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SOBRE O 
RELATÓRIO

O Relatório de Gestão dos Institutos Lactec é uma publica-
ção destinada a apresentar a 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 fiscal da instituição 
ao longo do ano. 

Neste relatório você verá, entre os principais destaques: a 
conquista de importantes contratos de serviços e projetos de 
P&D; uma presença maior dos Institutos Lactec em associa-
ções, comitês, conselhos e eventos técnicos; e a ênfase dada 
à valorização dos colaboradores na estratégia da empresa.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017





RELATÓRIO DE GESTÃO 2017RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

A conquista de novos projetos de P&D e serviços de 
grande porte foi um dos principais desafios superados pelos 
Institutos Lactec em 2017. Não deixamos passar as oportuni-
dades que surgiram, desde uma disputada concorrência para 
prestação de serviços até a assinatura de contratos com no-
vos players do mercado brasileiro. O resultado foi crescimento 
em todos os indicadores, como poderá ser conferido neste 
Relatório de Gestão.

Priorizamos também nossa participação cada vez mais 
ativa em conselhos, comitês, associações e eventos técnicos 
que ditam os caminhos da política científica e da inovação 
nos mais diversos segmentos. Dessa forma, levamos o nome 
dos Institutos Lactec também às mais importantes entidades 
representativas do setor de ciência e tecnologia.

Sabemos que tudo isso é resultado do esforço de cada um 
de nossos colaboradores. Isso nos motiva a, internamente, 
aumentar a atenção à área de gestão de pessoas, valorizando 
os profissionais que fazem parte do processo de crescimento 
da empresa.

Lançamos o Lactec Valoriza, maior programa de recur-
sos humanos já implantado na instituição, e participamos, 
pela primeira vez, da avaliação da empresa de consultoria 
Great Place to Work®. Por meio de uma pesquisa de clima 
organizacional, identificamos oportunidades de melhoria cuja 
execução teve início já em 2017 e está no planejamento do 
próximo ano.

É assim que avançamos, ano a ano: colhendo os frutos 
de ações passadas, mas ao mesmo tempo pavimentando a 
estrada para as próximas jornadas.

Luiz Fernando Vianna 
Diretor presidente dos Institutos Lactec
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

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.

SEDE EM 
CURITIBA-PR, BRASIL

28 LABORATÓRIOS 
PARA SUPORTE TECNOLÓGICO

550 
COLABORADORES

58 ANOS 
NO MERCADO

AUTOSSUSTENTÁVEL

INSTITUIÇÃO 
PRIVADA

OS INSTITUTOS LACTEC

Os Institutos Lactec são um dos maiores centros de ciên-
cia e tecnologia do país, referência em soluções inovadoras 
para o segundo setor – como empresas, indústrias e conces-
sionárias de energia.   

Com cinco unidades na cidade de Curitiba (PR) e uma filial 
em Salvador (BA), oferta serviços técnicos, ensaios labora-
toriais acreditados*, projetos de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) e capacitação técnica, com cursos de curta duração e 
mestrado profissional. 

Diferente de outras instituições de pesquisa, os Institutos 
Lactec dispõem de um corpo técnico qualificado e multidis-
ciplinar que atua em uma rede de laboratórios próprios. São 
pesquisadores, técnicos, engenheiros, professores, consul-
tores e funcionários administrativos preparados para buscar 
resultados de excelência para os mais diversos segmentos.

BREVE HISTÓRICO
Os Institutos Lactec nem sempre foram um centro unifi-

cado de ciência e tecnologia. Sua história começa em 1959, 
com a criação do Centro de Hidráulica e Hidrologia Professor 
Parigot de Souza. Dele nasceu 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 uni-
dades, no final dos anos 1990, e a criação do Laboratório 
de Mecânica e Emissões Veiculares, em 2000, deram origem 
aos Institutos Lactec, uma organização privada, sem fins lu-
crativos e autossustentável.

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

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc
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LEME 
Laboratório de Mecânica e Emissões Veiculares

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

LAME 
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 fornecer serviços, ensaios e aná-
lises de materiais, durabilidade, recuperação de estruturas 
civis e gestão da qualidade. Comporta também a Instituição 
Técnica Avaliadora (ITA), homologada pelo Ministério das 
Cidades, além de consultoria técnica em obras e projetos de 
engenharia civil. Entre seus laboratórios estão os de geotec-
nia, concreto e estruturas.

UNIDADES TECNOLÓGICAS

LAC
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, análises de óleos, análises de 
materiais, compatibilidade dielétrica e eletromagnética, con-
dições climáticas e intemperismo artificial, cromatografia e 
espectrometria, ensaios de polímeros, luminotécnica, metro-
logia, pilhas e baterias, microscopia e ensaios em cabos e 
acessórios.

CEHPAR
Centro de Hidráulica e Hidrologia 
Professor Parigot de Souza

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

INSTITUTOS LACTEC
Sede e Filial Nordeste

Na Sede, localizam-se os departamentos Comercial; de 
Eletrônica e TI; de Gestão Tecnológica; de Pessoas, Contábil 
e Finanças; Logística e Informática; além da Presidência, 
Diretoria e Assessoria Jurídica. Estão englobados nessa uni-
dade: os laboratórios de eletroeletrônica, testes de sistemas 
da informação e usabilidade de sistemas e experiência do 
usuário; além das salas de aula do Mestrado Profissional em 
Desenvolvimento de Tecnologia e dos cursos ofertados pelos 
Institutos Lactec. Em 2015, foi criada a Filial Nordeste para 
atender projetos de P&D na região.
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LISTA DE LABORATÓRIOS

Laboratório de Absorção Atômica

Laboratório de Águas e Efluentes

Laboratório de Alta Tensão

Laboratório de Análises de Materiais

Laboratório de Análises de Óleos

Laboratório de Análises de Óleos Lubrificantes Industriais

Laboratório de Análises Químicas

Laboratório de Biologia

Laboratório de Compatibilidade Dielétrica

Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética

Laboratório de Concreto e Estruturas

Laboratório de Condições Climáticas 
e Intemperismo Artificial

Laboratório de Cromatografia e Espectrometria

Laboratório de Emissões Veiculares

Laboratório de Ensaios em Metais

Laboratório de Ensaios em Cabos e Acessórios

Laboratório de Ensaios em Polímeros e Análises Térmicas

Laboratório de Ensaios Mecânicos

Laboratório de Geotecnia

Laboratório de Hidráulica

Laboratório de Luminotécnica

Laboratório de Metrologia

Laboratório de Microscopia

Laboratório de Pilhas e Baterias

Laboratório de Qualidade do Ar e Emissões Atmosféricas

Laboratório de Soldagem e Aspersão Térmica

Laboratório de Testes de Sistemas da Informação

Laboratório de Usabilidade de Sistemas
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PORTFÓLIO

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 � Projetos de pesquisa básica e aplicada;

 � Desenvolvimento de dispositivos experimentais e pro-
tótipos, desde a engenharia do produto até sua inser-
ção no mercado.

LABORATÓRIOS
 � Calibração de instrumentos;

 � Ensaios, testes e análises;

 � Suporte para serviços, projetos e consultorias.

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
 � Estudos ambientais;

 � Controle tecnológico;

 � Ensaios em campo, medições, monitoramento, e ma-
peamento a laser.

CAPACITAÇÃO
 � Treinamento e qualificação de recursos humanos;

 � Cursos técnicos de curta duração;

 � Curso de mestrado profissional (stricto sensu) em de-
senvolvimento 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
 � 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 embar-
cada)

 � Sistemas mecânicos

 � Soluções em tecnologia da informação

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 
ESPECIALIZADOS

 � Medições, ensaios elétricos especiais em campo e 
comissionamento 

 � Medições e monitoramento de testes mecânicos 
em campo

 � Controle tecnológico, patologia e fiscalização de 
obras

 � Geoprocessamento, mapeamento a laser e foto-
grametria

 � 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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GOVERNANÇA CORPORATIVA
As principais instâncias da governança corporativa são a Assembleia Geral de Associados, o Conselho Administrativo e o 

Conselho Fiscal, que estão acima de quatro diretorias – Presidência, Operações Tecnológicas, Desenvolvimento Tecnológico e 
Administrativo Financeiro –, nove departamentos, vinte e duas divisões, quatro áreas e uma assessoria jurídica.

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 Pesquisa 
em Estruturas Civis

DVTE - Divisão de Tecnologia 
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

LUIZ FERNANDO VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE

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 esta-
giário, passando pelos cargos de assistente administrati-
vo, analista administrativo, gerente da Divisão de Serviços 
Auxiliares, gerente do Departamento de Logística e diretor 
administrativo financeiro. Em 2014, tornou-se diretor pre-
sidente dos Institutos Lactec. É vice-presidente da Região 
Sul da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica e Inovação (Abipti), membro do Conselho 
Consultivo e do Grupo Temático sobre o Setor de Petróleo e 
Gás da Finep, do Conselho Fiscal do IPD Eletron, do Conselho 
Temático de Política Industrial, Inovação e Design da Fiep e do 
Conselho Superior da Fundação Araucária.

Em outubro de 2017, Alessandro Zimmer deixou a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico para assumir o cargo de 
pesquisador convidado na Technische Hochschule Ingolstadt, na Alemanha. Os diretores Luiz Fernando Vianna, que acumula a 
presidência e a Diretoria Administrativa Financeira, e Lauro Elias Neto, diretor de Operações Tecnológicas, dão continuidade ao 
trabalho que realizam desde 2015, quando assumiram a gestão da instituição.

LAURO ELIAS NETO
DIRETOR DE OPERAÇÕES TECNOLÓGICAS

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO*

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

*Interinamente, desde 10/2017
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ALESSANDRO ZIMMER
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO* 

É especialista em sistemas de visão computacional, re-
conhecimento de padrões, sistemas biométricos multimo-
dais e otimização de sistemas usando técnicas de inteligên-
cia artificial. Por formação, é cientista da computação pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), mestre 
em Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação pelo 
Instituto de Tecnologia de Nagoya no Japão (NIT), e dou-
tor em Engenharia Elétrica pela Universidade de Campinas 
(Unicamp). Ao longo de sua carreira, adquiriu experiência na-
cional e internacional na gestão, execução de projetos de pes-
quisa e desenvolvimento e docência. Foi diretor dos Institutos 
Lactec até outubro de 2017, quando foi convidado para assu-
mir cargo na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha.

*Até 10/2017

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017
Governança Corporativa
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EXECUTIVOS

ALEXANDRE 
RASI AOKI
Gerente do Departamento de 
Eletricidade e Materiais*

Doutor em engenharia elétrica pela 
Universidade Federal de Itajubá (Unifei), en-

trou nos Institutos Lactec em 2003. Foi gerente do Departamento 
de Eletricidade e Materiais e pesquisador sênior dos Institutos 
Lactec até novembro de 2017. Atua academicamente como pro-
fessor permanente do mestrado profissional dos Institutos Lactec, 
professor adjunto da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 
professor permanente do mestrado e doutorado em engenharia 
elétrica da mesma universidade. É membro do Cigré e mem-
bro sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos 
(IEEE). É ainda bolsista de produtividade em desenvolvimento de 
tecnologia e extensão inovadora Nível 2 do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

*até 11/2017

ANDRE RICARDO 
CAPRA
Gerente do Departamento de Mecânica

Mestre em Engenharia Mecânica pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), in-

gressou nos Institutos Lactec em 2004. Como pesquisador, 
atua com o desenvolvimento de revestimentos e novos materiais 
metálicos e cerâmicos resistentes ao desgaste por cavitação e 
também a oxidação em altas temperaturas. Pesquisa e desen-
volve processos de soldagem de alta tecnologia e aspersão tér-
mica para reparos de turbinas hidráulicas e a gás para geração 
de energia. Desde abril de 2014 gerencia o Departamento de 
Mecânica dos Institutos Lactec.

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 Instituto 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, cargo que exerce atualmente.
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LUIZ ALKIMIN 
DE LACERDA
Gerente do Departamento 
de Estruturas Civis

É engenheiro civil pela Universidade 
Federal do Paraná (1991) e mestre e dou-

tor em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1993/1997). Atualmente é gerente do Departamento 
de Estruturas Civis dos Institutos Lactec e professor perma-
nente do mestrado profissional dos Institutos Lactec. É ain-
da professor adjunto do Departamento de Construção Civil 
e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em 
Métodos Numéricos em Engenharia, ambos da UFPR.

TÂNIA LÚCIA GRAF 
DE MIRANDA
Gerente do Departamento de 
Recursos Ambientais

É graduada em Agronomia pela 
Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), mestre em Engenharia Civil, Recursos Hídricos e 
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 
Qualidade 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, ain-
da 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 la-
boratórios de eletricidade dos Institutos. Em 2010, assumiu 
a gerência da Assessoria Comercial, que, reestruturada, tor-
nou-se o Departamento Comercial, em 2014.

FÁBIO MARTINEZ 
DIB
Gerente do Departamento de 
Logística e Informática

É formado em Comunicação Social, com 
habilitação em Publicidade e Propaganda, 

pela Universidade Tuiuti do Paraná e pós-graduado em 
Dinâmica da Informação e Comunicação pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Iniciou nos Institutos 
Lactec, em 1999, como analista de gestão. Três anos mais 
tarde, assumiu sua primeira gerência, a Divisão de Relações 
Institucionais. Em 2009, tornou-se gerente da Assessoria de 
Marketing e Comunicação, onde atuou por quase dois anos. 
Desde 2011, é o gerente do Departamento de Logística e 
Informática.

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

Graduada em Ciências Contábeis pela 
Universidade Positivo, ingressou nos 

Institutos 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

É graduado em Engenharia Elétrica pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS). Admitido em 2002, há sete anos é 
gerente do Departamento de Gestão Tecnológica, onde atua 
no desenvolvimento de negócios em educação e na coorde-
nação de capacitação profissional; na gestão da qualidade de 
laboratórios, do conhecimento da produção técnica e cientí-
fica, na propriedade intelectual, além de atividades acadêmi-
cas – como bolsas de pesquisa e estágios.
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COMPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS

HOMENS

MULHERES
GÊNERO

251

127

57

17

19

26

62

2

2

2

2

0

4

0

0

8

0

11

45

121

MESTR ANDOS

DOUTOR ANDOS

DOUTORES

PÓS-DOUTORES

OUTROS*

MESTRES

GR ADUADOS

PÓS-GR ADUANDOS

PÓS-GR ADUADOS

PESQUISADORES
GRAU DE INSTRUÇÃO

DEMAIS CARGOS

123
ESTAGIÁRIOS

43
BOLSISTAS

45
TERCEIRIZADOS

378
EMPREGADOS CLT
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De 31 a 40 anos

Mais de 12 anos

De 9 a 12 anos

De 5 a 8 anos

Até 4 anos

120

149

144

113

72

81

42

35

Até 30 anos

Acima de 50 anos

De 41 a 50 anos

FA IX A 
ETÁRIA

TEMPO
DE CASA

TURNOVER
O turnover é o resultado da rotatividade de empregados 

de uma empresa, calculado por meio da relação entre admis-
sões e demissões ou da taxa de substituição de trabalhadores 
antigos por novos.

Entre janeiro e dezembro de 2017, a taxa de rotatividade 
nos Institutos Lactec foi de 9,56%, o que mostra boa capaci-
dade da instituição de reter talentos. O índice foi menos de um 
ponto percentual acima do verificado no ano anterior (8,68%).
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Para facilitar a recepção de estudantes estrangeiros para pro-
gramas de estágio nos Institutos Lactec, foi lançada em feve-
reiro a primeira edição do Guia para Estagiários Estrangeiros, 
um documento com orientações em inglês sobre os proce-
dimentos a serem adotados por estagiários de outros paí-
ses, desde a requisição do visto até o início do trabalho nos 
Institutos Lactec. O material está disponível a todas as áreas 
e colaboradores e pode ser acessado pela rede interna. Em 
2017, 12 estagiários estrangeiros passaram pela instituição.

PLATAFORMA STELAEXPERTA

Também em 2017, os Institutos Lactec passaram a utilizar 
a plataforma StelaExperta, uma solução para mapeamento 
de competências que facilita a elaboração de propostas e a 
gestão de projetos, especialmente aqueles que envolvem di-
ferentes departamentos, característica em alta na instituição. 
A ferramenta integra os dados de cada área e pesquisador, 
de modo a apoiar também a coordenação do programa de 
mestrado profissional e a estratégia comercial e de marketing 
de projetos e serviços.

EDITAIS DE FOMENTO

Com o objetivo de reduzir o trabalho burocrático dos pesqui-
sadores, a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico estru-
turou este ano uma área dedicada à análise de chamadas, 
compartilhamento de informações e auxílio na formatação de 
propostas para editais de fomento. Uma plataforma eletrônica 
reúne todas as oportunidades com elegibilidade averiguada 
e de áreas afins aos interesses da instituição. Até o início de 
dezembro, a plataforma permitiu a análise de 26 chamadas 
– em 24 das quais os Institutos Lactec eram elegíveis – e a 
elaboração de 15 propostas, das quais quatro haviam sido 
aprovadas, resultando em R$ 493 mil em recursos obtidos 
(incluindo bolsas e viagens). Outras duas propostas estavam 
em andamento.

Em uma instituição 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 ope-
rações, como o de marketing, fomento e inovação, serviços, licitações, P&D, gerenciamento de projetos e recursos humanos. 
O setor contábil e financeiro, a área de capacitação, qualidade, infraestrutura de tecnologia da informação, viagens, compras 
e os demais serviços auxiliares.

Em 2017, entre tantas ações, tiveram destaque os departamentos de Gestão Tecnológica; Pessoas, Contábil e Finanças; 
Logística e Informática; e Comercial. Confira:
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DEPARTAMENTO DE 
PESSOAS, CONTÁBIL 
E FINANÇAS
EXTENSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE
Em novo esforço no sentido de proteger, promover e apoiar 
a maternidade e o aleitamento materno, os Institutos Lactec 
agora oferecem às empregadas que dão à luz a opção de 
estender a licença maternidade de 120 para 180 dias. A ini-
ciativa faz parte do compromisso da instituição de zelar pelo 
bem estar e pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional 
de seus colaboradores.

CONTROLE DE PATRIMÔNIO
Para aperfeiçoar o processo de gestão sobre o patrimônio 
dos Institutos Lactec, em 2017 a norma de Controle de Bens 
Patrimoniais foi revisada. Cada equipamento passou a ter 
uma pessoa responsável, que não é mais necessariamente 
o gerente da área, tornando a responsabilidade de todos os 
indivíduos que compõem a organização. A mudança traz mais 
controle especialmente sobre bens que são devolvidos ou 
descartados, tornando mais precisas as informações das de-
monstrações contábeis e auxiliando a empresa a estabelecer 
planos de investimentos e outras análises gerenciais relacio-
nadas ao patrimônio.

MUDANÇAS EM SISTEMAS DE GESTÃO
 � Implantação do Painel de Gestão

A mudança no sistema do Painel de Gestão é parte 
do Programa Lactec Valoriza (veja mais em ‘Relacio-
namento com colaboradores’), dando mais autonomia 
para que gerentes tomem decisões administrativas 
do dia a dia e para que colaboradores possam fazer 
a gestão da própria carreira dentro dos Institutos La-
tec. Enquanto o gestor pode acompanhar indicado-
res da equipe, os colaboradores têm acesso a perfil 
profissional, consulta de histórico, demonstrativos de 
pagamento, ficha cadastral, feedbacks, entre outras 
funcionalidades.

 � Gestão do Ponto

Implantado em dezembro, o novo sistema Gestão do 
Ponto facilita aos colaboradores o acerto mensal do 
cartão ponto. Na nova plataforma, o próprio colabora-
dor realiza seus ajustes de horário e o gestor apenas 
confere as mudanças efetuadas. Enquanto gerentes 
passam a ter sempre à mão informações sobre suas 
equipes, a área de recursos humanos, antes respon-
sável pelos ajustes, ganha tempo para lidar com atri-
buições mais estratégicas.

SIMULADO DE EMERGÊNCIA

Constituída em 2016, a Brigada de Incêndio dos Institutos 
Lactec realizou em 2017 os primeiros simulados de emergên-
cia em quatro unidades da empresa. O objetivo foi orientar 
os ocupantes dos prédios sobre como agir em uma situação 
de incêndio. Os exercícios para treinamento de abandono de 
área foram realizados de 9 a 16 de novembro nas unidades 
LAC, Leme, Cehpar e Sede e tiveram adesão de 100% dos 
colaboradores presentes nos locais.

DEPARTAMENTO DE 
LOGÍSTICA E INFORMÁTICA
ECONOMIA DE INSUMOS

 � Reuso de combustível

Todos os veículos que passam por ensaios de motor e 
emissões veiculares utilizam combustíveis especiais, 
certificados para a realização das análises. Este ano, 
o diesel e a gasolina retirados dos veículos em teste 
para substituição pelo combustível padronizado, pas-
saram a ser reutilizados nos automóveis da frota dos 
Institutos Lactec. A implantação do processo auxiliou 
na economia de mais de 30% do valor gasto em com-
bustível.

 � Migração para o mercado livre de energia

Anunciada em 2016, a migração para o mercado livre 
de energia foi concluída em janeiro de 2017 e tornou-
-se case em evento do projeto Smart Energy Paraná, 
em maio. A economia gerada nos custos com energia 
elétrica ultrapassa a casa dos 20%.
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PLANO DE GERENCIAMENTO DOS 
RECURSOS SÓLIDOS (PGRS)
Para reduzir os impactos ambientais no descarte de resíduos 
sólidos gerados em nossas operações e atender às exigências 
do mercado e de clientes em relação à legislação ambiental, 
os Institutos Lactec deram início ao Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (PGRS). Em estudos desde 2016, o PGRS 
foi totalmente implantado em junho e envolveu a criação de 
uma central de resíduos, a adequação das lixeiras de todas as 
unidades e a contratação de empresa certificada para trata-
mento da destinação correta dos rejeitos.

