

Congresso SAE Brasil

Congresso Nacional de Botânica

Estratégias de Marketing – Amcham

Desafio Intermodal

Ecotoxicidade Aquática

Duke Energy

Emissões de Estações de Tratamento de Resíduos

Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais

Encontro Paranaense de Malacologia (Epram)

Energia da Cidade do Futuro CPFL

Feira da Indústria Eletroeletrônica (FIEE)

Evento de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico (EINT)

Monitoramento da Qualidade do Ar

Feira do Construtor

Macroinvertebrados Aquáticos de Ambientes Límnicos

Feira da Indústria Metal Mecânica (Expomac)

Neuromarketing – Amcham

Gestão da Qualidade do Ar

Mundogeo Connect

Feira Nacional e Internacional de Baterias de Chumbo (Fenibat)

NI Days

Protocolo de Monitoramento de Fauna Atropelada e Uso do Sistema Urubu

Reunião Técnica de Estudos Ambientais

Rio Pipeline

Seminário Copel de Sustentabilidade

Seminário de Eficiência Energética no Setor Elétrico (Seenel)

Seminário Interno de Modelagem Computacional e Simulação

Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE)
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Simpósio de Prática de Engenharia Geotécnica da Região Sul (Geosul)

Seminário sobre Melhoria do Desempenho dos Empreendimentos de Habitação de Interesse Social

Simpósio de Eficiência Energética

Simpósio Internacional de Reuso da Água

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva

Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente

Smart Energy

Smart Utility

UTC América Latina

Vibrações Eólicas em Cabos Aéreos de Linhas de Transmissão

Wind Power Brasil

Workshop do Projeto P&D Aneel 6491-0227-2011

Workshop do Projeto P&D GT 499

INTERNACIONAIS
Os Institutos Lactec participaram de 17 eventos internacionais em 2015, marcando presença em países como Estados 
Unidos, Suécia, Alemanha, Portugal, África do Sul, Uruguai, Colômbia e Argentina. 

DevCon

Congresso Internacional sobre Trabajos con Tensión y Seguridad en 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y Mantenimiento sin 
Tensión de Instalaciones de AT (CITTES)

Desenvolvimento Volvo

Binary International Alumni Expert Seminar on “Risk management 
towards climate phenomena and land use change strategies to improve 
social resilience in Latin America”

Innovative Smart Grid Technologies Conference Latinamerica (ISGT)

Congresso Latino-Americano de Patologia da Construção

Encuentro Regional Iberoamericano de Cigré (Eriac)

Congresso e Mostra Internacionais SAE Brasil de Tecnologia da 
Mobilidade

InterGeo

International Conference on Optical Fibre Sensors (OFS24)

International Symposium on Ligthning Protection (SIPDA)

International Thermal Spray Conference (ITSC)

NI Week

Second International Dam World Conference

Summer Workshop in Reservoir Management, GHG Emissions and 
Measurement Techniques. part of the BWS plus-project German-
Brazilian Reservoir Management Group

Anaheim, Estados Unidos

Buenos Aires, Argentina

Gothemburg, Suécia

Bogotá, Colombia

Montevideu, Uruguai

Lisboa, Portugal

Puerto Iguazu, Argentina

São Paulo, Brasil

Stuttgart, Alemanha

Curitiba, Brasil

Camboriú, Brasil

Long Beach, Estados 
Unidos

Austin, Estados Unidos

Lisboa, Portugal

Curitiba, Brasil

Symposium on Development of Electricity Infrastructures in Sub-
Saharan Africa (Cigré/IEC)

Workshop - International Society of Explosives Engineers

Cidade do Cabo, África do 
Sul

Porto Alegre, Brasil
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PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA
Tanto a produção bibliográfica – livros, capítulos, artigos em periódicos, trabalhos em eventos –, quanto a produção técnica 
e tecnológica – material bibliográfico ou documental, produção técnica para disseminação de conhecimento, serviços 
técnico especializados – são essenciais perante a comunidade científica para referendar o potencial inovador de uma 
instituição. Abaixo, você confere parte dessa produção, referente aos artigos técnicos que foram apresentados em eventos 
ou publicados em anais e periódicos, sejam eles nacionais ou internacionais. Ao todo, são 74 artigos publicados em 2015, 
o que representa um aumento de 10% nas publicações se comparado ao ano anterior. 

Nome DataAutores Revista/Congresso

Evolução das propriedades físicas de concreto com 
agregados sulfetados nas idades de 28 e 120 dias Outubro de 2015

Pereira, E.; Ochiliski, L. M.; 
Portella, K. F.; Bragança, 
M. O. G. P.; Oliveira, I. C.

57° Congresso 
Brasileiro do 

Concreto (Ibracon)

Ataque de matrizes cimentícias por sulfato de sódio: 
adições minerais como agentes mitigadores Julho de 2015

Hoppe Filho, J.; Souza, 
D. J.; Medeiros, M. H. F.; 
Pereira, E.; Portella, K. F.

59° Congresso 
Brasileiro de Cerâmica

Desempenho físico-químico de filmes 
hidrofóbicos de ALN e de TI nanoestruturado 
crescidos por plasma frio sobre superfícies de 
isoladores cerâmicos de porcelana tipo pino

Outubro de 2015

Mazur, M. M.; Bragança, 
M. O. G. P.; Portella, K. F.; 

Junior, S. R.; Melo, J. S. S.; 
Cerqueira, D. P.; Pianaro, S. A.

59° Congresso 
Brasileiro de Cerâmica

Modelagem dos processos de descarga em 
eletrodos de baterias de chumbo-ácido

Novembro 
de 2015Siqueira, F.; Impinnisi, P. Comsol Conference

Isolador polimérico modular: classes 15 e 34,5 kV Julho de 2015

Portella, K. F.; Munaro, 
M.; Júnior, S. R.; Silva, G. 
C.; Richart, F. S.; Chávez, 

M. A.; Pinheiro, M. J. 
C.; Cerqueira, D. P.

P&D: Revista Pesquisa 
e Desenvolvimento 

da Aneel, 2015

Postes ecológicos: concreto com fibras naturais e 
nano TIO2, anatásio - propriedades fotocatalíticas Julho de 2015

Bragança, M. O. G. P.; 
Portella, K. F.; Bronholo, J. 

L.; Bonato, M. M.; Cerqueira, 
D. P.; Santos, J. C. M.

P&D: Revista Pesquisa 
e Desenvolvimento 

da Aneel, 2015

Avaliação das normas de ensaio aplicadas na 
quantificação de PCBs em óleo isolante Março de 2015

Santosa, K.; Motta, H. N.; 
Campos, E. A.; Gulmine, 

J. V.; Munaro, M.

Química Nova, Vol. 38, 
No. 4, 471-477, 2015

Revisão de métodos e de conceitos referentes 
ao cálculo de tensões induzidas 2015Sobral, S. T.; Munhoz-

Rojas, P. E.

Revista EletroEvolução 
– Sistemas de 
Potência nº 78

Materiais para sistemas de aterramento: 
Parte 2 - Eletrodos de aterramento Fevereiro de 2015Silva, J. M. Revista Lumiére 

Electric

ARTIGOS PUBLICADOS - NACIONAIS

Protótipo de sistema de medida de corrente 
de polarização para diagnóstico da 
degradação de sistemas papel-óleo

Agosto de 2015

Silva, G. C.; Filho, V. S.; 
Junior, S. R.; Ussuna, D. 
A.; Andrade, J.; Motta, 
H. N.; Gulmine, J. V.; 

Andreolli, M. C.

