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SOBRE O RELATÓRIO
O Relatório de Gestão dos Institutos Lactec é 

uma publicação 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 administrativo, executivo e 
financeiro da instituição ao longo do ano.

Essa prestação de contas é fundamental para 
garantir aos Institutos Lactec sua integridade como 
uma instituição autossustentável e sem fins lucra-
tivos. 

Neste relatório você verá, entre os principais 
destaques: uma presença maior dos Institutos 
Lactec na mídia, a criação de um ambiente mais 
motivador, com ênfase no relacionamento com os 
colaboradores e os resultados obtidos a partir de 
uma nova forma de abordagem comercial.





MENSAGEM DO PRESIDENTE

Luiz Fernando Vianna
Diretor Presidente dos Institutos Lactec

Após um ano difícil, o mercado começa a se 
reaquecer. Os Institutos Lactec estão prontos 
para esse momento. Mesmo no período mais 
agudo da crise, com a queda na demanda por 
projetos e serviços, continuamos a nos atualizar, 
acompanhando as tendências do desenvolvi-
mento tecnológico no Brasil e no mundo.

Nossos pesquisadores mantiveram a 
participação em grupos de pesquisa e nos 
mais representativos fóruns de discussão em 
todas as áreas em que atuamos. Ainda em um 
cenário de dificuldades, nossas áreas comercial 
e de marketing destacaram-se na prospecção 
de novos clientes e na divulgação de nossas 
atividades – os Institutos Lactec estiveram na 
mídia como nunca antes.

Também buscamos ter voz ativa em conse-
lhos e associações que ditam os caminhos 
das políticas de inovação nacional, contando 
com membros nas mais importantes entidades 
representativas do setor de pesquisa e desen-
volvimento.

Tudo isso porque temos a consciência de que 
não fazemos inovação sozinhos. Defendemos 
cada vez mais a realização de parcerias estra-
tégicas com universidades e outras instituições 
de pesquisa, sejam elas brasileiras ou interna-
cionais. No lugar de concorrência, enxergamos 
oportunidade para somar esforços. É o que nos 
faz ver o próximo ano com ainda mais otimismo.
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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 ensaios laboratoriais, ensaios 
e calibrações acreditados*, serviços tecnológicos 
e consultorias, projetos de pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D) e capacitação técnica, com cursos e 
mestrado profissional. 

Os Institutos Lactec possuem um corpo técnico 
qualificado e multidisciplinar que atua numa rede de 
laboratórios próprios. São pesquisadores, técnicos, 
engenheiros, professores, consultores e funcio-
nários administrativos preparados para buscar 
resultados de excelência para os mais diversos 
segmentos.

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.

INOVADORES POR NATUREZA

BREVE HISTÓRICO
INSTITUIÇÃO PRIVADA

AUTOSSUSTENTÁVEL

57 ANOS NO MERCADO

MAIS DE 540 COLABORADORES

28 LABORATÓRIOS PARA SUPORTE 
TECNOLÓGICO

LOCALIZADO EM CURITIBA-PR, BRASIL

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

*Os 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.  

www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble
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UNIDADES  TECNOLÓGICAS

Sede - Institutos Lactec
Inaugurada em 2003, a unidade está localizada no 
Campus da Indústria, no bairro Jardim Botânico, 
em Curitiba. Na Sede, localizam-se os departa-
mentos Comercial; de Logística e Informática; 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 cursos de curta duração.

Laboratório de Materiais e Estruturas
Inaugurado em 1994, no Lame está o Departamento 
de Estruturas Civis, que pesquisa e desenvolve 
projetos na área da engenharia civil, além de forne-
cer serviços, ensaios e análises de materiais, dura-
bilidade, 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, concreto e estruturas.

Laboratório Central
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, análi-
ses de óleos, análises de materiais, compatibilidade 
dielétrica e eletromagnética, condições climáticas 
e intemperismo artificial, cromatografia e espec-
trometria, ensaios de polímeros, luminotécnica, 
metrologia, pilhas e baterias, microscopia, ensaios 
em cabos e acessórios, radiografia e tomografia 
industrial.

Centro de Hidráulica e Hidrologia 
Professor Parigot de Souza
Inaugurado em 1959, o Cehpar abriga o departa-
mento de Recursos Ambientais. 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, licencia-
mento e estudos ambientais e modelos reduzidos 
físicos e virtuais de usinas hidrelétricas e outros 
empreendimentos.

Laboratório de Mecânica e Emissões Veiculares
Inaugurado em 2000, o Leme abriga o Departamen-
to de Mecânica, focado em pesquisa e desenvolvi-
mento 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 destru-
tivos, integridade estrutural, energias alternativas, 
além de realizar ensaios mecânicos e ensaios em 
metais.

CEHPAR

LAME LEME

LAC

SEDE
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LISTA DE LABORATÓRIOS
 � Absorção Atômica

 � Águas e Efluentes

 � Alta Tensão

 � Análises de Materiais

 � Análises de Óleos

 � Análises de Óleos Lubrificantes Industriais

 � Análises Químicas

 � Biologia

 � Compatibilidade Dielétrica

 � Compatibilidade Eletromagnética

 � Concreto e Estruturas

 � Condições Climáticas e Intemperismo Artificial

 � Cromatografia e Espectrometria

 � Emissões Veiculares

 � Ensaios em Metais

 � Ensaios em Cabos e Acessórios

 � Ensaios em Polímeros e Análises Térmicas

 � Ensaios Mecânicos

 � Geotecnia

 � Hidráulica

 � Luminotécnica

 � Metrologia

 � Microscopia

 � Pilhas e Baterias

 � Qualidade do Ar e Emissões Atmosféricas

 � Soldagem e Aspersão Térmica

 � Testes de Sistemas da Informação

 � Usabilidade de Sistemas

*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.  

www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble
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PORTFÓLIO

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO

SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS

LABORATÓRIOS

CAPACITAÇÃO

 � Projetos de pesquisa básica e aplicada;

 � Desenvolvimento de dispositivos experimentais  
 e protótipos, desde a engenharia do produto   
 até  sua inserção no mercado.

 � Calibração de instrumentos;

 � Ensaios, testes e análises;

 � Suporte para serviços, projetos e consultorias.

 � Estudos ambientais;

 � Controle tecnológico;

 � Ensaios em campo, medições, monitoramento,  
 e mapeamento a laser.

 � Treinamento e qualificação de recursos   
 humanos;

 � Cursos técnicos de curta duração;

 � Curso de mestrado profissional (stricto  
 sensu) em desenvolvimento de tecnologia.

SETORES DE ATUAÇÃO

AUTOMOTIVO PETRÓLEO
E GÁS

CONSTRUÇÃO
CIVIL

ELETRÔNICA 
E TI

MEIO
AMBIENTE

ENERGIA
ELÉTRICA
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DIFERENCIAIS

GERENCIAMENTO
DE PROJETOS

EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR

CAPITAL INTELECTUAL 
ESPECIALIZADO

INFRAESTRUTURA 
LABORATORIAL

UNIDADE EMBRAPII
Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial

ENSAIOS E CALIBRAÇÕES 
ACREDITADOS*

P&D 
LINHAS DE INOVAÇÃO

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 
ESPECIALIZADOS

 � Eficiência energética

 � Desenvolvimento de dispositivos experimentais  
 e protótipos

 � Fontes alternativas de energia

 � Novas tecnologias em materiais

 � Planejamento e gerenciamento ambiental

 � Redes de comunicação sem fio

 � Redes elétricas inteligentes - Smart Grid

 � Sistemas construtivos convencionais e   
 alternativos

 � Sistemas elétricos e eletrônicos (eletrônica   
 embarcada)

 � Sistemas mecânicos

 � Soluções em tecnologia da informação

 � Medições, ensaios elétricos especiais em   
 campo e comissionamento 

 � Medições e monitoramento de testes mecâni- 
 cos em campo

 � Controle tecnológico, patologia e fiscalização  
 de obras

 � Geoprocessamento, mapeamento a laser e   
 fotogrametria

 � Licenciamento ambiental e estudos de impacto  
 ambiental

 � Estudos hidrológicos em modelos reduzidos de  
 usinas hidrelétricas e outros empreendimentos

 � Análises químicas e de materiais

 � Sistemas de modelagem 3D, realidade virtual e  
 aumentada

 � Desenvolvimento de sistemas e software

 � Design e Experiência do Usuário

*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.  

www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble


GOVERNANÇA 
CORPORATIVA
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As principais instâncias da governança corpora-
tiva são a Assembleia Geral de Associados, o Conse-
lho 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.

ORGANOGRAMA GERAL

CFI
Conselho Fiscal

AJUR
Assessoria Jurídica

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

DPEM - Departamento de 
Eletricidade e Materiais

DVSE - Divisão de 
Sistemas Elétricos

DVEE - Divisão de 
Ensaios Elétricos

DVQA - Divisão de 
Química

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

DPEI - Departamento 
de Eletrônica e TI

DVEL - Divisão de 
Eletrônica

DVTI - Divisão de 
Tecnologia da Informação

DPEC - Departamento 
de Estruturas Civis

DVPE - Divisão de Pes-
quisa em Estruturas Civis

DVTE - Divisão de Tecno-
logia em Estruturas Civis

DDT - Diretoria de 
Desenvolvimento Tecnológico

Ensino

Coordenação de Qualidade

DPME - Departamento 
de Mecânica

DVPD - Divisão de 
Projetos de Pesquisa 
e Desenvolvimento

DVSL - Divisão de 
Serviços e Licitações

DVFO - Divisão de 
Fomento e Inovação

DVMK - Divisão de 
Marketing e Gestão 
de Relacionamento

CAD
Conselho Administrativo

DP
Diretor Presidente

AGE
Assembleia Geral
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DIRETORIA
Constituem a equipe Luiz Fernando Vianna, que acumula a presidência com a Diretoria Administrativa 

Financeira, Lauro Elias Neto, diretor de Operações Tecnológicas, e Alessandro Zimmer, diretor de Desen-
volvimento Tecnológico.

“Ainda em uma economia em crise e em um 
país que historicamente investe pouco em 

pesquisa, os Institutos Lactec mantiveram-
se fiéis à sua missão de criar soluções 

inovadoras. Em 2016, registramos recorde de 
faturamento. Resultado do esforço de todos os 

colaboradores.”

“Este foi um ano de grandes conquistas. 
Retomamos o crescimento em todas as áreas 
em que atuamos, resultado de esforços de uma 
equipe que busca excelência em tudo o que faz. 
Continuaremos em busca do aprimoramento 
de nossos processos para resultados ainda 
melhores em 2017.”

LUIZ FERNANDO VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE

LAURO ELIAS NETO
DIRETOR DE OPERAÇÕES TECNOLÓGICAS
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“Nossas relações com a academia progrediram, 
bem como os esforços de internacionalização 
dos Institutos Lactec, com equipes engajadas 

na busca de parcerias produtivas com 
instituições de diversos países. Deixo o 

meu agradecimento a todos pelos esforços 
envidados, com a certeza de que juntos 

estamos construindo um futuro inovador.”

ALESSANDRO ZIMMER
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

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, tornou-se diretor 
presidente dos Institutos Lactec. É vice-presidente da Região Sul da Associação Brasileira das Institui-
ções de Pesquisa (Abipti), membro do Conselho Consultivo da Finep, do Conselho Temático de Política 
Industrial, Inovação e Design da Fiep e do Conselho Superior da Fundação Araucária.

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 Profis-
sional 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 cien-
tista 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
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EXECUTIVOS
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 academica-
mente como professor permanente do mestrado profissional 
dos Institutos Lactec; professor adjunto da Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR) e professor permanente do mestrado e 
doutorado em engenharia elétrica da mesma universidade. É 
membro do Cigré e do Instituto de Engenheiros Eletricistas 
e Eletrônicos (IEEE). É bolsista de produtividade do DT-2 do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq).

LUIZ ALKIMIN DE LACERDA
Gerente do Departamento de
Estruturas Civis
É engenheiro civil pela Universidade Fede-
ral 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 Informa-
ção 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.

TÂNIA LÚCIA GRAF 
DE MIRANDA
Gerente do Departamento de
Recursos Ambientais
É graduada em Agronomia pela Universida-
de Federal de Santa Maria (UFSM), mestre 
em Engenharia Civil, Recursos Hídricos e 

Saneamento 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 em 2007, se tornando gerente da 
Divisão de Meio Ambiente (2010) e, recentemente, gerente 
do Departamento de Recursos Ambientais (2015). É profes-
sora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de 
Tecnologia dos Institutos Lactec, concentrando sua área de 
atuação em Estudos Ambientais, Recursos Hídricos e Quali-
dade da Água.

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 Depar-
tamento Comercial, em 2014.

JEFFERSON CHAPIESKI
Gerente do Departamento de
Eletrônica e TI
Graduado em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), é mestre profissional em 
Desenvolvimento de Tecnologia pelo Insti-

tuto de Engenharia do Paraná (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 Comercialização (2002-
2009), gerente do Departamento de Eletricidade (2009-2014), 
e gerente do Departamento de Eletrônica e Tecnologia da 
Informação, seu cargo atual.
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KATIA PATRICIA  
FIEBICH PERONI
Gerente do Departamento de 
Pessoas, Contábil e Finanças
Graduada em Ciências Contábeis pela 
Universidade Positivo, ingressou nos Insti-
tutos Lactec em 1999. Iniciou sua carreira 
realizando compras 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, Contábil 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 Departa-

mento 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 ativi-
dades acadêmicas – como bolsas de pesquisa e estágios.

ANDRE RICARDO CAPRA
Gerente do Departamento de Mecânica
Mestre em Engenharia Mecânica pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
ingressou nos Institutos Lactec em 2004. 
Como pesquisador, atua com o desenvolvi-
mento de revestimentos e novos materiais 

metálicos e cerâmicos resistentes ao desgaste por cavitação e 
também a oxidação em altas temperaturas. Pesquisa e desen-
volve processos de soldagem de alta tecnologia e aspersão 
térmica para reparos de turbinas hidráulicas e a gás para gera-
ção de energia. Desde abril de 2014 gerencia o Departamento 
de Mecânica dos Institutos Lactec.
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COMPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS

HOMENS

MULHERES
GÊNERO

244

128

*Para a categoria outros, constam empregados com grau de formação do fundamental ao superior incompleto.

60
15

18

21

59

2
6

4

4

1

1

0

3

0
6

0

0

16
43

113

MESTRANDOS

DOUTORANDOS

DOUTORES

PÓS-DOUTORANDOS

PÓS-DOUTORES

OUTROS*

MESTRES

GRADUADOS

PÓS-GRADUANDOS

PÓS-GRADUADOS

PESQUISADORESGRAU DE INSTRUÇÃO
DEMAIS CARGOS

126
ESTAGIÁRIOS

46
BOLSISTAS

45
TERCEIRIZADOS

372
EMPREGADOS CLT
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TURNOVER

De 31 a 40 anos

Mais de 12 anos

De 9 a 12 anos

De 5 a 8 anos

Até 4 anos

122

158

141

127

69

50

40

37

Até 30 anos

Acima de 50 anos

De 41 a 50 anos

FAIX A 
ETÁRIA

TEMPO
DE CASA

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>

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.

Entre janeiro e dezembro de 2016, a taxa de 
rotatividade nos Institutos Lactec foi de 8,68%, 
cerca de 3,5 pontos porcentuais abaixo do período 
anterior, que foi de 12,21%. Entre pesquisadores, a 
rotatividade foi de 3,57%.

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 63,7% em 
2013, último ano contemplado pela pesquisa.

2016
2015
2014

8,68%

12,21%

13,96%

2013 15,07%

http://www.dieese.org.br/notaaimprensa/2014/numerosRotatividadeBrasil.pdf
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RECURSOS HUMANOS
EXTENSÃO DA LICENÇA PATERNIDADE

Acompanhando as práticas do mercado e 
visando o bem estar de seus colaboradores, os 
Institutos Lactec estenderam a licença paternidade 
de cinco dias úteis para 20 dias corridos, ainda que 
a concessão desse período não seja obrigatória pela 
legislação vigente.

CONSTITUIÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO

Em atendimento à legislação vigente e para 
promover a segurança de seus colaboradores, os 
Institutos Lactec constituíram em 2016 sua Brigada 
de Incêndio, um grupo composto por 70 pessoas 
treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e 
combate a princípio de incêndio, abandono de área, 
além de prestar os primeiros socorros até a chegada 
do Corpo de Bombeiros.

AUMENTO DA REDE CONVENIADA

Formação pessoal e qualidade de vida nos 
momentos de lazer se revertem em bem-estar 
no ambiente de trabalho. Por essa razão, novos 
convênios foram firmados com faculdades, escolas, 
restaurantes e outros estabelecimentos, garantindo 
descontos para os colaboradores e seus depen-
dentes. Hoje são 40 empresas conveniadas. Em 
destaque, alguns que fazem parte dessa parceria.

 � Colégio e Faculdade Modelo (novo)

 � Resolv Vistos (novo)

 � PUCPR (novo)

 � Restaurante VilaBella (novo)

CONVÊNIOS FIRMADOS EM 2016
Academia Space Gym Academia

Assessoria Esportiva Carbono Esportes

Assessoria de Vistos Resolv Vistos

Associação de Recreação Associação Copel

Colégio Expoente

Curso Ibec
Seduc

Escola de Idiomas L.A Idiomas
NetLinguae
Wizard Vip

Faculdade Esic
Faculdade Bagozzi
Faculdade Modelo
Faculdade Santa Cruz
PUCPR
Sociesc
Uninter
Universidade Positivo
Universidade Tuiuti
Opet

Parque de Diversão Parque Águas Claras

Resort Costão Do Santinho

Restaurante Armazém São Gonçalo
Aroma Da Fazenda
Churrascaria Marumby
Churrascaria Paiol
Churrascaria Recanto 
do Gaúcho
Don Piatto Spaghetteria
Empório Botânica
Família Mercali
Limoeiro
Lonato Carnes E Massas
Restaurante Hoshi
Restaurante Veneza
Santa Gustia
Vila Bella

Salão de Beleza e Estética Lady & Lord

Turismo Serra Verde
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ÁREAS INTEGRADORAS
Em um instituto com uma gama tão grande de atividades, algumas áreas se destacam como essenciais 

para manter a unidade e a reconhecida competência tecnológica na prestação de serviços e pesquisas. São 
setores que dão suporte às operações, como o marketing, os serviços, as licitações, o gerenciamento de 
projetos, os recursos humanos, o setor contábil e financeiro, a capacitação, a qualidade, a infraestrutura de 
tecnologia da informação, viagens, compras e os demais serviços auxiliares.