CONFORTO E SEGURANÇA
 � Bicicletários

Em atendimento a solicitações de colaboradores, 
foram padronizados ou instalados bicicletários nos 
estacionamentos de todos os prédios dos Institutos 
Lactec. As instalações têm capacidade para oito veí-
culos cada. Ao mesmo tempo, foram disponibilizadas 
em todas as recepções um kit de ferramentas para 
auxílio ao ciclista que por ventura necessite realizar 
pequenos reparos emergenciais em sua bicicleta. A 
iniciativa visa a incentivar o uso de modais mais sau-
dáveis e ambientalmente sustentáveis.

 � Copas

As copas disponíveis nos prédios para uso pelos cola-
boradores passaram por reforma e padronização para 
oferecer maior conforto e higiene nos ambientes.

 � Câmeras

Com o objetivo de aumentar a segurança nos prédios, 
32 novas câmeras foram instaladas nas unidades, no 
total.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Na área de tecnologia da informação, algumas mudanças fo-
ram implantadas no sentido de aumentar a segurança, agili-
dade e disponibilidade de serviços eletrônicos. A aquisição de 
equipamentos mais modernos garantiu a ampliação da cober-
tura e disponibilidade da rede WiFi para colaboradores, clien-
tes, parceiros e fornecedores. A nova estrutura também pas-
sou a permitir ao público interno o acesso, via conexão sem 
fio, a conteúdos antes restritos à rede corporativa (sistemas 
Sapiens e VetorH, servidor de armazenamento, por exemplo). 
Os volumes dos servidores de dados passaram por um pro-
cesso de compactação, expandindo o espaço útil em 30%. 
Além disso, um servidor secundário, virtualizado, foi implan-
tado para garantir a disponibilidade de sistemas críticos.

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL
CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT)
O processo de implantação da ferramenta de CRM foi con-
cluído em 2017 e envolveu uma série de etapas para que a 
transição nos processos de contratação fosse a mais tranqui-
la possível, desde a personalização do sistema para as neces-
sidades das diversas áreas de atuação dos Institutos Lactec 
até as fases de testes e treinamentos internos.

A ferramenta permite consolidar informações de clientes, re-
gistrando 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, facilita o processo de orçamentos e consulta de 
informações, pois é integrado ao sistema ERP já existente na 
empresa. O CRM deve contribuir para elevar ainda mais o ní-
vel dos serviços prestados pelos Institutos Lactec, com foco 
no bom atendimento do cliente.
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EVENTOS ESTRATÉGICOS
Parte da estratégia de aproximação com clientes e parcei-
ros, a participação dos Institutos Lactec em eventos do setor 
elétrico foi um dos pontos altos de 2017. No início de agos-
to, a instituição levou 21 representantes para o IX Congresso 
de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica e V Seminário 
de Eficiência Energética no Setor Elétrico (Citenel+Seenel), 
realizados simultaneamente em João Pessoa, na Paraíba. No 
mesmo mês, a instituição participou da organização da XII 
Conferência Brasileira sobre Qualidade de Energia Elétrica 
(CBQEE), em Curitiba. E em outubro, contou com estande 
no XXIV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de 
Energia Elétrica (SNPTEE), também na capital paranaense 
(veja mais em ‘Eventos’).

A presença em todos os eventos foi marcada por ações estra-
tégicas, com a exposição de protótipos e produtos; atrações 
no estande, como cabine de fotos ou totem interativo com 
jogo; visitas técnicas aos laboratórios dos Institutos Lactec; 
chopp no estande e jantar com clientes e parceiros.

ENDOMARKETING
Com o objetivo de centralizar as ações internas e trabalhar de 
maneira mais estratégica a comunicação com os colaborado-
res, foi criada em 2017 a área de endomarketing. A importân-
cia dessa iniciativa refere-se principalmente à manutenção 

de uma equipe motivada, com redução de rotatividade, e à 
transformação dos colaboradores em influenciadores da mar-
ca diante do público externo.

Entre as ações desenvolvidas pela nova área destacam-se o 
Programa Lactec Valoriza, as campanhas de Dia das Mães e 
Dia dos Pais, o programa Do Lactec para o Mundo e a criação 
do Lactec Comunica, um novo canal de comunicação entre 
empresa e colaborador (veja mais em ‘Relacionamento com 
empregados’).

REDES SOCIAIS
O alcance das publicações dos Institutos Lactec nas redes 
sociais manteve o ritmo de crescimento observado no ano an-
terior. No Facebook, as postagens não patrocinadas tiveram a 
média de 1.236 pessoas envolvidas, um crescimento de 36% 
em relação à média observada no final de 2016. O total de 
curtidas da página saltou de 750 para 1,1 mil, com abrangên-
cia geográfica cada vez maior: se antes Curitiba concentrava 
75% dos seguidores, hoje representa 59%.

No LinkedIn, os Institutos Lactec passaram de 4,4 mil segui-
dores, registrando um crescimento de 22% em 12 meses. O 
alcance médio foi de mais de 2,4 mil pessoas por postagem. 
Do grupo de seguidores, 3,3% são diretores, 10,3% gerentes, 
22,8% profissionais seniores e o restante de profissionais em 
treinamento ou iniciantes no mercado de trabalho.

3.609 seguidores 
(33%)

3,3% diretores

3,8% gerentes

22,8% sênior
63,5% outros 
profissionais

Alcance de 2,4 mil  
pessoas por postagem

1.100 curtidas 
(+46%)

45% mulheres

55% homens

59% de Curitiba

Média de 1.236 pessoas 
envolvidas/publicação

FACEBOOK

LINKEDIN



28

GOOGLE ADWORDS, LINKEDIN ADS E E-MAIL MARKETING
A partir da definição das áreas foco e escolha das ações de comunicação específicas para cada serviço, foi definida uma es-
tratégia de anúncios em resultados patrocinados do Google e em mensagens diretas patrocinadas do LinkedIn. A adoção da 
plataforma de marketing digital RD Station auxilia na criação de campanhas de e-mail marketing e landing pages e no monito-
ramento das ações. Os resultados servirão de base para a realização de novas campanhas em 2018.

 � Campanha Emissões Acústicas

Os Institutos Lactec são cada vez mais referência na 
utilização da técnica de emissões acústicas para mo-
nitoramento de equipamentos e estruturas (veja mais 
em ‘Projetos de P&D’). Em caráter experimental, o ser-
viço foi divulgado via Sponsored InMails, mensagens 
diretas patrocinadas da rede social LinkedIn. Com en-
vio de um total de 1.280 mensagens direcionadas, a 
campanha foi visualizada por 711 contatos, gerando 
33 cliques e cinco oportunidades. 

Emissões Acústicas – Sponsored InMail (20/06 a 
31/08)

1.280 711 33
mensagens abertura cliques

 � Campanha Laboratório de Águas e Efluentes

Com a acreditação de ensaios em águas e efluentes 
(veja mais em ‘Serviços e EAQs’), a captação de leads 
para o Laboratório de Águas e Efluentes foi feita em 
duas frentes: com anúncios no Google Adwords, que 
gera resultados patrocinados; e por meio do envio de 
e-mail marketing. Ambas as ações, implantadas em 
junho, levam a uma landing page com informações 
sobre os ensaios e um formulário de contato, cria-
do para filtrar os cliques de curiosos daqueles que 
realmente estão próximos do momento de compra.  
Colocada no ar em junho, a landing page permanece 
no ar e recebeu até o início de dezembro 2.765 visitas, 
que geraram 49 oportunidades, com quem a Divisão 
de Química mantém contato.

Águas e Efluentes – Google Adwords (01/06 a 
13/12)

58.728 2.765
Impressões cliques
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Diante da inadimplência de clientes de energia, o corte no 
fornecimento não é tarefa das mais simples. Muitas vezes as 
concessionárias se deparam com a falta de confiabilidade na 
execução dos cortes ou no posterior religamento da conexão, sem 
autorização, por conta do próprio cliente, o que acarreta em perdas.
Para resolver esse problema, pesquisadores dos Institutos Lactec e 
da Light Serviços de Eletricidade S.A. desenvolveram um dispositivo 
eletromecânico que permite que o corte, quando necessário, ocorra 
diretamente na entrada do medidor de energia, de forma rápida, 
segura e dificultando ao consumidor o religamento sem prévia 
autorização. O conector, juntamente com o método, é um meio 
eficaz para auxiliar no combate às perdas. 

Os serviços de corte e religamento no fornecimento de energia 
de consumidores inadimplentes são realizados, de modo geral, 

por operadores terceirizados. Como não há um padrão 
metodológico, não há como garantir que o corte foi realmente 

executado e geralmente são necessárias revisitas recorrentes 
para a efetivação de cortes não realizados ou refeitos 

irregularmente. Mesmo com esse esforço, as fraudes ainda 
geram perdas significativas de energia, prejudicando a 

concessionária em termos de faturamento e na qualidade do 
serviço oferecido.

Código: PD-0382-0054/2011

O desafio

CCBT - C onector especializado para corte de  
clientes inadimplentes em baixa tensão 

P&DPROJETO
 

DE

Conectores CCBT Trifásico e Monofásico

Modelos de conectores monofásico e trifásico 
instalados em respec vos medidores.

Os pesquisadores dos Institutos Lactec e da Light 
precisavam desenvolver um método que garantisse a 

realização do corte de energia de clientes inadimplentes 
e evitar o religamento sem autorização.

 � Campanha Laboratório de Pilhas e Baterias

De forma semelhante ao que foi realizado para o La-
boratório de Águas e Efluentes, a geração de demanda 
para o Laboratório de Pilhas e Baterias foi trabalhada 
com a criação de uma landing page, anúncios no Goo-
gle Adwords e um e-mail marketing. Até 31 de agosto, 
quando a campanha foi encerrada, o anúncio foi vi-
sualizado 62.073 vezes.

Pilhas e baterias – Google Adwords (01/06 a 31/08)

62.073 1.550
Impressões cliques

MATERIAIS INSTITUCIONAIS 
E DE COMUNICAÇÃO
Utilizados em apresentações externas e na divulgação para 
clientes e parceiros, os materiais institucionais ajudam a for-
talecer a marca da instituição. Em 2017, com produção da 
Looks Creative Studio, os Institutos Lactec lançaram um novo 
vídeo institucional, de 30 segundos, para utilização em even-
tos e reuniões. Apresentações, folder e lâminas técnicas de 
projetos de P&D e de departamentos, divisões e laboratórios 
também foram atualizados.

GUIA DE CONDUTA – USO DA MARCA

USO DA MARCA INSTITUTOS LACTEC

GUIA DE CONDUTA 

Para fortalecer sua identidade e centralizar as ações relacio-
nadas ao nome dos Institutos Lactec, foi lançado em maio um 
guia de conduta para colaboradores sobre o uso da marca. 
No documento, há orientações sobre como lidar no relaciona-
mento no trabalho e, particularmente, no contato com a im-
prensa e nas redes sociais, sob a perspectiva de preservar a 
marca da empresa. As orientações baseiam-se em princípios 
de respeito, ética e responsabilidade, dentre outros. 

Código: PD-6491-0233/2012

IMPORTANTE
 
 

Os pesquisadores desenvolveram um sistema de análise 
e diagnóstico de banco de capacitores de alta tensão em 
subestação sem a necessidade de desmontar os capacitores.

MEDCAP - Equipamento para análise e 
diagnóstico de bancos de capacitores 
de alta tensão

>

P&D
Projeto de

O desafio

Bancos de capacitores são utilizados por concessionárias de energia, 
empresas e indústrias que trabalham em média e alta tensão para 
correção do fator de potência. Porém, bancos instalados em linhas de 
transmissão não indicam seu estado de degradação até que haja perda 
total, resultando em indisponibilidade e na incapacidade de correção do 
fator de potência e do fornecimento de reativos.

Para resolver o problema, pesquisadores dos Institutos Lactec e da 
Copel Geração e Transmissão S.A. desenvolveram o MEDCAP, um 
equipamento para análise e diagnóstico de banco de capacitores de alta 
tensão em subestação sem a necessidade de desmontar os capacitores.

 capacitores  não indicam seu estado de degradação até sofrerem perda total, 
o que resulta no desligamento imediato do banco.

Identificar o capacitor com desvio de valores envolve um trabalho 
exaustivo de desmontagem e desconexão de todo o banco para medição 
isolada de cada elemento. O procedimento implica na indisponibilidade do 
banco por um período que pode chegar a várias semanas.

O desempenho de transporte de energia elétrica de uma linha de 
transmissão depende do fator de potência. A correção do fator de 
potência é realizada por meio de bancos de capacitores localizados em 
subestações.

As instalações dos bancos de compensação de potência reativa 
possuem capacitores com ou sem fusíveis internos. Porém, esses 

Protótipo montado e garra de medição de corrente e circuito de 
condicionamento com blindagem eletromagnética

Código: PD-0040-0021/2014

IMPORTANTE
 
 

Os pesquisadores desenvolveram uma solução 
inédita que permite aferir medidores diretamente 

na unidade consumidora sem interromper o 
fornecimento de energia.

Aferidor de medidores de energia elétrica 
sem interrupção no fornecimento

>
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O desafio

Ganhar confiabilidade e agilidade na realização de atividades de 

rotina é missão de toda concessionária de energia. A realização de 

procedimentos que dispensem a necessidade de interrupção no forneci-

mento de energia é fundamental para garantir a qualidade do serviço 

prestado aos olhos do consumidor.Em projeto de pesquisa e desenvolvimento, pesquisadores dos 

Institutos Lactec, Cosern e Montrel Tecnologia desenvolveram uma 

solução que permite a aferição de medidores de energia diretamente na 

unidade consumidora, sem a necessidade de desconexão do consumi-

dor, com correntes configuráveis, atendendo assim a todas as normas 

aplicáveis. O equipamento evita a remoção dos medidores para encami-

nhamento ao laboratório ou de interrupção no fornecimento de energia.

A aferição de medidores de energia elétrica deve ser realizada pelas 

concessionárias responsáveis pela distribuição sempre que solicitado 

pelo consumidor. O procedimento consiste na verificação, na própria 

unidade consumidora ou em laboratório, dos valores indicados por um 

medidor e sua conformidade com as condições de operação.
Porém, todos os equipamentos disponíveis para fazer a aferição com 

controle da corrente no medidor exigem o desligamento do consumidor 

ou utilizam a carga do mesmo durante os testes. Assim, o desafio do 

projeto foi desenvolver um equipamento capaz de efetuar os mesmos 

ensaios realizados em laboratório diretamente no consumidor, com 

correntes controladas, compensando automaticamente as correntes de 

carga.

Projeto da maleta do equipamento 

Protótipo do aferidor em campo

Código: PD-2866-0332/2012

IMPORTANTE
 
 
Ao final do projeto, os pesquisadores pretendem 

estabelecer medidas preventivas e formas de controle da  

infestação, além de desenvolver uma metodologia e um 

protótipo de ferramenta para limpeza de cabos com bromélias.

Estudos sobre ocorrência de bromélias 

nas redes de distribuição de energia elétrica

>
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O desafio

Bromélias atmosféricas (Tillandsia spp.) 

são capazes de absorver água e nutrientes da 

atmosfera, independentemente do contato com 

o solo. Isso faz com que, em determinadas 

regiões, seja comum a ocorrência de espécies 

de bromélias em cabos da rede de distribuição 

de energia.
Em projeto de pesquisa e desenvolvimento, 

pesquisadores dos Institutos Lactec e da Copel 

Distribuição estudam os fatores favoráveis para 

a infestação com o objetivo de avaliar medidas 

preventivas e formas de controle da ocorrência 

de bromélias nas redes de distribuição.

Embora haja registros de ocorrência de 

bromélias nas estruturas das redes de 

distribuição de energia em vários municípios 

do Brasil e de outros países, as empresas 

responsáveis não dispõem de informações 

sobre as melhores práticas de manutenção, 

além de não haver dados precisos sobre os 

impactos causados por essa infestação.

Além do efeito visual negativo, supõe-se 

que a presença das bromélias pode prejudicar 

a segurança do sistema elétrico, uma vez que 

dificulta a inspeção visual dos cabos, impedin-

do a verificação preventiva de defeitos pelas 

equipes de manutenção. O peso adicional das 

plantas pode ainda descalibrar o tensionamen-

to dos fios e aproximar os condutores.

Em Ponta Grossa (PR), a ocorrência da 

espécie na rede de energia é alvo de questiona-

mentos. A Copel, responsável pela distribui-

ção de energia na cidade, recebe diversos 

pedidos para limpeza dos cabos, principal-

mente para redes com traçados próximos a 

áreas públicas, em pátios ou proximidades de 

empresas certificadas.

Embora haja registros de ocorrência de 

bromélias nas estruturas das redes de distribui-

ção de energia em vários municípios do Brasil e 

de outros países, as empresas responsáveis 

não dispõem de informações sobre as melho-

res práticas de manutenção, além de não haver 

dados precisos sobre os impactos causados 

por essa infestação.

Exemplo de ocorrência de bromélias nas redes 

de distribuição de energia elétrica

Código: PD-0380-0006/2010

IMPORTANTE
 

 A proposta foi desenvolver um equipamento com grande

tecnologia agregada, porém de fácil operação, para 

identificar as fases dos cabos na rede rapidamente.

O desafio

Identificador de fases para redes 

de média tensão

 
>

P&D
Projeto de

entre em contato com comercial@lactec.org.br 

Conectar novas unidades consumidoras de ramal monofásico na rede 

de média tensão, que utiliza o sistema trifásico, não é tarefa das mais 

simples quando se pretende manter o equilíbrio de carga entre as fases. 

Como os cabos ao longo da rede não tem identificação de fases, ligações 

incorretas podem levar a um elevado desbalanceamento nas fases.

Para facilitar esse trabalho, os Institutos Lactec e a Espírito Santo 

Centrais Elétricas S.A. (Escelsa) desenvolveram um equipamento capaz de 

identificar as fases na rede de média tensão com rapidez e segurança. O 

projeto foi concluído e os resultados dos testes em campo comprovaram 

que a nova metodologia funcionou corretamente em todos os casos 

testados.

Para que as concessionárias de energia atendam aos requisitos de 

qualidade no fornecimento estabelecidos pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), são necessárias avaliações periódicas e precisa das 

condições da rede de distribuição a identificação das fases nas quais o 

consumidor está ligado é fundamental, por exemplo, para se determinar o 

valor correto de carregamento em cada fase no cálculo da queda de tensão.

Sem equipamentos adequados, devido às transposições dos cabos ao 

longo da rede de média tensão, o trabalho de identificação requer um 

tempo relativamente longo para execução. Assim, todos os processos que 

dependem do reconhecimento de uma determinada fase são afetados na 

execução dos serviços.

Instalação do identificador em campo

Para mais informações a respeito deste projeto,

Módulo identificador
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ORÇAMENTOS – PIPELINE DE 
P&D, SERVIÇOS E EAQ
P&D – Em 2017, 19 clientes estiveram na estratégia de apro-
ximação comercial, o que rendeu 14 novos contratos de P&D 
assinados ao longo do ano. Destaque para dois em execução 
para novos clientes – a State Grid e a CTG Brasil (ver mais em 
‘Pesquisa e Desenvolvimento’).

Novos contratos de P&D

State Grid 1

CTG Brasil 1

Grupo Neoenergia 4

Copel 2

Petrobras 2

Grupo Energisa 1

CPFL Energia 1

Elejor 1

Total 14

SERVIÇOS E EAQ – Nas áreas de serviços técnicos e de en-
saios e análises qualificados (EAQ), 26 empresas estiveram 
no foco da aproximação do Departamento Comercial em 2017. 

Principais contratos
Santo Antônio Energia, Brookfield, Enel, Atol Topografia e 
Projeto Ltda., Petrobras, Votorantim Energia, Eren do Brasil, 
Bematech, Cattalini Terminais Marítimos, BW Gruirapa, Elster 
Honeywell, CPFL Energia, Hydro Alunorte, Copel, Engefoto, 
Solaire Direct, CSN.

CONTRATOS EMBRAPII
 � Projetos de P&D

Desde 2014, com o credenciamento dos Institutos 
Lactec como uma unidade da Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) para atua-
ção em projetos de eletrônica embarcada, a empresa 
atua ativamente na prospecção de clientes também 
no setor industrial. Em 2017, dois novos projetos fo-
ram contratados com recursos da Embrapii, totalizan-
do cinco contratos em andamento, no valor total de 
R$ 7.445.241,83.

 � Programa de Imersão em Ecossistemas de Inovação

Em março, os Institutos Lactec receberam um grupo 
de mais de 30 pessoas, entre os quais empresários, 
jornalistas e representantes de outros centros de 
pesquisa do Brasil. A visita fez parte do Programa de 
Imersão em Ecossistemas de Inovação, promovido 
pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) em 
parceria com a Embrapii. Com o objetivo de aproximar 
o empresariado de institutos e centros de pesquisa de 
ponta, o programa percorreu ao longo de uma semana 
cinco estados brasileiros – Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia.