P&D: Revista Pesquisa 
e Desenvolvimento 

da Aneel, 2015

Índice de impacto ambiental global 
para a implantação de PCHs Junho de 2015Bastos, L.; Miranda, T. L. G. V Reunião Técnica de 

Estudos Ambientais

Isolador polimérico modulado para a rede de 
distribuição de energia elétrica, classes 15 e 35 kV Agosto de 2015

Portella, K. F.; Munaro, M.; 
Chávez, M. A.; Júnior, S. R.; 

Silva, G. C.; Pinheiro, M. J. C.; 
Cerqueira, D. P.; Melo, J. S.

VIII Congresso de 
Inovação Tecnológica 
em Energia Elétrica 

(Citenel)
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Nome DataAutores Revista/Congresso

Discussões e reflexões sobre estimativas 
de emissões de GEE em reservatórios Agosto de 2015

Kan, A.; Lipski, B.; Polli, B. A.; 
Fernandes, C. V. S.; Krueger, 
C.; Oliva, E. V.; Esmanhoto, 
E.; Pires, G.; Saboia, J. P. J.; 
Bernardo, J. W. Y.; Santos, 

M. M. D.; Mannich, M.; 
Bocardo, P. J.; Hilgert, S.; 

Fuchs, S.; Bleninger, T.

VIII Congresso de 
Inovação Tecnológica 
em Energia Elétrica 

(Citenel)

Protótipo de sensor termosensível para diagnóstico 
de sobreaquecimento em conexões elétricas Agosto de 2015

Akishino, J. K.; Silva, G. 
C.; Filho, V. S.; Junior, S. 

R.; Cerqueira, D. P.; Rocha, 
R. M. N.; Munaro, M.

VIII Congresso de 
Inovação Tecnológica 
em Energia Elétrica 

(Citenel)

Isolador polimérico modular para a rede de 
distribuição de energia elétrica, classes 15 e 35 kV Agosto de 2015

Portella, K. F.; Munaro, M.; 
Chávez, M. A.; Júnior, S. R.; 

Silva, G. C.; Pinheiro, M. J. C.; 
Cerqueira, D. P.; Richart, F. S.

VIII Congresso de 
Inovação Tecnológica 
em Energia Elétrica 

(Citenel)

Metodologias para classificação de distintas 
regiões do estado do Paraná em termos de 
severidade da poluição e avaliação destes 
ambientes no desempenho de materiais 
de redes aéreas de distribuição

Agosto de 2015

Silva, G. C.; Munaro, M.; 
Junior, S. R.; Araujo, B. D.; 

Portella, K. F.; Brambilla, K. J. 
C.; Serta, R. G.; Esmanhoto, 

E.; Rodrigues, J. M.; Piazetta, 
K. D.; Fuchs, K.; Lima, J. P.

VIII Congresso de 
Inovação Tecnológica 
em Energia Elétrica 

(Citenel)

Desenvolvimento de isolador inteligente Agosto de 2015Loddi, T.; Silva, G. C.; 
Munaro, M.; Filho, V. S.

VIII Congresso de 
Inovação Tecnológica 
em Energia Elétrica 

(Citenel)

Sistema de supervisão e controle para 
geração distribuída com armazenamento 
de energia e veículos elétricos

Agosto de 2015

Ferronato, F. A. S.; Aoki, 
A. R.; Fonseca, A. G.; 

Heuer, F.; Siebert, L. C.; 
Riella, R. J.; Particelli, F.

VIII Congresso de 
Inovação Tecnológica 
em Energia Elétrica 

(Citenel)

Fundações superficiais - esforços adicionais de 
curto-circuito na fundação de estruturas para 
cabos de alta tensão de subestações de energia

Setembro de 2015Milléo, I. A. F.; 
Nascimento, N. A.

X Simpósio de 
Prática de Engenharia 
Geotécnica da Região 

Sul (Geosul)

Abordagem sobre a correção de área do 
corpo de prova na fase de cisalhamento 
de ensaios triaxiais CID e CIU

Setembro de 2015
Buras, M.; Silveira, R. M.; 

Pretto, J. H. F.; Wengerkiewicz, 
N.; Silva, M.; Jarenkow, G.

X Simpósio de 
Prática de Engenharia 
Geotécnica da Região 

Sul (Geosul)

Análise de estabilidade de barragem com 
propriedades definidas em laboratório Setembro de 2015

Buras, M.; Silveira, 
R. M.; Pretto, J. H. F.; 

Brockveld, C.; Furman, J.

X Simpósio de 
Prática de Engenharia 
Geotécnica da Região 

Sul (Geosul)

ARTIGOS PUBLICADOS - NACIONAIS

Fundação para transformadores de 
potência para subestações de energia Junho de 2015Milléo, I. A. F.; 

Nascimento, N. A.

VIII Seminário 
de Engenharia de 

Fundações Especiais 
e Geotecnia (Sefe)

Análise dos parâmetros de resistência 
ao cisalhamento de solos a partir 
de misturas com cimento

Setembro de 2015

Buras, M.; Silveira, R. M.; 
Pretto, J. H. F.; Favaro, 
J.; Oldra, T.; Santiago, 

A.; Tschoke. D.

X Simpósio de 
Prática de Engenharia 
Geotécnica da Região 

Sul (Geosul)
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Nome DataAutores Revista/Congresso

Avaliação da perda de consistência e do teor de ar 
incorporado de argamassas de revestimento em 
relação ao tempo de utilização no estado fresco

Abril de 2015Trevisol Jr., L. A.; Portella, 
K. F.; Bragança, M. O. G. P.

XI Simpósio Brasileiro 
de Tecnologia em 

Argamassas

Estudo comparativo entre as argamassas: 
estabilizada dosada em central, industrializada 
e produzida em obra por meio de ensaios 
físicos nos estados fresco e endurecido

Abril de 2015Trevisol Jr., L. A., Portella, 
K. F.; Bragança, M. O. G. P.

XI Simpósio Brasileiro 
de Tecnologia em 

Argamassas

Avaliação da compatibilidade de elastômeros 
comerciais com óleo mineral isolante (OMI) Outubro de 2015

Salum, A. S.; Richart, F. S.; 
Gulmine, J. V.; Calixto, V. V.; 
Adonis, N. G.; Munaro, M.

XIII Congresso 
Brasileiro de 

Polímeros (CBPOL)

A importância da correta caracterização da fluência 
em condutores elétricos e cabos OPGW e seu impacto 
sobre projetos civis de linhas de transmissão aéreas

Maio de 2015Mattos, C. E. L; Amaral, G. R.; 
Mannala, M. J.; Romano, C. A.

XVI Encontro Regional 
Iberamericano do 

Cigré (Eriac)

Análise da calibração de modelo 
hidrodinâmico 1D com poucos dados

Novembro 
de 2015

Muhlenhoff, A.; Fernandes, 
C.; Bleninger, T.; Gibertoni, R.