O Departamento de Logística e Informática 
esteve à frente de uma série de projetos voltados 
principalmente à eficientização dos recursos e 
processos que permeiam todas as atividades dos 
Institutos Lactec. Merecem destaque:

MIGRAÇÃO PARA O MERCADO LIVRE DE 
ENERGIA

Após a realização de diversos estudos, consta-
tou-se que a mudança dos Institutos Lactec para o 
mercado livre de energia, no qual a compra e a venda 
de energia são negociadas livremente entre gerado-
res e consumidores, possibilitará uma economia da 
ordem de 10 a 15% para a empresa.

INÍCIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(PGRS)

A implantação do Programa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (GPRS) visa organizar e dire-
cionar corretamente todos os materiais descartados 
pelos Institutos Lactec. A destinação adequada 
dos resíduos contribui ainda para o licenciamento 
ambiental dos laboratórios da instituição.

GESTÃO DE ATIVOS DE SOFTWARE

A partir de um mapeamento feito pelo Comitê 
Técnico-Científico, a Divisão de Infraestrutura de 
TI passou a disponibilizar informações sobre todos 
os softwares disponíveis e utilizados nos Institutos 
Lactec. O objetivo é informar quem já utiliza deter-
minado software e se há licenças que podem ser 
compartilhadas com outras áreas. Além disso, é 
possível identificar rapidamente colaboradores que 
têm conhecimento de determinada aplicação e que 
eventualmente podem repassar o conhecimento ou 
ainda integrar equipes em futuros projetos.

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE 
BUSINESS INTELIGENCE (POWER BI)

Voltado mais diretamente aos gestores dos 
Institutos Lactec, um novo sistema de Business 
Intelligence amplia a visão comercial, financeira e de 
recursos humanos de toda a organização. A ferra-
menta está em processo de implantação, integra-se 
com o sistema de Planejamento de Recurso Corpo-
rativo (ERP) que possibilita avanços no sentido de 
obtenção de análises mais precisas e assertivas de 
toda a atuação dos Institutos Lactec.

eSOCIAL

Para se adequar à exigência do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) de utilizar o sistema 
eSocial para transmissão de informações da folha 
de pagamento, os Institutos Lactec fizeram o reca-
dastramento de seus mais de 540 colaboradores, 
mantendo, a partir de então, informações atualiza-
das com registro documental de todo seu quadro.

Liderado pela Divisão de Recursos Humanos, do 
DPPF, o processo envolveu outras quatro divisões 
de quatro departamentos dos Institutos Lactec: a 
Divisão de Marketing e Gestão de Relacionamento, 
do Departamento Comercial; a Divisão de Infra-
estrutura de TI e a Divisão de Serviços Auxiliares, 
do Departamento de Logística e Informática; além 
da Divisão de Gerenciamento de Projetos (PMO), 
também do DPPF; e o Departamento de Gestão 
Tecnológica.

O resultado foi uma adesão em massa dos 
colaboradores dos Institutos Lactec, garantindo o 
recadastramento, além de outras adequações da 
empresa às exigências do MTE, dentro dos prazos 
previstos.

DEPARTAMENTO DE 
LOGÍSTICA E INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE PESSOAS, 
CONTÁBIL E FINANÇAS
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MÍDIAS SOCIAIS

A atuação dos Institutos Lactec nas redes sociais 
cresceu a partir de uma mudança de estratégia em 
que Facebook e LinkedIn concentraram os esforços. 
No Facebook, as postagens não patrocinadas tive-
ram a média de mil pessoas envolvidas, um cresci-
mento de 221% em relação à média observada no 
final de 2015. O total de curtidas da página cresceu 
mais de 90%, descentralizando o alcance das infor-
mações – moradores de Curitiba representam agora 
75% do total, contra 90% no ano passado.

No LinkedIn, os Institutos Lactec alcançaram 
mais de 3,6 mil seguidores, registrando um cresci-
mento de 30% em um ano. O alcance médio saltou 
de mil para cerca de 2,3 mil pessoas por postagem. 
Do grupo de seguidores, 4,2% são diretores, 13,3% 
gerentes, 29,7% profissionais seniores e o restante 
de profissionais em treinamento ou iniciantes no 
mercado de trabalho.

3.609 seguidores 
(33%)

Alcance de 2,3 
mil pessoas por 
postagem

4,2% diretores, 
13,3% gerentes, 
29,7% sênior e 
46,5% outros 
profissionais

IMPLANTAÇÃO DO CRM (CUSTOMER 
RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Durante o ano de 2016, a Divisão de Marketing 
e Gestão de Relacionamento em conjunto com a 
Divisão de Informação e Tecnologia, liderou um 
processo de seleção das ferramentas de CRM 
existentes no mercado. Levaram em consideração 
diversos aspectos, como: funcionalidades, prazo 
de entrega, complexidade, atendimento do escopo 
desejado e preço.

Essa ferramenta possibilita consolidar as infor-
mações de clientes, registrando todas as atividades 
e contatos existentes em cada conta. A partir disso, 
é possível acompanhar os negócios com mais 
facilidade e gerenciar as ações de relacionamento 
para obter informações importantes para decisões 
estratégicas. Além disso, facilitará o processo de 
orçamentos e consulta de informações, pois terá 
integração com o sistema ERP, existente na empre-
sa.

A aposta é que essa ferramenta contribuirá para 
elevar ainda mais o nível dos serviços prestados 
pelos Institutos Lactec, com foco no bom atendi-
mento ao cliente.

750 curtidas  
(+90%)

45% mulheres e 
55% homens 

75% de Curitiba

Média de 
10.000 pessoas 
envolvidas/mês

GOOGLE ADWORDS

Dando continuidade à estratégia iniciada em 
2015, os Institutos Lactec investiram em resultados 
patrocinados no Google a partir da definição das 
áreas foco e a escolha de ações de comunicação 
específicas para cada serviço. O resultado, apesar 
do baixo valor investido, foi um retorno 668.556 
visualizações de anúncios e 11.292 cliques para 
mais informações, o que representa um aumento de 
100% na taxa de conversão em relação às campa-
nhas do ano anterior.

668.556 visualizações

11.292 cliques

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

POWER BI

Ficou mais fácil visualizar as informações rela-
cionadas aos orçamentos de Serviços Técnicos e 
Ensaios e Análises Qualificados. O desenvolvimento 
de relatórios na ferramenta conhecida como Power 
BI, possibilita uma visão gerencial dos negócios em 
andamento. Em breve esses relatórios poderão ser 
visualizados por todos os gerentes da empresa.

BRAINSTORMINGS COM PESQUISADORES

Foram conduzidos dois brainstormings com 
pesquisadores de diversas áreas para elencar possi-
bilidades e soluções para problemas específicos de 
clientes. Essa foi uma oportunidade das áreas se 
integrarem e pensarem em soluções complementa-
res e conjuntas.
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 � Stand de 24m2;

 � Participação de parceiros industriais, com 
exposição de produtos, que ajudou a tangibilizar 
nosso serviço de P&D (Tecsys e Feergs);

 � Exposição do protótipo do projeto Poda 
Robotizada;

 � Centralização de participação de nossos 
colaboradores em um mesmo dia, para demonstrar 
força e volume no evento;

 � Participação da equipe técnica com exposi-
ção de artigos no evento;

 � Recepção do ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, no stand;

 � Prêmio para o artigo ‘Desenvolvimento de 
um ensaio de vida acelerado simplificado para medi-
dores eletrônicos de energia - primeiros resultados’, 
apresentado pelo pesquisador Alexandre Albarello 
e considerado o melhor do evento na categoria 
Medição;

 � Ações diferenciadas com clientes: Jantar 
com clientes estratégicos com equipe do Lactec 
e duas visitas técnicas aos laboratórios do Centro 
Politécnico (ação qualitativa).

O SENDI é um dos principais eventos de Distribuição do Setor Elétrico e esse ano a cidade de Curitiba 
foi escolhida para sediar o evento. A presença dos Institutos Lactec foi marcante e tivemos diversas ações 
durante o evento:

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SENDI

E-MAIL MARKETING

Campanhas de e-mail marketing foram adotadas 
em momentos diversos com o objetivo de aproximar 
os Institutos Lactec de seus clientes. A estratégia de 
divulgação trouxe destaque a ensaios oferecidos por 
alguns laboratórios, como de análise de óleos e de 
compatibilidade eletromagnética; cursos técnicos 
oferecidos sob demanda; chamadas para projetos 
de P&D na área de armazenamento de energia, tema 
de chamada estratégica da Aneel; e eventos como 
o XXII Sendi e o Workshop sobre Segurança de 
Barragens.
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 � Brindes e lâminas técnicas

Foram desenvolvidos alguns brindes para ações 
específicas com clientes, além da continuidade de 
produção de lâminas técnicas, tais como: Cobertura 
Luminescente (P&D), Distribuição de energia para o 
evento SENDI, Emissões Veiculares (Serviços).

 � Filme sobre Projeto de P&D 

Os Institutos Lactec participaram com a Duke 
Energy  no desenvolvimento de roteiro, locução e 
filmagem do filme sobre o Projeto de P&D – Empuxo.  
Confira o vídeo e conheça um pouco mais a respeito 
do projeto desenvolvido pelos Institutos Lactec e 
MTZ, para o cliente Duke Energy, com utilização do 
Programa de Incentivo da Aneel.

 � Placas Internas de identificação 

Estão em fase de confecção as placas de identifi-
cação de todos os nossos laboratórios. São mais de 
500 placas que serão instaladas até a primeira quin-
zena de março de 2017. O processo de instalação já 
começou no LAC e abrangerá todas as unidades dos 
Institutos Lactec. 

MATERIAIS INSTITUCIONAIS E DE 
COMUNICAÇÃO

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=iOdhdY7kBqo


RELACIONAMENTO
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RELACIONAMENTO COM OS 
ASSOCIADOS

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 2016, os públicos foram 
divididos em: associados; colaboradores; redes, 
associações e comitês; e clientes e comunidade.

A Associação Comercial do Paraná (ACP), a 
Companhia Paranaense de Energia (Copel), a Fede-
ração das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), o 
Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) e a Univer-
sidade 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 aper-
feiçoamento e realização de trabalhos conjuntos. 

Os principais eventos em que as instituições 
participaram em conjunto em 2016 envolveram o 
incentivo à inovação, e à política de ciência e tecno-
logia em níveis local, nacional e internacional:

 � Participação em eventos promovidos pelo 
Conselho Político da ACP e pelo Instituto ACP para a 
Inovação, como o encontro com o ministro da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Gilberto 
Kassab; a palestra com o senador Cristovam Buar-
que; e a apresentação das propostas de governo do 
prefeito eleito de Curitiba Rafael Greca; 

 � Participação no Seminário de Inovação 
Copel 2016;

 � Participação e exposição no XXII Seminário 
Nacional de Distribuidores de Energia Elétrica, coor-
denado pela Copel;

 � Participação nas reuniões do Conselho 
Temático de Política Industrial, Inovação e Design 
da Fiep;

 � Participação no ‘Simpósio Internacional: 
Indústria 4.0 - Paraná e Baden Württemberg’, 
promovido pela Fiep;

 � Participação da 22ª Semana da Engenharia, 
promovida pelo IEP;

 � Recepção dos participantes da International 
Automotive Engineering Spring School, promovida 
pela UFPR e Technische Hochschule Ingolstadt, da 
Alemanha.
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RELACIONAMENTO EM REDES, 
ASSOCIAÇÕES COMITÊS

A participação dos Institutos Lactec em redes, 
associações e comitês faz parte de uma estratégia 
de relacionamento que fomenta o potencial de inova-
ção 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, inova-
ções 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. Nas entidades em 
que o debate é institucional, os executivos discutem 
estratégias político-institucionais.

INSTITUIÇÃO COMITÊ/VÍNCULO REPRESENTANTE
Associação Brasileira das Instituições 
de Pesquisa Tecnológica e Inovação 
(Abipti)

Vice-Presidência da Regional Sul Luiz Fernando Vianna

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

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

Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva (AEA)

Grupo de Trabalho sobre Acreditação de 
Laboratórios de Emissões Valéria Macedo

Associação Brasileira de Mecânica dos 
Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS)

Secretaria Geral do Núcleo Paraná-
Santa Catarina Rodrigo Moraes da Silveira

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas / Comitê Brasileiro Automotivo 
(ABNT/CB-005)

CE 005:106.005 – Comissão de estudos 
de baterias automotivas Patrício Rodolfo Impinnisi

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas / Comitê Brasileiro de 
Eletricidade (ABNT/CB-003/Cobei)

CE 003:010.001 – Comissão de estudos 
de óleos minerais isolantes

Martinho José Vichinheski
Joseane Valente Gulmine
Viviane Calixto

Foto: TECPAR

Reunião do Conselho da Abipiti
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INSTITUIÇÃO COMITÊ/VÍNCULO REPRESENTANTE
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas / Comitê Brasileiro de 
Eletricidade (ABNT/CB-003/Cobei)

CE 003:010.002 – Comissão de estudos 
de líquidos isolantes sintéticos e 
naturais

Martinho José Vichinheski

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas / Comitê Brasileiro de 
Eletricidade (ABNT/CB-003/Cobei)

CE 003:013.06 – Caixas de Medição Marilda Munaro

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas / Comitê Brasileiro de 
Eletricidade (ABNT/CB-003/Cobei)

CE 003:513.002 – Materiais e 
Acessórios Poliméricos para Redes 
Distribuição de Energia Elétrica

Marilda Munaro
Fabio S. Richart

Associação Brasileira de Recursos 
Hídricos (ABRH) Comitê técnico Tania Lucia Graf de Miranda

Câmara Técnica de Integração de 
Procedimentos, Ações de Outorga e 
Ações Reguladoras (CTPOAR)

Comitê técnico Tania Lucia Graf de Miranda

Comitê Nacional Brasileiro de Produção 
e Transmissão de Energia Elétrica (Cigré 
Brasil)

CE C6 – Sistemas de Distribuição e 
Geração Distribuída Alexandre Rasi Aoki

Comitê Nacional Brasileiro de Produção 
e Transmissão de Energia Elétrica (Cigré 
Brasil)

CE C4 – Desempenho de sistemas 
elétricos Mateus Duarte Teixeira

Comitê Nacional Brasileiro de Produção 
e Transmissão de Energia Elétrica (Cigré 
Brasil)

GT D1 03 – Análise de gases dissolvidos 
em óleo vegetal isolante Viviane  Vicentim Calixto

Comitê Nacional Brasileiro de Produção 
e Transmissão de Energia Elétrica (Cigré 
Brasil)

CE D1 / GT D1 01-04 – Guia para 
processos de comparação laboratorial 
em óleos isolantes

Viviane  Vicentim Calixto

Comitê Nacional Brasileiro de Produção 
e Transmissão de Energia Elétrica (Cigré 
Brasil)

CE C4 – Desempenho de sistemas Patrício E. Munhoz Rojas

Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH) Comitê técnico Tania Lucia Graf de Miranda

Encontro Nacional de Baterias (ENBAT) Coordenação de seções Patrício Rodolfo Impinnisi

Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (Fiep)

Conselho Temático de Política 
Industrial, Inovação e Design Luiz Fernando Vianna

Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) Conselho Consultivo Luiz Fernando Vianna
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INSTITUIÇÃO COMITÊ/VÍNCULO REPRESENTANTE

Fundação Araucária Conselho Superior Luiz Fernando Vianna

Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE)

Analytic Methods for Power Systems 
(AMPS) Committee Alexandre Rasi Aoki

Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do 
Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia 
da Informação (IPD Eletron)

Comitê de Assuntos Legislativos 
voltados à Ciência, Tecnologia e 
Inovação

José Mario M. e Silva

Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do 
Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia 
da Informação (IPD Eletron)

Entidade participante

Alessandro Zimmer
Carlos Eduardo Ribas
Lauro Elias Neto
Luiz Fernando Vianna

International Council on Large Electric 
Systems (Cigré)

WG C4 30 – EMC in Wind Generation 
Systems Patrício E. Munhoz Rojas

Paraná Metrologia Conselho Fiscal Celso Ranchuka

Simpósio Internacional de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas (SIPDA) Comitê Técnico Patrício E. Munhoz Rojas

Sistema Brasileiro de Tecnologia 
(Sibratec)

Entidade participante – Serviços 
tecnológicos para construção civil Betina Lepretti Medeiros

Sistema Nacional de Avaliações 
Técnicas (SINAT/ITA) Comitê Técnico Luiz Alkimin de Lacerda

Sociedade Brasileira de Qualidade de 
Energia (SBQEE) Vice-presidência Mateus Duarte Teixeira

Sociedade Brasileira de Qualidade de 
Energia (SBQEE) Comitê Técnico Patrício E. Munhoz Rojas

World Trade Center Business Club Entidade participante
Carlos Eduardo Ribas
Lauro Elias Neto
Luiz Fernando Vianna
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ELEJOR

Ainda em agosto, os Institutos Lactec realizaram 
uma apresentação dos resultados técnicos parciais 
de três projetos de P&D contratados pela Elejor no 
ciclo 2013/2014. O evento, realizado na sede da 
instituição reuniu aproximadamente 40 pessoas, 
que acompanharam os pesquisadores Kleber Franke 
Portella, Patricia Dammski Borges de Andrade e 
Priscila Facco de Melo.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES
Os Institutos Lactec estão atentos às necessidades de seus clientes e buscam um relacionamento cada vez 
mais próximo, efetivo e duradouro por meio de diálogos, viagens e reuniões comerciais para apresentação 
das competências e da estrutura tecnológica. Conheça algumas das ações desenvolvidas em 2016.

UEGA

Aproximadamente cem pessoas acompanharam, 
em maio, um workshop sobre os quatro projetos 
de P&D que os Institutos Lactec executam para a 
Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA). Durante 
o evento, que reuniu executivos das duas empre-
sas, além de técnicos, representantes de outras 
empresas, entre outros convidados, pesquisadores 
responsáveis por cada uma das linhas de pesquisa 
falaram sobre o andamento dos trabalhos.