 � Workshops IPD Eletron/Abinee

Os Institutos Lactec foram convidados pelo Instituto 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Com-
plexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação (IPD 
Eletron) a ministrar dois workshops, em São Paulo e 
Porto Alegre, na condição de unidade Embrapii. Nos 
eventos, realizados respectivamente em outubro e 
novembro, o pesquisador Lourival Lippmann Jr. falou 
sobre como a eletrônica embarcada pode melhorar 
a eficiência operacional de processos que envolvem 
supervisão, monitoração, distribuição, logística, auto-
mação, controle da qualidade e rastreabilidade. Além 
disso, apresentou ao público, formado por represen-
tantes de empresas do setor eletroeletrônico, o pro-
grama de incentivo para apoio à inovação da Embrapii.

Projetos Embrapii Cliente
Duração 
(meses)

Valor Total
Ano de 
Início

MApS - Conversor de protocolo Elster 9 R$ 434.819,00 2016

Transformadores inteligentes Itrafo e Trafo Plus Coelba/Tecsys 24 R$ 2.791.092,98 2016

Sensor de 69 kV Coelba/Tecsys 24 R$ 2.357.253,67 2016

Desenvolver solução (software e hardware), com a finalidade de possibilitar a 
redução de interferência magnética nos circuitos dos medidores eletrônicos da 
Elster

Elster 9 R$ 723.615,00 2017

Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech Bematech 6 R$ 1.138.461,18 2017
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2017
Governança Corporativa

NÚMERO DE EDITAIS  
POR ESTADO

NÚMERO DE EDITAIS POR STATUS

1
1

1
1

2

5

17
7

3

2

3

Total geral: 43

Abertura de envelope

Suspenso

3

5

26

2

1

6

43

Em análise

Encerrado - Vencedor: outros

Total geral

Participação descartada

Encerrado - Vencedor: Lactec

PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES
A participação dos Institutos Lactec em licitações mante-

ve os procedimentos dos anos anteriores, desde que a ação 
passou a ser realizada de forma centralizada. Além do ma-
peamento das licitações existentes no mercado, há a análise 
das regras dos editais, a conferência sobre a possibilidade 
de participação – conforme a afinidade ao portfólio – e, em 
caso de decisão positiva, a gestão de todos os documentos 
pré-certame e garantia de participação na sessão pública.

No período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, 
foram analisados 43 editais, de 11 unidades federativas, se-
parados por status no gráfico abaixo. Desse total, 17 tiveram 
a participação dos Institutos Lactec. As duas licitações em 
que os Institutos Lactec foram vencedores correspondem a 
um valor total de R$ 727.074,48.

A seguir gráficos que demonstram os números dessas 
participações:



RELACIONAMENTO
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2017
Relacionamento

RELACIONAMENTO

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 2017, os 
públicos foram divididos em: associados; redes, associações e comitês; clientes; 
comunidade acadêmica e colaboradores.

RELACIONAMENTO COM 
OS ASSOCIADOS

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

Os principais eventos em que as instituições participaram em conjunto em 2017 
envolveram o incentivo à inovação, e à política de ciência e tecnologia em níveis 
local, nacional e internacional:

Participação na cerimônia de posse do 
novo presidente da ACP, Gláucio Geara, e 

do novo corpo diretivo da associação;

Participação em reunião do Instituto 
ACP de Inovação, realizado no Salão das 

Araucárias, na Sede dos Institutos Lactec;

Participação na cerimônia 
de posse do novo presidente 

da Copel, Antonio Sérgio 
de Souza Guetter;
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Participação nas reuniões 
do Conselho Temático de 

Política Industrial, Inovação 
e Design da Fiep;

Apoio à 23ª Semana da Engenharia 
do IEP, com palestra e recepção 
de participantes do evento em 
visita técnica aos laboratórios 

dos Institutos Lactec; 

Participação no Roadmap 
Energia 2031, estudo dos 

Observatórios Sistema Fiep;

Participação e exposição 
no XXIV Seminário Nacional 
de Produção e Transmissão 

de Energia Elétrica, 
organizado pela Copel;

Participação no Congresso 
Brasileiro de Engenharia 
de Avaliações e Perícias, 

apoiado pelo IEP;
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Organização de workshop ‘Gestão 
de P&D com foco na inovação’, 

em parceria com a UFPR.

Organização da XII 
Conferência Brasileira 

sobre Qualidade de Energia 
Elétrica em parceria com a 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná e a UFPR;

Recepção de estudantes 
do curso de Engenharia 
Elétrica da UFPR para 

visita técnica durante a 
Semana de Atualização em 
Engenharia Elétrica 2017;

Apoio e participação 
no Desafio Intermodal, 

organizado pelo Programa 
Ciclovida, da UFPR;
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RELACIONAMENTO EM REDES, 
ASSOCIAÇÕES E COMITÊS

A participação dos Institutos Lactec em redes, associações e 
comitês faz parte de uma estratégia de relacionamento que fo-
menta o potencial de inovação nos institutos de pesquisa do país, 
ao mesmo tempo em que faz crescer as relações comerciais da 
instituição. Nas entidades em que o debate é técnico, pesquisa-
dores apresentam ideias, inovações e pesquisas que promovem 
o desenvolvimento de projetos e o aprimoramento científico, além 
de discutir normas técnicas, tendências e parcerias. Já nas enti-
dades 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.

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 Conselho Diretor Renato Penteado

Associação Brasileira de Mecânica dos Solos (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

Gabriel Amaral, Carlos 
Mattos

Associação Brasileira de Normas Técnicas / Comitê 
Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados (ABNT/CB-
018)

CE 018:600.008 – Comissão de 
Estudos de Postes e Cruzetas

Amanda Jarek, Jeferson 
Bronholo, Betina Lepretti 
Medeiros

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

CE 003:010.001 – Óleos 
Minerais Isolantes

Marilda Munaro

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

CE 003:013.001, GT 06 – 
Revisão da Norma Brasileira de 
Confiabilidade em Medidores 
Eletrônicos de Energia

Alexandre Albarello Costa

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

CE 003:013.06 – Caixas para 
Medidores de Energia Elétrica

Marilda Munaro

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

CE 003:036.001 – Isoladores 
para linhas aéreas e 
subestações

Sebastião Ribeiro Junior

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

CE 003:036.002 – Buchas para 
Tensões Acima de 1kV

Marilda Munaro

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

CE 003:513.02 – Materiais e 
Acessórios Poliméricos para 
Redes de Distribuição de 
Energia Elétrica

Fábio Scussiato Richart

Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH)
Corpo Revisor da Revista 
Brasileira de Recursos Hídricos

Daniel Henrique Marco 
Detzel
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Instituição Comitê/Vínculo Representante

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

Comitê Técnico Tânia Lúcia Graf de Miranda

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

CE C4 – Desempenho de 
Sistemas Elétricos

Mateus Duarte Teixeira

Conselho Estadual de Recuros Hídricos do Paraná (CERH) Comitê Técnico Tânia Lúcia Graf de Miranda

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq)

Consultor ad-hoc Renato Penteado

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq)

Grupo de Pesquisa 
Instrumentação Aplicada ao 
Diagnóstico em Materiais

Sebastião Ribeiro Junior

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq)

Grupo de Pesquisa Materiais 
Dielétricos e Segurança

Sebastião Ribeiro Junior

Conselho Nacional de Recuros Hídricos (CNRH) Comitê Técnico Tânia Lúcia Graf de Miranda

Editora Elsevier Corpo Revisor da Revista Fuel Renato Penteado

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep)
Conselho Temático de Política 
Industrial, Inovação e Design

Luiz Fernando Vianna

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep)
Rotas Estratégicas – Setor de 
Energia

Carlos Ademar Purim

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
Conselho Consultivo e Grupo 
Temático sobre o Setor de 
Petróleo e Gás

Luiz Fernando Vianna

Fundação Araucária
Comitê Científico de Avaliação 
de Projetos

Renato Penteado

Fundação Araucária Conselho Superior Luiz Fernando Vianna

GRI Club Membros
Carlos Eduardo Ribas, Lauro 
Elias Neto, Luiz Fernando 
Vianna

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Membro Lucio de Medeiros

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)

Conselho Fiscal Luiz Fernando Vianna

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

Entidade Participante
Carlos Eduardo Ribas, Lauro 
Elias Neto, Luiz Fernando 
Vianna

National Instruments LabVIEW Champions André Manzolli

Paraná Metrologia Conselho Fiscal Celso Ranchuka

Sociedade Brasileira de Qualidade da Energia Elétrica 
(SBQEE)

Presidência Mateus Duarte Teixeira

World Trade Center Business Club Entidade Participante
Carlos Eduardo Ribas, Lauro 
Elias Neto, Luiz Fernando 
Vianna
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RELACIONAMENTO COM A  
COMUNIDADE ACADÊMICA

O conhecimento produzido pelos pesquisadores e técnicos dos Institutos Lactec é levado à sociedade no contato com uni-
versidades e demais instituições de ensino e na forma de capacitação. Em 2017, além do programa de Mestrado Profissional 
em Desenvolvimento de Tecnologia e dos cursos de curta duração, os Institutos Lactec passaram a ofertar cursos de especia-
lização, em parceria com a Universidade Positivo (UP).

NOVOS CURSOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO

Os Institutos Lactec e a Universidade Positivo (UP) lan-
çaram em 2017 dois cursos de pós-graduação que aliam a 
alta capacidade técnica em pesquisa e desenvolvimento à 
experiência em ensino: as especializações em Bioinvasões e 
em Materiais Aplicados ao Setor Elétrico. Ambos os cursos, 
na modalidade lato sensu, têm duração de 420h e estão com 
inscrições abertas para formação de turma. As aulas ocorre-
rão no campus da UP da Praça Santos Andrade e nos labora-
tórios dos Institutos Lactec, localizados no Centro Politécnico 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O curso de pós-graduação em Bioinvasões, o primeiro do 
Brasil, visa à formação de profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento para atuar em consultorias, empresas dos se-
tores público e privado e na área da educação, na prevenção 
da introdução de espécies invasoras e no estudo e manejo em 
área já afetadas.

Já a especialização em Materiais Aplicados ao Setor 
Elétrico irá proporcionar conhecimentos sobre estrutura e 
propriedades da matéria e materiais metálicos, cerâmicos, 
poliméricos e compósitos, incluindo aplicações voltadas ao 
setor elétrico. O profissional pós-graduado estará apto a es-
pecificar materiais e realizar análises críticas sobre seu uso 
em função da aplicação desejada, além de elencar testes e 
ensaios para caracterização e avaliação de desempenho de 
materiais.

MESTRADO 
PROFISSIONAL EM 
DESENVOLVIMENTO 
DE TECNOLOGIA

O Programa de Mestrado Profissional em 
Desenvolvimento de Tecnologia dos Institutos Lactec, 
em parceria com o Instituto de Engenharia do Paraná 
(IEP), em Curitiba, completou seu 14º ano, com um 
total de 240 alunos formados. Em 2017, foram de-
fendidas 40 dissertações, das quais 11 na linha de 
pesquisa Geração e Transferência de Tecnologia; 
nove em Meio Ambiente e Desenvolvimento; 15 em 
Sistemas Energéticos Convencionais e Alternativos; e 
5 em Tecnologia de Materiais.
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NOVOS CURSOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO

Os Institutos Lactec e a Universidade Positivo (UP) lan-
çaram em 2017 dois cursos de pós-graduação que aliam a 
alta capacidade técnica em pesquisa e desenvolvimento à 
experiência em ensino: as especializações em Bioinvasões e 
em Materiais Aplicados ao Setor Elétrico. Ambos os cursos, 
na modalidade lato sensu, têm duração de 420h e estão com 
inscrições abertas para formação de turma. As aulas ocorre-
rão no campus da UP da Praça Santos Andrade e nos labora-
tórios dos Institutos Lactec, localizados no Centro Politécnico 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O curso de pós-graduação em Bioinvasões, o primeiro do 
Brasil, visa à formação de profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento para atuar em consultorias, empresas dos se-
tores público e privado e na área da educação, na prevenção 
da introdução de espécies invasoras e no estudo e manejo em 
área já afetadas.

Já a especialização em Materiais Aplicados ao Setor 
Elétrico irá proporcionar conhecimentos sobre estrutura e 
propriedades da matéria e materiais metálicos, cerâmicos,
poliméricos e compósitos, incluindo aplicações voltadas ao 
setor elétrico. O profissional pós-graduado estará apto a es-
pecificar materiais e realizar análises críticas sobre seu uso 
em função da aplicação desejada, além de elencar testes e 
ensaios para caracterização e avaliação de desempenho de 
materiais.

CONVÊNIOS NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS

Convênios firmados entre os Institutos Lactec, fundações 
e instituições de ensino do Brasil e do exterior ampliam o re-
lacionamento com a comunidade acadêmica. Uma parceria 
com a Universidade de Ingolstadt dá aos alunos do mestrado 
profissional a possibilidade de cursar um período do curso na 
instituição alemã.

Já o convênio de cooperação acadêmica, científica e 
tecnológica entre os Institutos Lactec e a Airbus Defence & 
Space permite que os estudantes participem de um intercâm-
bio com a própria Airbus, também na Alemanha. Um convênio 
assinado em 2017 com a Fundação Araucária, por meio do 
Programa de Parceria Universitária, concede ainda uma aju-
da de custo para despesas com passagens, seguro e auxílio 
mudança.

� Eventos
Os Institutos Lactec, a Universidade Federal do Paraná 
e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná atua-
ram conjuntamente na organização da XII Conferência 
Brasileira sobre Qualidade de Energia Elétrica (veja 
mais em ‘Eventos’). O evento contou ainda com recur-
sos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior, por meio do Programa de Apoio a 
Eventos no País.

� Estágios
Em 2017, os Institutos Lactec ofertaram estágio para 
15 estudantes dentro dos programas institucionais de 
bolsas de iniciação científica (Pibic) e de iniciação em 
desenvolvimento tecnológico e inovação (Pibit). A re-
cepção de estagiários estrangeiros também está em 
alta. Em 2017, por meio de convênios com a Univer-
sidade de Ingolstadt, a Texas Tech University e a 
empresa Brazilian Experience, um total de 12 
estudantes de Alemanha, Estados Unidos e Finlândia 
fizeram estágio nos Institutos Lactec nas áreas de 
sistemas elétricos, sistemas mecânicos e tecnologia 
da informação.

CURSOS DE CURTA 
DURAÇÃO

Os Institutos Lactec ministraram este ano 14 cursos de 
curta duração, sendo quatro deles para capacitação interna e 
dois in company, realizados sob demanda da Celpa (Metrologia 
e Calibração de Instrumentos de Medição) e da Energisa 
(Instruções para Manutenção e Ensaios em Comutadores 
MR). Os cursos que os Institutos Lactec oferecem são vol-
tados a estudantes e profissionais de diversos segmentos do 
mercado, com atenção especial ao setor elétrico. 

VISITAS TÉCNICAS

Os Institutos Lactec receberam ao longo do ano a visita 
de vários grupos de estudantes, de diferentes instituições de 
ensino. A prática contribui com a formação de futuros profis-
sionais que muitas vezes não têm vivência ou sequer conhe-
cem laboratórios de ponta como os disponíveis na empresa. 
Em 2017, passaram pelas unidades dos Institutos Lactec 
alunos dos cursos de Engenharia Elétrica da UniBrasil e da 
Universidade Federal do Paraná; de Engenharia Ambiental da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste e de Engenharia Civil 
da Faculdade Opet.
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RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Os Institutos Lactec estão atentos às necessidades de seus clientes e buscam um relacionamento cada vez mais próximo, 
efetivo e duradouro. Conheça algumas das ações desenvolvidas em 2017.

CTG BRASIL E STATE GRID
Em 2017, o setor elétrico viu companhias chinesas trans-

formarem a composição de forças no mercado brasileiro. 
Após adquirir os ativos da Duke Energy no país, a CTG Brasil, 
subsidiária da China Three Gorges Corporation, assumiu a li-
derança no ranking nacional de geração. Já State Grid Brazil 
Holding, braço da estatal chinesa que é hoje a maior empresa 
de transmissão e distribuição de energia do mundo, adquiriu 
o controle do grupo CPFL, maior empresa privada de distri-
buição do Brasil.

O avanço foi acompanhado de perto pelos Institutos 
Lactec. Contatos em viagens, eventos, reuniões e visitas téc-
nicas, que envolveram pesquisadores, executivos comerciais, 
gerentes e diretores da instituição, resultaram na assinatura 
de contratos de P&D com ambas as companhias chinesas 
(ver mais em ‘Projetos de P&D’).

SANTO ANTÔNIO ENERGIA
Entre os diversos contatos para alinhamento de par-

cerias, executivos da Santo Antônio Energia estiveram em 
Curitiba em duas rodadas de visitas para conhecer a es-
trutura de todos os departamentos dos Institutos Lactec. 
Participaram das visitas o diretor de operações da Santo 
Antônio Energia, Dimas Maintinguer; os gerentes de manu-
tenção Mario Euripedes e Antonio Alvez; o gerente de opera-
ções Sergio Taide; o gerente de engenharia e planejamento 
Marcus Vinicius; e o coordenador de manutenção Milton de 
Souza. A Santo Antônio Energia é a concessionária respon-
sável pela implantação e operação da Hidrelétrica Santo 
Antônio, a quarta maior do país, localizada no Rio Madeira, 
em Porto Velho (RO).



41

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017
Relacionamento

MPF
Representantes do Ministério Público Federal (MPF) de-

signados para atuar no caso do rompimento da barragem de 
Fundão em Mariana (MG), o procurador da República José 
Adércio Leite Sampaio e os assessores Camila Cristina de 
Souza Rossi e Fabiano Gomes de Oliveira foram recebidos 
em julho nos Institutos Lactec para acompanhar os trabalhos 
em desenvolvimento e visitar a infraestrutura laboratorial da 
instituição. Por indicação do MPF, a instituição é responsá-
vel pelo diagnóstico socioambiental dos danos causados pelo 
rompimento (veja mais em ‘Serviços e EAQs’). Contratada 
para avaliar e monitorar os programas de reparação socioam-
biental e socioeconômica, a Ramboll esteve representada na 
visita por seu diretor geral no Brasil, Eugênio Singer.

CELESC
No encerramento de dois projetos de P&D executados pe-

los Institutos Lactec para a concessionária Centrais Elétricas 
de Santa Catarina (Celesc), foram produzidos vídeos com 
depoimentos de pesquisadores para apresentação dos resul-
tados. A iniciativa, que envolveu a participação das duas ins-
tituições, ajuda a divulgar o trabalho desenvolvido por ambas, 
a fortalecer a parceria e a prestar contas do projeto para a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e para a socie-
dade em geral.
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UEGA
Os Institutos Lactec mantiveram uma série de atividades 

com a Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA), de quem 
são parceiros há mais de 10 anos em projetos e serviços. No 
início de outubro, o diretor presidente dos Institutos Lactec, 
Luiz Fernando Vianna, juntamente com pesquisadores do 
Departamento de Mecânica estiveram na usina para co-
nhecer a instalação que dá suporte aos quatro projetos de-
senvolvidos em parceria entre as duas instituições. A visita 
foi realizada a convite da UEGA, por ocasião da comemora-
ção dos 15 de sua inauguração. Durante o XXIV Seminário 
Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, uma 
parceria entre as instituições permitiu que pesquisadores dos 
Institutos Lactec apresentassem o sistema utilizado pela ins-
tituição para monitoramento de equipamentos e estruturas 
com técnicas de emissão acústica (veja mais em ‘Eventos’). 
A parceria entre as instituições também rendeu a publicação 
do livro ‘Emissão Acústica: Conceitos e Aplicações’ (veja mais 
em ‘Projetos de P&D’).
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A excelência que os Institutos Lactec conquistaram ao longo de sua história deve-se principalmente ao esforço de seu corpo 
funcional, sempre devidamente reconhecido. Mas a valorização dos colaboradores ganhou um novo patamar este ano, com o 
lançamento do Lactec Valoriza, maior programa de recursos humanos já implantado na instituição. Confira:

RELACIONAMENTO COM 
COLABORADORES

PROGRAMA  
LACTEC VALORIZA

Lançado em 2017, o Lactec Valoriza é um programa de gestão de perfor-
mance e carreira que visa a motivar os colaboradores a se desenvolverem pro-
fissionalmente, gerando um ambiente de trabalho mais motivador em que todos 
ganham. A implantação do programa envolveu uma série de etapas trabalhadas 
ao longo do ano, entre as quais se destacam:

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Utilizando metodologia da empresa de consultoria Great 

Place to Work®, os Institutos Lactec realizaram no início do 
ano uma pesquisa de clima organizacional, que envolveu o 
envio de informações com evidências sobre as ações rea-
lizadas pela gestão, além da participação dos empregados 
por meio do preenchimento de um formulário individual. 
Profissionais de todas as áreas passaram por reuniões de 
sensibilização para compreender a importância de partici-
par da pesquisa. Os resultados, apresentados à diretoria 
ainda no primeiro semestre, têm baseado o planejamento 
de ações internas desde então.

TREINAMENTO DE LIDERANÇAS
Diretores, gerentes de departamento e de divisão par-

ticiparam de um ciclo de capacitações promovidas pela 
Great Place to Work® e pela empresa de consultoria New 
Perform. Os treinamentos abordaram como confiança, ino-
vação e produtividade, liderança assertiva e comunicação 
e performance.

GUIA DE CARREIRA
Preparando o terreno para as ações de 2018, foi lan-

çado na Reunião Geral de Fim de Ano de 2017 o Guia de 
Carreira, um material que explica aos empregados de que 
modo se dará o crescimento profissional a partir de agora. 
A nova metodologia de gestão de pessoas adotada inclui 
metas e indicadores; a avaliação de desempenho com foco 
em competências; feedbacks periódicos; e um plano de de-
senvolvimento individual.