XXI Simpósio 
Brasileiro de Recursos 

Hídricos (SBRH)

Aplicação de modelos hidrodinâmicos uni e 
bidimensional na bacia do Rio Grande - MG Setembro de 2015

Chiamulera, I.; Gibertoni, 
R. F. C; Pinho, J. L.; Lipski, 
B.; Daru, R. L.; Reis, A. A.

XXI Simpósio 
Brasileiro de Recursos 

Hídricos (SBRH)

Sistema computacional de otimização em 
tempo real da operação dos mananciais do 
altíssimo Iguaçu utilizando HEC-RAS

Novembro 
de 2015

Daru, R.; Gibertoni, R. F. C.; 
Andriolo, M.; Saboia, J. P.

XXI Simpósio 
Brasileiro de Recursos 

Hídricos (SBRH)

Gerenciador GEE-Apine: software para 
gerenciamento de emissões de gases 
de feito estufa em reservatórios

Outubro de 2015Saboia, J. P. J.; Kan, 
A.; Lipski, E. B.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

ARTIGOS PUBLICADOS - NACIONAIS

Proposta de método para previsão de vazões 
por ensemble através da lógica difusa

Novembro 
de 2015

Daru, R.; Bessa, M.; 
Kaviski, E.; Schwanenberg, 

D.; Gibertoni, R.; Lipski, 
B.; Reis, A. A.

XXI Simpósio 
Brasileiro de Recursos 

Hídricos (SBRH)

Nova metodologia para ensaios de 
fluência em cabos ópticos OPGW Outubro de 2015Obara, L. S.; Masuda, M.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

Repotenciação da LT 69 kV Rio Branco do Sul – 
Tunas para 138 kV com retracionamento dos cabos 
singelos CAA 397.5mcm (ibis) para 23% da EDS

Outubro de 2015

Hatashita, L. S.; Pedroso, 
C. D. V.; Filho, M. C. O.; 
Mannala, M. J.; Amaral, 
G. R.; Souza Jr., O. H.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

Comparação entre o consumo de 
Dicianodiamida e GP do papel termoestabilizado 
envelhecido em ENI e OMI

Outubro de 2015
Gulmine, J. V.; Motta, H. N.; 

Mildemberger, L.; Munaro, M.; 
Silva, G. C.; Andreoli, M. C.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

Medidores de nível d’água com base 
na tecnologia de fibra óptica Setembro de 2015

Buras, M.; Silveira, 
R. M.; Pretto. J. H. F.; 
Maroki, A.; Silveira, F.

X Simpósio de 
Prática de Engenharia 
Geotécnica da Região 

Sul (Geosul)
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Nome DataAutores Revista/Congresso

Desenvolvimento de protótipo de sensor de 
sobreaquecimento em conexões elétricas Outubro de 2015

Akishino, J. K.; Munaro, 
M.; Júnior, S. R.; Filho, V. 
S.; Silva, G. C.; Cerqueira, 

D. P.; Rocha, R. M. N.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

Protótipo de sistema de medida de 
corrente de polarização em óleos isolantes 
de transformadores de potência

Outubro de 2015
Silva, G. C.; Filho, V. S.; 

Júnior, S. R.; Ussuna, D. A.; 
Andrade, J.; Andreoli, M. C.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

Extensão da vida útil de baterias de sistema 
fotovoltaico submetidas a ciclos em estado 
parcial de carga e recarga pulsada

Outubro de 2015Andrade, J.; Impinnisi, P.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

Grandes consumidores no contexto da 
previsão de mercado de energia elétrica Outubro de 2015

Detzel, D. H. M.; Oening, 
A.P.; Medeiros, L. De; 

Marcilio, D. C.; Guimarães, 
R. A.; Rocha Junior, E. P.; 
Sucek, B. M.; Aoki, A. R.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

Simulação de leilões multiprodutos considerando 
os atributos das fontes de expansão Outubro de 2015

Medeiros, L. De; Detzel, D. H. 
M.; Coelho, M. C.; Bezerra, 
B. V.; Carvalho, M. R. M.; 

Rosenblatt, J.; Pereira, M. V.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

Estudo de caso de diagnóstico de 
transformadores de potência através de 
SFRA em equipamento energizado

Outubro de 2015

Bacil, V.; Sans, M. R.; 
Ravaglio, M. A.; Teixeira 

Junior, J. A.; Oliveira, G. H. C.; 
Santos, R.; Verney, L. H.C.

XXIII Seminário 
Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia 

Elétrica (SNPTEE)

ARTIGOS PUBLICADOS - NACIONAIS

Estudo das emissões de material 
particulado em veículo leve com motor 
Ciclo Otto de injeção direta Flex Fuel

Agosto de 2015Vilar, L. H. C.; Daemme, L. C.; 
Penteado, R. A.; Errera, M. R.

XXIII Simpósio 
Internacional 
de Engenharia 

Automotiva (Simea)

Nome DataAutores Revista/Congresso

Geological mapping and foundation geomechanics 
characterization for the identification places for 
detailed monitoring in plants maintenance

Abril de 2015Figueira, I. F. R.; Rivas, 
R. S. Z.; Soares, M.A.

II International Dam 
World Conference

Deposition and characterization of AlN thin 
films on ceramic electric insulators using 
pulsed DC magnetron sputtering

Abril de 2015

Mazur, M. M.; Pianaro, 
S. A.; Portella, K. F.; 

Mengarda, P.; Bragança, 
M. P.; Ribeiro Júnior, S.; 

Cerqueira, D. P.; Melo, J. S.

42nd International 
Conference On 
Metallurgical 

Coatings And Thin 
Films Proceedings 

Symposium B

A multibiomarker evaluation of urban, industrial, 
and agricultural exposure of small characins in 
a large freshwater basin in southern Brazil

Maio de 2015

Bastos, L.; Freire, C. A.; 
Souza-Bastos, L. R.; Chiesse, 

J.; Tincani, F. H.; Piancini, 
L. D. S.; Randi, M. A. F.; 

Prodocimo, V.; Cestari, M. 
M.; Silva-De-Assis, H. C.; 
Abilhoa, V.; Vitule, J. R. S.; 
De Oliveira-Ribeiro, C. A.

Environmental 
Science And Pollution 
Research International

ARTIGOS PUBLICADOS - INTERNACIONAIS
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Nome DataAutores Revista/Congresso

A pilot project of street lighting telemanagement 
in a smart grid environment Outubro de 2015Riella, R. J.

IEEE PES Conference 
on Innovative Smart 

Grid Technologies Latin 
America (ISGT-LA)

Proposal of a new protocol for smart metering Outubro de 2015Riella, R. J.

IEEE PES Conference 
on Innovative Smart 

Grid Technologies Latin 
America (ISGT-LA)

Energy management including photovoltaic 
panel and energy storage for smart 
grids through mobile application

Outubro de 2015Riella, R. J.

IEEE PES Conference 
on Innovative Smart 

Grid Technologies Latin 
America (ISGT-LA)

Building integrated photovoltaics for smart grids 2015

Fonseca, A. G.; Langner, A. L.; 
Salamanca, H. L. L.; Siebert, L. 
C.; Ferronato, F. A. S.; Santos, 
P. A.; Riella, R. J.; Particelli, F.