NEOENERGIA

Representantes das distribuidoras de energia 
Coelba, Celpe e Cosern, pertencentes ao Grupo 
Neoenergia, estiveram em visita aos Institutos 
Lactec no início de agosto para a celebração de 
novos contratos de projetos de P&D. Também esti-
veram presentes nas reuniões representantes das 
empresas parceiras Tecsys e Romagnole.

COPEL

Outro workshop abordou os resultados do 
projeto ‘Desenvolvimento e aplicação de protótipo 
para melhoramento de solos através de injeções, 
executado pelos Institutos Lactec para a Copel. 
Os pesquisadores dos Institutos Lactec Rodrigo 
Moraes da Silveira, José Henrique Ferronato Pretto, 
Gelson Luiz Carneiro, Tiago Francesconi e Marcelo 
Buras fizeram as apresentações. Aproximadamente 
50 pessoas acompanharam o evento, realizado no 
auditório do Polo Km 3 da Copel.

LANDIS+GYR

Em dezembro, representantes da Landis+Gyr 
estiveram reunidos com executivos e pesquisadores 
dos Institutos Lactec para apresentar demandas e 
conhecer soluções, com o objetivo de viabilizar 
possíveis parcerias entre as instituições. Na reunião, 
estiveram presentes o presidente da Landis+Gyr, 
Marcelo Machado, e o diretor de P&D, Carlos Iesche-
ck, entre outros executivos e pesquisadores. Após a 
reunião, os representantes da empresa fizeram uma 
visita técnica a laboratórios do LAC.
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RELACIONAMENTO COM DOCENTES 
E DISCENTES

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 Desen-
volvimento 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 12 anos no mercado, 
e iniciará, em 2017, a sua 11ª turma. O mestrado é 
multidisciplinar, com linhas de pesquisa em geração 
e transferência de tecnologia, meio ambiente e 
desenvolvimento, sistemas energéticos conven-
cionais e alternativos e tecnologia de materiais. Ao 
todo, já foram encerradas sete 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.

O mestrado profissional é estratégico para 
os Institutos Lactec, porque além de promover 
capacitação técnica, possui diversos alunos de 
concessionárias de energia atrelados a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Como incentivo ao relacionamento com a comu-
nidade, o mestrado também oferta quatro bolsas de 
estudos, sendo duas delas pelo Instituto de Enge-
nharia do Paraná e duas pelos Institutos Lactec. 
Essa ação estimula o aprimoramento e a conquista 
de mais dissertações, para somar às mais de 200 já 
defendidas, contribuindo significativamente com o 
desenvolvimento técnico e científico do país.

CURSOS, EVENTOS E SEMINÁRIOS

Além dos sete cursos técnicos promovidos pelos 
Institutos Lactec ao longo de 2016, sendo dois deles 
in company, a instituição realizou, por meio de seu 
Comitê Técnico-Científico (CTC), dois seminários 
internos:

 � Aplicação do uso de softwares nos Institu-
tos Lactec – estudos de caso;

 � Materiais aplicados às indústrias eletro-ele-
trônica, petróleo/gás e automotiva.
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Laboratório de Luminotécnica do 
Lactec é referência em ensaios com 
lâmpadas LED

Luiz Fernando Vianna, do Lactec: 
setor mais maduro para P&D
Em entrevista publicada em áudio, o diretor presidente, 
Luiz Fernando Vianna, falou sobre a mudança no perfil dos 
projetos de P&D contratados pelo setor de energia.

03/08/2016 - CanalEnergia (Radio) ACESSE A NOTÍCIA

Lactec testa tecnologia de 
emissões acústicas para monitorar 
caldeira em usina
Projeto de P&D executado pelos Institutos Lactec para a 
Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA) que usa emissões 
acústicas de alta frequência para monitorar defeitos que 
possam comprometer o funcionamento da usina.

27/07/2016 - CanalEnergia ACESSE A NOTÍCIA

Lactec chega a marca de mais de 
300 projetos concluídos

Maior executora de projetos do programa de P&D da Aneel, 
os Institutos Lactec foram tema de matéria que ressaltou 
a participação da instituição também em outras áreas. A 
reportagem entrevistou o diretor presidente que falou sobre 
a inauguração do painel de projetos na sede do instituto.

03/08/2016 - CanalEnergia ACESSE A NOTÍCIA

Lactec apresenta projetos em 
energias inteligentes
A matéria da Agência Gestão CT&I relata a apresentação 
que o diretor presidente dos Institutos Lactec, Luiz 
Fernando Vianna, fez na 3ª Conferência Internacional de 
Energias Inteligentes, quando falou sobre diversos projetos 
executados pela instituição na área de energia.

25/11/2016 - Agência Gestão CT&I ACESSE A NOTÍCIA

CANAL ENERGIAAGÊNCIA DE GESTÃO CT&I

IPD ELETRON

IPD ELETRON

CANAL ENERGIA

CANAL ENERGIA

INSTITUTOS LACTEC NA MÍDIA
Em 2016, projetos de P&D e serviços oferecidos pelos laboratórios dos Institutos Lactec, ganharam 

destaque na imprensa. Premiações, parcerias e participações em eventos também ajudaram a aumentar a 
exposição da marca, que teve menções em matérias e reportagens de veículos locais, nacionais e interna-
cionais.

Lactec apresenta soluções em 
energias inteligentes
O IPD Eletron também repercutiu a apresentação que o dire-
tor presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
fez na 3ª Conferência Internacional de Energias Inteligentes.

22/11/2016 - IPD Eletron ACESSE A NOTÍCIA

O boletim eletrônico do IPD Eletron destacou os Institutos 
Lactec como referência em ensaios com lâmpadas LED 
após a menção à instituição na revista Lumière Electric, 
especializada no segmento.

26/09/2016 - IPD Eletron ACESSE A NOTÍCIA

http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Radio.asp?id=113214
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=113045
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticia_Exclusiva.asp?id=113204
http://agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9965:lactec-apresenta-projetos-em-energias-inteligentes&catid=144:noticias
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/408-lactec-apresenta-solucoes-em-energiasbrinteligentes
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/389-laboratorio-de-luminotecnica-do-lactec-ebrreferencia-em-ensaios-com-lampadas-led


37 RELACIONAMENTO

Um estudo com algas quer diminuir 
os gases poluentes produzidos por 
usinas

Reportagem do telejornal Paraná TV 2ª edição apresentou 
o projeto de P&D dos Institutos Lactec que desenvolve 
tecnologia com microalgas para captar CO2 e NOx na UEGA.

02/07/2016 - RPC TV ACESSE A NOTÍCIA

Institutos Lactec contam com 
laboratório para testes de 
compatibilidade eletromagnética
O IPD Eletron, entidade tecnológica setorial, criada pela 
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 
divulgou entre seus associados matéria em que fala 
sobre os diferenciais do Laboratório de Compatibilidade 
Eletromagnética dos Institutos Lactec e a importância da 
realização de ensaios oferecidos pela instituição.

03/06/2016 - IPD Eletron ACESSE A NOTÍCIA

Empresários estão interessados em 
desenvolver power storage no Brasil, 
diz Lactec
Antecipando o lançamento da chamada de P&D estratégico 
nº 21 da Aneel, o pesquisador dos Institutos Lactec Juliano 
de Andrade concedeu entrevista para o CanalEnergia 
falando sobre o crescimento da demanda por soluções em 
armazenamento de energia.

08/06/2016 - CanalEnergia ACESSE A NOTÍCIA

Tecnologia de armazenamento 
pode ampliar geração de energias 
renováveis

O pesquisador Juliano de Andrade, foi entrevistado para falar 
sobre tecnologias de armazenamento de energia. A reporta-
gem classifica os Institutos Lactec como um dos maiores 
centros de ciência e tecnologia do Brasil ao citá-los como um 
dos atores no desenvolvimento da tecnologia no país.

24/06/2016 - Agência Gestão CT&I ACESSE A NOTÍCIA

Tecnologia paranaense usa 
microalgas para diminuir poluição 
ambiental
O projeto de P&D que desenvolve uma tecnologia com 
microalgas para captar CO2 e NOx ganhou destaque em 
reportagem da RIC TV, que entrevistou os pesquisadores 
envolvidos, além do diretor presidente dos Institutos 
Lactec, Luiz Fernando Vianna, e do diretor técnico da UEGA, 
Flávio Chiesa.

16/06/2016 - RIC TV ACESSE A NOTÍCIA

RPC TV

RIC TV

IPD ELETRONAGÊNCIA GESTÃO CT&I

CANAL ENERGIA

Termelétrica de Araucária testa 
microalgas para reduzir emissão de 
gases

O desenvolvimento uma tecnologia que utiliza microalgas 
para captar CO2 e NOx que seriam lançados à atmosfera foi 
tema de diversas reportagens ao longo de 2016, como esta 
da Gazeta do Povo. O projeto é executado pelos Institutos 
Lactec para a UEGA.

12/05/2016  - Gazeta do Povo ACESSE A NOTÍCIA

GAZETA DO POVO

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/curitiba/v/um-estudo-com-algas-quer-diminuir-os-gases-poluentes-produzidos-por-usinas/5136401/
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/349-institutos-lactec-contam-com-laboratorio-para-testes-de-compatibilidade-eletromagnetica
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias.asp?id=112264&secao=PeD%20e%20Tecnologia
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9171:tecnologia-de-armazenamento-pode-ampliar-geracao-de-energias-renovaveis&catid=144:noticias
http://pr.ricmais.com.br/ric-noticias/videos/tecnologia-paranaense-usa-microalgas-para-diminuir-poluicao-ambiental/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/termeletrica-de-araucaria-testa-microalgas-para-reduzir-emissao-de-gases-bb6em5mg0s0ab0bmkc3qjv0ig
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Institutos Lactec desenvolve sensor 
inteligente para monitorar rede 
elétrica

O sensor inteligente desenvolvido pelos Institutos Lactec e 
pela Tecsys para a Coelba foi tema de matéria também do IPD 
Eletron, que a veiculou em sua newsletter para empresas do 
setor eletroeletrônico associadas.

10/02/2016 - IPD Eletron ACESSE A NOTÍCIA

Tecnologia que monitora rede 
elétrica inicia comercialização 
nacional

A reportagem apresenta o sensor inteligente desenvolvido 
pelos Institutos Lactec e pela Tecsys para a Coelba. O texto 
fala sobre como foi o processo de desenvolvimento do proje-
to até a entrada do produto no mercado.

17/02/2016 - Agência Gestão CT&I ACESSE A NOTÍCIA

Brasil estudia crear una reserva para 
los mayores primates de América

A ideia de criar uma reserva para proteger a população de 
mono-carvoeiros na região do Vale da Ribeira, liderada 
pelos Institutos Lactec, chamou a atenção da agência de 
notícias espanhola EFE, que destacou o fato de a espécie, 
um dos maiores primatas da América, estar em risco de 
extinção.

17/03/2016 - Agência EFE ACESSE A NOTÍCIA

Lactec dribla a crise correndo atrás 
dos clientes
Registro da participação de Luiz Fernando Vianna em 
evento organizado pela Associação Brasileira de Geração 
Limpa (Abragel), fala sobre a estratégia dos Institutos 
Lactec de trabalhar com foco no cliente para contornar a 
crise econômica.

17/02/2016 - Paranoá Energia ACESSE A NOTÍCIA

PARANOÁ ENERGIA

IPD ELETRONAGÊNCIA EFE

AGÊNCIA GESTÃO CT&I

Poda na rede elétrica será realizada 
com braço robotizado
A revista Eficiência Energética e P&D Neoenergia destacou 
em uma de suas reportagens um sistema de poda robo-
tizada, que tem o objetivo de reduzir os riscos e custos e 
aumentar a agilidade do processo de poda de árvores próxi-
mas à rede elétrica. O projeto foi executado pelos Institutos 
Lactec e pela Feergs para a Coelba.

28/04/2016 - Eficiência Energética e 
P&D Neoenergia

ACESSE A NOTÍCIA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E 
P&D NEOENERGIA

http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/311-institutos-lactec-desenvolve-sensor-inteligente-para-monitorar-rede-eletrica
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8548:tecnologia-que-monitora-rede-eletrica-inicia-comercializacao-nacional&catid=92:br&Itemid=187
http://www.efeverde.com/noticias/brasil-estudia-crear-una-reserva-para-los-mayores-primates-de-america/
http://www.paranoaenergia.com.br/noticias/2016/02/17/lactec-dribla-a-crise-correndo-atras-dos-clientes/
http://www.neoenergia.com/Sustentabilidade/Pages/Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9tica%20Neoenergia_5.pdf
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A seguir, confira a lista completa de notícias em que os Institutos Lactec foram mencionados.

16/11/2016 É-Paraná
Começa em Curitiba a 3ª Conferência Internacional de Energias Inteligentes ACESSE A NOTÍCIA

Ao falar sobre o evento oficial do projeto Smart Energy Paraná, um dos maiores do Brasil na área de energias renováveis, a 
matéria fala sobre a atuação dos Institutos Lactec em eficiência energética por meio do Laboratório de Luminotécnica, que 
detém o Selo Procel para ensaios realizados com equipamentos e materiais de iluminação.

21/09/2016 AquaHoy (Peru)
Determinan dosis adecuada de sal para el paco, gamitana y su híbrido ACESSE A NOTÍCIA

Uma pesquisa que determina a concentração mais adequada de sal para tratamento profilático de algumas espécies de 
peixes, como o pacu e o tambaqui, foi tema de matéria do portal peruano especializado em aquicultura AquaHoy. O estudo foi 
conduzido por pesquisadores dos Institutos Lactec, da UFPR e da Embrapa e publicado no periódico científico Aquaculture.

31/10/2016 Revista O Setor Elétrico
CINASE mantém o ritmo aquecido em Curitiba ACESSE A NOTÍCIA

Uma reportagem especial sobre a etapa regional do Cinase fala sobre a participação dos Institutos Lactec , um dos apoiadores 
do evento. A apresentação de Mateus Duarte Teixeira sobre qualidade de energia em parques eólicos é citada como destaque 
do primeiro dia.

10/10/2016 CanalEnergia
Projeto de P&D da Coelba desenvolve sensor inteligente ACESSE A NOTÍCIA

O sensor inteligente desenvolvido pelos Institutos Lactec e pela Tecsys para a Coelba foi tema de diversas matérias publicadas 
ao longo de 2016 em veículos de todo o país, como esta do CanalEnergia.

03/10/2016 ABDI
ABDI consolida agenda de propostas para Cidades Inteligentes e Humanas ACESSE A NOTÍCIA

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) noticiou evento que reuniu representantes do governo federal, de 
centros de pesquisa e inovação, universidades, empresas de tecnologia e especialistas TICs para discutir proposições para o 
desenvolvimento de redes e cidades inteligentes no Brasil. Os Institutos Lactec foram uma das 30 instituições representativas 
do setor.

22/09/2016 Tribuna do Paraná
Desafio vai avaliar qual meio de transporte é mais eficiente no horário de pico ACESSE A NOTÍCIA

22/09/2016 UFPR 
Nesta sexta-feira (23), Desafio Intermodal de Curitiba avalia forma mais eficiente de 
se locomover pela cidade

ACESSE A NOTÍCIA

22/09/2016 Gazeta do Povo
Desafio vai avaliar qual meio de transporte é mais eficiente no horário de pico em 
Curitiba

ACESSE A NOTÍCIA

Organizado pelo programa Ciclovida da UFPR e parceria dos Institutos Lactec e da Preferitura de Curitiba, o Desafio Intermodal 
foi tema de matérias em jornais como a Gazeta do Povo e a Tribuna do Paraná, além do portal de notícias da própria UFPR.

16/09/2016 Coelba
Projeto de inovação da Coelba vence o Latin American Utility Week Awards ACESSE A NOTÍCIA

O sensor inteligente desenvolvido pelos Institutos Lactec e pela Tecsys para a Coelba foi considerado o projeto mais inovador 
e venceu o Latin American Utility Week Awards na categoria Smart Grids.

01/09/2016 PUCPR
João Manuel Rodrigues Manenti realizou um Projeto de Estágio nos Institutos Lactec ACESSE A NOTÍCIA

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) noticiou a participação do estudante João Manuel Rodrigues Manenti, 
do curso de engenharia de computação da PUCPR, no prêmio Estagiário de Destaque do IEL em função de projeto que realizou 
nos Institutos Lactec.

OUTRAS NOTÍCIAS

http://www.e-parana.pr.gov.br/2016/11/4404/Comeca-em-Curitiba-a-3a-Conferencia-Internacional-de-Energias-Inteligentes.html
http://www.aquahoy.com/idi/patologias/27414-determinan-dosis-adecuada-de-sal-para-el-paco-gamitana-y-su-hibrido
http://www.osetoreletrico.com.br/2016/2016/11/14/cinase-mantem-o-ritmo-aquecido-em-curitiba/
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/PeD_e_Tecnologia.asp?id=114188
http://www.abdi.com.br/Paginas/noticia_detalhe.aspx?i=4126
http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/desafio-vai-avaliar-qual-meio-de-transporte-e-mais-eficiente-no-horario-de-pico/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/nesta-sexta-feira-23-desafio-intermodal-de-curitiba-avalia-forma-mais-eficiente-de-se-locomover-pela-cidade/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/futuro-das-cidades/desafio-vai-avaliar-qual-meio-de-transporte-e-mais-eficiente-no-horario-de-pico-em-curitiba-ah3h072exwts1cc5qzsfqi55s
http://www.coelba.com.br/Noticias/Pages/PROJETO-DE-INOVA%C3%87%C3%83O-DA-COELBA-VENCE-O-LATIN-AMERICAN-UTILITY-WEEK-AWARDS.aspx
http://www.pucpr.br/noticia.php?ref=1&id=2016-09-01_63347
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06/07/2016 Colégio Estadual do Paraná
Professores de Edificação participam de ensaios laboratoriais nos Institutos Lactec ACESSE A NOTÍCIA

Professores do Curso Técnico de Edificações do Colégio Estadual do Paraná (CEP) acompanharam, no mês de junho, ensaios 
geotécnicos de laboratório com solos, concreto e aço apresentados por pesquisadores dos Institutos Lactec. A atividade foi 
registrada em notícia no site do CEP.

04/07/2016 Gazeta do Povo
Empresa de Curitiba cresce 296% e domina mercado de tornozeleiras eletrônicas ACESSE A NOTÍCIA

A nota publicada no blog Caixa Zero, do jornalista Rogério Galindo, da Gazeta do Povo, fala sobre o crescimento do mercado de 
tornozeleiras eletrônicas e destaca a Spacecom, líder do setor, que desenvolveu seu sistema de monitoramento de presos em 
parceria com os Institutos Lactec e com o CNPq uma década atrás.