1

Guia de Carreira

Sua 
carreira 
em suas 
mãos
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Veja a seguir outras iniciativas desenvolvidas em 2017 que prezaram o relacionamento da gestão com os colaboradores:

ADIANTAMENTO 
DA 1ª PARCELA 
DO 13ª SALÁRIO

Em razão dos bons resultados ob-
tidos pelos Institutos Lactec no ano de 
2016 e reconhecendo serem estes fru-
tos da colaboração de todos os empre-
gados, a diretoria adiantou o pagamen-
to da primeira parcela do 13º salário de 
2017 para o dia 10 de fevereiro, embora 
o disposto na cláusula 6ª do acordo 
coletivo vigente estabelecesse o paga-
mento até o dia 5 de março.

CAFÉ COM O 
PRESIDENTE

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 em-
presariais. Em 2017, o encontro pas-
sou a receber um grupo composto por 
funcionários sorteados e também por 
voluntários. Nesse novo formato, foram 
realizadas cinco edições, das quais par-
ticiparam 46 colaboradores. Em setem-
bro, uma edição especial do Café com o 
Presidente reuniu diretores e gerentes 
de departamento. Cada participante re-
cebe uma caneca para marcar a parti-
cipação no encontro.

Café com o Presidente: 07 de Abril

Café com o Presidente: 30 de Junho

Café com o Presidente: 05 de Setembro Café com o Presidente: 26 de Setembro

Café com o Presidente: 03 de Março
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CONHECENDO OS INSTITUTOS LACTEC
Atendendo a sugestões feitas no Café com o Presidente, a partir deste ano em-

pregados, estagiários e bolsistas podem se inscrever para participar de um roteiro 
de visitas às cinco unidades dos Institutos Lactec. O objetivo é dar a oportunida-
de aos colaboradores de conhecer melhor o trabalho desenvolvido em laboratórios 
com os quais não têm contato no dia a dia. Realizado mensalmente, o programa 
‘Conhecendo os Institutos Lactec’ também foi incorporado às atividades de integra-
ção de novos contratados.

Conhecendo os Institutos Lactec

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017
Relacionamento

LACTEC COMUNICA
Junto com a estruturação de uma área de endomarketing, responsável pe-

las estratégias e ações de marketing voltadas ao público interno (leia mais em 
‘Áreas integradoras’), foi lançado em 2017 o Lactec Comunica, um novo canal 
para comunicação com os colaboradores sobre assuntos institucionais. Por 
meio do endereço de e-mail lactec.comunica@lactec.org.br são enviados co-
municados, informativos, campanhas, convites e demais mensagens em geral 
que interessem a toda a comunidade interna, que pode responder com dúvidas, 
sugestões e manifestar interesse em participar de campanhas e eventos.

mailto:lactec.comunica@lactec.org.br
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DIA DO PESQUISADOR 2017
Celebrado no dia 8 de julho, o Dia do Pesquisador foi co-

memorado neste ano com um evento no Salão das Araucárias, 
na Sede dos Institutos Lactec. A participação foi aberta a 
todos os pesquisadores da instituição. Quase 100 pessoas 
estiveram no encontro, que contou com uma palavra de agra-
decimento dos diretores da instituição, um café da tarde e 
uma palestra sobre mindset e produtividade com o fundador 
da Escola Conquer, Sidnei Junior.

HOMENAGEM A APOSENTADOS
Por ocasião de suas aposentadorias, os ex-empregados Ernani Arthur Kruger, Kleber Franke Portella, Vitoldo Swinka Filho e 

Idulino Braz Bonamigo foram homenageados, em diferentes ocasiões, em sessões solenes da qual participaram os diretores da 
empresa, além do gerente de departamento direto. A prática, iniciada em 2016, tem o objetivo de agradecer aos empregados 
que encerram a carreira nos Institutos Lactec pela contribuição nos anos em que estiveram na instituição. Além do agradeci-
mento pessoal dos diretores e gerentes, em nome da empresa, os aposentados recebem uma placa de acrílico personalizada 
que celebra sua trajetória. Na sequência, concede uma entrevista contando sua história na instituição que é publicada como 
destaque na intranet.

Dia do Pesquisador

Homenagem a Kleber Franke Portella

Homenagem a Idulino Homenagem a Vitoldo

 Homenagem a Ernani Arthur Kruger
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ALMOÇO COM ESTAGIÁRIOS
Um almoço realizado no Lactec Café, na Sede, celebrou a 

conquista pelos Institutos Lactec dos dois troféus na edição 
2017 do prêmio IEL de Estágio, entregues no fim de agosto 
(leia mais em ‘Prêmios’). A instituição foi vitoriosa na catego-
ria ‘Empresa Destaque de Médio Porte’ e ficou com o segun-
do lugar na categoria ‘Estagiário Destaque’, com o relatório 
do estudante Leandro Fontana Pires, que atua na Divisão de 
Sistemas Elétricos. Além de comemorar os prêmios, o evento 
teve o objetivo de valorizar o esforço de estagiários, premia-
dos ou não, e de seus supervisores.

REUNIÃO GERAL
Com a presença de aproximadamente 200 colaboradores, 

a primeira reunião geral de 2017 trouxe novidades em relação 
ao desempenho da empresa no primeiro semestre, o resul-
tado da pesquisa de clima realizada em abril e os próximos 
passos do programa Lactec Valoriza (veja mais em ‘Programa 
Lactec Valoriza’). Os diretores Luiz Fernando Vianna e Lauro 
Elias Neto e o então diretor de Desenvolvimento Tecnológico, 
Alessandro Zimmer, alinharam com a equipe o momento vi-
vido pela empresa, apresentando o desempenho operacional 
até o momento e as ações em andamento.

Reunião Geral em Julho
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CAMPANHAS DIA DAS 
MÃES E DIA DOS PAIS

Para tornar mais descontraído o ambiente corporativo, 
duas campanhas realizadas em 2017 compartilharam mo-
mentos familiares de colaboradores dos Institutos Lactec. Em 
maio, por ocasião do Dia das Mães, os funcionários foram 
convidados a enviar fotos que representassem a relação de 
mãe e filho. Entre as imagens recebidas, uma foi sorteada 
para ilustrar a mensagem de homenagem às mães da ins-
tituição. A iniciativa foi repetida em agosto, em campanha 
equivalente para o Dia dos Pais.

DO LACTEC PARA O MUNDO
Iniciativas de colaboradores que ultrapassam as frontei-

ras dos Institutos Lactec passaram a ser divulgados, interna 
e externamente, sob o selo ‘Do Lactec para o Mundo’. A ideia 
é valorizar ações individuais ligadas a conhecimento que ge-
ram impacto na comunidade em geral, como artigos premia-
dos, palestras em eventos, premiações e homenagens, entre 
outras.
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HOMENAGEM 15 ANOS DE LACTEC
Oito colaboradores receberam na Reunião Geral de Fim de Ano uma placa acrí-

lica com seu nome em agradecimento aos 15 anos de serviços prestados à empre-
sa: Ariane Magalhães dos Santos Zaramela, Elisete Terezinha de Souza, Jefferson 
Arndt, Jefferson Chapieski, Juliane de Melo Rodrigues, Rafael Wagner, Ricardo 
Salton Rosek e Teilar Patricia Kondageski Calegari. Para tornar o momento ainda 
mais especial, familiares de cada um dos homenageados fizeram uma surpresa ao 
aparecerem para participar do momento.

Em fevereiro, outros quatro colaboradores que já tinham direito à homenagem 
em 2016 e não a receberam por estarem ausentes à reunião anterior, receberam a 
placa em cerimônia na sala da presidência. Foram agraciados na ocasião Alexandre 
Rosa Lemos, Eduardo Alberto Garotti Orlowski, Silvia Amelia Camargo Chede Salton 
Rosek e Vitoldo Swinka Filho.
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REUNIÃO GERAL DE FIM DE ANO
Para encerrar as atividades de 2017, a reunião geral de dezembro proporcio-

nou aos colaboradores dos Institutos Lactec um momento mais descontraído. Além 
da apresentação dos resultados do ano pela diretoria da empresa, a programa-
ção incluiu uma palestra do consultor Aldeído Nascimento sobre ‘O Profissional do 
Futuro’, a entrega de homenagens aos funcionários com mais tempo de casa e de 
plaquinhas para os responsáveis pelos projetos de P&D encerrados no ano, além do 
sorteio de prêmios e um coquetel.

Abertura - Resultados Ações Lactec Valoriza

Coquetel

CoquetelCoquetel
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Lançamento do Guia de Carreira Entrega de brinde

Novos clientes e projetosPalestra O Profissional do Futuro

Projetos de P&D encerrados

Projetos de P&D encerrados
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Recepção

Sorteio

Sorteio

Sorteio
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INSTITUTOS LACTEC NA MÍDIA

A expansão da atuação dos Institutos Lactec em projetos e serviços repercute também na imprensa. Em 2017, foram mais 
de 300 menções à instituição em veículos de abrangência local, nacional e internacional. Os Institutos Lactec foram citados em 
reportagens de portais, blogs, jornais, revistas, rádio e TV. Confira:

DESTAQUES

13/12/2017 Diário Indústria&Comércio

DIÁRIO INDÚSTRIA&COMÉRCIO APRESENTA 
OS MELHORES DO ANO 2017
No lançamento do Prêmio Melhores do Ano, o Diário Indústria&Comércio listou os Institutos Lactec entre os premiados na 
categoria Ciência e Pesquisa. O júri foi formado por jornalistas, articulistas e colunistas do jornal.

12/12/2017 Maxpress

CPFL ENERGIA INVESTE R$ 66 
MILHÕES EM PROGRAMA DE 
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

Matéria de divulgação da CPFL menciona a participação dos 
Institutos Lactec em projeto de P&D desenvolvido pela con-
cessionária na área de armazenamento de energia. O projeto 
pretende testar o uso de baterias nas redes de distribuição 
para entender o impacto na conservação e aproveitamento de 
ativos, na redução de pico de consumo e perdas de energia 
e na melhoria da qualidade e confiabilidade do fornecimento, 
além da integração com a energia solar, veículos elétricos e 
microgrids.

https://issuu.com/icnews/docs/13-12-2017
https://issuu.com/icnews/docs/13-12-2017
https://www.maxpress.com.br/Conteudo/1,930034,CPFL_Energia_investe_R_66_milhoes_em_Programa_de_Armazenamento_de_Energia,930034,2.htm
https://www.maxpress.com.br/Conteudo/1,930034,CPFL_Energia_investe_R_66_milhoes_em_Programa_de_Armazenamento_de_Energia,930034,2.htm
https://www.maxpress.com.br/Conteudo/1,930034,CPFL_Energia_investe_R_66_milhoes_em_Programa_de_Armazenamento_de_Energia,930034,2.htm
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06/12/2017 IEP – Instituto de Engenharia do Paraná

23ª SEMANA DA ENGENHARIA 
DO IEP - INTERNET DAS COISAS 
COM LOURIVAL LIPPMANN JR.
Em entrevista para a página do Instituto de Engenharia 
do Paraná (IEP), o engenheiro Lourival Lippmann Jr., dos 
Institutos Lactec, fala sobre o tema da palestra que proferiu 
na 23ª Semana da Engenharia: Internet das Coisas.

06/12/2017 Revista Potência

LIVRO ABORDA EMISSÕES 
ACÚSTICAS

Voltada a profissionais dos setores de energia elétri-
ca, iluminação, automação, sustentabilidade e siste-
mas prediais, a Revista Potência publicou matéria que 
fala sobre o lançamento do livro ‘Emissão Acústica: 
Conceitos e Aplicações’, de autoria de pesquisado-
res dos Institutos Lactec e da Usina Elétrica a Gás de 
Araucária.

16/11/2017 RPC TV

VESTIBA: CONHEÇA PROJETOS 
UNIVERSITÁRIOS QUE ESTÃO 
GANHANDO O PAÍS

Para falar de cursos universitários que envolvem ativida-
des práticas, a reportagem do quadro ‘Vestiba’, do telejor-
nal Paraná TV, da RPC TV, cita o projeto Secure Cloud, de-
senvolvido por 49 instituições europeias e brasileiras, entre 
elas os Institutos Lactec, com a participação de alunos da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O pro-
jeto consiste no estudo e implantação de uma solução para 
prover confidencialidade, integridade e disponibilidade para 
aplicações que são executadas em ambientes de nuvem. Em 
entrevista, o pesquisador Rodrigo Jardim Riella fala sobre o 
envolvimento dos estudantes.

30/10/2017 Mirian Gasparin

INOVAÇÃO DEVE FAZER PARTE 
DO DIA A DIA DAS EMPRESAS DE 
TODOS OS SETORES E TAMANHOS 
PARA QUE POSSAM GANHAR 
MAIS DINHEIRO E ENCONTRAR 
A CHAVE DO CRESCIMENTO

Cobertura da jornalista Mirian Gasparin sobre almoço-debate 
promovido pelo WTC Sul Business Club, do qual participou 
o diretor de Operações Tecnológicas dos Institutos Lactec, 
Lauro Elias Neto. No evento, o diretor falou sobre inovação e 
programas de incentivo à pesquisa.

https://www.facebook.com/ieppr/videos/1530078647077175/
https://www.facebook.com/ieppr/videos/1530078647077175/
https://www.facebook.com/ieppr/videos/1530078647077175/
http://www.revistapotencia.com.br/index.php/noticias/ultimas-noticias/item/2206-livro-aborda-emissoes-acusticas.html
http://www.revistapotencia.com.br/index.php/noticias/ultimas-noticias/item/2206-livro-aborda-emissoes-acusticas.html
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/edicoes/v/vestiba-conheca-projetos-universitarios-que-estao-ganhando-o-pais/6293988/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/edicoes/v/vestiba-conheca-projetos-universitarios-que-estao-ganhando-o-pais/6293988/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/edicoes/v/vestiba-conheca-projetos-universitarios-que-estao-ganhando-o-pais/6293988/
http://miriangasparin.com.br/2017/10/inovacao-deve-fazer-parte-do-dia-a-dia-das-empresas-de-todos-os-setores-e-tamanhos-para-que-possam-ganhar-mais-dinheiro-e-encontrar-a-chave-do-crescimento/#more-47238
http://miriangasparin.com.br/2017/10/inovacao-deve-fazer-parte-do-dia-a-dia-das-empresas-de-todos-os-setores-e-tamanhos-para-que-possam-ganhar-mais-dinheiro-e-encontrar-a-chave-do-crescimento/#more-47238
http://miriangasparin.com.br/2017/10/inovacao-deve-fazer-parte-do-dia-a-dia-das-empresas-de-todos-os-setores-e-tamanhos-para-que-possam-ganhar-mais-dinheiro-e-encontrar-a-chave-do-crescimento/#more-47238
http://miriangasparin.com.br/2017/10/inovacao-deve-fazer-parte-do-dia-a-dia-das-empresas-de-todos-os-setores-e-tamanhos-para-que-possam-ganhar-mais-dinheiro-e-encontrar-a-chave-do-crescimento/#more-47238
http://miriangasparin.com.br/2017/10/inovacao-deve-fazer-parte-do-dia-a-dia-das-empresas-de-todos-os-setores-e-tamanhos-para-que-possam-ganhar-mais-dinheiro-e-encontrar-a-chave-do-crescimento/#more-47238
http://miriangasparin.com.br/2017/10/inovacao-deve-fazer-parte-do-dia-a-dia-das-empresas-de-todos-os-setores-e-tamanhos-para-que-possam-ganhar-mais-dinheiro-e-encontrar-a-chave-do-crescimento/#more-47238
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03/10/2017 Gazeta do Povo

ESTAS SÃO AS EMPRESAS MAIS 
INOVADORAS DO PARANÁ

Jornal Gazeta do Povo repercute ranking da revista Amanhã, 
do Rio Grande do Sul, das empresas mais inovadoras do Sul, 
listando aquelas que têm sede no Paraná. Na categoria Ensino 
e Pesquisa, os Institutos Lactec ficaram em quinto lugar.

26/09/2017 RIC TV

DEBATE SOBRE HORÁRIO DE 
VERÃO GERA POLÊMICA

Em meio à discussão sobre a possibilidade de se extinguir o 
horário de verão no Brasil, a reportagem da RIC TV, afiliada da 
Rede Record no Paraná, entrevistou o engenheiro eletricista 
Lúcio de Medeiros, dos Institutos Lactec, para saber, do pon-
to de vista técnico, as razões para a decisão, aventada pelo 
governo federal. 

07/08/2017 IPD Eletron

LACTEC É ACREDITADO PELO 
INMETRO PARA ENSAIOS EM 
LUMINÁRIAS PÚBLICAS COM LED

07/08/2017 Lightingnow

INSTITUTOS LACTEC SÃO 
ACREDITADOS PELO INMETRO 
PARA ENSAIOS EM LUMINÁRIAS 
PÚBLICAS COM LED

07/08/2017 CanalEnergia

LACTEC É APROVADO PELO 
INMETRO PARA ENSAIOS EM 
LUMINÁRIAS PÚBLICAS COM LED

07/08/2017 Jornal da Instalação

INSTITUTOS LACTEC SÃO 
ACREDITADOS PELO INMETRO 
PARA ENSAIOS EM LUMINÁRIAS 
PÚBLICAS COM LED

A extensão do escopo de acreditação dos Institutos Lactec para ensaios com luminárias públicas com LED foi notícia em diver-
sos veículos de imprensa, como o Jornal da Instalação, o CanalEnergia, o portal LightingNow, o IPD Eletron e o site da revista 
O Setor Elétrico.

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/estas-sao-as-empresas-mais-inovadoras-do-parana-b7ks2ievw9eag64640crx1m1p
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/estas-sao-as-empresas-mais-inovadoras-do-parana-b7ks2ievw9eag64640crx1m1p
https://pr.ricmais.com.br/balanco-geral-curitiba/videos/debate-sobre-horario-de-verao-gera-polemica
https://pr.ricmais.com.br/balanco-geral-curitiba/videos/debate-sobre-horario-de-verao-gera-polemica
https://pr.ricmais.com.br/balanco-geral-curitiba/videos/debate-sobre-horario-de-verao-gera-polemica
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/494-lactec-e-acreditado-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/494-lactec-e-acreditado-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/494-lactec-e-acreditado-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
http://lightingnow.com.br/blog/institutos-lactec-sao-acreditados-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
http://lightingnow.com.br/blog/institutos-lactec-sao-acreditados-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
http://lightingnow.com.br/blog/institutos-lactec-sao-acreditados-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
http://lightingnow.com.br/blog/institutos-lactec-sao-acreditados-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53029368/lactec-e-aprovado-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53029368/lactec-e-aprovado-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53029368/lactec-e-aprovado-pelo-inmetro-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led
http://www.jornaldainstalacao.com.br/index.php?id_secao=1&noticia=13142
http://www.jornaldainstalacao.com.br/index.php?id_secao=1&noticia=13142
http://www.jornaldainstalacao.com.br/index.php?id_secao=1&noticia=13142
http://www.jornaldainstalacao.com.br/index.php?id_secao=1&noticia=13142


56

25/08/2017 IEL PR

IEL ENTREGA PRÊMIOS DE 
INCENTIVO A TALENTOS
Anúncio dos vencedores do Prêmio IEL de Estágio 2017, 
no qual os Institutos Lactec ganharam o título de Empresa 
Destaque de Médio Porte. Além disso, o estagiário Leandro 
Fontana Pires, estudante de Engenharia Elétrica pela UFPR 
e estagiário dos Institutos Lactec, ficou em segundo lugar na 
categoria Estagiário Destaque.

18/09/2017 Escolha Verde – Portal RIC Mais

OPORTUNIDADES DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA NA INDÚSTRIA
A reportagem especial do site da jornalista Gislene Bastos, da 
RIC TV, mostra iniciativas de eficientização energética em in-
dústrias do país. Os Institutos Lactec são mencionados como 
exemplo no desenvolvimento de produtos inovadores nesse 
sentido. Entrevistado pela reportagem, o pesquisador Carlos 
Ademar Purim fala sobre o sensor inteligente que monitora 
faltas na rede de distribuição de energia, resultado de projeto 
de P&D executado para a Coelba.

13/09/2017 Prefeitura de Campo Largo

COCEL FINALIZA PROJETO 
PIONEIRO NO USO DE 
RELIGADORES AUTOMÁTICOS, 
QUE RESULTOU EM GRANDES 
MELHORIAS NA QUALIDADE DO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA

O resultado de um projeto de P&D desenvolvido com os 
Institutos Lactec para definir a metodologia para instala-
ção de religadores na rede de distribuição da Companhia 
Campolarguense de Energia (Cocel) foi destaque no portal da 
prefeitura do município, sócia majoritária da distribuidora.

04/09/2017 Revista Amanhã

CONHEÇA AS CAMPEÃS 
DE INOVAÇÃO DO SUL

Os Institutos Lactec foram classificados como a quinta ins-
tituição mais inovadora da Região Sul na categoria Ensino e 
Pesquisa em ranking elaborado pela revista Amanhã. O re-
sultado da pesquisa ‘Campeãs da Inovação’ foi publicado na 
edição de setembro do periódico, que realiza o processo há 
14 anos.

http://www.ielpr.org.br/iel-entrega-premios-de-incentivo-a-talentos--2-31006-355630.shtml
http://www.ielpr.org.br/iel-entrega-premios-de-incentivo-a-talentos--2-31006-355630.shtml
http://escolhaverde.com.br/oportunidades-de-eficiencia-energetica-na-industria/
http://escolhaverde.com.br/oportunidades-de-eficiencia-energetica-na-industria/
http://www.campolargo.pr.gov.br/site/noticias/id/4355
http://www.campolargo.pr.gov.br/site/noticias/id/4355
http://www.campolargo.pr.gov.br/site/noticias/id/4355
http://www.campolargo.pr.gov.br/site/noticias/id/4355
http://www.campolargo.pr.gov.br/site/noticias/id/4355
http://www.campolargo.pr.gov.br/site/noticias/id/4355
http://www.amanha.com.br/posts/view/4466/conheca-as-campeas-de-inovacao-do-sul
http://www.amanha.com.br/posts/view/4466/conheca-as-campeas-de-inovacao-do-sul
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15/08/2017 Diário dos Campos

CASTRO PODERÁ TER UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

15/08/2017 Prefeitura de Castro

CASTRO PODERÁ TER UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Destaque no portal da Prefeitura de Castro e no jornal Diário dos Campos, a notícia sobre projeto de conservação dos macacos 
monos ressalta a participação dos Institutos Lactec na iniciativa. O biólogo dos Institutos Lactec Robson Hack participou de 
reunião com o prefeito da cidade, Moacyr Fadel Junior, na qual a gestor manifestou apoio ao projeto.