IEEE PES Conference 
on Innovative Smart 

Grid Technologies Latin 
America (ISGT-LA)

Alternatives for the use of spacer cable system 
in medium and high polluted areas Junho de 2015

Silva, G. C.; Munaro, M.; 
Junior, S. R.; Araujo, D. B.; 

Dadam, A. P.; D’Aquino, 
F. M.; Oka, M. H.

International 
Conference and 

Exhibition on Electricity 
Distribution (Cired)

Shot peening effect on the morphology Maio de 2015
Pukasiewicz, A. G. M.; 

Sucharski, G. B.; Paredes, 
R. S. C.; Váz, R. F.

ITSC 2015 Proceedings

The particle properties of different steels 
composition sprayed by ASP during the flight Maio de 2015

Pukasiewicz, A. G. M.; 
Chicoski, A.; Paredes, 

R. S. C.; Váz, R. F.
ITSC 2015 Proceedings

The effect of pre-heating on the 
morphology of the lamellae of different 
steel composition sprayed by ASP

Maio de 2015Pukasiewicz, A. G. M.; 
Paredes, R. S. C.; Váz, R. F. ITSC 2015 Proceedings

ARTIGOS PUBLICADOS - INTERNACIONAIS

Chemical composition influence on the FeMnCrSi 
alloy microstructure deposited by HVOF Maio de 2015Pukasiewicz, A. G. M.; 

Sucharski, G. B.; Váz, R. F. ITSC 2015 Proceedings

Porosity measurement of YSZ ceramic coating 
deposited with different parameters deposition 
by different methods of characterization

Maio de 2015

Pukasiewicz, A. G. M.; 
Capra, A. R.; Hackbart, F. S.; 
Ferreira, J. P. G.; Vanat, K. 

J.; Lourençato, L. A.; Moura, 
N. R. D.; Souza, P. S.

ITSC 2015 Proceedings

Interdecadal variability of the south american 
precipitation in the monsoon season 2015Grimm, A.; Saboia, J. P. J. Journal Of Climate

Nanostructured titanium film deposited by pulsed 
plasma magnetron sputtering (PDMS) on a high 
voltage ceramic insulator for outdoor use

2015

Portella, K. F.; Mengarda, 
P.; Bragança, M. P.; Ribeiro 
Júnior, S.; Melo, J. S. S. D.; 

Cerqueira, D. P.; Pianaro, 
S. A.; Mazur, M. M.

Materials Research, 
V.18, P.853 - 859

Particulate matter emissions from a flexfuel 
gasoline direct injection vehicle Setembro de 2015

Daemme, L. C.; Penteado, R. 
A.; Costa, D. S.; Ferreira, R. 

S.; Errera, M. R.; Vilar, L. H. C. 
Congresso SAE 2015
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Nome DataAutores Revista/Congresso

Determining the abrasivity of rock as 
support the choice of drilling tools Setembro de 2015

Figueira, E. G.; Soares, A. C. 
C.; M. Filho, L. F. G.; Teixeira, 

M. J. B.; Goncalves, M. A.; 
Mattos, T. S.; Figueira, I. F. R.

Rio Pipeline 2015

Soil improvement for currents dissipation 
through substation surge arrester on earthing 
system in LT 138 kV Barreiras - Rio Grande

Outubro de 2015Silva, J. M. D.

Site do Instituto de 
Energia e Ambiente 

da Universidade 
de São Paulo

Optimization of the deposition parameters of HVOF 
FeMnCrSi+Ni+B thermally sprayed coatings Maio de 2015

Pukasiewicz, A. G. M.; 
Sucharski. G. B.; Paredes, 

R. S. C.; Váz. R. F.

Revista Soldagem 
e Inspeção, v. 
20, nº 2 2015

Desempenho mecânico e físico-químico de 
concreto com adição de 1% nano-SIO2

Setembro de 2015Bragança, M. P.; Portella, K. 
F.; Alberti, E.; Marino, C. E. B.

XIII Congresso 
Latino-Americano 
De Patologia Da 

Construção

Diagnóstico e acompanhamento dos 
mecanismos de deterioração de materiais 
cimentícios devido à reação com íons sulfato

Setembro de 2015

Bragança, M. P.; Portella, 
K. F.; Marino, C. E. B.; 

Bonato, M. M.; Oliveira, I. 
C.; Godke, B.; Soares, M. A

XIII Congresso 
Latino-Americano 
De Patologia Da 

Construção

Efeito do teor de substituição de areia por pirita 
nos resultados de ensaio acelerado de ataque 
por sulfatos conforme ABNT NBR 13583:2014

Setembro de 2015
Pereira, E.; Portella, K. F.; 
Bragança, M. P.; Maier, L.; 
Oliveira, I. C.; Godke, B.

XIII Congresso 
Latino-Americano 
De Patologia Da 

Construção

ARTIGOS PUBLICADOS - INTERNACIONAIS

Deposition and characterization of AlN 
thin films on ceramic electric insulators 
using pulsed dc magnetron sputtering

2015

Mazur, M. M.; Pianaro, 
S. A.; Portella, K. F.; 

Mengarda, P.; Bragança, 
M. P.; Ribeiro Júnior, S.; 

Cerqueira, D. P.; Melo, J. S.

Surface & Coatings 
Technology, V.20419

An integrated monitoring and data analysis 
system to evaluate the effects of lightning 
activity on distribution networks

Setembro de 2015

Lazzaretti, A. E. ; Santos, 
S. L. F.; Toledo, L. F. R. B.; 
Ravaglio, M. A.; Piantini, 

A.; Heilmann, A.; Pinto, C. 
L. S.; Ogasawara, R. H

XIII SIPDA Simpósio 
Internacional 
de Proteção 

contra Descargas 
Atmosféricas

Numerical solution of coupled ordinary 
differential equations: mathematical model 
applied to the lead-acid battery cell

Maio de 2015Sebold, J.; Lacerda, L. A.; 
Andrade, J.; Impinnisi, P. R.

XXXVI Ibero-Latin 
American Congress 
on Computational 

Methods in Engineering

Developing resilience skills through 
scenario-based training: a comparison 
between physical and virtual scenarios

Junho de 2015Manzolli, A. Renewable Energy 
Association (REA)

SPIM - Integrated Electrical Energy Market Forecast 2015

Oening, A. P.; Detzel, D. H. M.; 
Marcilio, D. C.; Coelho, M. C.; 
Medeiros, L.; Andreazza, C. J.; 
Aoki, A. R.; Rocha Junior, E. P.

Revista Espaço Energia
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
SETOR ELÉTRICO

ALCANCE DE PROJETOS P&D 

SOFTWARE DESENVOLVIDO PELOS INSTITUTOS LACTEC 
PERMITE SIMULAR LEILÕES DE ENERGIA

Junto da consultora carioca PSR, os Institutos Lactec desenvolveram uma metodologia 
de aperfeiçoamento do modelo atual de leilões de energia. Para validar os resultados, 
também foi criado um software que permite a simulação dos leilões contendo as 
inovações propostas em comparação à metodologia atual. Segundo o coordenador do 
projeto pelos Institutos Lactec, Lucio de Medeiros, existe um modelo que o governo 
federal utiliza há 10 anos para realização de leilões de energia elétrica. “O projeto de 
P&D vem contribuir para o aperfeiçoamento deste modelo e o software é a ferramenta por 
meio da qual as concessionárias podem simular os leilões com essa nova metodologia”, 
comenta ele.  Além da PSR, Copel GeT e Institutos Lactec,  outras dez empresas 
associadas à Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica 
(Apine) participaram do projeto: AES Tietê, Cemig, Endesa/Centrais Elétricas Cachoeira 
Dourada, Cesp, Duke, Emae, EDP/Enerpeixe, Neoenergia/Termopernambuco, Tractebel e 
CPFL/Foz do Chapecó Energia.