15/06/2016 Associação Brasileira de Engenharia Automotiva
AEA anuncia vencedores do X Prêmio de Meio Ambiente ACESSE A NOTÍCIA

Um resumo do anúncio do X Prêmio de Meio Ambiente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva traz os nomes de Luiz 
Carlos Daemme, Renato Penteado, Fabiola Daiane Netto, Rodrigo Soaraes Ferreira e Marcelo Risso Errera, dos Institutos Lactec 
e da Universidade Federal do Paraná, autores de trabalho que recebeu menção honrosa na categoria Tecnologia.

19/05/2016 Semade/MS
Energisa apresenta à Semade pré-projeto de universalização de energia elétrica no 
Pantanal

ACESSE A NOTÍCIA

Pesquisadores dos Institutos Lactec participaram de reunião com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 
de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, para discutir o pré-projeto de universalização de energia elétrica na região do Pantanal 
sul-mato-grossense, desenvolvido pelo Grupo Energisa. Os Institutos Lactec, apoiam a Energisa no levantamento de dados para 
o projeto.

10/05/2016 Agência de Notícias do Paraná
Grupo Gestor debate Plano de Revitalização para a Bacia do Iguaçu ACESSE A NOTÍCIA

A matéria destaca que o Plano de Revitalização do Rio Iguaçu, que tem, entre seus objetivos, garantir água de qualidade para a 
população dos 109 municípios que integram a bacia hidrográfica, será elaborado pelos Institutos Lactec.

10/05/2016 Associação Brasileira de Engenharia Automotiva
Sai acordo de cooperação do Programa Auto Oil ACESSE A NOTÍCIA

Ao noticiar a entrada em vigor do Programa Brasileiro de Combustíveis, Tecnologias Veiculares e Emissões, a Associação 
Brasileira de Engenharia Automotiva ressaltou que os Institutos Lactec já haviam realizado 1.174 ensaios, em 50 veículos, 23 
motocicletas e nove motores, o que representava 89% dos testes previstos.

10/05/2016 Transformando
Profissões criativas ACESSE A NOTÍCIA

O engenheiro eletrônico dos Institutos Lactec Carlos Ademar Purim, gerente da Divisão de Eletrônica (DVEL), foi entrevistado 
pela revista Transformando, dedicada a temas do universo infantil, para falar sobre sua profissão. Em seu relato, falou sobre um 
projeto desenvolvido nos laboratórios da DVEL: o Girassol Eletrônico.

30/06/2016 Agência de Notícias do Paraná
Empresa pública do Governo do Paraná na presidência da Abipti ACESSE A NOTÍCIA

30/06/2016 Tecpar
Empresa pública do governo do Paraná assume presidência da Abipti ACESSE A NOTÍCIA

30/06/2016 Agência Gestão CT&I
Diretor do Tecpar é o novo presidente da ABIPTI ACESSE A NOTÍCIA

No anúncio do novo presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti), Luiz 
Fernando Vianna, diretor presidente dos Institutos Lactec, foi reconduzido à vice-presidente da Abipti da Região Sul.

15/07/2016 Lumière Electric
Eficiência comprovada ACESSE A NOTÍCIA

Uma matéria especial da revista, especializada no setor de instalações elétricas e iluminação, destaca o Laboratório de 
Luminotécnica dos Institutos Lactec como referência em ensaios com lâmpadas LED. A reportagem aborda a mudança no 
mercado de lâmpadas e luminárias a partir da publicação Portaria nº 144 do Inmetro, que estabelece requisitos mínimos de 
desempenho e segurança para lâmpadas LED.

http://www.cep.pr.gov.br/2016/07/2604/Professores-de-edificacao-participam-de-ensaios-laboratoriais-nos-Instituto-Lactec.html
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/empresa-de-curitiba-cresce-296-e-domina-mercado-de-tornozeleiras-eletronicas/
http://aea.org.br/home/aea-anuncia-vencedores-do-x-premio-de-meio-ambiente/
http://www.semade.ms.gov.br/energisa-apresenta-a-semade-pre-projeto-de-universalizacao-de-energia-eletrica-no-pantanal/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=89032
http://aea.org.br/home/1994-2/
http://www.pimpao.com.br/loja/images/catalogo/2.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=89782&tit=Empresa-publica-do-Governo-do-Parana-na-presidencia-da-Abipti
http://portal.tecpar.br/noticia/empresa-publica-do-governo-do-parana-assume-presidencia-da-abipti/
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9200:diretor-do-tecpar-e-o-novo-presidente-da-abipti&catid=144:noticias
https://www.yumpu.com/pt/document/view/55784943/lumiere-electric-219
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06/04/2016 Energisa
Levantamento de dados - Projeto de universalização de energia elétrica no Pantanal 
Sul-mato-grossense

ACESSE A NOTÍCIA

A matéria relata que os Institutos Lactec, juntamente com outras empresas, participa do desenvolvimento do projeto de 
universalização de energia elétrica no Pantanal Sul-mato-grossense, levado à frente pela companhia Energisa.

15/03/2016 Revista Amanhã
AMANHÃ revela as 50 companhias mais inovadoras do Sul ACESSE A NOTÍCIA

Os Institutos Lactec ficaram entre as 50 empresas mais inovadoras da região Sul do Brasil, segundo classificação elaborada pela 
Revista Amanhã, pela Edusys e respaldo técnico do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral.

14/03/2016 Recharge
Brazil researches high-performance blade for local conditions ACESSE A NOTÍCIA

Matéria publicada na revista internacional Recharge, que tem sede na Noruega, noticia a chamada pública da concessionária 
Chesf de propostas para o desenvolvimento de uma pá otimizada para rotores eólicos de diâmetro superior a 111 metros e cita os 
Institutos Lactec, parceiros da companhia de energia em projetos de P&D.

17/02/2016 Paranoá Energia
Associados da Abragel discutem segurança de barragens ACESSE A NOTÍCIA

Em um encontro sobre segurança de barragens, o pesquisador dos Institutos Lactec Rodrigo Silveira falou sobre o uso da 
tecnologia como mecanismo de prevenção de acidentes.

11/03/2016 Agência de Notícias do Paraná
Paraná poderá ter Unidade de Conservação para macaco mono-carvoeiro ACESSE A NOTÍCIA

Iniciativa dos Institutos Lactec com apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza que estuda a população de 
mono-carvoeiros na região do Vale da Ribeira foi destaque da matéria, que fala sobre a possibilidade da criação de uma unidade 
de conservação no Paraná para ajudar a proteger a espécie.

24/02/2016 SAE Brasil
SAE BRASIL premia autores dos melhores papers do Congresso 2015, amanhã (25), 
em São Paulo

ACESSE A NOTÍCIA

Iniciativa dos Institutos Lactec com apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza que estuda a população de 
mono-carvoeiros na região do Vale da Ribeira foi destaque da matéria, que fala sobre a possibilidade da criação de uma unidade 
de conservação no Paraná para ajudar a proteger a espécie.

08/03/2016 Agência de Notícias do Paraná
Paraná recebe mais uma estação móvel de monitoramento da qualidade do ar ACESSE A NOTÍCIA

Ao noticiar a aquisição de uma nova estação móvel de monitoramento do ar pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), a reportagem 
fala da parceria do órgão com os Institutos Lactec na geração de relatórios sobre a qualidade do ar na região de Curitiba.

04/02/2016 Embrapa Pantanal
Projeto prevê a energização de propriedades pantaneiras ACESSE A NOTÍCIA

Uma reunião entre representantes dos Institutos Lactec, da Embrapa Pantanal e da Energisa, discutiu uma parceria para levar 
energia elétrica às propriedades rurais pantaneiras.

14/04/2016 Colégio Estadual do Paraná
Visita ao canteiro de obras do curso técnico em edificações, com os representantes do 
Instituto Lactec

ACESSE A NOTÍCIA

O diretor de Desenvolvimento Tecnológico dos Institutos Lactec, Alessandro Zimmer, e o engenheiro civil José Henrique Ferronato 
Pretto, da Divisão de Pesquisas em Estruturas Civis, acompanharam representantes do Colégio Estadual do Paraná, entre eles a 
diretora geral, Tânia Maria Acco, em visita ao canteiro de obras do curso técnico em edificações do colégio.

02/03/2016 Correio de Corumbá
Energisa apresenta primeiros estudos sobre energização de áreas rurais do Pantanal 
na sede do Sindicato Rural de Corumbá

ACESSE A NOTÍCIA

A matéria fala sobre uma discussão da Energisa realizada na sede do Sindicato Rural de Corumbá (MS) sobre projeto de ampliação 
do atendimento elétrico nas áreas rurais do Pantanal sul-mato-grossense, do qual os Institutos Lactec fazem parte.

02/03/2016 CanalEnergia
Telecom abre porta para entrada da Tecsys no setor elétrico ACESSE A NOTÍCIA

A matéria apresenta o sensor inteligente para redes distribuidoras de energia, desenvolvido com os Institutos Lactec e a Coelba, 
como a porta de entrada da empresa Tecsys, antes dedicada ao segmento de telecomunicações, no setor elétrico.

http://www.energisa.com.br/paginas/noticia.aspx?nid=1124
http://www.amanha.com.br/posts/view/1971/amanha-revela-as-50-companhias-mais-inovadoras-do-sul
http://www.rechargenews.com/wind/1426833/brazil-researches-high-performance-blade-for-local-conditions
http://www.paranoaenergia.com.br/manchete/2016/02/17/863/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=88233
http://portal.saebrasil.org.br/imprensa/releases/Post/3316/SAE-BRASIL-premia-autores-dos-melhores-papers-do-Congresso-2015-amanh%C3%A3-25-em-S%C3%A3o-Paulo
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=88181
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/9589820/projeto-preve-a-energizacao-de-propriedades-pantaneiras
http://www.cep.pr.gov.br/2016/04/2452/Visita-ao-Canteiro-de-Obras-do-Curso-Tecnico-em-Edificacoes-com-os-representantes-do-Instituto-Lactec.html
http://www.correiodecorumba.com.br/?s=noticia&id=22204
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticia_Exclusiva.asp?id=110381
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CAFÉ COM O PRESIDENTE

REUNIÃO GERAL

O Café com o Presidente é um projeto iniciado 
em 2014 por iniciativa do diretor presidente, Luiz 
Fernando Vianna, que visa aproximar empregados 
da diretoria e estimular a apresentação de boas 
ideias e melhores práticas empresariais. Em 2016, 
o encontro passou a contar com a presença de 
funcionários sorteados em seu departamento, não 
mais com voluntários, como era até 2015. Nesse 
novo formato, foram realizadas seis edições, das 
quais participaram mais de 60 colaboradores. Em 
junho, o Café com o Presidente reuniu os diretores 
e gerentes de departamento. Em setembro, foi a vez 
dos gerentes de divisão confraternizarem com a 
diretoria.

Para alinhar com o quadro de funcionários o 
momento vivido pela empresa, o diretor presiden-
te dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
convocou no dia 6 de julho uma reunião geral em 
que apresentou as receitas e despesas, a estratégia 
comercial, o funil de vendas, as ações de destaque 
e as estratégias da área de recursos humanos da 
empresa. Na apresentação, Vianna destacou a 
importância da transparência no fluxo de informa-
ções em toda a empresa e anunciou a intenção de 
tornar semestrais as reuniões gerais.

RELACIONAMENTO COM OS  
EMPREGADOS
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DIA DO PESQUISADOR
RECONHECIMENTO

PAINEL DE P&D
RECONHECIMENTO

Em 8 de julho, Dia do Pesquisador, os profissio-
nais dos Institutos Lactec que trabalham na área 
de pesquisa foram homenageados em um evento 
realizado no Salão das Araucárias, do qual partici-
param aproximadamente 100 pessoas. Os diretores 
Luiz Fernando Vianna, Alessandro Zimmer e Lauro 
Elias Neto destacaram a importância do trabalho 
desenvolvido por cada um em suas diversas áreas. 
Os participantes do evento ainda assistiram a uma 
palestra de Jean Sigel, cofundador da Escola de 
Criatividade. Com mais de vinte anos de experiência 
em marketing e inovação, Sigel usou dinâmicas de 
grupo para falar sobre criatividade e inovação.

Ainda por ocasião do Dia do Pesquisador, os 
Institutos Lactec inauguraram no dia 8 de julho 
um painel para celebrar o marco de 300 projetos 
de P&D já executados pela instituição. A ideia é 
eternizar e tornar palpável o trabalho que vem sendo 
desenvolvido ao longo dos últimos anos. Cada 
projeto é representado por uma peça com fundo 
magnético que se fixa à placa e traz o título, o ano 
de execução e o nome do cliente que o contratou. A 
instalação, em aço escovado, faz alusão à logomar-
ca da empresa e ocupa posição de destaque em uma 
parede de 2,5 metros de altura por cinco metros 
de largura na recepção da sede da empresa. Ao 
anunciar a inauguração, o presidente Luiz Fernando 
Vianna se emocionou ao falar sobre o significado da 
placa, idealizada por ele ao ver instalações seme-
lhantes em empresas estrangeiras. “O maior ativo 
do Lactec são os projetos de P&D que executamos 
continuamente”, afirmou. As peças foram colocadas 
na parede pelos próprios pesquisadores, que se 
divertiram procurando pelos títulos de projetos de 
que participaram.
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NOMES DAS SALAS DE 
REUNIÕES

15 ANOS DE EMPRESA
RECONHECIMENTO

REUNIÃO GERAL 
DE FIM DE ANO

As salas de reunião de todas as unidades dos 
Institutos Lactec receberão nomes de cientistas 
renomados, como forma de tornar mais fácil a 
identificação dos espaços e ao mesmo tempo home-
nagear expoentes dos vários campos da ciência. 
Para escolher os nomes de cada uma das salas, foi 
criada uma enquete da qual todos os colaboradores 
puderam participar, escolhendo até 10 cientistas 
de uma lista prévia e também dando sugestões que 
não constavam na pesquisa. O sucesso da iniciativa 
deve tornar a prática de consultar os colaboradores 
mais rotineira em futuras decisões administrativas.

Para encerrar as atividades de 2016, a reunião 
geral de dezembro proporcionou aos colaboradores 
dos Institutos Lactec um momento mais descontra-
ído. Além da apresentação dos resultados do ano 
pela diretoria da empresa, a programação incluiu 
uma palestra, a entrega de homenagens aos funcio-
nários com mais tempo de casa, além do sorteio 
revelado durante o evento e um café da tarde.

Neste ano teve início uma rotina de homenagear 
os colaboradores que se aposentaram e os que 
completaram 15 anos ou mais de empresa – uma 
forma de agradecer pelos serviços prestados aos 
Institutos Lactec. O primeiro a ser agraciado por 
aposentadoria, uma placa de acrílico em reconhe-
cimento ao trabalho, foi José Maurílio da Silva, 
funcionário há quase 30 anos, que se aposentou em 
maio. Pelo tempo de casa, outros 23 colaboradores 
receberam placa semelhante durante a Reunião 
Geral de Fim de Ano, um momento de muita emoção 
para todos os homenageados.
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APRIMORAMENTO



46APRIMORAMENTO

COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO

PATENTES

Por ser parte de uma instituição privada, que 
depende de uma inserção técnica assertiva no 
mercado, o Comitê Técnico Científico (CTC) dos 
Institutos Lactec mantém, desde 2008, atividades 
periódicas de incentivo ao aprimoramento e inser-
ção acadêmica.

O órgão é composto por representantes de todos 
os departamentos operacionais da empresa e da 
Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico (DDT), 
mantendo atividades de assessoramento sobre 
assuntos científicos e tecnológicos relevantes.

Entre as principais ações do CTC em 2016 estão:

 � Promoção de dois seminários internos com 
o objetivo de integrar as diversas áreas operacionais, 
fazendo com que o conhecimento inerente a cada 
uma delas permeasse as demais, além de promover 
maior interação entre técnicos e pesquisadores. Os 
eventos foram relacionados ao uso de software na 
empresa e à aplicabilidade de materiais utilizados 
nas indústrias dos setores elétrico, automotivo e de 
petróleo e gás;

 � Composição de um grupo de trabalho, 
formado por pesquisadores com experiência em 

projetos de cooperação internacional, a fim de servir 
de agente catalisador dos esforços de submissão de 
projetos dos Institutos Lactec em busca de novos 
mercados em âmbito global;

 � Fomento e organização inicial de currículos 
de pós-graduação que pudessem ser oferecidos 
pelos Institutos Lactec a partir do conhecimento 
detido por seus pesquisadores. Ao final do proces-
so, foram estruturados cinco cursos, a serem 
oferecidos em 2017, em parceria com instituições 
de ensino superior privadas;

 � Mapeamento, com o auxílio dos colabora-
dores de cada departamento, dos softwares dispo-
níveis nos Institutos Lactec. Este extenso trabalho 
objetivou a otimização financeira, bem como o 
estabelecimento de parcerias entre departamentos, 
visto que conhecimentos específicos de um tipo de 
software agora podem ser compartilhados entre 
áreas afins. 

Além de suas atribuições já discutidas, o CTC 
continua atuando constantemente no fortalecimento 
de ações que visam à penetração da marca Institutos 
Lactec no mercado.

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 em 2016.

Não foram consideradas as patentes depositadas 
em nomes de terceiros como titulares associadas 
aos projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
Os números também 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

PATENTES DOS INSTITUTOS LACTEC
2014* 2015* 2016*

Patentes depositadas 48 102 108

Patentes concedidas 6 11 11

Marcas depositadas 6 6 12

Marcas concedidas 5 6 8

Desenhos industriais 8 12 12

Registros de software 9 9 9
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PRÊMIOS

A apresentação técnica do engenheiro eletricista 
Alexandre Albarello Costa, pesquisador da Divisão 
de Sistemas Elétricos dos Institutos Lactec, foi 
considerada a melhor da categoria Medição no 
XXII Seminário Nacional de Distribuição de Energia 
Elétrica (Sendi), realizado de 7 a 10 de novembro, 
no Expotrade, em Pinhais. O trabalho apresentado, 
‘Desenvolvimento de um ensaio de vida acelerado 
simplificado para medidores eletrônicos de energia 
- primeiros resultados’, foi desenvolvido em parceria 
com a Copel. Promovido pela Abradee e coordenado 
pela Copel, o Sendi é considerado o maior evento do 
setor de distribuição na América Latina.