31/07/2017 Lumière Electric

CERTIFICAÇÃO DEFINITIVA 
PARA O LED
A revista Lumière Electric, especializada no setor 
de instalações elétricas e iluminação, escolheu 
o Laboratório de Luminotécnica dos Institutos 
Lactec para ilustrar a matéria de capa da edi-
ção 231, de julho, que aborda as mais recentes 
mudanças no mercado de lâmpadas e luminárias 
públicas com LED após a publicação das portarias 
221/2016 e 20/2017 do Inmetro. A capa mostra a 
realização de ensaio com uma luminária pública 
no goniofotômetro dos Institutos Lactec. O enge-
nheiro eletricista Rodrigo Takeshi Ohno, coorde-
nador do Laboratório de Luminotécnica, foi entre-
vistado pela jornalista Luciana Freitas, responsável 
pela reportagem.

http://www.diariodoscampos.com.br/regiao/2017/08/castro-podera-ter-unidade-de-conservacao/2400981/
http://castro.pr.gov.br/index.php/noticias/2146-castro-podera-ter-unidade-de-conservacao
https://www.yumpu.com/pt/embed/view/GmRbUq54nwZrjcdI
https://www.yumpu.com/pt/embed/view/GmRbUq54nwZrjcdI
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25/07/2017 Smart Energy

PARANÁ INVESTE EM PESQUISAS 
DE FORMAS DE ARMAZENAMENTO 
DE ENERGIA RENOVÁVEL
Na terceira edição da revista Smart Energy, lançada em ju-
lho, os Institutos Lactec são destaque em matéria sobre 
pesquisas na área de armazenamento de energia renovável. 
Entrevistado para a reportagem, o diretor presidente da insti-
tuição, Luiz Fernando Vianna, ressalta a importância do tema 
para a redução dos impactos ambientais das crises energé-
ticas e hidráulicas na cadeia produtiva. A matéria, assinada 
pela jornalista Valnísia Mangueira, fala sobre o trabalho dos 
Institutos Lactec em conjunto com empresas fabricantes de 
componentes que podem desenvolver tecnologias nacionais 
para os sistemas de armazenamento de energia. Em 2017, 
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou seis 
projetos de P&D submetidos pelos Institutos Lactec para a 
chamada estratégica nº 21, voltado para o desenvolvimento 
de soluções em armazenamento de energia.

22/05/2017 Agência Abipti

ENTIDADE DO SETOR ELETRÔNICO 
ESCOLHE NOVA DIRETORIA 
E CONSELHO FISCAL
Notícia sobre a eleição da diretoria executiva e conselho fiscal 
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 
Complexo Eletroeletrônico (IPD Eletron). No processo, o di-
retor presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
assumiu uma das vagas de conselheiro fiscal.

18/05/2017 IPD Eletron

CEMAR COMPRA 2 MIL UNIDADES 
DE ESPAÇADOR PARA BAIXA 
TENSÃO DESENVOLVIDO 
PELOS INSTITUTOS LACTEC
A Companhia Energética do Maranhão (Cemar) adquiriu 
duas mil unidades de um regulador de fases de baixa tensão 
(REGBT) desenvolvido pelos Institutos Lactec em parceria 
com a Feergs. 

18/05/2017 Agência de Notícias do Paraná

EMPRESAS ECONOMIZAM ATÉ 40% 
NO MERCADO LIVRE DE ENERGIA

A notícia divulgada pela agência de notícias do governo esta-
dual do Paraná sobre o mercado livre de energia menciona os 
Institutos Lactec como exemplo de grande consumidor, citan-
do fala do gerente do Departamento de Logística e Informática 
da instituição, Fábio Dib: “Estimamos alcançar uma economia 
de R$ 400 mil até o final do ano, já que energia é o maior in-
sumo que temos, em especial por mantermos laboratórios 
com equipamentos que dependem desse fornecimento”.

http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10690:entidade-do-setor-eletronico-escolhe-nova-diretoria-e-conselho-fiscal&catid=1:latest-news
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10690:entidade-do-setor-eletronico-escolhe-nova-diretoria-e-conselho-fiscal&catid=1:latest-news
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10690:entidade-do-setor-eletronico-escolhe-nova-diretoria-e-conselho-fiscal&catid=1:latest-news
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/470-cemar-compra-2-mil-unidades-de-espacador-para-baixa-tensao-desenvolvido-pelos-institutos-lactec
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/470-cemar-compra-2-mil-unidades-de-espacador-para-baixa-tensao-desenvolvido-pelos-institutos-lactec
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/470-cemar-compra-2-mil-unidades-de-espacador-para-baixa-tensao-desenvolvido-pelos-institutos-lactec
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/470-cemar-compra-2-mil-unidades-de-espacador-para-baixa-tensao-desenvolvido-pelos-institutos-lactec
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=93888&tit=Empresas-economizam-ate-40-no-mercado-livre-de-energia&ordem=1000
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=93888&tit=Empresas-economizam-ate-40-no-mercado-livre-de-energia&ordem=1000
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25/07/2017 Smart Energy

PARANÁ INVESTE EM PESQUISAS 
DE FORMAS DE ARMAZENAMENTO 
DE ENERGIA RENOVÁVEL
Na terceira edição da revista Smart Energy, lançada em ju-
lho, os Institutos Lactec são destaque em matéria sobre 
pesquisas na área de armazenamento de energia renovável. 
Entrevistado para a reportagem, o diretor presidente da insti-
tuição, Luiz Fernando Vianna, ressalta a importância do tema 
para a redução dos impactos ambientais das crises energé-
ticas e hidráulicas na cadeia produtiva. A matéria, assinada 
pela jornalista Valnísia Mangueira, fala sobre o trabalho dos 
Institutos Lactec em conjunto com empresas fabricantes de 
componentes que podem desenvolver tecnologias nacionais 
para os sistemas de armazenamento de energia. Em 2017, 
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou seis 
projetos de P&D submetidos pelos Institutos Lactec para a 
chamada estratégica nº 21, voltado para o desenvolvimento 
de soluções em armazenamento de energia.

22/05/2017 Agência Abipti

ENTIDADE DO SETOR ELETRÔNICO 
ESCOLHE NOVA DIRETORIA 
E CONSELHO FISCAL
Notícia sobre a eleição da diretoria executiva e conselho fiscal 
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 
Complexo Eletroeletrônico (IPD Eletron). No processo, o di-
retor presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
assumiu uma das vagas de conselheiro fiscal.

18/05/2017 IPD Eletron

CEMAR COMPRA 2 MIL UNIDADES 
DE ESPAÇADOR PARA BAIXA 
TENSÃO DESENVOLVIDO 
PELOS INSTITUTOS LACTEC
A Companhia Energética do Maranhão (Cemar) adquiriu 
duas mil unidades de um regulador de fases de baixa tensão 
(REGBT) desenvolvido pelos Institutos Lactec em parceria 
com a Feergs. 

18/05/2017 Agência de Notícias do Paraná

EMPRESAS ECONOMIZAM ATÉ 40% 
NO MERCADO LIVRE DE ENERGIA

A notícia divulgada pela agência de notícias do governo esta-
dual do Paraná sobre o mercado livre de energia menciona os 
Institutos Lactec como exemplo de grande consumidor, citan-
do fala do gerente do Departamento de Logística e Informática 
da instituição, Fábio Dib: “Estimamos alcançar uma economia 
de R$ 400 mil até o final do ano, já que energia é o maior in-
sumo que temos, em especial por mantermos laboratórios 
com equipamentos que dependem desse fornecimento”.

17/05/2017 Smart Energy

COPEL COMERCIALIZADORA AUXILIA 
CONSUMIDOR EM TRANSIÇÃO PARA 
MERCADO LIVRE DE ENERGIA

Uma das matérias da edição trata da criação da Copel Comercializadora, que presta serviço de consultoria para consumidores 
do Mercado Livre de Energia e da qual os Institutos Lactec são um dos primeiros clientes. Na reportagem, o diretor presidente 
da instituição, Luiz Fernando Vianna, fala sobre o processo de migração.

26/04/2017 Comunicare

VALE DO PINHÃO PRETENDE 
TORNAR CURITIBA A CIDADE MAIS 
INOVADORA DA AMÉRICA LATINA

A matéria detalha o projeto Vale do Pinhão, da qual os Institutos 
Lactec participam. A iniciativa pretende criar um ecossistema 
de inovação e desenvolvimento de tecnologia em Curitiba, por 
meio da aproximação de startups, incubadoras, aceleradoras 
e instituições de pesquisa. Em entrevista à reportagem, o di-
retor presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
fala sobre os benefícios de se investir em inovação.

26/04/2017 Portal Abipti

ABIPTI RETOMA TRABALHOS 
NA FRENTE PARLAMENTAR 
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
PESQUISA E INOVAÇÃO
Vice-presidente para a Região Sul da Associação Brasileira 
das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti), 
o presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, fala 
em entrevista em vídeo, sobre a importância dos trabalhos 
da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e 
Inovação, por ocasião da reabertura dos trabalhos na Câmara 
dos Deputados.

http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10690:entidade-do-setor-eletronico-escolhe-nova-diretoria-e-conselho-fiscal&catid=1:latest-news
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10690:entidade-do-setor-eletronico-escolhe-nova-diretoria-e-conselho-fiscal&catid=1:latest-news
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10690:entidade-do-setor-eletronico-escolhe-nova-diretoria-e-conselho-fiscal&catid=1:latest-news
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/470-cemar-compra-2-mil-unidades-de-espacador-para-baixa-tensao-desenvolvido-pelos-institutos-lactec
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/470-cemar-compra-2-mil-unidades-de-espacador-para-baixa-tensao-desenvolvido-pelos-institutos-lactec
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/470-cemar-compra-2-mil-unidades-de-espacador-para-baixa-tensao-desenvolvido-pelos-institutos-lactec
http://ipdeletron.org.br/Noticias/page/470-cemar-compra-2-mil-unidades-de-espacador-para-baixa-tensao-desenvolvido-pelos-institutos-lactec
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=93888&tit=Empresas-economizam-ate-40-no-mercado-livre-de-energia&ordem=1000
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=93888&tit=Empresas-economizam-ate-40-no-mercado-livre-de-energia&ordem=1000
https://issuu.com/renata_abreu_nrg/docs/revista_smart_energy_ed_02_web
https://issuu.com/renata_abreu_nrg/docs/revista_smart_energy_ed_02_web
https://issuu.com/renata_abreu_nrg/docs/revista_smart_energy_ed_02_web
https://issuu.com/jornal_pucpr/docs/comunicare_292
https://issuu.com/jornal_pucpr/docs/comunicare_292
https://issuu.com/jornal_pucpr/docs/comunicare_292
http://portal.abipti.org.br/abipti-remota-trabalhos-na-frente-parlamentar-de-ciencia-tecnologia-pesquisa-e-inovacao/
http://portal.abipti.org.br/abipti-remota-trabalhos-na-frente-parlamentar-de-ciencia-tecnologia-pesquisa-e-inovacao/
http://portal.abipti.org.br/abipti-remota-trabalhos-na-frente-parlamentar-de-ciencia-tecnologia-pesquisa-e-inovacao/
http://portal.abipti.org.br/abipti-remota-trabalhos-na-frente-parlamentar-de-ciencia-tecnologia-pesquisa-e-inovacao/
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04/2017 Eficiência Energética e P&D

REGULADOR DE TENSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
DE BAIXA TENSÃO PASSA POR TESTES
Matéria da revista Eficiência Energética e P&D, veículo do grupo Neoenergia, anuncia que já está em fase de testes um regu-
lador de tensão de redes de distribuição de baixa tensão, que deve reduzir o tempo de resposta aos consumidores que identi-
ficarem variações no nível de tensão de fornecimento. O equipamento, fruto de um investimento de R$ 1,8 milhão da Coelba, é 
desenvolvido pelos Institutos Lactec.

04/2017 Eficiência Energética e P&D

SENSOR INTELIGENTE: COELBA COMEMORA PRÊMIO INTERNACIONAL
Reportagem da revista Eficiência Energética e P&D, veículo do grupo Neoenergia, destaca a premiação internacional concedida 
ao projeto ‘Sensor Inteligente para Monitorar Eventos nas Linhas de Distribuição’, desenvolvido pelos Institutos Lactec para a 
concessionária Coelba. O prêmio foi anunciado durante o Latin American Utility Week, evento que reuniu utilities, empresas e 
especialistas de toda a América Latina para debater boas práticas nos segmentos de energia, água e gás.

http://sistemas.institutoslactec.org.br/arquivos_intranet/arquivos/EEePDNeoenergia7.pdf
http://sistemas.institutoslactec.org.br/arquivos_intranet/arquivos/EEePDNeoenergia7.pdf
http://sistemas.institutoslactec.org.br/arquivos_intranet/arquivos/EEePDNeoenergia7.pdf


61

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017
Relacionamento

17/03/2017 O Estado de S.Paulo

O QUE MUDA COM A 
INTERNET DAS COISAS
Cobertura do Fórum Estadão: IoT e Infraestrutura, realizado 
pelo Grupo Estado com apoio da Hitachi e do qual os Institutos 
Lactec foram patrocinadores. No evento, o pesquisador dos 
Institutos Lactec Lourival Lippmann Jr. apresentou a tecno-
logia Long Range (LoRa) como possível solução para a di-
ficuldade de alcance da Internet das Coisas (IoT) em áreas 
afastadas dos grandes centros.

02/03/2017 CanalEnergia

INSTITUTOS LACTEC LANÇAM 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM PARCERIA COM UP
A reportagem do CanalEnergia repercute o lançamento de cur-
sos de pós-graduação em Bioinvasões e em Materiais Aplicados 
ao Setor Elétrico, ambos organizados pelos Institutos Lactec em 
parceria com a Universidade Positivo, em Curitiba.

16/02/2017 PTI

ITAI E INSTITUTOS LACTEC 
REALIZAM WORKSHOP EM 
CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 
POLIMÉRICAS NO PTI
Cobertura de workshop realizado no Parque Tecnológico Itaipu 
(PTI) organizado em parceria entre o Instituto de Tecnologia 
Aplicada e Inovação (ITAI) e os Institutos Lactec. No evento, 
a pesquisadora Marilda Munaro, dos Institutos Lactec, falou 
sobre polímeros para aplicação na engenharia.

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-que-muda-com-a-internet-das-coisas,70001703300
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-que-muda-com-a-internet-das-coisas,70001703300
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Recursos_Humanos.asp?id=116021
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Recursos_Humanos.asp?id=116021
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Recursos_Humanos.asp?id=116021
https://www.pti.org.br/pt-br/content/itai-e-institutos-lactec-realizam-workshop-em-c%C3%A9lulas-fotovoltaicas-polim%C3%A9ricas-no-pti
https://www.pti.org.br/pt-br/content/itai-e-institutos-lactec-realizam-workshop-em-c%C3%A9lulas-fotovoltaicas-polim%C3%A9ricas-no-pti
https://www.pti.org.br/pt-br/content/itai-e-institutos-lactec-realizam-workshop-em-c%C3%A9lulas-fotovoltaicas-polim%C3%A9ricas-no-pti
https://www.pti.org.br/pt-br/content/itai-e-institutos-lactec-realizam-workshop-em-c%C3%A9lulas-fotovoltaicas-polim%C3%A9ricas-no-pti
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19/01/2017 Agência Brasil

SAMARCO, VALE E BHP 
ASSINAM ACORDO QUE PODE 
ENCERRAR AÇÃO DE R$155 BI

19/01/2017 MPF

MPF FIRMA ACORDO 
PRELIMINAR COM SAMARCO, 
VALE E BHP BILLITON NO 
VALOR DE R$ 2,2 BILHÕES

19/01/2017 O Estado de S.Paulo

VALE, BHP E SAMARCO FECHAM 
ACORDO NO MPF SOBRE 
TRAGÉDIA EM MARIANA
No acordo assinado entre o Ministério Público Federal e a 
Samarco e suas acionistas Vale e BHP, o órgão informou que 
solicitaria a contratação de profissionais de quatro organiza-
ções, entre elas os Institutos Lactec, para a avaliação dos 
programas de recuperação da área atingida pelo rompimento 
da barragem de Mariana (MG). O acordo foi notícia em diver-
sos veículos de todo o país.

19/01/2017 Prefeitura de Curitiba

EMPREENDEDORES CONHECEM 
O MAPA DO VALE DO PINHÃO 
E DISCUTEM IDEIAS

A reportagem trata do primeiro workshop sobre o Vale do 
Pinhão, projeto de incentivo a empresas inovadoras da 
Prefeitura de Curitiba, da qual participam os Institutos Lactec. 
No evento, esteve presente o diretor presidente da instituição, 
Luiz Fernando Vianna.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/samarco-vale-e-bhp-assinam-acordo-que-pode-encerrar-acao-de-r155-bi
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/samarco-vale-e-bhp-assinam-acordo-que-pode-encerrar-acao-de-r155-bi
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/samarco-vale-e-bhp-assinam-acordo-que-pode-encerrar-acao-de-r155-bi
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-firma-acordo-preliminar-com-samarco-vale-e-bhp-billiton-no-valor-de-r-2-2-bilhoes
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-firma-acordo-preliminar-com-samarco-vale-e-bhp-billiton-no-valor-de-r-2-2-bilhoes
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-firma-acordo-preliminar-com-samarco-vale-e-bhp-billiton-no-valor-de-r-2-2-bilhoes
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-firma-acordo-preliminar-com-samarco-vale-e-bhp-billiton-no-valor-de-r-2-2-bilhoes
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,bhp-billiton-e-vale-chegam-a-acordo-sobre-acidente-da-samarco-em-mariana,70001633961
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,bhp-billiton-e-vale-chegam-a-acordo-sobre-acidente-da-samarco-em-mariana,70001633961
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,bhp-billiton-e-vale-chegam-a-acordo-sobre-acidente-da-samarco-em-mariana,70001633961
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/empreendedores-conhecem-o-mapa-do-vale-do-pinhao-e-discutem-ideias/40969
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/empreendedores-conhecem-o-mapa-do-vale-do-pinhao-e-discutem-ideias/40969
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/empreendedores-conhecem-o-mapa-do-vale-do-pinhao-e-discutem-ideias/40969
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OUTRAS NOTÍCIAS
Confira a seguir outras matérias em que os Institutos Lactec foram mencionados

13/12/2017 Embrapii (Facebook)

JOSÉ MARIO MORAES E SILVA
Em entrevista durante o 6º Encontro de Unidades Embrapii, 
realizado em outubro, José Mario Moraes e Silva, gerente 
da Divisão de Fomento e Inovação dos Institutos Lactec, co-
mentou sobre o modelo desburocratizado e facilitador para o 
desenvolvimento de novas tecnologias e inovação no país. O 
vídeo foi divulgado na página da Embrapii no Facebook em 
dezembro.

12/12/2017 Complexo Pequeno Príncipe

GRATIDÃO E FELICIDADE MARCAM 
A CONFRATERNIZAÇÃO DE 
NATAL DO PROGRAMA APPAM

A matéria sobre a confraternização do Programa de Apoio, 
Proteção e Assistência às Crianças e Adolescentes com 
Mielomeningocele do Complexo Pequeno Príncipe registra a 
participação dos Institutos Lactec, que, por meio da campa-
nha Natal Solidário, doou brinquedos para os pacientes aten-
didos pela instituição.

07/12/2017 Prefeitura Municipal de Curitiba

BOQUEIRÃO RECEBE O MUTIRÃO 
DA CIDADANIA. VEJA OBRAS E 
BENFEITORIAS FEITAS NA REGIÃO

Ao listar as obras e benfeitorias realizadas na região do bair-
ro Boqueirão, em Curitiba, a notícia divulgada pela prefeitura 
municipal menciona a parceria dos Institutos Lactec com em-
presários e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná para 
a implantação da Escola Sustentável Inteligente.

https://www.facebook.com/embrapii/videos/vb.1433726730201236/1972968802943690/
?type=2&theater
http://pequenoprincipe.org.br/noticia/gratidao-e-felicidade-marcam-confraternizacao-de-natal-do-programa-appam/
http://pequenoprincipe.org.br/noticia/gratidao-e-felicidade-marcam-confraternizacao-de-natal-do-programa-appam/
http://pequenoprincipe.org.br/noticia/gratidao-e-felicidade-marcam-confraternizacao-de-natal-do-programa-appam/
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/boqueirao-recebe-o-mutirao-da-cidadania-veja-obras-e-benfeitorias-feitas-na-regiao/44403
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/boqueirao-recebe-o-mutirao-da-cidadania-veja-obras-e-benfeitorias-feitas-na-regiao/44403
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/boqueirao-recebe-o-mutirao-da-cidadania-veja-obras-e-benfeitorias-feitas-na-regiao/44403
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07/12/2017 Portal SAE Brasil

MELHORES PAPERS DO 
CONGRESSO SAE 2017 SÃO 
DAS ÁREAS DE SIMULAÇÃO 
E POWERTRAIN
Anúncio dos melhores papers do Congresso SAE Brasil 2017, 
realizado em novembro. O pesquisador dos Institutos Lactec 
Luiz Carlos Daemme foi o vencedor do Prêmio SAE Brasil de 
Meio Ambiente, com o trabalho ‘Study of the energy efficien-
cy and greenhouse emissions from motorcycles powered by 
electric and internal combustion engines’.