O projeto Aperfeiçoamento do Processo de Contratação da Expansão do Parque Gerador, batizado de SIML, foi um dos 
quatro premiados entre os melhores trabalhos apresentados durante o Seminário Nacional de Produção e Transmissão de 
Energia Elétrica, o XXIII SNPTEE. O evento, que é um dos principais para o setor elétrico, foi realizado em Foz do Iguaçu – 
PR, de 18 a 21 de outubro de 2015.

1º lugar no GCR 
do XXIII SNPTEE  

Simulação de leilões multiprodutos 
considerando os atributos 
das fontes de expansão

Institutos Lactec e PSR



56 Desempenho Operacional

INSTITUTOS LACTEC

Melhorar a eficiência energética, a segurança operacional e a sustentabilidade são o foco dos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) dos Institutos Lactec nas usinas termelétricas. Confira a atuação em alguns destes projetos.

Ajuste automático de turbinas
A melhor eficiência de uma turbina a gás está relacionada com ajustes em função da temperatura 
ambiente, sendo isso importante para a dinâmica da combustão em uma usina termelétrica.  
Em cidades como Curitiba, em que a variação térmica costuma ser de mais de 10°C, entre a 
mínima e a máxima do dia, as usinas acabam reduzindo seu rendimento, pois apenas em curtos 
períodos do dia conseguem trabalhar com o ajuste ideal. Por essa razão, os pesquisadores dos 
Institutos Lactec estão desenvolvendo uma metodologia para que o ajuste da máquina seja feito 
de maneira automática, conforme a temperatura varia ao longo do dia. Hoje, essa regulagem é 
feita de maneira manual, duas vezes ao ano, por engenheiros da fabricante, que vem de fora do 
Brasil para poder realizar o procedimento. Isso encarece o custo de produção, ao mesmo tempo 
em que não evita as perdas na geração de energia.  

Ciclo combinado de geração
As usinas termelétricas possuem um sistema de cogeração de energia que permite a reutilização 
do calor liberado pelas turbinas a gás para o aquecimento de água em caldeira, gerando 
vapor para movimentar essa turbina e gerar mais energia. Essas caldeiras são equipamentos 
críticos que devem ser constantemente monitorados para evitar sua falha. Os Institutos Lactec 
fazem esse trabalho, utilizando técnicas de emissão acústica – ensaio não destrutivo – para 
acompanhar a operação da caldeira 24 horas por dia e identificar falhas precoces, intervindo 
quando necessário. A pesquisa contratada prevê a melhoria desse monitoramento, com o 
desenvolvimento de um equipamento e um software (algorítmo) específico para essa aplicação. 

Microalgas diminuindo as emissões na atmosfera
Um dos projetos recém-iniciados é o desenvolvimento de uma tecnologia e uma unidade 
piloto para biofixar CO2 e NOx por meio do uso de microalgas em fotobiorreatores. Com isso, 
será possível diminuir os índices de emissões da usina, gerando uma biomassa que pode ser 
útil ao mercado, seja para produção de óleo, rações animais ou outros insumos. Esse projeto 
é dividido em quatro etapas:  (1) o estudo e seleção das melhores espécies de microalgas 
para a remoção do CO2 e do NOx; (2) a avaliação laboratorial da eficiência dessa remoção por 
microalgas; (3) a seleção do melhor fotobiorreator para operação em usinas termelétricas; e (4) 
a construção e operação de um modelo piloto de fotobiorreator para remoção do CO2 e do NOx. 
Estão envolvidos nesse projeto as áreas de meio ambiente, eletricidade, materiais e mecânica. 

Reciclagem de água
As usinas termelétricas também utilizam muita água em seu sistema gerador de energia. Essa 
água é captada dos rios e tratada. Após o uso, um novo tratamento é realizado e ela é devolvida 
à natureza. A pergunta que os Institutos Lactec e a Uega fizeram é: por que não termos um ciclo 
fechado em que a água pode ser sempre tratada e reutilizada? Com esse intuito, o projeto Gestão 
de Água em Complexo de Geração Termoelétrica buscará a melhor tecnologia para garantir que 
haja disponibilidade de água para uso industrial em uma operação segura e confiável da usina 
– tanto nos padrões técnicos, quanto ambientais. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, SEGURANÇA OPERACIONAL E SUSTENTABILIDADE
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MONITORAMENTO COM BASE NA TECNOLOGIA DE FIBRA ÓPTICA

Após alguns anos de pesquisas envolvendo a tecnologia de 
fibra óptica aplicada à geotecnia, a Petrobras e os Institutos 
Lactec estabeleceram um novo contrato para o desenvolvi-
mento de um terceiro P&D. Nessa oportunidade, o monito-
ramento de encostas com base na tecnologia de fibra óptica 
será realizado também nos estados de Santa Catarina, São 
Paulo e Rio de Janeiro (na Serras Geral e na Serra do Mar); 
além de uma encosta já em monitoramento no estado do 
Paraná (Serra do Mar). No primeiro P&D, desenvolvido de 
2009 a 2010, foram concluídas atividades laboratoriais que 
subsidiaram a aplicação do monitoramento com a tecnolo-
gia de fibra óptica em campo. De 2011 a 2013, um segundo 
P&D, também financiado pela Petrobras, focou o monitora-
mento de uma encosta com a presença de dutos de insumos 
da empresa, no estado do Paraná. O sucesso dos primeiros 
projetos fundamentou o terceiro P&D, que além de monito-
rar as novas áreas, pesquisa o desenvolvimento de um mo-
delo computacional que permitirá o acompanhamento mais 
dinâmico das informações, possibilitando, após a análise 
dos dados monitorados, avaliar os riscos de deslizamentos 
nas encostas.