O projeto ‘Sensor Inteligente para Monitorar 
Eventos nas Linhas de Alta Tensão’, dos Institutos 
Lactec e da Coelba, foi o vencedor na categoria 
Smart Grids do Latin American Utility Week Awards 
2016. A premiação reconheceu os trabalhos mais 
inovadores em cinco diferentes categorias durante o 
Latin American Utility Week, realizado de 13 a 15 de 
setembro em São Paulo.  O Sensor Inteligente é um 
sistema de monitoramento em tempo real da rede de 
distribuição de energia elétrica de alta tensão. Equi-
pado com um painel solar e bateria recarregável, o 
equipamento dispensa a necessidade de interrupção 
no fornecimento de energia para instalação e desins-
talação e comunica-se com o Centro de Operação da 
Distribuição (COD) por protocolo DNP3. São auto-
res do trabalho os pesquisadores Carlos Ademar 
Purim, Rodrigo Jardim Riella, Guilherme Pereira de 
Resende e Rafael Wagner, dos Institutos Lactec, e 
Francisco José Rocha de Santana, da Coelba. 

Uma pesquisa desenvolvida em conjunto por 
pesquisadores dos Institutos Lactec e da Petrobras/
Cenpes foi eleita o melhor trabalho técnico apresen-
tado no XXIV Simpósio Internacional de Engenharia 
Automotiva (Simea), realizado em São Paulo. O 
trabalho, intitulado ‘Cálculo da incerteza de medição 
para ensaios de emissões de motores pesados do 
ciclo diesel’, teve como autores Luiz Carlos Daemme 
e de Dennis Rempel, dos Institutos Lactec, além de 
Tadeu Cavalcante Cordeiro de Melo, Marcos Fernan-
do Mendes de Brito, Márcia Figueiredo Moreira, 
Guilherme Bastos Machado, da Petrobras/Cenpes. 
A apresentação do paper no evento ficou a cargo de 
Daemme. 

PRÊMIO XXIV SIMEAXXII SENDI 

LATIN AMERICAN 
UTILITY WEEK AWARDS

O pesquisador da Divisão de Meio Ambiente 
Eliseu Esmanhoto ficou com o primeiro lugar na 
categoria Inventor Independente no 28º Prêmio 
Paranaense de Ciência e Tecnologia. O equipamento 
desenvolvido por ele, batizado de ER3, atende a uma 
demanda de mercado gerada a partir da legislação 
paranaense – em vigor desde 2002 – que determina 
a medição de poluentes de fontes fixas, como as 
chaminés. Entre as emissões controladas estão os 
níveis de materiais particulados, NOx e CO. A ideia 
e o desenvolvimento do ER3 foram utilizados por 
Esmanhoto em sua tese de mestrado em Ciências 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), sendo 
orientado pelo também pesquisador dos Institutos 
Lactec, Kleber Franke Portella. O projeto também foi 
um dos escolhidos para participar do 4º Congresso 
Brasileiro de Inovação (CNI), realizado em 2014, 
com 22 casos de inovação no Brasil, sendo ele o 
único no Paraná.
* Prêmio recebido no final de 2015 e que não foi incluído no 
relatório de gestão do ano anterior.

PRÊMIO PARANAENSE DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA*
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Um trabalho desenvolvido por pesquisadores 
dos Institutos Lactec e da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) recebeu menção honrosa na 
categoria Tecnologia do X Prêmio de Meio Ambiente 
da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
(AEA). Com o título ‘Emissão de material parti-
culado em veículos flex fuel de injeção direta de 
combustível’, o trabalho contou com a participação 
dos pesquisadores Luiz Carlos Daemme, Renato 
Penteado, Rodrigo Soares Ferreira e Fabiola Netto, 
do Leme, além de Marcelo Risso Errera, da UFPR. 
Entre os dez trabalhos que concorreram na catego-
ria Tecnologia, os Institutos Lactec destacaram-se 
entre os três melhores, concorrendo diretamente 
com empresas multinacionais lideres na área de 
tecnologia automotiva. A empresa Mahle ficou com 
o primeiro lugar, enquanto a Bosch recebeu outra 
menção honrosa.

Apoiadores oficiais do projeto Smart Energy 
Paraná, os Institutos Lactec foram homenageados 
na abertura da 3ª Conferência Internacional de Ener-
gias Inteligentes (CIEI&EXPO 2016), em novembro. 
A distinção foi concedida pelo apoio dado pela 
instituição ao projeto desde seu lançamento, 
em 2012. Um troféu simbólico, confeccionado 
pela Universidade Livre do Meio Ambiente com 
materiais eletrônicos descartados, foi entregue na 
sessão solene da conferência ao diretor presidente 
dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, para 
representar a homenagem.

PRÊMIO AEA 
DE MEIO AMBIENTE

Os Institutos Lactec ficaram em primeiro lugar 
nas duas categorias em que concorreram na etapa 
regional no Prêmio IEL de Estágio 2016. Por sua 
política de estágios, a instituição recebeu o troféu 
de ‘Empresa Destaque de Médio Porte’ pelo segun-
do ano consecutivo. Já a estudante de engenharia 
elétrica Annelise Scherer Farina, estagiária da Divi-
são de Sistemas Elétricos, levou o primeiro lugar na 
categoria ‘Estagiária Destaque’. Annelise está nos 
Institutos Lactec desde abril de 2015 e é supervi-
sionada pela pesquisadora Kristie Kaminski Kuster.

PRÊMIO IEL 
DE ESTÁGIOSMART ENERGY PARANÁ
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XXII SENDI

Os Institutos Lactec não deixaram passar em 
branco o XXII Seminário Nacional de Distribuição 
de Energia Elétrica (Sendi), maior evento do setor 
na América Latina, realizado em novembro, em 
Pinhais. Ao todo, foram 13 as apresentações técni-
cas de projetos desenvolvidos por pesquisadores 
da instituição em parceria com outras empresas. 
No estande dos Institutos Lactec, os visitantes 
puderam conhecer alguns dos trabalhos desen-
volvidos com os parceiros Feergs e Tecsys, como 
o protótipo de um sistema de poda robotizada de 
árvores próximas às redes energizadas, sensores 
inteligentes que monitoram linhas de distribuição 
e ferramentas e equipamentos para atividades em 
linha viva. Além disso, mais de vinte participantes 
se inscreveram para uma visita guiada aos labora-
tórios dos Institutos Lactec. O ministro de Minas e 
Energia, Fernando Coelho Filho, e o presidente da 
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 
Elétrica (Abradee), Nelson Fonseca Leite, foram 
alguns dos que visitaram o estande da instituição.

LATIN AMERICAN UTILITY WEEK
Principal encontro de utilities da América Latina, 

o Latin American Utility Week (LAUW) discutiu, em 
setembro, em São Paulo, os rumos das smart cities 
no Brasil. Além de participar do patrocínio do even-
to, os Institutos Lactec marcaram presença com 
palestras dos pesquisadores Lourival Lippmann Jr. 
e Rodrigo Jardim Riella, que abordaram os temas 
‘Energy harvesting para sensoriamento remoto 
autossustentável’ e ‘Gerenciamento pelo Lado da 
Demanda (GLD)’, respectivamente. O Departamento 
Comercial também foi para o LAUW para estreitar o 
relacionamento com clientes e parceiros do segmen-
to. No último dia, o projeto ‘Sensor Inteligente para 
Monitorar Eventos nas Linhas de Alta Tensão’, dos 
Institutos Lactec e da Coelba, levou o prêmio de 
projeto mais inovador apresentado no evento na 
categoria Smart Grids.

CIEI&EXPO (SMART ENERGY)
Apoiadores oficiais do projeto Smart Energy 

Paraná, os Institutos Lactec estiveram representa-
dos por seu diretor presidente, Luiz Fernando Vianna, 
na sessão solene e em um painel da 3ª Conferência 
Internacional de Energias Inteligentes (CIEI&EXPO 
2016), evento oficial do projeto. Em sua apresenta-

ção, ele destacou uma série de projetos executados 
pela instituição na área de energia, como o maior 
painel solar do Paraná conectado a um banco de 
baterias, medidores inteligentes, carregadores de 
veículos elétricos e sensores de falhas em redes de 
distribuição. A CIEI&EXPO, evento oficial do projeto 
Smart Energy Paraná, é o maior da área na região 
Sul e procura discutir os desafios energéticos, 
inovações tecnológicas, políticas públicas, certifica-
ção de equipamentos, acreditação de laboratórios, 
formação e capacitação.

NI DAYS BRASIL 2016
Um projeto desenvolvido pelos Institutos Lactec 

em parceria com a Feergs foi um dos destaques do 
NIDays Brasil 2016, conferência realizada em abril, 
em São Paulo, e organizada pela National Instru-
ments (NI). Na sessão ‘Métodos de comunicação de 
dados para sistemas embarcados’, os participantes 
do evento puderam conhecer a solução para poda 
robotizada de árvores próximas a redes energizadas. 
O mecanismo, controlado a distância, utiliza braços 
mecânicos com isolamento elétrico de até 46 kV e 
foi projetado no ambiente gráfico LabVIEW, da NI.

HITACHI SOCIAL INNOVATION FORUM

Temas como smart & green, indústria 4.0 e 
computação pervasiva, além de outras tendências 
de sociedades interconectadas estiveram na 
apresentação do diretor de Desenvolvimento Tecno-
lógico dos Institutos Lactec, Alessandro Zimmer, 
no Hitachi Social Innovation Forum, no início de 
novembro. Zimmer foi convidado para representar 
os Institutos Lactec em um painel intitulado ‘Inova-
ção para Eficiência Empresarial’. O Hitachi Social 
Innovation Forum foi realizado pela primeira vez em 
Curitiba e reuniu executivos de grandes empresas 
como o presidente da Hitachi South America, 
Kazuhiro Ikebe, e o presidente da Volvo Bus Latin 
America, Fabiano Todeschini. Em anos anteriores, 
outras edições já haviam ocorrido no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.

4º ENCONTRO NACIONAL DE CONSUMIDORES 
LIVRES

A convite do grupo CanalEnergia, o diretor presi-
dente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
foi o moderador de um painel no 4º Encontro de 
Consumidores Livres, realizado em outubro em São 
Paulo.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
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Ele mediou uma discussão com o tema ‘Como as 
novas tecnologias poderão agregar valor a consumi-
dores de energia’, que teve a participação do presi-
dente da Associação Brasileira de Armazenamento 
e Qualidade da Energia, Carlos Augusto Brandão, e 
do presidente do Fórum Latino Americano de Smart 
Grid e Diretor da Ecoee, Cyro Vicente Boccuzzi. No 
painel, Vianna destacou a importância das chama-
das de projetos de P&D estratégicos da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o desen-
volvimento do setor elétrico brasileiro. Os Institutos 
Lactec, maiores executores do programa de P&D da 
Aneel, participaram com vários projetos da chamada 
estratégica nº 11, que teve como tema redes inteli-
gentes (smart grids), e está focada na chamada de 
armazenamento de energia, tema da chamada nº 21, 
de 2016. O desenvolvimento de tecnologias nessas 
áreas deve dar impulso ao chamado mercado livre, 
no qual a compra e a venda de energia são negocia-
das livremente entre geradores e consumidores.

SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O diretor de Operações Tecnológicas dos Institu-
tos Lactec, Lauro Elias Neto, foi um dos palestrantes 
do Seminário de Inovação Tecnológica, realizado em 
abril, em São Paulo. Representando os Institutos 
Lactec na condição de unidade da Empresa Brasi-
leira de Pesquisas e Inovação Industrial (Embrapii), 
ele falou sobre soluções em eletrônica embarcada, 
apresentando alguns cases de sucesso. O evento, 
organizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvol-
vimento Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico 
e Tecnologia da Informação (IPD Eletron), contou 
com a participação de cerca de 90 representantes 
de empresas e institutos de pesquisa de todo o país. 
Além da atuação da Embrapii, o evento debateu o 
impacto do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação.

CINASE

Em outubro, Curitiba recebeu a etapa Sul do VII 
Circuito Nacional do Setor Elétrico (Cinase) com 
apoio dos Institutos Lactec. Realizado no Centro de 
Eventos da Fiep, a edição teve o tema ‘Uma viagem 
pelas instalações elétricas’, abrangendo as áreas 
de iluminação, baixa tensão, média tensão, SPDA, 
qualidade de energia, eficiência energética, painéis 
elétricos e automação. Na manhã do primeiro dia, 
o pesquisador dos Institutos Lactec Mateus Duarte 
Teixeira abordou, em palestra, o tema medições de 
qualidade de energia em parques eólico. O evento, 
que havia passado anteriormente por Salvador e 

Belo Horizonte, é considerado uma inovadora e 
pioneira forma dos profissionais da área elétrica 
estabelecerem contato entre si e com gabaritados 
profissionais e empresas do setor.

TI ENERGIA
O Encontro de Tecnologia da Informação do Setor 

Elétrico Brasileiro é, desde 2002, um tradicional 
fórum de debates, troca de informação e experi-
ências entre profissionais da área de tecnologia da 
informação no setor elétrico. Realizado em setem-
bro, em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, 
a edição de 2016 contou com apoio dos Institutos 
Lactec entre os patrocinadores. Aproximadamente 
250 pessoas participaram do evento, entre dirigen-
tes, executivos e profissionais que atuam direta ou 
indiretamente nas áreas de tecnologia da informação 
de empresas de todo o Brasil.

XXIV SIMEA
Principal evento da área de engenharia automoti-

va do Brasil, o Simpósio Internacional de Engenharia 
Automotiva (Simea), teve como tema, em sua 24ª 
edição, ‘Eficiência Energética e Gases do Efeito Estu-
fa: Impactos da Evolução da Tecnologia Automotiva’. 
Os pesquisadores Luiz Carlos Daemme, André Ricar-
do Capra, Renato Penteado Neto, Ernani Krüger e 
Valéria Macedo representaram os Institutos Lactec 
no XXIV Simea, realizado em São Paulo. Quatro 
papers apresentados no evento tiveram a partici-
pação de pesquisadores dos Institutos Lactec, dois 
deles decorrentes de dissertações produzidas no 
mestrado profissional da instituição. Uma pesquisa 
desenvolvida em conjunto por pesquisadores dos 
Institutos Lactec e da Petrobras/Cenpes foi eleita o 
melhor trabalho técnico apresentado.

FÓRUM DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Os Institutos Lactec também estiveram presen-
tes mais uma vez no Fórum da Indústria Automobi-
lística, que em 2016 chegou à sua sétima edição. A 
instituição esteve representada pelo Departamento 
Comercial, que aproximou ainda mais a relação com 
presidentes, diretores, gerentes, além de equipes 
comerciais, de vendas, marketing, compras, enge-
nharia, planejamento e operações de empresas 
do setor. Promovido pela Automotive Business, o 
evento teve na programação palestras, debates e 
workshops, além de uma feira de tecnologia da qual 
participaram algumas das principais representantes 
da indústria automobilística.
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 � Encontro dos Associados da Apine com seus 
Convidados

 � Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico 
(Enase)

 � Encontro Nacional de Consumidores Livres

 � Evento de Iniciação Tecnológica e Inovação 
(EINTI)

 � Exposição Internacional de Animais, Máquinas, 
Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer)

 � Fórum da Indústria Automobilística (Automotive 
Business)

 � Hitachi Social Innovation Forum

 � ICT Week

 � Inovalab Gerdau

 � NIDays Brasil

 � Semana da Engenharia

 � Seminário de Energias Renováveis como Vetor 
de Desenvolvimento Econômico

 � Seminário de Inovação Tecnológica

 � Seminário de Segurança de Barragens

 � Seminário Inovação e o Futuro da Indústria

 � Seminário Nacional de Distribuição de Energia 
Elétrica (SENDI)

 � Seminário Nacional de Manutenção e Gestão de 
Ativos no Setor Elétrico (SEMASE)

 � Seminário Nacional do Mapeamento de Redes 
Elétricas Inteligentes

 � Seminário sobre Estudos Limnológicos em 
Clima Subtropical (SELCS)

 � Simpósio Brasileiro de Mecânica das Rochas 
(SBMR)

 � Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

 � Simpósio de Geotecnologias no Pantanal 
(Geopantanal)

 �  Workshop Internacional Aproveitamento Ener-
gético de Biogás de ETEs 

 � Workshop Internacional de Aproveitamento 
Energético de Biogás

 � Workshop IoT Curitiba

 � Workshop sobre Segurança de Barragens

 � Workshop Sustentabilidade e Conectividade

PARTICIPAÇÕES EM 
EVENTOS NACIONAIS

Em 2016, os Institutos Lactec estiveram presen-
tes em mais de 40 eventos nacionais, nos quais 
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 ativi-
dades diárias.

 � Ciclo de Palestras da Itaipu Binacional sobre   
Segurança de Barragens

 � Colóquio sobre Materiais Dielétricos e Técnicas 
Emergentes de Ensaios e Diagnósticos (CMDT)

 � Conferência de Pequenas Centrais Hidrelétricas

 � Conferência Internacional de Energias Inteligen-
tes (CIEI&EXPO)

 � Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência de 
Materiais (CBECiMat)

 � Congresso Brasileiro de Engenharia Química 
(COBEQ)

 � Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão 
de Ativos (CBMGA)

 � Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e 
Engenharia Geotécnica (COBRAMSEG)

 � Congresso Brasileiro de Meteorologia (CBMET)

 � Congresso Brasileiro de Planejamento Energé-
tico

 � Congresso Brasileiro do Concreto (CBC)

 � Congresso Nacional de Botânica (CNBOT)

 � Congresso Nacional de Engenharia Mecânica 
(CONEM)

 � Congresso Nacional de Ensaios Não Destrutivos 
e Inspeção (ConaEnd&Iev)

 � Congresso Nacional de Soldagem (CONSOLDA)

 � Congresso SAE Brasil

 � Encontro da Abragel sobre Segurança de Barra-
gens

 � Encontro de Tecnologia da Informação do Setor 
Elétrico (TI Energia)

 � Encontro dos Altos Executivos do Setor Elétrico
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PARTICIPAÇÕES EM 
EVENTOS INTERNACIONAIS

Os Institutos Lactec participaram de 19 eventos 
internacionais em 2016, marcando presença em 
países como Alemanha, Equador, Estados Unidos, 
França, Grécia, Paraguai, Peru, Portugal, Suécia e 
Uruguai.