06/12/2017 Revista da Instalação

LIVRO ABORDA EMISSÕES 
ACÚSTICAS
Publicação dirigida ao setor de instalações de gás, elétricas, 
eletromecânicas, hidrossanitárias, fotovoltaicas, entre ou-
tras, a Revista Potência também repercutiu o lançamento do 

livro ‘Emissão Acústica: Conceitos e Aplicações’, de autoria 
de pesquisadores dos Institutos Lactec e da Usina 

Elétrica a Gás de Araucária.

17/11/2017 IPD Eletron

ELETRÔNICA EMBARCADA E IOT 
SÃO OS TEMAS DOS PRÓXIMOS 
WORKSHOPS IPD ELETRON
Nota de divulgação de workshops promovidos pelo IPD Eletron. 
O pesquisador dos Institutos Lactec Lourival Lippmann Jr. foi 
o palestrante em evento com o tema ‘Eletrônica Embarcada 
com Conectividade’.

17/11/2017 Jornal da Instalação

CERTIFICAÇÃO DEFINITIVA 
PARA O LED
O Jornal da Instalação republicou parte da repor-
tagem da revista Lumière Electric sobre certifica-
ção de luminárias públicas com LED. Na matéria, 
o engenheiro eletricista Rodrigo Takeshi Ohno, 
coordenador do Laboratório de Luminotécnica, foi 
entrevistado pela jornalista Luciana Freitas, e a foto 
de um ensaio com luminária foi capa da publicação.

20/11/2017 CanalEnergia

PROJETO DA COELBA REDUZ 
TEMPO DE ATENDIMENTO EM 
OCORRÊNCIAS NA REDE ELÉTRICA
Reportagem do CanalEnergia fala sobre o sensor inteligente 
desenvolvido pelos Institutos Lactec para a Coelba para de-
tectar problemas na rede de energia. A matéria informa que já 
são mais de 400 conjuntos de sensores instalados na rede da 
concessionária, número que deve dobrar no primeiro semes-
tre de 2018, e que a tecnologia está disponível para outras 
empresas do setor.

http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/5056/Melhores-papers-do-Congresso-SAE-2017-s%C3%A3o-das-%C3%A1reas-de-simula%C3%A7%C3%A3o-e-powertrain
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/5056/Melhores-papers-do-Congresso-SAE-2017-s%C3%A3o-das-%C3%A1reas-de-simula%C3%A7%C3%A3o-e-powertrain
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/5056/Melhores-papers-do-Congresso-SAE-2017-s%C3%A3o-das-%C3%A1reas-de-simula%C3%A7%C3%A3o-e-powertrain
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/5056/Melhores-papers-do-Congresso-SAE-2017-s%C3%A3o-das-%C3%A1reas-de-simula%C3%A7%C3%A3o-e-powertrain
http://www.revistadainstalacao.com.br/noticias/ultimas-noticias/item/1923-livro-aborda-emissoes-acusticas.html
http://www.revistadainstalacao.com.br/noticias/ultimas-noticias/item/1923-livro-aborda-emissoes-acusticas.html
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/528-eletronica-embarcada-e-iot-sao-os-temas-dos-proximos-workshops-ipd-eletron
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/528-eletronica-embarcada-e-iot-sao-os-temas-dos-proximos-workshops-ipd-eletron
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/528-eletronica-embarcada-e-iot-sao-os-temas-dos-proximos-workshops-ipd-eletron
http://www.jornaldainstalacao.com.br/index.php?id_secao=1&noticia=13262
http://www.jornaldainstalacao.com.br/index.php?id_secao=1&noticia=13262
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53041784/projeto-da-coelba-reduz-tempo-de-atendimento-em-ocorrencias-na-rede-eletrica
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53041784/projeto-da-coelba-reduz-tempo-de-atendimento-em-ocorrencias-na-rede-eletrica
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53041784/projeto-da-coelba-reduz-tempo-de-atendimento-em-ocorrencias-na-rede-eletrica
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05/11/2017 Deutsche Welle

EXTENSÃO DA TRAGÉDIA DE 
MARIANA SEGUE DESCONHECIDA

Reportagem do portal de notícias alemão Deutsche Welle 
aborda, dois anos depois, as consequências do rompimento 
da barragem de Fundão, em Mariana (MG). Em entrevista, a 
promotora do Ministério Público de Minas Gerais Andressa 
Lanchotti, da força-tarefa criada para o caso, explica que os 
Institutos Lactec são a instituição responsável pelo diagnósti-
co do dano ambiental, que apontará as medidas necessárias 
para recuperação e os danos não mitigáveis. Ela ressalta ain-
da que o resultado do trabalho é independente.

27/10/2017 Talk Comunicação

É PRECISO INOVAR, MAS 
QUEM PAGA POR ISSO?
Registro da reunião promovida do WTC Business Club Curitiba 
no Four Points by Sheraton em outubro. O texto relata que 
o diretor de Operações Tecnológicas dos Institutos Lactec, 
Lauro Elias Neto, apresentou os principais caminhos que po-
dem ser seguidos por empreendedores para se beneficiar dos 
instrumentos de fomento.

23/10/2017 Mirian Gasparin

BENEFÍCIOS DA INOVAÇÃO 
ABERTA E DAS STARTUPS PARA 
A ESTRATÉGIA DAS EMPRESAS 
SERÃO DEBATIDOS NESTA 
QUINTA-FEIRA EM CURITIBA PELO 
WTC SUL BUSINESS CLUB
Notícia publicada no site da jornalista Mirian Gasparin divulga 
evento promovido pelo WTC Sul Business Club, do qual par-
ticiparia o diretor de Operações Tecnológicas dos Institutos 
Lactec, Lauro Elias Neto, com a palestra ‘Benefícios da inova-
ção aberta para a estratégia das empresas’.

23/10/2017 Talk Comunicação

EM DEBATE, INOVAÇÃO 
ABERTA E STARTUPS NA 
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Nota de divulgação de evento promovido pelo WTC Sul 
Business Club, do qual participaria o diretor de Operações 
Tecnológicas dos Institutos Lactec, Lauro Elias Neto, com a 
palestra ‘Benefícios da inovação aberta para a estratégia das 
empresas’.

10/10/2017 Prefeitura de Curitiba

CURITIBA É OFICIALIZADA COMO 
SEDE DA SMART CITY EXPO 2018

Notícia sobre a oficialização de Curitiba como sede da Smart 
City Expo 2018, que será realizado pela primeira vez no Brasil. 
O texto registra a participação dos Institutos Lactec na ceri-
mônia de anúncio do fato.

http://www.dw.com/pt-br/extens%C3%A3o-da-trag%C3%A9dia-de-mariana-segue-desconhecida/a-41214541
http://www.dw.com/pt-br/extens%C3%A3o-da-trag%C3%A9dia-de-mariana-segue-desconhecida/a-41214541
http://talkcomunicacao.com.br/noticias_detail.php?id=7444
http://talkcomunicacao.com.br/noticias_detail.php?id=7444
http://miriangasparin.com.br/2017/10/beneficios-da-inovacao-aberta-e-das-startups-para-a-estrategia-das-empresas-serao-debatidos-nesta-quinta-feira-em-curitiba-pelo-wtc-sul-business-club/#more-47076
http://miriangasparin.com.br/2017/10/beneficios-da-inovacao-aberta-e-das-startups-para-a-estrategia-das-empresas-serao-debatidos-nesta-quinta-feira-em-curitiba-pelo-wtc-sul-business-club/#more-47076
http://miriangasparin.com.br/2017/10/beneficios-da-inovacao-aberta-e-das-startups-para-a-estrategia-das-empresas-serao-debatidos-nesta-quinta-feira-em-curitiba-pelo-wtc-sul-business-club/#more-47076
http://miriangasparin.com.br/2017/10/beneficios-da-inovacao-aberta-e-das-startups-para-a-estrategia-das-empresas-serao-debatidos-nesta-quinta-feira-em-curitiba-pelo-wtc-sul-business-club/#more-47076
http://miriangasparin.com.br/2017/10/beneficios-da-inovacao-aberta-e-das-startups-para-a-estrategia-das-empresas-serao-debatidos-nesta-quinta-feira-em-curitiba-pelo-wtc-sul-business-club/#more-47076
http://miriangasparin.com.br/2017/10/beneficios-da-inovacao-aberta-e-das-startups-para-a-estrategia-das-empresas-serao-debatidos-nesta-quinta-feira-em-curitiba-pelo-wtc-sul-business-club/#more-47076
http://talkcomunicacao.com.br/noticias_detail.php?id=7435
http://talkcomunicacao.com.br/noticias_detail.php?id=7435
http://talkcomunicacao.com.br/noticias_detail.php?id=7435
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-e-oficializada-como-sede-da-smart-city-expo-2018/43731
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-e-oficializada-como-sede-da-smart-city-expo-2018/43731
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01/09/2017 IEP

ACONTECEU – VISITA DO 
DIRETOR PRESIDENTE DR. LUIZ 
FERNANDO VIANNA DO LACTEC

Nota divulgada no portal do Instituto de Engenharia do Paraná 
(IEP) registra a visita do diretor presidente dos Institutos 
Lactec, Luiz Fernando Vianna. Vianna reuniu-se com o presi-
dente do IEP, José Rodolfo de Lacerda, para tratar dos deta-
lhes de eventos realizados em conjunto, como a 23ª Semana 
da Engenharia, realizada pela entidade no mês de dezembro.

01/09/2017 Portal O Setor Elétrico

INSTITUTOS LACTEC SÃO 
ACREDITADOS PARA ENSAIOS EM 
LUMINÁRIAS PÚBLICAS COM LED
A extensão do escopo de acreditação dos Institutos Lactec 
para ensaios com luminárias públicas com LED foi notícia em 
diversos veículos de imprensa, como o Jornal da Instalação, o 
CanalEnergia, o portal LightingNow, o IPD Eletron e o site da 
revista O Setor Elétrico.

01/10/2017 Pesquisa Fapesp

RISCO PARTILHADO
Matéria aborda modelo adotado pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) para financiamento 
e cooperação em projetos de pesquisa de empresas, mencio-
nando repasse de R$ 1 milhão feito aos Institutos Lactec, que 
é unidade Embrapii, em 2014.

04/09/2017 O Popular do Paraná

POPULAÇÃO PODE ACOMPANHAR 
A MEDIÇÃO EM TEMPO REAL
Reportagem do jornal de Araucária, região metropolitana de 
Curitiba, informa sobre o monitoramento da qualidade do ar 
no município. A matéria menciona o convênio que o Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP) mantinha com os Institutos Lactec 
para a realização do serviço e informa que a parceria deve 
ser retomada.

31/08/2017 Impressão Digital 126

SMART CITIES: SALVADOR IMPLANTA 
INICIATIVAS COM INTERNET 
DAS COISAS, MAS PROJETOS 
NÃO SÃO INTEGRADOS

Reportagem sobre iniciativas na área de internet das coi-
sas em Salvador menciona, entre os exemplos de soluções 
já utilizadas, sensor inteligente desenvolvido pelos Institutos 
Lactec e pela Tecsys em projeto de P&D para a Coelba.

http://iep.org.br/iep/aconteceu-visita-do-diretor-presidente-dr-luiz-fernando-vianna-do-lactec/
http://iep.org.br/iep/aconteceu-visita-do-diretor-presidente-dr-luiz-fernando-vianna-do-lactec/
http://iep.org.br/iep/aconteceu-visita-do-diretor-presidente-dr-luiz-fernando-vianna-do-lactec/
https://www.osetoreletrico.com.br/institutos-lactec-sao-acreditados-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led/
https://www.osetoreletrico.com.br/institutos-lactec-sao-acreditados-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led/
https://www.osetoreletrico.com.br/institutos-lactec-sao-acreditados-para-ensaios-em-luminarias-publicas-com-led/
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2017/10/036-040_embrapii_260.pdf
http://www.opopularpr.com.br/noticias/geral/populacao-pode-acompanhar-a-medicao-em-tempo-real/
http://www.opopularpr.com.br/noticias/geral/populacao-pode-acompanhar-a-medicao-em-tempo-real/
http://impressaodigital126.com.br/?p=34035
http://impressaodigital126.com.br/?p=34035
http://impressaodigital126.com.br/?p=34035
http://impressaodigital126.com.br/?p=34035
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08/08/2017 Cosern

COSERN DESENVOLVE 
EQUIPAMENTO PARA AFERIR 
MEDIDORES EM CAMPO SEM 
INTERROMPER FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DOS CLIENTES
Exposto no IX Congresso de Inovação Tecnológica em Energia 
Elétrica (Citenel), o equipamento desenvolvido em parceria 
com os Institutos Lactec permite aferir medidores em campo 
sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia 
elétrica. A notícia foi divulgada pela concessionária de energia 
e replicada em diversos veículos de comunicação locais.

07/08/2017 Salvador Notícias

IX CONGRESSO DE 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
EM ENERGIA ELÉTRICA
Notícia sobre o IX Congresso de Inovação Tecnológica em 
Energia Elétrica (Citenel), realizado em João Pessoa, fala so-
bre equipamentos da Coelba que seriam expostos no evento, 
entre eles o braço robótico para poda de árvores e o sen-
sor inteligente desenvolvidos em parceria com os Institutos 
Lactec.

03/08/2017 Coelba

BRAÇO ROBÓTICO PARA 
PODA DE ÁRVORES E SENSOR 
INTELIGENTE DE CURTO 
CIRCUITO SÃO APRESENTADOS 
EM CONGRESSO NA PARAÍBA
Apresentados no IX Congresso de Inovação Tecnológica em 
Energia Elétrica (Citenel), o braço robótico para poda de ár-
vores e o sensor inteligente desenvolvidos em parceria en-
tre os Institutos Lactec e a Coelba foram notícia em diversos 
veículos de comunicação a partir de matéria divulgada pela 
concessionária.

01/08/2017 Revista Abinee

APOIO À INOVAÇÃO
Cobertura dos eventos Abinee TEC 2017 e 29ª Feira 
Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e 
Automação (FIEE) registra a participação dos Institutos 
Lactec no estande do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da 
Informação (IPD Eletron).

11/08/2017 IEP

ACONTECEU – REUNIÃO SOBRE A 
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CURSO 
DE MESTRADO – IEP E LACTEC
Nota divulgada no portal do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) regis-
tra a reunião para definição da nova turma do Mestrado Profissional em 
Desenvolvimento de Tecnologia, ofertado pelos Institutos Lactec em parceria 
com o IEP. Representando os Institutos Lactec, participaram do encontro o en-
tão diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Alessandro Zimmer, e o gerente do 
Departamento de Gestão Tecnológica, Ricardo Salton Rosek.

http://www.cosern.com.br/Noticias/Pages/Tecnologia-Cosern-desenvolve-equipamento-para-aferir-medidores-em-campo-sem-interromper-fornecimento-de-energia-el0825-559.aspx
http://www.cosern.com.br/Noticias/Pages/Tecnologia-Cosern-desenvolve-equipamento-para-aferir-medidores-em-campo-sem-interromper-fornecimento-de-energia-el0825-559.aspx
http://www.cosern.com.br/Noticias/Pages/Tecnologia-Cosern-desenvolve-equipamento-para-aferir-medidores-em-campo-sem-interromper-fornecimento-de-energia-el0825-559.aspx
http://www.cosern.com.br/Noticias/Pages/Tecnologia-Cosern-desenvolve-equipamento-para-aferir-medidores-em-campo-sem-interromper-fornecimento-de-energia-el0825-559.aspx
http://www.cosern.com.br/Noticias/Pages/Tecnologia-Cosern-desenvolve-equipamento-para-aferir-medidores-em-campo-sem-interromper-fornecimento-de-energia-el0825-559.aspx
http://www.salvadornoticias.com/2017/08/x-congresso-de-inovacao-tecnologica-em.html
http://www.salvadornoticias.com/2017/08/x-congresso-de-inovacao-tecnologica-em.html
http://www.salvadornoticias.com/2017/08/x-congresso-de-inovacao-tecnologica-em.html
http://www.coelba.com.br/Noticias/Pages/Bra%C3%A7o-Rob%C3%B3tico-para-poda-de-%C3%A1rvores-e-Sensor-Inteligente-de-curto-circuito-s%C3%A3o-apresentados-em-Congresso-na-Para%C3%ADba.aspx
http://www.coelba.com.br/Noticias/Pages/Bra%C3%A7o-Rob%C3%B3tico-para-poda-de-%C3%A1rvores-e-Sensor-Inteligente-de-curto-circuito-s%C3%A3o-apresentados-em-Congresso-na-Para%C3%ADba.aspx
http://www.coelba.com.br/Noticias/Pages/Bra%C3%A7o-Rob%C3%B3tico-para-poda-de-%C3%A1rvores-e-Sensor-Inteligente-de-curto-circuito-s%C3%A3o-apresentados-em-Congresso-na-Para%C3%ADba.aspx
http://www.coelba.com.br/Noticias/Pages/Bra%C3%A7o-Rob%C3%B3tico-para-poda-de-%C3%A1rvores-e-Sensor-Inteligente-de-curto-circuito-s%C3%A3o-apresentados-em-Congresso-na-Para%C3%ADba.aspx
http://www.coelba.com.br/Noticias/Pages/Bra%C3%A7o-Rob%C3%B3tico-para-poda-de-%C3%A1rvores-e-Sensor-Inteligente-de-curto-circuito-s%C3%A3o-apresentados-em-Congresso-na-Para%C3%ADba.aspx
http://iep.org.br/iep/aconteceu-reuniao-sobre-a-abertura-das-inscricoes-do-curso-de-mestrado-iep-e-lactec/
http://iep.org.br/iep/aconteceu-reuniao-sobre-a-abertura-das-inscricoes-do-curso-de-mestrado-iep-e-lactec/
http://iep.org.br/iep/aconteceu-reuniao-sobre-a-abertura-das-inscricoes-do-curso-de-mestrado-iep-e-lactec/
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26/07/2017 Agência de Notícias do Paraná

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA 
CONFERÊNCIA SOBRE 
ENERGIA INTELIGENTE

A matéria divulga o evento promovido pelo projeto Smart 
Energy Paraná e menciona os Institutos Lactec entre seus 
apoiadores.

25/07/2017 Prefeitura de Curitiba

CURITIBA 2035: GRECA DEFENDE 
INTEGRAÇÃO METROPOLITANA

Registro do segundo painel para definir os objetivos do 
Projeto Curitiba 2035, promovido por Comunitas, Fiep, 
Instituto Arapyaú e Prefeitura de Curitiba. O projeto envolve 
representantes de toda a sociedade para pensar as diretrizes 
de desenvolvimento da cidade nos próximos 20 anos. Entre 
os participantes estava o então diretor de Desenvolvimento 
Tecnológico dos Institutos Lactec, Alessandro Zimmer.

17/07/2017 EVQV

REESTRUTURADA, FIEE TRAZ 
NOVO SETOR DEDICADO A 
ENERGIA E DEVE REUNIR 40 MIL 
PROFISSIONAIS DO SETOR
A nota menciona a participação dos Institutos Lactec no es-
tande do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação 
(IPD Eletron) na 29ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, 
Eletrônica, Energia e Automação (FIEE).

26/07/2017 Agência Abipti

PROJETOS DE INOVAÇÃO 
RECEBERÃO APOIO 
FINANCEIRO DOS GOVERNOS 
BRASILEIRO E BRITÂNICO
Sete projetos de inovação foram selecionados pelo edital de 
Projetos de Cooperação Brasil-Reino Unido em edital lança-
do pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC) e pelo Innovate UK, agência de inovação do Reino 
Unido. Os projetos aprovados serão desenvolvidos em par-
ceria com unidades Embrapii, entre elas os Institutos Lactec.

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=94767
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=94767
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=94767
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-2035-greca-defende-integracao-metropolitana/42856
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-2035-greca-defende-integracao-metropolitana/42856
http://evqv.blog.br/ReleaseShow.aspx?title=reestruturada-fiee-traz-novo-setor-dedicado-a-energia-e-deve-reunir-40-mil-profissionais-do-setor&releaseId=144115&partnerid=114&
http://evqv.blog.br/ReleaseShow.aspx?title=reestruturada-fiee-traz-novo-setor-dedicado-a-energia-e-deve-reunir-40-mil-profissionais-do-setor&releaseId=144115&partnerid=114&
http://evqv.blog.br/ReleaseShow.aspx?title=reestruturada-fiee-traz-novo-setor-dedicado-a-energia-e-deve-reunir-40-mil-profissionais-do-setor&releaseId=144115&partnerid=114&
http://evqv.blog.br/ReleaseShow.aspx?title=reestruturada-fiee-traz-novo-setor-dedicado-a-energia-e-deve-reunir-40-mil-profissionais-do-setor&releaseId=144115&partnerid=114&
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11015%3Aprojetos-de-inovacao-receberao-apoio-financeiro-dos-governos-brasileiro-e-britanico&catid=1%3Alatest-news&Itemid=213
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11015%3Aprojetos-de-inovacao-receberao-apoio-financeiro-dos-governos-brasileiro-e-britanico&catid=1%3Alatest-news&Itemid=213
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11015%3Aprojetos-de-inovacao-receberao-apoio-financeiro-dos-governos-brasileiro-e-britanico&catid=1%3Alatest-news&Itemid=213
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11015%3Aprojetos-de-inovacao-receberao-apoio-financeiro-dos-governos-brasileiro-e-britanico&catid=1%3Alatest-news&Itemid=213
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13/07/2017 Ministério Público Federal

DESASTRE DE MARIANA: MPF 
REALIZA WORKSHOP COM 
EMPRESAS CONTRATADAS PARA 
AVALIAR IMPACTOS AMBIENTAIS

Matéria do Ministério Público Federal noticia workshop reali-
zado pela força-tarefa que investiga o desastre causado pelo 
rompimento da barragem de Mariana (MG) com as empresas 
Ramboll e Institutos Lactec.