INSTITUTOS LACTEC INICIAM PESQUISA SOBRE SEGURANÇA 
NA NUVEM COM EUROPA E ISRAEL

Os Institutos Lactec são um dos selecionados na 3ª Chamada 
Coordenada Brasil-União Europeia em Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), que estimula a realização 
de projetos conjuntos entre 49 instituições, das quais 23 
são brasileiras e 26 europeias. O projeto dos Institutos 
Lactec consiste na utilização das mais novas tecnologias 
no estudo e na implementação de uma solução para prover 
confidencialidade, integridade e disponibilidade para 
aplicações que são executadas em ambientes de nuvem. Os 
pesquisadores do projeto entedem que a nuvem não só se 
tornou uma infraestrutura crítica em si, mas também precisa 
apoiar outras infraestruturas críticas, as quais incluem redes 
e sistemas inteligentes nos domínios de saúde e transporte, 
além de se estenderem para o futuro da computação de 
grande escala, como a Internet das Coisas (IoT) e Sistemas 
Cyber-Físicos (CPS). O projeto tem início previsto para as 
primeiras semanas de 2016. Batizado de Secure Cloud, 
ele será executado junto com a Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), 
Copel Distribuição, CAS Tecnologia, Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Technische 
Universität Dresden (Alemanha), Imperial College (Reino 
Unido), University of Neuchâtel (Suíça), Chocolate Cloud 
ApS (Dinamarca), Synclab S.r.l. (Itália), Israel Electric 
Corporation Ltd (Israel) e CloudSigma AG (Suíça). 
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SETOR INDUSTRIAL

Quando falamos de pesquisa e desenvolvimento, a atuação junto à indústria teve foco na disseminação do credenciamento 
dos Institutos Lactec como uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) para atuação 
em projetos de eletrônica embarcada. Esse conceito permeia diversas áreas, o que possibilita a prospecção em clientes dos 
mais diversos ramos. Desde outubro de 2014, já foram mais de 84 empresas prospectadas, sendo 58 em 2015. Dessas, as 
negociações avançaram com 12 delas, sendo que três foram contratadas. Além do contato direto com as empresas, ações 
de comunicação foram estruturadas para tornar esse tema de conhecimento público. Entre elas estão o folder institucional, 
o envio de e-mails marketing, a participação em eventos e um esforço junto à imprensa para divulgação das possibilidades 
de redução de custo dos projetos. 

LINHAS DE ATUAÇÃO
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Nome Cliente 

Fibra óptica - Análise de risco de escorregamentos de taludes, utilizando 
instrumentação geotécnica de fibra óptica e modelagem interativa Petrobras

Despacho de microgeração distribuída Copel DIS

Automação veicular em aplicações agrícolas Volvo do Brasil 

Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem Ômega Indústria

Consultório odontológico eletroeletrônico portátil sem compressor Dínamo Express Indústria 
e Comércio 

Novas técnicas para eficientização e diminuição da emissão de poluentes para 
usinas termelétricas a gás em ciclo-combinado: gestão de águas Uega

Tecnologia de realidade virtual, interação tangível, computação pervasiva e modelos de simulação 
aplicados ao treinamento de manutenção de redes de transmissão de distribuição de linha viva Copel GET

Plataforma experimental de automação de alimentadores de distribuição da Cocel Cocel

Desenvolvimento de nano-óleos baseados em óleo mineral e éster 
natural isolantes para aplicação em transformadores Copel DIS

Metodologia de manutenção preventiva para definir a periodicidade da substituição de 
equipamentos e acessórios poliméricos usados em redes aéreas protegidas e nuas Copel DIS

Confira a lista completa de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) – novos e em andamento – para o setor elétrico 
e industrial.

NOVOS P&DS

Previsão de preços de energia e sazonalização da carga para leilões Copel DIS

Desenvolvimento de sistema de monitoramento de baterias Copel GET

Metodologia multicritério de análise e mitigação de campos eletromagnéticos em subestações Copel GET

Tecnologia de realidade virtual, interação tangível, computação pervasiva e 
modelos de simulação aplicados ao treinamento de manutenção de redes Copel GET

Desenvolvimento de produtos para a limpeza de ferramentas para equipamentos 
de proteção individual e coletiva aplicados no serviço de redes Copel DIS

Desenvolvimento de protótipos de equipamentos para ensaio mecânico 
em EPI e EPC utilizados em trabalhos com linha viva Copel DIS

Estudo de Tillandsia spp. (Bromeliaceae) nas redes de distribuição de energia elétrica Copel DIS

PROJETOS



60 Desempenho Operacional

INSTITUTOS LACTEC

Desenvolvimento de revestimentos nanométricos antiaderentes para isoladores de 
porcelana de redes de distribuição (RDS) e de transmissão de energia elétrica Coelba

Desenvolvimento e aplicação de protótipo para melhoramento de solos através de injeções Copel DIS

Desenvolvimento de metodologias para diagnóstico e reparo de estrutura em concreto 
com manifestações patológicas por ataque de íons sulfato: barragem UHE Mauá Copel GET

Monitoramento de obras de terra através de fibras óticas Copel GET

Sistema de qualidade aplicado à segurança e durabilidade de concreto da barragem UHE Fundão Elejor

Diagnóstico da corrosão em torres de linhas de transmissão, utilizando análise de laboratório e 
de campo e otimização na convivência com correntes de desequilíbrio circulantes em LT’s Eletronorte

Desenvolvimento de metodologia alternativa para fundação de linhas de 
distribuição em terrenos com condições geológico-geotécnicos extremas Energisa

Levantamento geológico-estrutural da região e entorno da barragem da UHE Mauá, 
uma abordagem inovadora para o monitoramento geodésico nos pontos de risco Copel GET

Desenvolvimento de nova metodologia para reconfiguração automática de 
sistemas elétricos baseado em Redes Mesh de alta velocidade Celesc

Desenvolvimento de um regulador de tensão de baixa tensão para o 
atendimento provisório de não conformidade dos níveis de tensão Coelba

Produção lote cabeça de série de sensor inteligente Coelba

Equipamento de monitoramento de imagens para operação de subestações Copel DIS

Sistema automático de gerenciamento da proteção em tempo real - Geprotec Copel DIS

Pesquisa e desenvolvimento de equipamento para análise e 
diagnóstico de bancos de capacitores de AT (Medcap) Copel GET

Cabeça de série do aferidor de medidores de energia elétrica 
sem interrupção no fornecimento de energia Cosern

Desenvolvimento experimental de controle modular para operação em paralelo de 
aerogeradores Savonius e painéis fotovoltaicos com conexão à rede de 34,5 kv Elejor

Metodologia para quantificação de riscos e definição de contingenciamentos em contratos de obras Cemig

Aumento da capacidade de transmissão de linhas aéreas: novas técnicas Copel GET

Desenvolvimento de novo método de vedação de mancais para eliminação 
ou mitigação de vazamentos e/ou vaporização do óleo utilizado como 
lubrificante em usinas de grande porte e PCHs da Copel Geração

Copel GET

Estudo de geração de energia elétrica através de utilização de empuxo - Fase 2 Duke Energy

Nome Cliente 

P&DS  EM ANDAMENTO
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Dutos - avaliação da segurança mecânica de linhas de transporte com base no 
monitoramento dos carregamentos em dutos e movimentação de solos Petrobras

Ensaios nos arames dos risers de plataformas Petrobras

Euro V - implantação de banco de teste de motores diesel euro IV no Lactec Petrobras

Turbinas - desenvolvimento de processos de alta tecnologia e de metodologia 
para reparos de componentes de seções quentes de turbinas a gás 
aeroderivadas e industriais com aplicação no mercado nacional

Petrobras

Novas técnicas para eficientização e diminuição da emissão de poluentes para usinas termelétricas 
a gás em ciclo-combinado: análise estrutural utilizando a técnica de emissão acústica Uega

Auto Oil - avaliação de cenários e impactos resultantes do uso de diferentes tipos de combustíveis 
e tecnologias de motores e veículos sobre a qualidade do ar nas principais cidades brasileiras Petrobras

Desenvolvimento de ligas resistentes à cavitação e novos procedimentos de 
reparo de trincas e regiões cavitadas de rotores de aço ASTM A743 CA6NM, 
para deposição por soldagem a plasma e MIG e aspersão térmica