ASSUNÇÃO, PARAGUAI
 � Seminario del Sector Eléctrico Paraguayo

ATENAS, GRÉCIA
 � Annual International Conference on Applied 

Engineering and Applied Science

AUSTIN, ESTADOS UNIDOS
 � NI Week

BELO HORIZONTE, BRASIL
 � International Conference on Harmonics and 

Quality of Power

BOSTON, ESTADOS UNIDOS
 � IEEE PES General Meeting

BRASÍLIA, BRASIL
 � Iberian Latin American Congress on 

Computational Methods in Engineerging (CILAMCE)

CURITIBA, BRASIL
 � Congresso Internacional de Biomassa 

(CIBIO)

 � International Conference on Industrial 
Applications (INDUSCON)

ESTOCOLMO, SUÉCIA
 � European Advanced Materials Congress

FLORIANÓPOLIS, BRASIL
 � Utilities Telecom Council América Latina 

Summit (UTCAL Summit)

HANNOVER, ALEMANHA
 � CeBIT 2016

LIMA, PERU
 � Congresso Latino Americano de Hidráulica

MONTEVIDÉU, URUGUAI
 � Seminar on ‘Storm rainfall – Integral aligned 

risk management in Latin America’

PARIS, FRANÇA
 � Cigré Session 2016

PORTO, PORTUGAL
 � International Conference on Structural 

Repair and Rehabilitation

QUITO, EQUADOR
 � Seminar on ‘Risk management towards 

climate phenomena and land use change – strategies 
to improve social resilience in Latin America’

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS
 � Energy Storage North America

SÃO PAULO, BRASIL
 � Latin American Utility Week (LAUW)

 � Simpósio Internacional de Engenharia Auto-
motiva (SIMEA)
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PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA
Tanto a produção bibliográfica – livros, capítulos, 

artigos em periódicos, trabalhos em eventos –, 
quanto à produção técnica e tecnológica – material 
bibliográfico ou documental, produção técnica para 
disseminação de conhecimento, serviços técnico 
especializados – são essenciais perante a comuni-

dade 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, foram 74 artigos publicados em 2016.

ARTIGOS PUBLICADOS - NACIONAIS
TÍTULO AUTORES DATA PERIÓDICO/EVENTO

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

Mazur, M. M.; Braganca, 
M. D. G. P.; Portella, K. F.; 
Ribeiro Júnior, S.; Melo, J. S.; 
Cerqueira, D. P.; Pianaro, S. A.

Janeiro de 2016 Ceramica

Correlation between stabilizer consump-
tion and degree of polymerization of ther-
mally upgraded paper aged in insulating 
natural ester and insulating mineral oil

Mildemberger, L.; Andreoli, M. 
C.; Silva, G. C.; Motta, H. N.; 
Gulmine, J. V.; Munaro, M.

Março de 2016 Polímeros (Online)

The utilization of nanoaditions to 
enhance the durability of concrete 
applied to hydraulic structures.

Bragança, M. O. G. P.; 
Portella, K. F.; Ribeiro, B. E.; 
Brambilla, K. J. C.; Alberti, E.

Abril de 2016 Espaço Energia

Correlation between mechanical 
properties of concrete containing 
mineral sulfide and the dynamic elastic 
modulus by the ultrasound method.

Pereira, E.; Maier, L.; 
Portella, K. F.; Mariana D'orey 
Gaivão Portella Bragança ; 
Oliveira, I. C.; Godke, B.

Abril de 2016 Espaço Energia

Correlation between the mechanical 
rupture tension and the occurrence 
of defects in the polymer spacers 
analysed by the digital radiography 
and numerical simulation

Ciarlo, A. S. R.; Ussuna, D. 
A.; Richart, F. S.; Santos, 
S. L. F.; Swinka Filho, V.

Abril de 2016 Espaço Energia

Frequency of fish micronuclei to diagnose 
aquatic environmental conditions from 
Brazilian megacities: a case study 
of Iguaçu River, Southern Brazil

Arantes, A.C.R.; Adam, M.L.; 
Souza, J.R.B.; Bastos, L. P.; 
Jacobina, U.P.; Torres, R.A.

 Abril de 2016 Revista Brasileira 
de Biociências

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

Mazur, M. M.; Bragança, M. 
O. G. P.; Portella, K. F.; Ribeiro 
Júnior, S.; Melo, J. S. S.; 
Cerqueira, D. P.; Pianaro, S. A.

Junho de 2016 Cerâmica

Máquina de aprendizado extremo 
combinada com otimização por 
enxame de partículas aplicado em 
previsão de séries temporais

Coelho, L. S.; Grebogi, R. 
B.; Lima, D. Z.; Boaretto, 
M. A. R.; Yamao, E. M.

Junho de 2016
IX Congresso 
Nacional de Engenharia 
Mecânica (CONEM)

Oxidação da pirita e seus efeitos em 
argamassas de cimento Portland sujeitas 
ao ataque por sulfatos de origem interna

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

Junho de 2016 Matéria

Emissão de material particulado 
em veículos flex fuel de injeção 
direta de combustível

Daemme, L. C.; Penteado 
Neto, R. A. Junho de 2016 X Prêmio AEA de 

Meio Ambiente



54APRIMORAMENTO

ARTIGOS PUBLICADOS - NACIONAIS
TÍTULO AUTORES DATA PERIÓDICO/EVENTO

Cnidários límnicos
Borges, P. D.; Belz, C. E.; 
Haddad, M. A.; Grohmann, 
P. A.; Netto, O. S. M.

Julho de 2016

Espécies Exóticas 
Invasoras de Águas 
Continentais no 
Brasil 39 ed. (Livro)

Monitoramento por emissão 
acústica do crescimento de uma 
trinca durante ensaio de CTOD

Filippin, C. G.; Chiesa, F.; 
Borba, J.; Pires, L. M.; 
Sirino, L.; Moura, N. C.; 
Mouro, P. C.; Vaz, R. F.

Agosto de 2016 ConaEnd & IEV 2016

Bromélias epífitas nas redes de 
distribuição de energia elétrica 
no estado do Paraná, Brasil

Santos, J. J. S.; Lago, 
G. B.; Leal, L.; Hack, R. 
O. E.; Kersten, R. A.

Setembro de 2016 67º Congresso 
Nacional de Botânica

Sistema para medida de corrente 
de polarização em óleos isolantes 
de transformadores

Silva, G. C.; Ribeiro Junior, S.; 
Swinka Filho, V.; Ussuna, D. A.; 
Andrade, J.; Carvalho, R. V.

Setembro de 2016

II Colóquio sobre 
Materiais Dielétricos e 
Técnicas Emergentes 
de Ensaios e Diag-
nósticos (CMDT)

Análise multivariada na avaliação da 
qualidade de água do reservatório 
de Foz do Areia, estado do Paraná

Arruda, N. M. B.; Miranda, 
T. L. G.; Rizzi, N. Setembro de 2016 Revista Brasileira de 

Ciências Ambientais

Método Prático Aplicado às Análises 
de Projetos de Investimentos em 
CGHs e PCHs: Um Estudo de 
Caso no Interior de SC

Medeiros, L. Setembro de 2016
X Conferência de 
Pequenas Centrais 
Hidrelétricas

Acerca da Quantidade de Simulações 
Estocásticas de Vazão no Contexto 
do Planejamento Energético

Detzel, D. H. M.; Medeiros, L.; 
Oening, A. P.; Marcílio, D. C. Setembro de 2016

X Congresso Brasi-
leiro de Planejamento 
Energético

A persistência de séries de 
energia eólica no Brasil.

Detzel, D. H. M.; Medeiros, L.; 
Oening, A. P.; Marcílio, D. C. Setembro de 2016

X Congresso Brasi-
leiro de Planejamento 
Energético

Otimização na Contratação de Energia 
sob a Ótica das Distribuidoras.

Detzel, D. H. M.; Medeiros, L.; 
Oening, A. P.; Marcílio, D. C. Setembro de 2016

XLVIII Simpósio 
Brasileiro de Pesquisa 
Operacional (SBPO)

Metodologia para predição das emissões 
de NOx de uma turbina a gás utilizando o 
modelo de cadeia de reatores químicos

Vialich, J. A.; Barbosa, L. 
B.; Nara, F. Y.; Yamao, E. 
M.; Chiesa, F.; Mello, T. C.

Setembro de 2016
XXI Congresso 
Brasileiro de Engenha-
ria Química (COBEQ)

Cálculo da incerteza de medição 
para ensaios de emissões de 
motores pesados do ciclo diesel

Daemme, L.C.; Rampel, D. Setembro de 2016
XXIV Simpósio Inter-
nacional de Engenharia 
Automotiva (SIMEA)

Emissão de benzeno, tolueno, etilbenzeno 
e xilenos em motociclos abastecidos 
com diferentes misturas de combustível

Macedo, V.; Daemme, L. C. Setembro de 2016
XXIV Simpósio Inter-
nacional de Engenharia 
Automotiva (SIMEA)

Beyond noise: gaseous pollution 
of motorcycles? replacement 
exhaust systems in Sao Paulo

Forcetto, A. L. S; Daemme, L. C. Setembro de 2016
 XXIV Simpósio Inter-
nacional de Engenharia 
Automotiva (SIMEA)

Caracterização de material e processo 
de fabricação de uma série de vasos 
de pressão para adequação à NR 13

Pires, L. M.; Vaz, R. F.; Filippin, 
C. G., Hoffmann, W. J.; Araújo, 
I. B.; Moro, P. C.; Sirino, L.

Outubro de 2016 31º CBMGA e 
4º SEMASE
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Aplicação do método de ensaio 
não destrutivo por emissão 
acústica (EA) no setor elétrico

Pires, L. M.; Moura, N. C.; 
Filippin, C. G.; Hoffmann, 
W. J.; Moro, P. C.; Luzio, 
M. A.; Chiesa, F.

Outubro de 2016 31º CBMGA e 
4º SEMASE

Gestão de ativos e o programa de 
pesquisa e desenvolvimento em uma 
usina termlétrica a gás natural

Borba, J.; Chiesa, F.; Yamao, 
E. M.; Pires, A. F.; Miyawaki, 
B.; Capra, A. R.; Filippin, C. G.

Outubro de 2016 31º CBMGA

Alterações na capacidade de 
absorção de concretos sujeito ao 
ataque interno por sulfatos

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

Outubro de 2016 58° Congresso 
Brasileiro do Concreto

Estudo da variação mássica de corpos-
-de-prova de concreto e argamassa 
de cimento Portland submetidos à 
reação álcali-agregado (RAA)

Gobi, C. M.; Portella, K. 
F.; Bragança, M. O. G. P.; 
Alberti, E. L.; Silva, E. M.

Outubro de 2016 58° Congresso 
Brasileiro do Concreto

Emprego de técnicas de geoproces-
samento, mapeamento cartográfico e 
desenvolvimento de SIG para subsidiar o 
levantamento cadastral de propriedades 
isoladas na área do Pantanal Sul-mato-
grossense no âmbito da universalização 
de acesso à energia elétrica

Hainosz, F. S.; Ferronato, E. C. 
P.; Salas, C. S. S.; Andreazza, C. 
J.; Heck, G. C.; Silveira, L. H. S.

Outubro de 2016
6º Simpósio de 
Geotecnologias no 
Pantanal (Geopantanal)

Caracterização limnológica do reser-
vatório de alagados (PCH São Jorge) 
por meio de métodos estatísticos

Lopes, S. M.; Arruda, N. M. B. Outubro de 2016
9° Evento de 
Iniciação Tecnológica 
e Inovação (EINTI)

Avaliação dos compostos resultantes 
da oxidação da pirita em materiais 
cimenticios por meio da técnica 
de espectroscopia Raman 

Pinkoski; I. M.; Bragança, 
M. O. G. P. Outubro de 2016

9° Evento de 
Iniciação Tecnológica 
e Inovação (EINTI)

Estudo eletroquímico em 
concretos contendo a fase 
química pirita em agregado 

Vieira, H. A.; Portella, K. F. Outubro de 2016
9° Evento de 
Iniciação Tecnológica 
e Inovação (EINTI)

 Nonstationarity in determining 
flow-duration curves aiming 
water resources permits

Detzel, D. H. M. Outubro de 2016 Revista Brasileira de 
Recursos Hídricos

Avaliação da alteração do índice do 
estado de trofia em 10 anos de moni-
toramento do reservatório de pequena 
central hidrelétrica (PCH) Chopim I

Wosiack, A. C.; Arruda, N. B.; 
Sieciechowicz, M. S.F.; Pires, G. Outubro de 2016

V Seminário sobre 
Estudos Limnológicos 
em Clima Subtropical 
(SELCS)

Caracterização da qualidade de água do 
reservatório da usina hidrelétrica (UHE) 
Guaricana por meio de análise fatorial

Arruda, N. M. B.; Kepel, 
A.; Lopes, S. M. Outubro de 2016

V Seminário sobre 
Estudos Limnológicos 
em Clima Subtropical 
(SELCS)

Aplicação do Método dos Elementos de 
Contorno na Determinação no arranjo 
bidimensional para desagregação de 
Rochas com argamassa expansiva

Jarek, A.; Buras, M.; Souza, 
S. S.; Lacerda, L. A. Outubro de 2016

VII Simpósio 
Brasileiro de Mecânica 
das Rochas (SBMR)

Avaliação do desempenho 
tribológico de formulações de PTFE 
em ensaio tipo esfera disco

Silva, A. R.; Silva, C. H.; Proco-
piak, L. A. J.; Penteado Neto, 
R. A.; Paludo, R.; Munaro, M.

Novembro de 2016

22º Congresso 
Brasileiro de 
Engenharia e Ciência de 
Materiais (CBECiMat)
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High frequency isolated three-phase 
rectifier for electric vehicles fast charging Bianchin, C. G. Novembro de 2016

International 
Conference on 
Industrial Applications 
(INDUSCON)

Previsão de precipitação por lógica 
difusa e ensemble pluviométrico

Daru, R. L.; Bessa, M. R.; 
Kaviski, E.; Saboia, J. P. Novembro de 2016 XIX Congresso Brasi-

leiro de Meteorologia 

Reparo por Soldagem no Balão de Alta 
Pressão de Caldeira de Recuperação 
de Calor em Usina Termoelétrica

Chicoski, A.; Capra, A. R.; 
Vaz, R. F.; Júnior, L. S. Novembro de 2016

XLII Congresso 
Nacional de Soldagem 
(CONSOLDA)

Avaliação e instalação de sistema 
híbrido eólico-solar de pequeno porte na 
barragem de uma usina hidroelétrica

Bianchin, C. G.; Melo, P. 
F.; Teixeira, M. D.; Alberti, 
E.; Iantorno, L. M.

Novembro de 2016

XXII Seminário 
Nacional de Distri-
buição de Energia 
Elétrica (SENDI)

Sistema Automatizado de Geren-
ciamento de Ordens de Proteção 
da Distribuição - GEPROTEC

Heck, G. C.; Marchesi, 
B.; Seidel, D.; Melo, P. F.; 
Lippmann Junior, L.; Riella, R. 
J.; Kim Junior, O.; Padilha, L. 
M.; Siqueira, R. P.; Biczkowski, 
M.; Siqueira, B. C. L.; Carli, E. J.

Novembro de 2016

XXII Seminário 
Nacional de Distri-
buição de Energia 
Elétrica (SENDI)

Tracionador de cabos em torre de anco-
ragem para estudo do comportamento 
vibracional de cabos condutores e carre-
gamentos transmitidas às fundações em 
uma linha de transmissão experimental

Nara, F. Y.; Tonetti, M.; 
Mannala, M. J.; Busetti, L. C.; 
Mendes, A.; Nascimento, M. E.

Novembro de 2016

XXII Seminário 
Nacional de Distri-
buição de Energia 
Elétrica (SENDI)

Desenvolvimento de um Equipamento 
Robotizado Telecomando para Poda 
de Árvores Junto à Rede Elétrica 
Energizada: Aspectos de Segurança

Siebert, L. C.; Gamboa, L. R. 
A.; Müller, A.; Müller, A. L.; 
Cerqueira, D. P.; Mota, B. S.; 
Bianchi Filho, J. F.; Shiono, O. 
M.; Nara, F. Y; Baraniuk, T. A. O.

Novembro de 2016

XXII Seminário 
Nacional de Distri-
buição de Energia 
Elétrica (SENDI)

ARTIGOS PUBLICADOS - INTERNACIONAIS
TÍTULO AUTORES DATA PERIÓDICO/EVENTO

Analysis of electrical tracking by 
energy absorption during surface 
discharge in polymeric materials

Swinka Filho, V; Silva, R. F. Fevereiro de 2016
IEEE Transactions 
on Dielectrics and 
Electrical Insulation

Morphological and thermal evaluation of 
blends of polyethylene wax and paraffin

Akishino, J. K.; Cerqueira, 
D. P.; Silva, G. C.; Swinka 
Filho, V.; Munaro, M.

Fevereiro de 2016 Thermochimica 
Acta (Print)

Determining water content and 
other impurities in Siparuna 
guianensis Aublet essential oil using 
differential scanning calorimetry.

Portella, A. C. F.; Munaro, M.; 
Siqueira, C. A.; Portella, K. 
F.; Lopes, M. M.; Cangussu, 
A. S. R.; Aguiar, R. W. S.

Março de 2016 African Journal of 
Biotechnology

Net metering analysis of 
time-of-use tariff in distributed 
generation with storage system

Salamanca, H. L. L.; Retorta, F. 
S.; Ferina, A. S.; Ferreira, L. R.; 
Block, P. A. B.; Dahlke, D. B.

Março de 2016

CIGRE C4 International 
Colloquium on EMC, 
Lightning and Power 
Quality Considerations 
for Renewable 
Energy Systems
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Harmonics evaluation of wind generators 
considering reactive power generation

Salamanca, H. L. L.; Teixeira, 
M. D.; Retorta, F. S.; Block, 
P. A. B.; Dahlke, D. B.