23/06/2017 Portal Fator Brasil

ELIPSE PROMOVE EVENTO 
SOBRE A LINGUAGEM PYTHON
O pesquisador dos Institutos Lactec João Paulo Saboia foi um 
dos quatro palestrantes do Python Day, realizado na Arena 
Digital PUCPR, em Curitiba. Em sua apresentação, ele citou 
alguns exemplos de aplicações desenvolvidas com Python 
nos Institutos Lactec.

19/06/2017 Agência de Notícias do Paraná

ABERTAS AS INSCRIÇÕES 
PARA EVENTO SOBRE GESTÃO 
DE BARRAGENS DE ÁGUA
O evento fez parte de uma atividade de cooperação investiga-
tiva entre instituições brasileiras e alemãs sobre mananciais 
em grandes reservatórios. Os Institutos Lactec fazem parte 
da cooperação internacional.

13/06/2017 Unibrasil

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
REALIZA VISITA TÉCNICA AO LACTEC

Alunos do terceiro período do curso de Engenharia Elétrica do 
Centro Universitário UniBrasil realizaram uma visita técnica 
ao Laboratório de Alta Tensão dos Institutos Lactec.

09/06/2017 Prefeitura de Curitiba

PESQUISADORES SUECOS 
VERIFICAM NÍVEIS DA POLUIÇÃO 
DO AR NA CIDADE

Matéria sobre o projeto ParCur, fruto de parceria entre insti-
tuições brasileiras e suecas, que estuda emissões de poluen-
tes em Curitiba e Região Metropolitana. Os Institutos Lactec 
são mencionados no texto por fazer parte do grupo.

06/06/2017 IPD Eletron

INSTITUTOS DE PESQUISA 
APRESENTAM PROJETOS DE 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA FIEE

A nota menciona a participação dos Institutos Lactec no es-
tande do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação 
(IPD Eletron) na 29ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, 
Eletrônica, Energia e Automação (FIEE).

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/desastre-de-mariana-mpf-realiza-workshop-com-empresas-contratadas-para-avaliar-impactos-ambientais-1
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/desastre-de-mariana-mpf-realiza-workshop-com-empresas-contratadas-para-avaliar-impactos-ambientais-1
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/desastre-de-mariana-mpf-realiza-workshop-com-empresas-contratadas-para-avaliar-impactos-ambientais-1
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/desastre-de-mariana-mpf-realiza-workshop-com-empresas-contratadas-para-avaliar-impactos-ambientais-1
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=344318
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=344318
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=94289
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=94289
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=94289
https://www.unibrasil.com.br/curso-de-engenharia-eletrica-realiza-visita-tecnica-ao-lactec/
https://www.unibrasil.com.br/curso-de-engenharia-eletrica-realiza-visita-tecnica-ao-lactec/
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/pesquisadores-suecos-verificam-niveis-da-poluicao-do-ar-na-cidade/42412
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/pesquisadores-suecos-verificam-niveis-da-poluicao-do-ar-na-cidade/42412
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/pesquisadores-suecos-verificam-niveis-da-poluicao-do-ar-na-cidade/42412
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/473-institutos-de-pesquisa-apresentam-projetosbrde-tecnologia-e-inovacao-na-fiee
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/473-institutos-de-pesquisa-apresentam-projetosbrde-tecnologia-e-inovacao-na-fiee
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/473-institutos-de-pesquisa-apresentam-projetosbrde-tecnologia-e-inovacao-na-fiee
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01/06/2017 SAE Brasil

VEÍCULOS ELÉTRICOS PAUTAM 
COLLOQUIUM SAE BRASIL 
EM VOLTA REDONDA

Matéria de divulgação do Colloquium SAE Brasil de 
Eletroeletrônica Embarcada & Mostra de Engenharia. Na pro-
gramação do evento, o pesquisador dos Institutos Lactec Felipe 
Heuer fez apresentação com o tema ‘Sistema Embarcado para 
Direção Assistida, Baseado em Geolocalização de Precisão’.

31/05/2017 ABC

SESSÃO CIENTÍFICA: UM PROJETO 
DE CIÊNCIA PARA O BRASIL

Matéria divulgada pelo portal da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC) sobre a sessão científica ‘Um Projeto de 
Ciência Para o Brasil’, realizada na Reunião Magna da ABC 
2017, no Museu do Amanhã. Acadêmico, Jorge Guimarães, 
diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (Embrapii) citou no evento instituições que 
atuam na área de engenharia e ciência da computação, entre 
elas os Institutos Lactec, ao falar da importância da pesquisa 
aplicada no Brasil.

29/05/2017 CanalTech

CARROS ELÉTRICOS DEVEM 
SER MAIORIA ATÉ 2030, 
APONTA PESQUISA
O pesquisador dos Institutos Lactec Danilo Carvalho de 
Gouveia é entrevistado para comentar resultado de pesquisa 
da Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) que mostrou 
que os veículos elétricos puros devem ocupar cerca de 75% 
do mercado nos próximos anos, sendo a grande maioria nas 
ruas até o ano de 2030. 

29/05/2017 Paranashop

CIEI&EXPO 2017 ABRE INSCRIÇÕES 
DE TRABALHOS CIENTÍFICOS COM 
FOCO EM ENERGIAS INTELIGENTES
A matéria divulga o evento promovido pelo projeto Smart 
Energy Paraná e menciona os Institutos Lactec entre seus 
apoiadores.

25/05/2017 FIEE

INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA APRESENTAM 
PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO NA FIEE
A nota menciona a participação dos Institutos Lactec no estande do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 
Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação (IPD Eletron) na 29ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, 
Energia e Automação (FIEE).

http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/4375/Ve%C3%ADculos-el%C3%A9tricos-pautam-colloquium-SAE-BRASIL-em-Volta-Redonda
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/4375/Ve%C3%ADculos-el%C3%A9tricos-pautam-colloquium-SAE-BRASIL-em-Volta-Redonda
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/4375/Ve%C3%ADculos-el%C3%A9tricos-pautam-colloquium-SAE-BRASIL-em-Volta-Redonda
http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=8525
http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=8525
https://canaltech.com.br/noticia/especializacoes/carros-eletricos-devem-ser-maioria-ate-2030-aponta-pesquisa-94462/
https://canaltech.com.br/noticia/especializacoes/carros-eletricos-devem-ser-maioria-ate-2030-aponta-pesquisa-94462/
https://canaltech.com.br/noticia/especializacoes/carros-eletricos-devem-ser-maioria-ate-2030-aponta-pesquisa-94462/
http://paranashop.com.br/2017/05/cieiexpo-2017-abre-inscricoes-de-trabalhos-cientificos-com-foco-em-energias-inteligentes/
http://paranashop.com.br/2017/05/cieiexpo-2017-abre-inscricoes-de-trabalhos-cientificos-com-foco-em-energias-inteligentes/
http://paranashop.com.br/2017/05/cieiexpo-2017-abre-inscricoes-de-trabalhos-cientificos-com-foco-em-energias-inteligentes/
http://www.fiee.com.br/pt-br/Multimidia/Releases-do-Evento/Institutos-de-Ciencia-e-Tecnologia-apresentam-projetos-de-pesquisa-e-inovacao-na-FIEE/
http://www.fiee.com.br/pt-br/Multimidia/Releases-do-Evento/Institutos-de-Ciencia-e-Tecnologia-apresentam-projetos-de-pesquisa-e-inovacao-na-FIEE/
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16/05/2017 Rádio CBN Belo Horizonte

JUSTIÇA FEDERAL PRORROGA 
POR MAIS 30 DIAS O PRAZO 
PARA SAMARCO E MPF DEFINIR O 
DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO
“[...] Na homologação do termo preliminar, só relembrando, 
Guilherme, duas empresas já tinham sido definidas para 
atuar em duas frentes: o Instituto Lactec, que é o Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvimento, com sede em Curitiba, no 
Paraná, que está responsável pelo diagnóstico socioambien-
tal; e a Ramboll Brasil Engenharia e Consultoria Ambiental, 
com sede em São Paulo, que está atuando no diagnóstico e 
monitoramento dos programas em andamento.”

16/05/2017 Paranashop

MERCADO DE ENERGIA 
EM DESTAQUE
A nota divulga o lançamento da segunda edição da revista 
Smart Energy, publicação do projeto Smart Energy Paraná, 
da qual os Institutos Lactec são apoiadores desde seu início.

12/05/2017 IPD Eletron

ELEITA NOVA DIRETORIA 
DO IPD ELETRON
Notícia sobre a eleição da diretoria executiva e conselho fiscal 
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 
Complexo Eletroeletrônico (IPD Eletron). No processo, o di-
retor presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
assumiu uma das vagas de conselheiro fiscal.

02-03-04/2017 Engenharia Automotiva e Aeroespacial

SAE BRASIL HOMENAGEIA 
PREMIADOS
Cobertura do evento que premiou os melhores trabalhos do 
Congresso SAE Brasil 2016, dentre os quais o pesquisador 
dos Institutos Lactec Luiz Carlos Daemme, autor do melhor 
paper do evento na categoria Nacional.

26/04/2017 Portal Abipti

ABERTOS OS TRABALHOS PARA 
2017 DA FRENTE PARLAMENTAR 
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
PESQUISA E INOVAÇÃO
A cobertura da reabertura dos trabalhos da Frente Parlamentar 
de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação destaca a parti-
cipação do presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando 
Vianna, que falou sobre o trabalho da Frente na defesa dos 
investimentos em pesquisa e inovação na condição de vice-
-presidente para a Região Sul da Associação Brasileira das 
Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti).

12/04/2017 Portal Abipti

ABIPTI DEBATE FINANCIAMENTO 
PARA IDEIAS INOVADORAS

A cobertura de workshop promovido pela Associação 
Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação 
(Abipti) e pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) fala 
sobre a mesa-redonda ‘Modelo de Financiamento à PD&I – O 
que deve mudar para que funcione plenamente?’, mediada 
pelo diretor presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando 
Vianna.

http://paranashop.com.br/2017/05/mercado-de-energia-em-destaque/
http://paranashop.com.br/2017/05/mercado-de-energia-em-destaque/
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/464-eleita-a-nova-diretoria-do-ipd-eletron
http://www.ipdeletron.org.br/Noticias/page/464-eleita-a-nova-diretoria-do-ipd-eletron
http://portal.abipti.org.br/abertos-os-trabalhos-para-2017-da-frente-parlamentar-de-ciencia-tecnologia-pesquisa-e-inovacao/
http://portal.abipti.org.br/abertos-os-trabalhos-para-2017-da-frente-parlamentar-de-ciencia-tecnologia-pesquisa-e-inovacao/
http://portal.abipti.org.br/abertos-os-trabalhos-para-2017-da-frente-parlamentar-de-ciencia-tecnologia-pesquisa-e-inovacao/
http://portal.abipti.org.br/abertos-os-trabalhos-para-2017-da-frente-parlamentar-de-ciencia-tecnologia-pesquisa-e-inovacao/
http://portal.abipti.org.br/abipti-debate-financiamento-para-ideias-inovadoras/
http://portal.abipti.org.br/abipti-debate-financiamento-para-ideias-inovadoras/
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07/04/2017 Portal do INT

WORKSHOP REDISCUTE PAPEL 
DOS INSTITUTOS DE PESQUISA
Na cobertura de evento promovido pelo Instituto de Tecnologia 
do Paraná (Tecpar), em conjunto com a Associação Brasileira 
das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti), 
o portal do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) fala sobre a 
participação de seu diretor em mesa-redonda sobre modelo 
de financiamento à PD&I, mediada pelo diretor presidente dos 
Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna.

29/03/2017 Prefeitura de Curitiba

IPPUC VOLTA TRAÇAR A CURITIBA 
DO FUTURO PELO MACRO E 
MICRO PLANEJAMENTOS

Os Institutos Lactec são citados entre as instituições de refe-
rência para o Vale do Pinhão, projeto do Instituto de Pesquisa 
Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) de desenvolver um 
Ecossistema de Inovação, a partir do Engenho da Inovação 
(antigo Moinho Rebouças), capitaneada pela Agência Curitiba 
de Desenvolvimento.

16/03/2017 Valor Econômico

HOMOLOGADA PARTE DE 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
SAMARCO E SÓCIAS COM MPF

Ao tratar da homologação de parte do termo de ajustamen-
to entre o Ministério Público Federal (MPF), Samarco, Vale e 
BHP, a matéria informa que, conforme o acordo, os Institutos 
Lactec seriam contratados para a realização do diagnóstico 
socioambiental dos danos causados pelo rompimento da bar-
ragem de Mariana (MG).

http://www.int.gov.br/component/content/article?id=8079
http://www.int.gov.br/component/content/article?id=8079
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/ippuc-volta-tracar-a-curitiba-do-futuro-pelo-macro-e-micro-planejamentos/41673
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/ippuc-volta-tracar-a-curitiba-do-futuro-pelo-macro-e-micro-planejamentos/41673
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/ippuc-volta-tracar-a-curitiba-do-futuro-pelo-macro-e-micro-planejamentos/41673
http://www.valor.com.br/empresas/4902456/homologada-parte-de-termo-de-ajustamento-de-samarco-e-socias-com-mpf
http://www.valor.com.br/empresas/4902456/homologada-parte-de-termo-de-ajustamento-de-samarco-e-socias-com-mpf
http://www.valor.com.br/empresas/4902456/homologada-parte-de-termo-de-ajustamento-de-samarco-e-socias-com-mpf
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16/03/2017 Jornal Extra

JUSTIÇA HOMOLOGA ACORDO 
ENTRE MP, SAMARCO, VALE E BHP

Ao tratar da homologação de parte do termo de ajustamen-
to entre o Ministério Público Federal (MPF), Samarco, Vale e 
BHP, a matéria informa que, conforme o acordo, os Institutos 
Lactec seriam contratados para a realização do diagnóstico 
socioambiental dos danos causados pelo rompimento da bar-
ragem de Mariana (MG).

14/03/2017 Embrapii

EMPRESÁRIOS VISITAM UNIDADES 
EMBRAPII E INSTITUTOS 
SENAI PELO BRASIL
A matéria relata o roteiro de visitas feito por um grupo de 50 
executivos às instalações de oito Institutos Senai de Inovação 
e unidades Embrapii, entre as quais os Institutos Lactec. A 
visita fez parte da 4ª edição do Programa de Imersão em 
Ecossistemas de Inovação, organizado pela Mobilização 
Empresarial pela Inovação.

07/03/2017 Portal SAE Brasil

SAE BRASIL HOMENAGEIA 
AUTORES DOS MELHORES 
PAPERS DO CONGRESSO SAE
A matéria fala sobre a homenagem recebida pelos autores 
dos melhores papers do Congresso SAE 2016, entre os quais 
se destacou Luiz Carlos Daemme, pesquisador dos Institutos 
Lactec, com o melhor trabalho na categoria Nacional.

20/02/2017 UTFPR

PREFEITURA MUNICIPAL 
E UTFPR ASSINARAM UM 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 
PARA DOAÇÃO DE TERRENO 
AO CÂMPUS PATO BRANCO
O prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, o reitor da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Luiz 
Alberto Pilatti e o diretor-geral do campus Pato Branco da 
UTFPR, Idemir Citadin, assinaram um protocolo de intenções 
para doação de um terreno do município para a universidade. 
No processo, o município renovou o comodato para manter 
estrutura dos Institutos Lactec junto ao campus.

4/02/2017 Diário do Sudoeste

GUTO E ZUCCHI BUSCAM MANTER 
ESTRUTURA DO LACTEC NA UTFPR
A matéria noticia encontro entre o prefeito de Pato Branco 
(PR), Augustinho Zucchi, com representantes dos Institutos 
Lactec e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná para 
discussão de comodato que mantém estrutura da instituição 
de pesquisa em um campus da universidade no município 
paranaense.

https://extra.globo.com/noticias/brasil/justica-homologa-acordo-entre-mp-samarco-vale-bhp-21074090.html
https://extra.globo.com/noticias/brasil/justica-homologa-acordo-entre-mp-samarco-vale-bhp-21074090.html
http://embrapii.org.br/empresarios-visitam-unidades-embrapii-e-institutos-senai-pelo-brasil/
http://embrapii.org.br/empresarios-visitam-unidades-embrapii-e-institutos-senai-pelo-brasil/
http://embrapii.org.br/empresarios-visitam-unidades-embrapii-e-institutos-senai-pelo-brasil/
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/4327/SAE-BRASIL-homenageia-autores-dos-melhores-papers-do-Congresso-SAE
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/4327/SAE-BRASIL-homenageia-autores-dos-melhores-papers-do-Congresso-SAE
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/4327/SAE-BRASIL-homenageia-autores-dos-melhores-papers-do-Congresso-SAE
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/assessorias/ascom/noticias/acervo/2017/fevereiro-1/destaque-1
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/assessorias/ascom/noticias/acervo/2017/fevereiro-1/destaque-1
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/assessorias/ascom/noticias/acervo/2017/fevereiro-1/destaque-1
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/assessorias/ascom/noticias/acervo/2017/fevereiro-1/destaque-1
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/assessorias/ascom/noticias/acervo/2017/fevereiro-1/destaque-1
http://www.diariodosudoeste.com.br/politica/2017/02/guto-e-zucchi-buscam-manter-estrutura-do-lactec-na-utfpr/2327404/?764
http://www.diariodosudoeste.com.br/politica/2017/02/guto-e-zucchi-buscam-manter-estrutura-do-lactec-na-utfpr/2327404/?764
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06/02/2017 Brasil de Fato

JUSTIÇA SUSPENDE PAGAMENTO 
DE R$ 1,2 BI PELA SAMARCO

A reportagem fala sobre a contratação dos Institutos Lactec 
para a realização do diagnóstico ambiental da região atingi-
da pelo desastre de Mariana ao tratar da decisão da Justiça 
Federal de suspender a decisão que obrigava a Samarco e 
suas acionistas a depositarem R$ 1,2 bilhão como garantia 
de ações de recuperação dos danos causados.

02/02/2017 Portal SAE Brasil

PREMIAÇÃO DOS MELHORES 
PAPERS DO CONGRESSO SAE 
2016 SERÁ 22 DE FEVEREIRO
A divulgação da cerimônia de premiação do Congresso SAE 
Brasil 2016, que seria realizada em fevereiro, menciona o 
pesquisador dos Institutos Lactec Luiz Carlos Daemme, cujo 
trabalho foi escolhido o melhor paper nacional apresentado 
no evento.

28/01/2017 Consultor Jurídico

JUIZ ADIA PRAZO PARA 
SAMARCO DEPOSITAR 1,2 
BILHÃO PARA REPARAÇÕES
A reportagem fala sobre a contratação dos Institutos Lactec 
para a realização do diagnóstico ambiental da região atingi-
da pelo desastre de Mariana ao tratar da decisão da Justiça 
Federal de suspender a decisão que obrigava a Samarco e 
suas acionistas a depositarem R$ 1,2 bilhão como garantia 
de ações de recuperação dos danos causados.

10/02/2017 PTI

WORKSHOP NO PTI 
APRESENTA CÉLULAS SOLARES 
POLIMÉRICAS: SOLUÇÃO 
AVANÇADA PARA O PROBLEMA 
ENERGÉTICO DO MUNDO
Workshop sobre células solares poliméricas no Parque 
Tecnológico de Itaipu foi organizado em parceria com os 
Institutos Lactec, representados no evento pela pesquisa-
dora Marilda Munaro. Na nota de divulgação, o gerente do 
Departamento de Eletricidade e Materiais dos Institutos 
Lactec, Alexandre Rasi Aoki, fala sobre as vantagens da 
tecnologia.

https://www.brasildefato.com.br/2017/02/06/justica-suspende-pagamento-de-rdollar-12-bi-pela-samarco/
https://www.brasildefato.com.br/2017/02/06/justica-suspende-pagamento-de-rdollar-12-bi-pela-samarco/
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/4295/Premia%C3%A7%C3%A3o-dos-melhores-papers-do-Congresso-SAE-2016-ser%C3%A1-22-de-fevereiro
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/4295/Premia%C3%A7%C3%A3o-dos-melhores-papers-do-Congresso-SAE-2016-ser%C3%A1-22-de-fevereiro
http://portal.saebrasil.org.br/noticia/noticia-sae-brasil/Post/4295/Premia%C3%A7%C3%A3o-dos-melhores-papers-do-Congresso-SAE-2016-ser%C3%A1-22-de-fevereiro
http://www.conjur.com.br/2017-jan-28/juiz-adia-prazo-samarco-depositar-12-bilhao-reparacoes
http://www.conjur.com.br/2017-jan-28/juiz-adia-prazo-samarco-depositar-12-bilhao-reparacoes
http://www.conjur.com.br/2017-jan-28/juiz-adia-prazo-samarco-depositar-12-bilhao-reparacoes
https://www.pti.org.br/pt-br/content/workshop-no-pti-apresenta-c%C3%A9lulas-solares-polim%C3%A9ricas-solu%C3%A7%C3%A3o-avan%C3%A7ada-para-o-problema-0
https://www.pti.org.br/pt-br/content/workshop-no-pti-apresenta-c%C3%A9lulas-solares-polim%C3%A9ricas-solu%C3%A7%C3%A3o-avan%C3%A7ada-para-o-problema-0
https://www.pti.org.br/pt-br/content/workshop-no-pti-apresenta-c%C3%A9lulas-solares-polim%C3%A9ricas-solu%C3%A7%C3%A3o-avan%C3%A7ada-para-o-problema-0
https://www.pti.org.br/pt-br/content/workshop-no-pti-apresenta-c%C3%A9lulas-solares-polim%C3%A9ricas-solu%C3%A7%C3%A3o-avan%C3%A7ada-para-o-problema-0
https://www.pti.org.br/pt-br/content/workshop-no-pti-apresenta-c%C3%A9lulas-solares-polim%C3%A9ricas-solu%C3%A7%C3%A3o-avan%C3%A7ada-para-o-problema-0
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27/01/2017 BRDE

FINANCIAMENTO PARA 
QUEM QUER INOVAR
Ao falar sobre o Programa Inovacred, que financia empresas 
que querem investir na inovação de produtos, a notícia divul-
gada pelo BRDE menciona a parceria da empresa Smartgreen, 
de Curitiba, com os Institutos Lactec.