Copel GET

Desenvolvimento de tecnologias de biodigestão para processamento de 
resíduos agrícolas adequadas ao contexto rural brasileiro Eletrosul

Desenvolvimento de um sistema de digestão anaeróbica de alto desempenho para 
o tratamento de vinhaça visando o aproveitamento energético do biogás Eletrosul

Digestão anaeróbia de biomassa para produção de metano e aproveitamento energético AES Uruguaiana

Desenvolvimento de uma metodologia de controle do químico do 
biofouling em sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas Elejor

Implantação de sistema para acoplamento de modelos e informação telemétrica visando à 
otimização da operação de reservatórios em tempo real, com foco no controle de cheias Fapemig

Muriqui-do-sul (brachyteles arachnoides) como espécies para a conservação da 
biodiversidadedo no vale do Rio Ribera do Iguapé, no Estado do Paraná Fundação Boticário

Novas técnicas para eficientização e diminuição da emissão de poluentes para 
usinas termelétricas a gás em ciclo-combinado: dinâmica da combustão Uega

Nome Cliente 

P&DS  EM ANDAMENTO

Elevação do PH da água de sistemas de resfriamento como método 
de controle de bioincrustação em usinas hidrelétricas Tractebel

Desenvolvimento de nova configuração de rede protegida para aplicação 
em regiões com elevada agressividade ambiental Celesc

Desenvolvimento de um lote pioneiro do transformador com medição integrada de energia elétrica Cemar

Avaliação da estabilidade a oxidação de fluidos isolantes à base de ésteres 
naturais (óleos vegetais isolantes) novos e em uso - GT458 Cemig
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Metodologia de previsão de mercado baseada em cenários com vista 
à otimização da contratação em leilões de energia elétrica Cepisa

Metodologia para o cálculo e gerenciamento de perdas em redes de distribuição de energia elétrica Cepisa

Desenvolvimento de ferramental, equipamentos e metodologia para realização de poda com 
rede energizada em áreas urbanas através de braços mecânicos com comando remoto Coelba

Controlador de carga pulsada portátil para baterias de sistemas 
fotovoltaicos de geração de energia elétrica Copel DIS

Desenvolvimento de metodologia para avaliação em tempo real dos 
efeitos de descargas atmosféricas em redes de distribuição Copel DIS

Desenvolvimento de nova metodologia para avaliação de elastômeros 
empregados na vedação de transformadores com óleo vegetal e mineral Copel DIS

Desenvolvimento de processo para destruição de PCBs em óleo mineral isolante Copel DIS

Desenvolvimento de sistema de monitoramento térmico on-line de 
transformadores de potência utilizando sensores ópticos Copel DIS

Desenvolvimento de técnicas para avaliação do estado de degradação de 
capacitores de potência submetidos a distorções harmônicas Copel DIS

Desenvolvimento e metodologia sistemática para quantificação da vida útil de medidores 
eletrônicos de energia elétrica através de ensaios simplificados de envelhecimento acelerado Copel DIS

Metodologia para otimização dos indicadores de continuidade 
empregando religadores monofásicos de distribuição aérea Cocel

Metodologia de avaliação de desempenho para satisfação do cliente residencial Copel DIS

Monitoramento e avaliação da função de transferência online e das correntes de núcleo 
de transformadores de potência voltados para a manutenção baseada em condição Copel DIS

Caracterização de transientes muito rápidos através de medição em campo e simulação 
digital em subestações isoladas a gás SF6 e subestações isoladas a ar Copel GET

Desenvolvimento de método para medição da impedância de aterramento de torres em linhas 
de transmissão de 69 a 500 kV em operação empregando a corrente de fuga em 60hz Copel GET

Desenvolvimento de metodologia de revisão tarifária para usinas geradoras 
sob o regime de cotas - aspectos de regulação em engenharia Copel GET

Monitoramento térmico de linhas de transmissão em tempo real Copel GET

Seleção inteligente de portfólios de projetos eólicos e de pequenas centrais hidrelétricas Copel GET

Desenvolvimento de tecnologia para avaliação de desempenho de isoladores 
de alta tensão em áreas de alta agressividade ambiental Eletronorte

Inserção técnico-comercial de geração solar fotovoltaica na rede da 
CPFL - diversificando a matriz energética brasileira CPFL

Nome Cliente 

P&DS  EM ANDAMENTO

Desenvolvimento de subestação móvel fragmentada, cujos componentes compõem módulos 
móveis individuais e acopláveis, que lhe permitirão mobilidade e trafegabilidade convencional, 
desobrigando a presença de batedores para o veículo, podendo ser transportada em qualquer 
horário, sem a necessidade de licença especial para deslocamento do veículo e seus equipamentos

Cemat
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SERVIÇOS
Conheça a seguir alguns projetos e conquistas que contribuíram na prestação de serviços aos clientes em 2015.

ENSAIOS DE ALTA TENSÃO EM SUBESTAÇÕES BLINDADAS

Únicos no Brasil a possuir fonte de alta tensão ressonante 
disponível para fazer ensaios em campo, os Institutos Lac-
tec fecharam 14 ensaios de tensão aplicada em frequência 
industrial (60Hz) em subestação blindada 145 kV isoladas 
a gás SF6. Esse tipo de atividade é realizada antes de uma 
subestação blindada ser energizada (comissionamento). O 
serviço consiste em aplicar alta tensão durante um período 
e determinar se a isolação da instalação é adequada para 
suportar os limites de tensão pré-estabelecidos pelo sis-
tema elétrico. O produto final é um relatório que apresenta 
o resultado dos valores aplicados e medidos, podendo ou 
não atestar a capacidade de operação da subestação.

ESTUDOS AMBIENTAIS DE RELEVÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Em meio a um amplo portfólio de serviços em estudos ambientais executado pelos Institutos Lactec, alguns se apresentam 
como grandes conquistas não apenas nos negócios, mas para o setor ambiental brasileiro e internacional. Um desses 
exemplos é o primeiro projeto de monitoramento dos gases do efeito estufa que será realizado fora do Brasil. As medições 
na usina, que está localizada no Rio Paraná, entre a Argentina e o Paraguai, serão realizadas duas vezes ao ano em pontos 
estratégicos, que serão definidos em conjunto com o Centro de Estudios de Energía para el Desarrollo (CEED).

No cenário nacional, algumas das importantes contribuições são os estudos nas áreas de hidrologia e hidrosedimentologia 
costeira que dão base às atividades necessárias para a instalação de terminais portuários e dragagem de canais de acesso.