Março de 2016

CIGRE C4 International 
Colloquium on EMC, 
Lightning and Power 
Quality Considerations 
for Renewable 
Energy Systems

Testing hypotheses on the origin 
and dispersion of Limnoperna 
fortunei (Bivalvia, Mytilidae) in 
the Iguassu River (Paraná, Brazil): 
molecular markers in larvae and adults

Borges, P. D.; Ludwig, 
S.; Boerger, W. Março de 2016 Limnology

Evaluation of hydro-wind comple-
mentarity in the Brazilian territory 
by means of correlation maps

Detze, D. H. M. Abril de 2016 Renewable Energy 
Journal

Evaluation of greenhouse gas – A 
reservoir in construction Lipski, B. Abril de 2016

Seminário ‘Risk 
Management towards 
climate phenomena 
and land use change – 
Strategies to improve 
social resilience in 
Latin America’

Emissions of criteria and non-criteria 
pollutants by a flex fuel motorcycle Daemme, Luiz C. Abril de 2016 Journal of the Brazilian 

Chemical Society

Residual current method of grounding 
resistance measurement in transmissions 
towers with earth wire - Part 1: Study of 
residual current in transmission towers

Salamanca, H. L. L.; Block, P. 
A. B.; Retorta, F. S.; Dahlke, 
D. B.; Gamboa, L. R. A.

Maio de 2016

IEEE/PES Transmission 
and Distribution 
Conference and 
Exposition (T&D)

Environmental impact of motor-
cycles? replacements exhausts 
systems in Sao Paulo City

Forcetto, A. L. S.; 
Daemme, Luiz C. Junho de 2016

24th International 
Conference on 
Modeling, Monitoring 
and Management 
of Air Pollution

Resilience skills training: simulations 
using physical and virtual scenarios.

Wachs, P.; Righi, A.; Saurin, 
T. A.; Henriqson, E.; Manzolli, 
A.; Yamao, E. M.; Nara, F. 
Y.; Tovar, F. T. R.; Ribas, 
L. G. T.; Borio, H. F.

Junho de 2016 6th Symposium on 
Resilience Engineering

The use of 1% nano-Fe3O4 and 1% nano-
-TiO2 as partial replacement of cement 
to enhance the chemical performance 
of reinforced concrete structures

Bragança, M. O. G. P.; 
Portella, K. F.; Gobi, C. M.; 
Silva, E. M.; Alberti, E. L.

Junho de 2016

Annual International 
Conference on Applied 
Engineering and 
Applied Science

Analytical fractal model for rugged 
fracture surface of brittle materials

Alves, L. M.; Chinelatto, 
A. L.; Grzebielucka, E. C.; 
Prestes, E.; LACERDA, L. A.

Junho de 2016 Engineering Fracture 
Mechanics

Residual current method of grounding 
resistance measurement in transmis-
sions towers with earth wire -Part 2: 
Measurement system, experimental 
results and comparative study

Salamanca, H. L. L.; Block, P. 
A. B.; Shiono, O. M.; Dahlke, D. 
B.; Gamboa, L. A.; Costa, A. A.

Junho de 2016 Ground 2016 & 7th LPE

Performance of Portland cement 
concretes with 1% nano-Fe3O4 
addition: Electrochemical stability under 
chloride and sulfate environments.

Bragança, M. O. G. P.; 
Portella, K. F.; Bonato, M. M.; 
Alberti, E.; Marino, C. E. B.

Agosto de 2016 Construction and 
Building Materials
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A numerical method for coupled 
differential equations systems Sebold, J. E.; Lacerda, L. A. Agosto de 2016 Journal of the Elec-

trochemical Society

Critério de projeto para galeria 
de águas pluviais com ênfase em 
transporte de sedimentos

Dettmer, P. H. C.; Ota, 
J. J.; Silva, G. F. A. Setembro de 2016

XXVII Congresso 
Latino Americano 
de Hidráulica

Perfis de soleiras de vertedouros de 
baixa queda afogados por jusante

Dettmer, P. H. C.; Ota, J. 
J.;  Terabe, F. R.; Illich, I. Setembro de 2016

XXVII Congresso 
Latino Americano 
de Hidráulica

Harmonic assessment of a 
Brazilian wind farm regarding 
reactive power requirements

Salamanca, H. L. L.; Teixeira, 
M. D.; Retorta, F. S.; Block, 
P. A. B.; Dahlke, D. B.

Outubro de 2016

17th International 
Conference on 
Harmonics and Quality 
of Power (ICHQP)

Evaluation of the chemical stability 
of methanol generated during paper 
degradation in power transformers

Souza, E. M. P. V.; 
Mildemberger, L.; Akcelrud, 
L.; Andreoli, M. C.; Santos, 
K.; Silva, G. C.; Motta, H. N.; 
Gulmine, J. V.; Munaro, M.

Outubro de 2016
IEEE Transactions 
on Dielectrics and 
Electrical Insulation

Physicochemical evaluation of oxidation 
of diabase aggregates with sulfide 
minerals: influence of particle size, pH of 
the medium and pyrite concentration.

Goto, H.; Braga, V. S.; 
Capraro, A. P. B.; Medeiros, 
M. H. F.; Bragança, M. O. G. P.; 
Portella, K. F.; Oliveira, I. C.

Outubro de 2016
Journal of Building 
Pathology and 
Rehabilitation

Simulation of flood areas 
by Sobek 1/2D model Lipski, B. Outubro de 2016

Seminário ‘Storm 
rainfall – Integral 
aligned risk manage-
ment in Latin America’

Metodologia de projeto aplicada 
ao desenvolvimento de sistema 
robotizado para poda na proxi-
midade de redes energizadas

Baraniuk, T. A. O.; Siebert, 
L. C.; Bianchi Filho, 
J. F.; Greboge, T.

Outubro de 2016
VII Congreso 
Iberoamericano de 
Ingenieria de Proyectos

Plasma DC pulsed as a tool for generating 
mitigation nanomaterials alkali- aggrega-
te reaction in Portland cement concrete

Portella, K. F.; Mazur, M. 
M.; Bragança, M. O. G. P.; 
Silva, E. M.; Pianaro, S. A.; 
Alberti, E. L.; Bronholo, J. L.

Outubro de 2016

XII International 
Conference on 
Structural Repair 
and Rehabilitation

Desenvolvimento de um algoritmo 
genético associado ao método 
dos elementos de contorno para 
análise inversa em estruturas

Portela, C. C. J.; Jarel, 
A.; Lacerda, L. A. Novembro de 2016

XXXVII Iberian Latin 
American Congress 
on Computational 
Methods in Engineering

Acute salt exposure of the freshwater 
characiformes: pacu (Piaractus 
mesopotamicus, Holmberg 1887), 
tambaqui (Colossoma macropomum, 
Cuvier 1818), and their hybrid -tambacu

Souza-Bastos, L. R.; 
Bastos, L. P.; Carneiro, 
P. C. F.; Freire, C. A.

Dezembro de 2016 Aquaculture
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Conheça a seguir um pouco dos projetos de P&D 

desenvolvidos neste ano.PROJETOS

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA 
NO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE

Um grande projeto liderado pelo Grupo Energisa 
e que tem o objetivo de universalizar o acesso à 
energia elétrica em comunidades isoladas da região 
do Pantanal sul-mato-grossense tem participação 
fundamental dos Institutos Lactec. Pesquisadores 
da instituição estudaram ao longo de 2016 a 
melhor forma para fornecer energia às unidades 
consumidoras localizadas nas regiões mais remo-
tas, respeitando as especificidades e restrições 
logísticas e de proteção ambiental do Pantanal. O 
trabalho, multidisciplinar, envolveu pesquisadores 
das divisões de Sistemas Elétricos, Geossoluções e 
Meio Ambiente.

A primeira etapa da ação consistiu no levanta-
mento de dados em campo, com a finalidade de 
cadastrar potenciais unidades consumidoras em 
uma área de aproximadamente 90 mil km², além 
de coletar informações necessárias para elencar 
as soluções. As etapas subsequentes envolveram 
desenvolver a metodologia de análise que definirá 
a melhor alternativa para cada unidade consumi-
dora cadastrada, considerando aspectos técnicos, 
econômicos e socioambientais. Entre das soluções 
consideradas estão a expansão da rede convencio-
nal e as fontes solar, eólica e de biomassa.

Vista de parque estadual do Mato Grosso do Sul

H
elder Ribeiro
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ENTENDENDO OS SURTOS DE TENSÃO 
ELÉTRICA EM SUBESTAÇÕES

Concessionárias de energia de todo o Brasil vêm 
relatando falhas em transformadores decorrentes 
de surtos de tensão elétrica em intervalos de tempo 
muito curtos, conhecidos tecnicamente como ‘tran-
sientes muito rápidos’. Um exemplo recente ocorreu 
na usina hidrelétrica Governador Bento Munhoz da 
Rocha Netto, instalada em Pinhão, na região Central 
do Paraná, onde a Copel detectou falhas, em inter-
valos de poucas semanas, em três transformadores 
elevadores de tensão. Sabe-se que transientes muito 
rápidos são gerados em manobras de seccionado-
ras nas subestações que utilizam gás hexafluoreto 
de enxofre (SF6) como isolante, mas há a suspeita 
de que o fenômeno também ocorra em subestações 
convencionais, isoladas a ar. Preocupada com novos 
problemas do tipo, a Copel firmou contrato com os 
Institutos Lactec para um projeto de caracterização 
dos eventos, tanto em subestações convencionais 
quanto nas isoladas a SF6, por meio de medições 
em campo e simulações digitais. Subestação convencional

Satoshi Kaya

REVESTIMENTO COM ALUMÍNIO NA 
INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS

Em um novo projeto de P&D contratado pela 
Petrobras, pesquisadores dos Institutos Lactec 
estudam a criação de um sistema automatizado 
para aplicação de revestimentos de alumínio, por 
aspersão térmica, em componentes de estaleiros e 
plataformas offshore. A intenção é desenvolver, até 
o fim de 2018, uma célula robotizada compacta que 
permita a aplicação do revestimento de alumínio em 
equipamentos em campo, mesmo que apresentem 
geometria mais complexa. Os estudos envolvem 
questões referentes à qualidade dos revestimentos, 
como a preparação superficial, a resistência ao 
processo de corrosão sob isolamento e a resistência 
ao aquecimento, que pode ser gerado pela soldagem 
em regiões próximas.

Plataforma offshore da Petrobras

Felipe Dana/Agência Petrobras
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NOVOS EQUIPAMENTOS PARA REDES 
ELÉTRICAS INTELIGENTES

Dando continuidade a diferentes projetos já 
executados desde 2006, os Institutos Lactec firma-
ram em 2016 dois novos contratos de P&D com o 
Grupo Neoenergia por meio da distribuidora Coelba. 
Com aporte de recursos da Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e em 
parceria com a empresa Tecsys, de São José dos 
Campos, os projetos visam à evolução de equi-
pamentos para redes de distribuição, dentro do 
conceito de smart grids (redes elétricas inteligen-
tes). O primeiro é um protótipo aperfeiçoado (cabeça 
de série) de um transformador dotado de sensores, 
atuadores, telemetria, telecomando e algoritmos 
de atuação automática, cuja versão preliminar foi 
desenvolvida em contrato anterior. A fabricante de 
transformadores Romagnole, parceira no primeiro 
desenvolvimento, também atuará nesta nova etapa. 
O segundo é uma evolução de um projeto premiado 
dos Institutos Lactec: o sensor inteligente, dispo-
sitivo autoalimentado capaz de detectar eventos 
em redes de distribuição. Enquanto a versão já 
desenvolvida é voltada a linhas de baixa e média 
tensão (até 34,5 kV), o novo projeto prevê a criação 
de um equipamento que operará em linhas de alta 
tensão (69 kV). A continuidade da parceria entre as 
empresas é resultado do sucesso das iniciativas já 
concluídas. Os contratos assinados em 2016 têm 
previsão de término em dois anos e valor total de 
R$ 4,8 milhões. Versão premilinar do transformador inteligente

Sensor inteligente para linhas de baixa e média tensão
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NOVOS PROJETOS DE P&D
NOME DEPARTAMENTO CLIENTE

Isolador inteligente - mecanismos de proteção 
contra os efeitos da radiação solar Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Desenvolvimento de metodologia para realização 
de manutenção em redes compactas de 34,5 kv 
com linha viva pelo método ao contato

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Corte seletivo de carga em consumidores e alimentadores de 
distribuição utilizando infraestrutura avançada de medição Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Aplicação de métodos de reconhecimento de 
padrões para identificação do tipo e do local 
da falta em sistemas de sistribuição

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Tecnologias alternativas para melhoria de desem-
penho de isoladores de linhas de transmissão 
e distribuição (classe 69 kV ou superior)

Eletricidade e Materiais Copel Geração e Transmissão

Projeto Lynx – Otimização em larga escala aplicada 
ao despacho hidrotérmico brasileiro: modelos 
hierárquicos de operação e planejamento em médio e 
curto prazos com integração de energia e potência

Eletricidade e Materiais Copel Geração e Transmissão

Cabeça de série - chave fusível contra ação de terceiro Eletricidade e Materiais Celpa/Cemar

Implantação de usina piloto por meio de integração da 
fonte de geração termosolar ao complexo de energias 
alternativas renováveis da UHE Porto Primavera

Eletricidade e Materiais Cesp

Desenvolvimento de soluções de pesquisa e desenvolvimento 
na área de eletrônica embarcada (software e hardware) Eletrônica e TI NHS

Desenvolvimento de placa conversora de 
protocolo para medidores de energia Eletrônica e TI Elster

Desenvolvimento de tecnologia para redes elétricas 
inteligentes - infraestrutura (parte 1) - módulo 1 - desen-
volvimento de sensor inteligente visando operações 
em linhas de 69 kV com desenvolvimento, fabricação e 
entrega de até 20 (vinte) conjuntos autoalimentados

Eletrônica e TI Coelba

Desenvolvimento de tecnologia para redes elétricas inteligen-
tes - infraestrutura (parte 1) - módulo 2 - desenvolvimento, 
fabricação e entrega de 10 (dez) transformadores inteligentes 
e 10 (dez) módulos trafos + plus cabeça-de-série de transfor-
madores para rede de distribuição inteligentes, cujo desenvol-
vimento experimental foi concebido no PD-0047-0052/2011

Eletrônica e TI Coelba

Desenvolvimento de tecnologia para redes elétricas 
inteligentes - infraestrutura (parte 1) - módulo 3 - desen-
volvimento de uma metodologia de compreensão de dados 
que aproveite ss características dos sinais oscilográficos, 
visando a sua armazenagem de forma contínua

Eletrônica e TI Coelba

Securecloud - Secure Big Data Proces-
sing in Untrusted Clouds Eletrônica e TI RNP

Diagnóstico e desenvolvimento de metodologia de 
inspeção preditiva e não destrutiva da corrosão 
dos ensaios das torres de transmissão de energia 
- estudo de caso: LT 230 kV Paraíso - Açú

Estruturas Civis Taesa
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NOVOS PROJETOS DE P&D
NOME DEPARTAMENTO CLIENTE

Estudo do desempenho físico-químico e mecânico 
de nanomateriais protetivos em componentes 
do sistema de redes de distribuição de energia 
em ambientes de elevada agressividade

Estruturas Civis Celpa/Cemar

Desenvolvimento de equipamento nacional para 
inspeção em tubos de pequeno diâmetro de caldeiras Mecânica Termopernambuco

Desenvolvimento de critérios para dimensionamento 
de bacias de dissipação de energia com uso de flaring 
piers utilizando modelo hidráulico reduzido

Recursos Ambientais Copel Geração e Transmissão

PROJETOS DE P&D EM ANDAMENTO
NOME DEPARTAMENTO CLIENTE

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

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Desenvolvimento de metodologia para avalia-
ção em tempo real dos efeitos de descargas 
atmosféricas em redes de distribuição

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

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

Eletricidade e Materiais Copel Geração e Transmissão

Controlador de carga pulsada portátil para baterias de 
sistemas fotovoltaicos de geração de energia elétrica Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

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

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Desenvolvimento de técnicas para avaliação 
do estado de degradação de capacitadores de 
potência submetidos a distorções harmônicas

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

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

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Monitoramento térmico de linhas de transmissão em tempo 
real Eletricidade e Materiais Copel Geração e Transmissão

Desenvolvimento de processo para destruição de PCBs em 
óleo mineral isolante Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Metodologia de avaliação de desempenho para satisfação do 
cliente residencial Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

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

Eletricidade e Materiais Eletronorte

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

Eletricidade e Materiais Celesc
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PROJETOS DE P&D EM ANDAMENTO
NOME DEPARTAMENTO CLIENTE

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

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

Eletricidade e Materiais Coelba

GT 458 - Avaliação da estabilidade a oxidação de fluídos 
isolantes à base de ésteres naturais (óleos vegetais 
isolantes) novos e em uso.

Eletricidade e Materiais Cemig

Seleção inteligente de portfolios de projetos eólicos e de 
pequenas centrais hidrelétricas Eletricidade e Materiais Copel Geração e Transmissão

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

Eletricidade e Materiais Copel Geração e Transmissão

Desenvolvimento de sistemas de monitoramento térmico 
on-line de transformadores de potência utilizando sensores 
ópticos

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Previsão de preços de energia e sazonalização de cargas 
para leilões Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

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

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

Eletricidade e Materiais Cocel

Metodologia multicritério de análise e mitigação de campos 
eletromagnéticos em subestações de transmissão de 
energia elétrica

Eletricidade e Materiais Copel Geração e Transmissão

Pesquisa e desenvolvimento de sistema de monitoramento 
de baterias Eletricidade e Materiais Copel Geração e Transmissão

Tecnologia de realidade virtual, interação tangível, computa-
ção pervasiva e modelos de simulação aplicados ao treina-
mento de manutenção de redes de transmissão em linha viva

Eletricidade e Materiais Copel Geração e Transmissão

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

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Plataforma experimental de automação de 
alimentadores de distribuição da Cocel Eletricidade e Materiais Cocel

Desenvolvimento de protótipos de equipa-
mentos para ensaio mecânico em EPI e EPC 
utilizados em trabalhos com linha viva

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

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

Eletricidade e Materiais Copel Distribuição

Elaboração de metodologia de suprimento de energia 
elétrica a sistemas isolados no Pantanal sul-matogrossense Eletricidade e Materiais Energisa
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PROJETOS DE P&D EM ANDAMENTO
NOME DEPARTAMENTO CLIENTE

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

Eletrônica e TI Elejor

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

Sistema automático de gerenciamento da 
proteção em tempo real - Geprotec Eletrônica e TI Copel Distribuição

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

Eletrônica e TI Coelba

Equipamento de monitoramento de imagens 
para operação de subestações Eletrônica e TI Copel Distribuição

Despacho de microgeração distribuída Eletrônica e TI Copel Distribuição

Desenvolvimento de sistema computacional de 
despacho otimizado e automático de serviços utilizando 
monitoramento on-line baseado em rede inovadora de 
comunicação híbrida em meios alternativos - Roip

Eletrônica e TI Energisa

Monitoramento de obras de terra através de fibras ópticas Estruturas Civis Copel Geração e Transmissão

Desenvolvimento e aplicação de protótipo para 
melhoramento de solos através de injeções. Estruturas Civis Copel Distribuição

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

Desenvolvimento de metodologias para diagnóstico e reparo 
de estrutura em concreto com manifestações patológicas 
por ataque de íons sulfato - Barragem UHE Mauá

Estruturas Civis Copel Geração e Transmissão

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

Estruturas Civis Energisa

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

Estruturas Civis Petrobras

Metodologia para quantificação de riscos e definição 
de contigenciamentos em contratos de obras Estruturas Civis Fapemig

Desenvolvimento de novas alternativas de 
ensaios de abrasividade em rochas Estruturas Civis Petrobras

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

Mecânica Copel Geração e Transmissão

Novas técnicas para eficientização e diminuição da 
emissão de poluente para usinas termelétricas à gás 
em ciclo-combinado - Dinâmica da combustão

Mecânica UEGA

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

Mecânica UEGA
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PROJETOS DE P&D EM ANDAMENTO
NOME DEPARTAMENTO CLIENTE

Aumento da capacidade de transmissão de linhas 
aéreas - Novas técnicas de projeto com trações elevadas Mecânica Copel Geração e Transmissão

Desenvolvimento de processos de alta tecnologia e 
de metodologia para reparos de compronentes de 
seções quentes de turbinas a gás aeroderivadas e 
industriais com aplicação no mercado nacional

Mecânica Petrobras

Gestão de águas em um complexo de geração 
termelétrica visando efluente zero Mecânica UEGA

(Pipeline health monitoring system) segurança mecânica 
e geotécnica de dutos - Avaliação da segurança mecânica 
de linhas de transporte com base no monitoramento dos 
carregamentos em dutos e movimentação de solos

Mecânica Petrobras

Tratamento de emissões poluentes (CO2 e NOx) por 
biofixação utilizando microalgas em fotobiorreatores Mecânica UEGA

Estudo de sistemas automatizados para deposição 
de revestimentos de alumínio por aspersão térmica, 
aplicados em estaleiros e plataformas offshore

Mecânica Petrobras

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

Recursos Ambientais Elejor

O muriqui-do sul (brachyteles arachnoides) como 
espécie-chave para conservação da biodiversidade do 
Vale do Rio Ribeira do Iguape, no Estado do Paraná

Recursos Ambientais Fundação Boticário

Implantação de sistema integrador de informações 
para operação de reservatórios em tempo real Recursos Ambientais Fapemig

Estudo de Tillandsia spp. (Bromeliaceae) nas 
redes de distribuição de energia elétrica Recursos Ambientais Copel Distribuição
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ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE 
SUBSTÂNCIA CANCERÍGENA EM ÓLEO DE 
TRANSFORMADORES

Embora o uso de bifenilas policloradas (PCBs) 
esteja proibido no Brasil desde 1981 por seu poten-
cial cancerígeno, a substância continua presente 
em peças e estruturas ainda em funcionamento, 
uma vez que equipamentos do setor podem ter vida 
útil de até 60 anos. Desde 2009, o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
iniciou um trabalho em parceria com o Ministério 
do Meio Ambiente para gerir essa substância de 
maneira mais sustentável e eliminá-la progressi-
vamente. Uma das iniciativas envolve estimar a 
quantidade do contaminante ainda existente no país 
por meio da aplicação da metodologia do ‘Guia para 
o Inventário Nacional de PCBs em Equipamentos 
Elétricos’. Segundo o documento, todos transfor-
madores elétricos devem receber classificação 
como ‘contendo PCB’, ‘contaminados por PCB’ 
ou ‘contendo traços de PCB’. A empresa Denver 
Ambiente e Energia, uma das executoras do projeto 
para o PNUD, contratou os Institutos Lactec para 
prestar apoio nos processos de amostragem de óleo 
mineral isolante de equipamentos do parque indus-
trial da Copel, devido à sua expertise em trabalhos 
relacionados à área.

SERVIÇOS E ENSAIOS E ANÁLISES 
QUALIFICADOS

Conheça a seguir alguns projetos e conquistas em serviços e ensaios e análises qualificados

Institutos Lactec têm experiência em análise 
de óleos isolantes de transformadores

Angela W
eber
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AEROLEVANTAMENTO A LASER E 
FOTOGRAMÉTRICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO

O governo de Pernambuco desenvolve desde 
2014 um projeto de mapeamento de todo seu 
território (98.146 km²) com o objetivo de aumentar 
a qualidade e a agilidade na elaboração de projetos 
de engenharia complexos, como planos diretores. 
Os Institutos Lactec participaram da iniciativa 
por meio de serviços de aerolevantamento a laser 
e fotogramétrico realizados entre julho de 2015 
e setembro de 2016. Ao todo, a instituição foi 
responsável pelo mapeamento de cerca de 30 mil 
quilômetros quadrados por meio de técnicas de 
perfilamento a laser e recobrimento fotogramétrico. 
Os serviços sob competência dos Institutos Lactec 
foram realizados na escala 1:5000, sendo a densida-
de de pontos laser de 0,5 ppm² com precisão igual 
ou melhor que 25 cm, e a resolução espacial das 
imagens fotogramétricas igual ou melhor que 50 cm. 
A identificação detalhada do relevo permite quanti-
ficar previamente transformações necessárias para 
uma intervenção e é considerada fundamental para 
a escolha de soluções mais adequadas dos pontos 
de vista técnico, ambiental, econômico e social.

ENSAIOS NA USINA HIDRELÉTRICA DE SINOP

Por meio do Departamento de Estruturas Civis, 
os Institutos Lactec iniciaram em 2016 uma série 
de ensaios laboratoriais com materiais que são 
utilizados na construção da usina hidrelétrica de 
Sinop, no Mato Grosso. Os trabalhos se somam 
a outros serviços já prestados à Construtora 
Triunfo, responsável pela obra, como ensaios em 
modelos reduzidos, em andamento desde 2013. 
Entre os ensaios iniciados em 2016 para a usina 
mato-grossense estão os de caracterização de 
cimento, aditivos e agregados para concreto e de 
tração em vergalhões e cordoalhas de aço. Também 
compõem o rol de serviços contratados ensaios 
para a determinação de reatividade álcali-agregado, 
além de ensaios químicos com amostras de água 
para amassamento de concreto e de compressão 
axial com testemunhos de rocha.

Vista da cidade de Olinda (imagem ilustrativa)

Obras da usina hidrelétrica de Sinop

Prefeitura de O
linda

M
inistério do Planejam

ento
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NOVOS SERVIÇOS
NOME (OFICIAL) DEPARTAMENTO CLIENTE

Ensaio de tensão aplicada em subestação isolada a gás Eletricidade e Materiais GE Energy

Ensaio de tensão aplicada em subestação isolada a gás Eletricidade e Materiais Furnas

Ensaio de tensão aplicada em subestação isolada a gás Eletricidade e Materiais Orteng Engenharia e Sistemas

Ensaios elétricos de alta tensão (tipo) em chaves 
seccionadoras Eletricidade e Materiais GTMS

Adequação de vasos de pressão e válvulas de segurança, 
a normativa NR-13; realização de calibrações de válvulas 
de segurança; emissão de relatórios de ensaio e de não 
conformidades

Mecânica Copel Geração e Transmissão

Inspeção periódica em vasos de pressão (NR-13) por vaso 
(incluindo utilização de técnica de emissão acústica) Mecânica Copel Geração e Transmissão

Ensaios de ultrassom em equipamentos mecânicos das usinas 
hidrelétricas da Copel Mecânica Copel Geração e Transmissão

Ensaio de tensão residual em bloco principal de ANM Mecânica Aker Solutions

Ensaio de tensão residual em componentes ferroviários Mecânica Vale

Ensaios mecânicos em PADs de truques ferroviários Mecânica Retesp Indústria de Vedantes

Ensaios mecânicos em PADs de truques ferroviários Mecânica Retesp Indústria de Vedantes

Ensaios mecânicos em coxins de borracha vulcanizada Mecânica Retesp Indústria de Vedantes

Ensaio de tensão residual em tubulação de gás Gaspal Mecânica Transpetro

Ensaio de tensão residual em tubulação de gás Merluza Mecânica Transpetro

Ensaio de impacto em luminária Mecânica D. Martins Comércio e Instalação 
de Iluminaçao Urbana

Ensaio de impacto em luminária Mecânica Orion Soluções em Iluminação

Ensaio de impacto em caixa de medidor de energia Mecânica Astrum

Ensaio de impacto em luminária Mecânica Multi Mercantes

Ensaio de impacto em luminária Mecânica Green X Com. Const. 
Importações e Exportações

Ensaio em engates flexíveis hidráulicos Mecânica Daher Tecnologia em Engenharia

Análise de falhas em mancal do anel de regulação da SAE Mecânica Santo Antonio Energia

Análise de falhas em tirante da comporta Mecânica Santo Antonio Energia

Análise de falha em tubulação de ar condicionado Mecânica Electrolux

Ensaios em laterais de truques ferroviários Mecânica Vale

Prestação de serviços de manutenção e operação de duas 
estações de monitoramento da qualidade do ar Recursos Ambientais Center Minas Participações

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

Modelagem da qualidade do ar para ampliação da UEGA Recursos Ambientais UEGA

Monitoramento da qualidade do ar para a empresa Tupy Recursos Ambientais Tupy

Estudo do remanso do reservatório da UHE Santo Antônio Recursos Ambientais Santo Antonio Energia
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NOVOS SERVIÇOS
NOME (OFICIAL) DEPARTAMENTO CLIENTE

Simulações hidrodinâmicas e elaboração de mapas de 
áreas alagadas devido a cheias e a hipotética ruptura das 
barragens das PCHs São Jorge e Pitangui

Recursos Ambientais Copel 

Simulações hidrodinâmicas e elaboração de mapas de 
áreas alagadas devido a cheias e a hipotética ruptura das 
barragens das PCHs Apucaranhina e Fiu

Recursos Ambientais Copel 

Revisão dos procedimentos de operação hidráulica da UHE 
Mauá Recursos Ambientais Copel 

Estudos em modelos reduzidos - Belo monte: Pimental Recursos Ambientais Norte Energia

Estudos em modelos reduzidos - Ituango Vertedouro Recursos Ambientais Ituango

Mapeamento a laser de área próxima a Irecê, BA Recursos Ambientais Intertechne Consultores

Mapeamento a laser e fotogramétrico para estudos de 
traçado em LTs no estado de MG Recursos Ambientais Atol Topografia a Laser

Mapeamento a laser e fotogramétrico para estudos de 
traçado em LTs nos estados do PI e CE Recursos Ambientais Atol Topografia a Laser

Cadastro georreferenciado de imóveis sob linhas de 
distribuição de energia de alta tensão Recursos Ambientais Copel Distribuição

SERVIÇOS EM ANDAMENTO
NOME (OFICIAL) DEPARTAMENTO CLIENTE

Ensaio de tensão aplicada em subestações isoladas a gás 
(14 ensaios) Eletricidade e Materiais Light

Supervisão do controle tecnológico do concreto aplicado na 
construção da UHE Sinop/MT Estruturas Civis Construtora Triunfo

Quarto termo aditivo ao contrato Copel nº 4600002701/2013 Estruturas Civis Copel Geração e Transmissão

Reprojeto das grades da usina de Salto Caxias Mecânica Copel

Ensaios "abre e fecha" Mecânica Formtap Indústria e Comércio

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

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

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

Projeto Muriquis Recursos Ambientais Fundação Boticario 

Estudos em modelos reduzidos - Ituango: Galeria auxiliar de 
desvio Recursos Ambientais Ituango

Estudos em modelos reduzidos - UHE Itaocara Recursos Ambientais Consorcio Itaocara

Mapeamento a laser e fotogramétrico de PE Recursos Ambientais Consórcio Águas de Pernambuco

Mapeamento a laser da UHE Tabajara em RO Recursos Ambientais Odebrecht

Mapeamento a laser do Rio Ituxi no AM Recursos Ambientais BSM Serviços Cartográficos

Cadastro georreferenciado de imóveis sob linhas de 
distribuição de energia e afetos a usina de Foz do Areia Recursos Ambientais Copel Geração e Transmissão
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SERVIÇOS EM ANDAMENTO
NOME (OFICIAL) DEPARTAMENTO CLIENTE

Mapeamento a laser terrestre e batimetria da fossa de 
erosão da UHE Teles Pires Recursos Ambientais Odebrecht

Levantamento batimétrico, restituição cartográfica e 
processamento de dados topográficos na UHE Itaocara Recursos Ambientais Consórcio CJC

Mapeamento a laser do Rio Doce nos estados de MG e ES Recursos Ambientais Fiducial Engenharia e 
Aerolevantamento

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

Atualização do Pacuera da UHE Mauá Recursos Ambientais Consorcio Energético 
Cruzeiro do Sul

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

Recursos Ambientais Copel 

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

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

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

Estudos em modelos reduzidos - Baixo Iguaçu Recursos Ambientais Odebrecht

Estudos em modelos reduzidos - Sinop Recursos Ambientais Construtora Triunfo

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

Monitoramento das condições limnológicas e da qualidade 
da água superficial para o empreendimento UHE Colider Recursos Ambientais Copel 

NOVOS EAQs
NOME (OFICIAL) DEPARTAMENTO CLIENTE

Ensaios elétricos de alta tensão (tipo) em chaves 
seccionadoras - Alta tensão Eletricidade e Materiais GTMS

Ensaio de corona visual e RIV em cadeia de isoladores - Alta 
tensão Eletricidade e Materiais SAE Towers

Ensaios de concessão LFC conforme a portaria - 
Luminotécnica Eletricidade e Materiais Foxlux

Ensaios de eficiência energética - Luminotécnica Eletricidade e Materiais Foxlux

Ensaio em medidores de energia Eletricidade e Materiais Eletra

Ensaio em medidores de energia Eletricidade e Materiais Eletra

Ensaio em medidores de energia Eletricidade e Materiais Eletra

Ensaio em medidores de energia Eletricidade e Materiais Landis Gyr

Calibração em medidores de energia Eletricidade e Materiais Enerfin

Calibração de padrão de energia Eletricidade e Materiais Landis Gyr
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NOVOS EAQs
NOME (OFICIAL) DEPARTAMENTO CLIENTE

Calibração em medidores de energia Eletricidade e Materiais Brookfield

Calibração em medidores de energia Eletricidade e Materiais Santo Antonio Energia

Calibração em medidores de energia Eletricidade e Materiais Braskem

Ensaio em medidores de energia Eletricidade e Materiais Nansen

Calibração em medidores de energia Eletricidade e Materiais Petrobras

Ensaio em medidores de energia Eletricidade e Materiais Eletra

Determinação da resistência à compressão de corpos de 
prova de concreto - Ensaio acreditado Estruturas Civis Sial Engenharia

Determinação da resistência à compressão axial e módulo 
de elasticidade em amostras de rocha Estruturas Civis Fugro In Situ

Ensaios mecânicos com corpos de prova de concreto e 
argamassa - Compressão, tração e módulo de elasticidade Estruturas Civis CDTEC

Ensaios de caracterização de agregados para concreto, 
tração em vergalhões e cordoalhas de aço, ensaios de 
caracterização de cimento e aditivos para concreto, ensaios 
para a determinação de reatividade álcali-agregado, ensaios 
químicos com amostras de água para amassamento de 
concreto e ensaios de compressão axial com testemunhos 
de rocha

Estruturas Civis Construtora Triunfo - UHE Sinop

Ensaios para caracterização de agregados para concreto, 
tração em vergalhões de aço e reatividade álcali-agregado Estruturas Civis BM pré-moldados

Ensaios de caracterização de pozolanas para concreto Estruturas Civis Ada Ecoficiencia Industrial (Geox)

Ensaios de caracterização de pozolanas para concreto Estruturas Civis Cimar

Ensios de compressão e tração em testemunhos de 
concreto, ensaios de tração em cordoalhas de aço e ensaios 
de caracterização de amostras de cimento

Estruturas Civis Odebrecht - Baixo Iguaçu

Ensaios de caracterização de rochas Estruturas Civis PCH Garça Branca

Moldagem e ruptura de corpos de prova de concreto - 
Ensaio acreditado Estruturas Civis CAB Águas de Paranaguá

Ruptura de corpos de prova de concreto - Ensaio acreditado Estruturas Civis Metalúrgica Fortaço

Ensaio geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Hidroelétrica Jardim

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Rumo ALL

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Socioambiental Consul-
tores Associados

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Azambuja Eengenharia 
e Geotecnia

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Move Engenharia

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Enerplan Energia Eólica

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis JBA Engenharia e Consultoria

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Pesqueiro Energia (PCH Beira Rio)

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Geoambiente



74DESEMPENHO OPERACIONAL

NOVOS EAQs
NOME (OFICIAL) DEPARTAMENTO CLIENTE

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Pesqueiro Energia (PCH Macacos)

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis FGS

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis PCH das Pedras

Ensaios geotécnicos de laboratório Estruturas Civis RW Geologia e Geotecnia

Ensaios de emissões Mecânica Renault/Nissan

Ensaios de emissões Mecânica BMW

Ensaios de aditivo Mecânica Afton

Ensaios COP - Diesel Mecânica Caoa

Ensaios de desenvolvimento Mecânica Cummins

Ensaios de aditivo Mecânica Falcão Bauer

Ensaios homologação Mecânica Foton

Ensaios homologação Mecânica Mercedes

Ensaios homologação Mecânica Volvo

Desenvolvimento motores Mecânica FEV

EAQs EM ANDAMENTO
NOME (OFICIAL) DEPARTAMENTO CLIENTE

Ensaio de tração em vergalhões de aço e caracterização de 
agregados para concreto Estruturas Civis Quebec Engenharia

Ensaio geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Progeo (Itaocara/Cesbe)

Ensaio geotécnicos de laboratório Estruturas Civis Atiaia

Ensaios em combustíveis Mecânica Petrobras
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