Também se destacam os estudos realizados para relatórios de impacto ambiental (EIA/RIMA) de parques eólicos. Além 
dos EIA/RIMA, foi desenvolvida internamente uma estação móvel para monitoramento da qualidade do ar no entorno de 
empreendimentos com potencial para emissão de poluentes atmosféricos. Esse equipamento permite que sejam realizadas 
campanhas de monitoramento em áreas onde o sistema de monitoramento convencional não está disponível. 
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ENSAIOS MECÂNICOS EM SUBESTAÇÕES BLINDADAS

Ao atender ao pedido de monitoramento de uma subestação 
blindada, os Institutos Lactec inovaram na metodologia de 
ensaio. No lugar dos ensaios por radiofrequência (UHF), 
realizados pelo Laboratório de Alta Tensão, a opção foi realizar a 
medição de descargas parciais utilizando a técnica de emissão 
acústica. Os resultados foram avaliados como positivos 
pelos engenheiros, que veem na técnica a confiabilidade 
necessária para verificar a existência de falhas. Além disso, a 
possibilidade de realização de um monitoramento como esse, 
utilizando diferentes ensaios não destrutivos, permite aos 
institutos ampliar seu potencial de atendimento dos clientes, 
mantendo sua qualidade e confiabilidade. Além dessa entrega, 
o Departamento de Mecânica fez ensaios para verificar qual era 
o limite da faixa de operação da usina (curva de colina) antes 
da ocorrência de falhas mecânicas, determinando o volume útil 
do reservatório com o qual é possível gerar energia sem riscos. 
O Departamento de Recursos Ambientais também está na usina 
realizando estudos hidrológicos de remanso e da curva chave 
da UHE.

A Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) anun-
ciou, em novembro, o novo escopo dos laboratórios de ensaio e calibração dos Institutos Lactec. Entre as novidades estão 
a inclusão de ensaios elétricos e fotométricos para lâmpadas LED e os ensaios de identificação de PCBs em óleo de trans-
formador e equipamentos elétricos. A atualização é resultado de uma auditoria realizada nos laboratórios dos institutos, em 
agosto deste ano, pelo Cgcre.

Os ensaios e calibrações que já eram realizados até junho de 2015 permaneceram no novo escopo, uma vez que foram todos 
aprovados na auditoria, sofrendo apenas atualização das normas vigentes. Nele se encontram ensaios mecânicos, elétricos 
e magnéticos, térmicos, químicos e ópticos; e calibrações em eletricidade, temperatura e umidade e tempo e frequência*. 
As inclusões se referem apenas a ensaios de eficiência energética em lâmpadas LED e identificação de PCBs. 

ESCOPO DE ACREDITAÇÃO DOS INSTITUTOS LACTEC FOI 
ESTENDIDO E ATUALIZADO PELO INMETRO EM 2015

*Alguns ensaios e calibrações possuem acreditação pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). O escopo completo dos 
ensaios acreditados pode ser encontrado nos links www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble e www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc.

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc
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Confira a lista dos principais serviços técnicos especializados e ensaios laboratoriais realizados em 2015.

Prestação de serviços técnicos especializados para supervisão da qualidade tecnológica de obras 
envolvendo geotecnia e concreto, referentes as obras de barragem de terra da UHE Sinop Triunfo

Fiscalização do controle tecnológico do laboratório em campo, referente 
às estruturas da barragem de terra de PCH Xavantina Xavantina Energética S.A.

Desenvolvimento e Manutenção de produtos Bematech Bematech S.A.

Desenvolvimento de sistema online para monitoramento Rewatt

Monitoramento de subestações por emissão acústica Light

Gestão do monitoramento da qualidade do ar e meteorológico 
para atendimento de condicionantes de LO Petrobras/Regap

Monitoramento qualidade do ar para EIA RIMA da Termoelétrica de Sapopema Ferma

Perícia ambiental e hidrológica na UHE em Cachoeira Caldeirão Justiça Estadual do Amapá

Atividades e estudos necessários às atividades de dragagem 
previstas para a instalação do novo terminal portuário Novo Porto

Estudo da curva-chave do Rio Madeira em Porto Velho e do 
remanso do reservatório da UHE Santo Antônio Santo Antônio Energia S.A.

Monitoramento de GEE da UHE Yacyretá GCM - Posadas

Operação e manutenção de três estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar do IAP IAP

Elaboração do projeto executivo de um sistema de armazenamento e Injeção de NaOH - 
UHE Salto Osório Tractebel

Cadastro georreferenciado de imóveis sob linhas de transmissão de energia 
e afetos a Usina Governador Bento Munhoz da Rocha Netto Copel

Execução de serviços de perfilamento LiDAR e sobrevoo fotogramétrico no município de Búzios Inea - RJ

Nome Cliente 

NOVOS SERVIÇOS

Cadastro georreferenciado de imóveis sob linhas de distribuição, 
69kV e 138kV, localizados no Estado do Paraná Copel GET

PRINCIPAIS SERVIÇOS

Perfilamento a laser aerotransportado e recobrimento aerofotogramétrico digital em atendimento 
a escala de mapeamento 1:5.000,  em áreas localizadas no Estado do Pernambuco Consórcio Águas de Pernambuco

Estudos em modelos reduzidos - Ituango: Galeria Auxiliar de Desvio Ituango
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Estudos em modelos reduzidos - Ituango Ituango

Estudos em modelos reduzidos - Belo Monte: Fundo Móvel Norte Energia

Estudos em modelos reduzidos - UHE Itaocara Consórcio Itaocara

Ensaios em subestação blindada Light

Serviços técnicos e consultoria em materiais Copel GET

Serviços técnicos e consultoria em elétrica Copel GET

Projeto de Eficiência Energética Copel DIS

Prestação de serviços de manutenção e operação de duas 
estações de monitoramento da qualidade do ar Iguaçu Papel e Celulose

Serviços de manutenção e operação da estação de monitoramento  
da qualidade do ar nas instalações da CSN CSN

Serviços de operação e manutenção da estação de qualidade do ar da SIX Petrobras/Petrosix

Serviços de operação e manutenção da estação de qualidade do ar da Repar Petrobras/Repar

Prestação de serviços de manutenção e operação de duas 
estações de monitoramento  da qualidade do ar Prefeitura de Belo Horizonte

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Serviços de monitoramento de pontos de emissões atmosféricas realizadas nas instalações da Volvo Volvo

Diagnóstico da qualidade das águas superficiais de reservatórios da Copel e corpos 
hídricos relacionados, com vistas à renovação das licenças de operação Copel

Serviços de monitoramento de pontos de emissões atmosféricas realizadas nas instalações da CNH CNH

Monitoramento das condições limnológicas e da qualidade da água da UHE Colider Copel

Nome Cliente 

NOVOS SERVIÇOS

Serviços técnicos e consultoria em mecânica Copel GET

Serviços técnicos e consultoria em civil Copel GET

Nome Cliente 
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Acompanhamento ambiental do sistema de controle do mexilhão dourado na UHE Itá Consórcio ITÁ

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Acompanhamento ambiental do sistema de controle do mexilhão dourado na UHE Machadinho Consórcio Machadinho

Coletas e análise de água e efluentes do sistema de resfriamento da Usina Hidrelétrica Salto Osório Tractebel

Acompanhamento da planta de geração de energia a partir de lodo e resíduos Sanepar

EIA/RIMA - Complexo eólico Campos Gerais Taim Cade

Programas ambientais da UHE Cavernoso Copel

Atualização do Pacuera da UHE Mauá Consórcio Energético 
Cruzeiro do Sul

Serviços técnicos especializados de mapeamento aéreo utilizando 
perfilador a laser e câmara fotogramétrica digital

Fiducial Engenharia e 
Aerolevantamentos Ltda

Estudos em modelos reduzidos - Baixo Iguaçu Odebrecht

Estudos em modelos reduzidos - Sinop Construtora Triunfo

Estudos em modelos reduzidos - Belo Monte: Pimental Norte Energia

Nome Cliente 
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