26/01/2017 Embrapii

EMBRAPII, MEI E SENAI ABREM 
INSCRIÇÕES PARA NOVA 
IMERSÃO EM INOVAÇÃO

A nota divulgava programa para aproximar empresas de ins-
titutos e centros de pesquisa de ponta no Brasil e no exterior, 
que incluiu visita aos laboratórios dos Institutos Lactec no dia 
8 de março.

20/01/2017 Consultor Jurídico

ACORDO ENTRE SAMARCO E 
MPF FREIA TERMO JÁ TRATADO 
COM AGU E ESTADOS

A reportagem fala sobre a contratação dos Institutos Lactec 
para a realização do diagnóstico ambiental da região atingi-
da pelo desastre de Mariana ao tratar da decisão da Justiça 
Federal de suspender a decisão que obrigava a Samarco e 
suas acionistas a depositarem R$ 1,2 bilhão como garantia 
de ações de recuperação dos danos causados.

http://www.brde.com.br/noticia/financiamento-para-quem-quer-inovar/
http://www.brde.com.br/noticia/financiamento-para-quem-quer-inovar/
http://embrapii.org.br/embrapii-mei-e-senai-abrem-inscricoes-para-nova-imersao-em-inovacao/
http://embrapii.org.br/embrapii-mei-e-senai-abrem-inscricoes-para-nova-imersao-em-inovacao/
http://embrapii.org.br/embrapii-mei-e-senai-abrem-inscricoes-para-nova-imersao-em-inovacao/
http://www.conjur.com.br/2017-jan-20/acordo-entre-samarco-mpf-freia-termo-tratado-agu-estados
http://www.conjur.com.br/2017-jan-20/acordo-entre-samarco-mpf-freia-termo-tratado-agu-estados
http://www.conjur.com.br/2017-jan-20/acordo-entre-samarco-mpf-freia-termo-tratado-agu-estados
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COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO

Por ser parte de uma instituição privada, que depende de 
uma inserção técnica assertiva no mercado, o Comitê Técnico 
Científico (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.

Em 2017, o CTC auxiliou as áreas técnicas com a tradução 
de cinco artigos para publicação em periódicos internacionais:

 � BTEX emissions from flex fuel motorcycles (Atmos-
pheric Pollution Research);

 � Internal attack by sulfates in cement pastes and mor-
tars dosed with different levels of pyrite (Journal of 
Building Pathology and Rehabilitation);

 � Multicriterial environmental analysis for alternative 
choice for electric power supply in remote areas (Im-
pact Assessment and Project Appraisal);

 � Evaluation of a natural insulating ester with h-BN, BN 
nanotube, and TiO2 nanoadditives (Transactions on 
Dielectrics and Electrical Insulation);

 � Particulate Matter Emissions From Flex Fuel Vehicles 
With Fuel Direct Injection (Elsevier).

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

O registro de patentes de modelos de utilidade, programas 
de computador e topografias de circuitos integrados compro-
va o potencial inovador dos Institutos Lactec. Em 2017, foram 
depositadas quatro novos pedidos de patente. Outros quatro 
pedidos depositados em anos anteriores foram concedidos.

REGISTROS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL DEPOSITADOS EM 2017

Tipo
Data do 
depósito

Titular

Modelo de utilidade 24/04/2017 Institutos Lactec

Programa de 
computador

26/07/2017
Institutos Lactec e 
Coelba

Programa de 
computador

26/07/2017
Institutos Lactec e 
Coelba

Programa de 
computador

26/07/2017
Institutos Lactec e 
Coelba

REGISTROS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL CONCEDIDOS EM 2017

Título Tipo
Data do 
depósito

Data da  
concessão

Titular

Sistema de localização remota da 
ruptura do isolamento dos cabos das 
redes subterrâneas ramificadas

Patente de invenção 23/02/2006 13/06/2017 Institutos Lactec

Chip do Boi
Registro de topografia 
de circuito integrado

21/12/2009 04/07/2017
Institutos Lactec, 
Microsistemas, Shira Invest 
e UTFPR

Sistema de detecção e comunicação 
de rompimento de condutor elétrico em 
redes de distribuição de energia elétrica

Patente de invenção 17/08/2005 15/08/2017 Institutos Lactec e CPFL

Sistema pessoal de controle de ruído 
acústico por interferência destrutiva

Modelo de utilidade 09/06/2004 14/11/2017 Institutos Lactec

Configuração aplicada a/em consultório 
odontológico portátil

Desenho industrial 09/03/2017 12/12/2017
Institutos Lactec e Dínamo 
Express Indústria e Comércio

TOTAL DE PEDIDOS DOS INSTITUTOS LACTEC*

Modelo de utilidade

47

5

9

12

Patentes de invenção

Programa de computador

Desenho industrial
* Valores acumulados até 2017. Não são considerados 
depósitos em nome de terceiros e foram excluídos os 

depósitos que tiveram arquivamento solicitado ao lon-
go dos anos devido à demora na análise dos pedidos



79

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017
Aprimoramento

A qualidade das pesquisas desenvolvidas pelos Institutos Lactec 
rendeu diversos prêmios e homenagens, entre reconhecimentos indi-
viduais e institucionais. Confira a seguir.

PRÊMIOS E HOMENAGENS

PRÊMIO SAE BRASIL DE 
MEIO AMBIENTE

O pesquisador da Divisão de Emissões Veiculares Luiz Carlos Daemme foi o 
vencedor do Prêmio SAE Brasil de Meio Ambiente 2017. A distinção, anunciada 
em dezembro, deve-se ao trabalho ‘Study of the energy efficiency and greenhouse 
emissions from motorcycles powered by electric and internal combustion engines’, 
apresentado no Congresso SAE Brasil 2017 e cujo autor principal é o pesquisador 
dos Institutos Lactec. O artigo apresenta um estudo sobre a eficiência energética 
e emissão de gases de efeito estufa em motociclos com motor a combustão e 
elétrico. Além de Daemme, são coautores o consultor dos Institutos Lactec Renato 
Penteado e os pesquisadores Marcelo Risso Errera, da UFPR; Sérgio M. Corrêa, da 
UERJ; e Paulo Smith Schneider, Bárbara Pacheco da Rocha e Bernardo dos Santos 
Piccoli, da UFRGS.

AMIGO DO RIO IGUAÇU
Em reconhecimento ao papel de destaque que a instituição desempenha 

no comitê de revitalização do Rio Iguaçu, os Institutos Lactec receberam troféu 
e diploma de ‘Amigo do Rio Iguaçu’. A distinção foi entregue pelo presidente da 
Paraná Metrologia e da Unilivre, Celso Kloss, ao diretor presidente dos Institutos 
Lactec, Luiz Fernando Vianna, durante cerimônia realizada na cidade de Foz do 
Iguaçu, em comemoração do Dia do Rio Iguaçu, celebrada no dia 17 de novem-
bro. Instituído para desenvolver políticas e ações para recuperação do rio em suas 
áreas mais críticas e manter a qualidade da água nos trechos onde ainda está 
preservado, o Grupo Gestor do Rio Iguaçu (GGRI) é composto por 11 entidades: 
Institutos Lactec, Sanepar, Copel, Instituto Águas Paraná, Instituto Ambiental do 
Paraná, além das secretarias estaduais do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, do 
Desenvolvimento Urbano, do Planejamento, da Agricultura e Abastecimento, Casa 
Civil e Vice-Governadoria.

MELHORES DO ANO 2017
No lançamento do Prêmio Melhores do Ano, na edição do dia 13 de dezembro, o 

Diário Indústria&Comércio, jornal de economia que completa 41 anos de circulação 
ininterrupta em Curitiba, listou os Institutos Lactec entre os premiados na categoria 
Ciência e Pesquisa. Conforme a notícia que acompanha o anúncio dos vencedores, 
o júri foi formado por jornalistas, articulistas e colunistas do veículo. A cerimônia de 
entrega do prêmio está prevista para março de 2018.
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PRÊMIO ABRACOPEL DE JORNALISMO
Uma série de artigos técnicos produzida por pesquisadores dos Institutos Lactec 

e publicada na ao longo de 2017 na revista O Setor Elétrico rendeu menção honrosa 
à instituição no 11º Prêmio Abracopel de Jornalismo. Promovida pela Associação 
Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), a pre-
miação reconhece trabalhos veiculados na imprensa que tratem da segurança em 
instalações elétricas. O trabalho dos Institutos Lactec, coordenado pelo pesquisa-
dor Mateus Duarte Teixeira, foi um dos quatro finalistas da categoria Artigo Técnico. 
Além de Mateus, participaram da produção dos artigos Alexandre Albarello Costa, 
Bruna Ventura Hoffman, Bruno A. T. Iamamura (UTFPR), Daniel dos Anjos Martins, 
Diogo Biasuz Dahlke, Diogo de Souza Prado, Edemir Luis Kowalski, Fábio Sester 
Retorta, Fernando Avelar Filho, Henry Salamanca, João A. V. Junior (UFPR), Juliana 
L. M. Iamamura (UFPR), Lucas Santos Borges, Luis R. A. Gamboa, Otavio Mitsuru 
Shiono, Pedro Augustho Biasuz Block, Ricardo Sholz, Roberto Aguiar e Victor Salvino 
Borges. O anúncio dos vencedores aconteceu no auditório da AES Eletropaulo, em 
Barueri (SP).

MELHORES TRABALHOS 
DO XXIV SNPTEE

Três trabalhos apresentados no XXIV Seminário Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE) que tiveram a participação de pesquisa-
dores dos Institutos Lactec foram considerados os melhores em suas respectivas 
categorias:

O artigo técnico ‘Videomonitoramento com reconhecimento automático de ima-
gens para suporte à operação de dispositivos em subestações’, apresentado por 
Lourival Lippman Jr. ficou em primeiro lugar no Grupo de Sistemas de Informação 
e Telecomunicação para Sistemas Elétricos. Além de Lourival, assinam o artigo os 
pesquisadores Bruno Marchesi, Rafael Wagner, Eliane Silva Custódio, Felipe Heuer, 
Dilmari Seidel, Fabio Andrey Salles e Cretan Pires De Oliveira, dos Institutos Lactec, 
Luis Gabriel R. Martini, da Copel, e Bogdan Tomoyuki Nassu, da UTFPR.

O trabalho ‘Estimação em tempo real de temperatura ao longo de linhas de 
transmissão utilizando sensores ópticos de temperatura distribuída (DTS)’, que teve 
como autor principal o pesquisador Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo, foi conside-
rado o melhor do Grupo de Linhas de Transmissão. Foram coautores os pesquisa-
dores dos Institutos Lactec Renatto Vaz Carvalho, Daniel de Andrade Ussuna, Kristie 
Kaminski Kuster e Vitoldo Swinka Filho, e Rafael Martins, da Copel.

Já o informe técnico intitulado ‘Limitador de VFTO para transformadores de 
potência’, apresentado pelo consultor Pablo Mourente Miguel, da empresa TgDelta, 
ficou em primeiro lugar no Grupo de Estudos de Transformadores, Reatores, 
Materiais e Tecnologias Emergentes. Entre os autores estão também os pesquisa-
dores dos Institutos Lactec José Arinos Teixeira Jr., Márcio Rot Sans e Celso Luiz 
de Lima Martins.
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SELO PROCEL DE ECONOMIA 
DE ENERGIA

Os Institutos Lactec receberam em outubro certificado comemorativo do 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) em reconhecimen-
to às ações desenvolvidas no âmbito da eficiência energética em equipamentos de 
iluminação. Concedido em outubro, o documento é referente ao ano de 2016. O 
certificado é concedido a instituições que contribuem com o programa, destinado 
a identificar, entre os equipamentos e eletrodomésticos à disposição no mercado, 
os mais eficientes e que consomem menos energia. Os Institutos Lactec integram 
a rede laboratorial de apoio ao programa do Selo Procel por meio do Laboratório de 
Luminotécnica, que realiza ensaios em lâmpadas e luminárias.

CAMPEÃS DA INOVAÇÃO
Os Institutos Lactec foram classificados como a quinta instituição mais ino-

vadora da Região Sul na categoria Ensino e Pesquisa em ranking elaborado pela 
revista Amanhã. O resultado da pesquisa ‘Campeãs da Inovação’ foi publicado na 
edição de setembro do periódico, que realiza o processo há 14 anos. Com o objetivo 
de comparar com mais precisão companhias de diferentes áreas, este ano a classi-
ficação foi feita de maneira distinta para duas categorias: empresas estatais e filan-
trópicas; e instituições de ensino e pesquisa, que não entram na listagem geral das 
50 empresas mais inovadoras. Nesta edição, a pesquisa também passou a adotar 
o Innovation Management Index, ferramenta da metodologia do Global Innovation 
Management Institute (Gimi) aplicada pelo IXL-Center, dos Estados Unidos. A ava-
liação é feita com base em um questionário enviado para as 500 maiores empresas 
do Sul e aberto também a companhias que não estão presentes no ranking por 
terem sede fora da região Sul, por meio da inscrição de suas unidades regionais. No 
documento, as instituições revelam como a companhia trabalhou aspectos como 
processos, estratégia e recursos voltados à inovação.

PRÊMIO IEL DE ESTÁGIO
Pelo terceiro ano consecutivo, os Institutos Lactec receberam o troféu de 

‘Empresa Destaque de Médio Porte’ na etapa regional do Prêmio IEL de Estágio 
2017. Voltada a instituições com 100 a 499 empregados, a categoria ‘Empresa 
Destaque de Médio Porte’ reconhece aquela que apresente as melhores práticas 
de estágio, dentre elas a gestão de contratos, atração, desenvolvimento e retenção 
de estagiários. Os Institutos Lactec já haviam ganhado o mesmo prêmio em 2011, 
2012, 2013, 2015 e 2016.

Na mesma premiação, o estudante de engenharia elétrica da Leandro Fontana 
Pires, estagiário da instituição, ficou com o segundo lugar na categoria ‘Estagiário 
Destaque’, que reconhece os estudantes que se destacam em sua experiência du-
rante o estágio. Pires é estagiário da Divisão de Sistemas Elétricos desde janeiro de 
2016, supervisionado pelo pesquisador Edemir Luiz Kowalski, e desenvolve ativida-
des relacionadas a projetos de P&D da divisão.
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PRÊMIO PINHÃO DE OURO
Um artigo produzido pelo consultor dos Institutos Lactec Renato Penteado jun-

tamente com Marconi Magalhães, da Telefônica, ficou com o primeiro lugar na ca-
tegoria Trabalhos Acadêmicos do Prêmio Pinhão de Ouro, entregue pelo PMI Paraná 
Chapter no XII Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança (CBGPL). O 
trabalho, intitulado ‘Proposta de um processo para o gerenciamento de riscos em 
projetos de inovação tecnológica’, é resultado da composição de padrões de ge-
renciamento de projetos utilizados por diversas organizações e de experiências 
vividas no departamento de tecnologia da operadora em que Magalhães trabalha. 
Organizado pelo PMI Paraná Chapter, o XII CBGPL é considerado o maior evento do 
país em gestão, projetos e liderança e reuniu cerca de 1,2 mil participantes no mês 
de junho no Expo Unimed, em Curitiba.

MELHORES TRABALHOS 
DO XXV SIMEA

A apresentação de Fabiola Dayane Netto, pesquisadora da Divisão de Emissões 
Veiculares dos Institutos Lactec, recebeu menção honrosa no XXV Simpósio 
Internacional de Engenharia Automotiva (Simea), principal simpósio da área auto-
motiva no país, realizado em setembro. Além de Fabiola, são coautores do trabalho, 
intitulado ‘Formação de ozônio troposférico: uma revisão da literatura’, os pesquisa-
dores dos Institutos Lactec Luiz Carlos Daemme, Renato de Arruda Penteado Neto, 
Victor de Cerjat Beltrão e Vinícius Corcini Batista da Silva, além de Sergio Machado 
Corrêa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na pesquisa, os autores fize-
ram uma revisão da literatura que trata da formação de ozônio troposférico a partir 
de emissões veiculares tanto em âmbito nacional quanto internacional. Além de 
pesquisadora dos Institutos Lactec, Fabiola também é aluna do programa de mes-
trado profissional da instituição, no qual tem como tema de pesquisa os efeitos do 
aumento do teor de biodiesel no diesel combustível na formação de ozônio.
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MELHORES TRABALHOS DO XVII ERIAC
Um trabalho desenvolvido por pesquisadores dos Institutos Lactec e da Cemig 

foi premiado no XVII Encontro Regional Ibero-Americano do Cigré (ERIAC), realiza-
do de 21 a 25 de maio em Ciudad del Este, no Paraguai. Com autoria de Joseane 
Valente Gulmine e Luciane Tulio, da Divisão de Sistemas Elétricos dos Institutos 
Lactec, o trabalho, intitulado ‘Determinação do índice de estabilidade a oxidação 
(OSI) de óleos vegetais isolantes em uso, para avaliar sua vida útil’ ficou em pri-
meiro lugar no grupo D1 (Materiais e Técnicas de Ensaios Emergentes) do even-
to. A apresentação, feita por Joseane, faz parte do projeto de P&D ‘Avaliação da 
Estabilidade à Oxidação de Fluidos Isolantes à Base de Ésteres Naturais (Óleos 
Vegetais Isolantes) Novos e em Uso’.

HOMENAGEM INSTITUTO 
ACP PARA INOVAÇÃO

Pelo trabalho desenvolvido em prol da inovação, os Institutos Lactec recebe-
ram uma placa de homenagem do Instituto ACP para Inovação. O reconhecimento 
foi concedido ao diretor presidente da instituição, Luiz Fernando Vianna, durante 
reunião para a qual foi convidado a falar sobre as soluções inovadoras desenvol-
vidas pela instituição que preside. Participaram do encontro representantes da 
Associação Comercial do Paraná (ACP), da Agência Curitiba de Desenvolvimento e 
Inovação, da Agência Fomento Paraná, da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná, do Instituto de Engenharia do Paraná, do Instituto de Tecnologia do Paraná, 
da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
entre outras entidades. O Instituto ACP para Inovação tem por finalidade apresen-
tar estudos, propostas e manifestações sobre o tema inovação, atuando como um 
fórum de apoio a tendências inovadoras e incentivando a cultura da inovação no 
estado.

MELHOR PAPER NACIONAL DO 
CONGRESSO SAE BRASIL*

Um trabalho desenvolvido por pesquisadores dos Institutos Lactec em parceria 
com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj) e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi eleito 
o melhor paper nacional apresentado no Congresso SAE Brasil 2016, realizado em 
outubro do ano passado. A entrega do prêmio ocorreu em fevereiro de 2017, em 
cerimônia realizada em São Paulo. A pesquisa apresentou resultados da influência 
do teor de enxofre na gasolina sobre as emissões, tanto de compostos regulamen-
tados como de não regulamentados. São autores do trabalho Luiz Carlos Daemme e 
Renato Penteado, dos Institutos Lactec, Marcelo Errera, da UFPR, Sergio Machado 
e Fátima Zotin, da UERJ, e André Forcetto, da Cetesb.

*Prêmio anunciado em 2016 e entregue em 2017
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EVENTOS

Em 2017, os Institutos Lactec estiveram presentes em mais de 90 eventos, 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 atividades diárias.
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IX CITENEL E V SEENEL
Os Institutos Lactec não passaram despercebidos no IX Congresso de Inovação 

Tecnológica em Energia Elétrica (Citenel) e V Seminário de Eficiência Energética no 
Setor Elétrico (Seenel), realizados simultaneamente no início de agosto no Centro de 
Convenções de João Pessoa, na Paraíba. Ao todo, 21 pessoas viajaram da capital 
paranaense até a paraibana para representar a instituição. Ainda na véspera do 
início do evento, na terça-feira (1º), foi organizado um happy hour para aproximação 
estratégica com clientes que estavam na cidade. A confraternização reuniu mais 
de 60 pessoas no W Restaurante, na capital paraibana. Foram 18 trabalhos de 
pesquisadores dos Institutos Lactec aprovados, dos quais sete para apresentação 
e os demais para os anais do evento. Além disso, 17 produtos desenvolvidos com a 
participação da instituição para Coelba, Copel, Cosern, EDP Escelsa e Light foram 
selecionados para uma exposição local. O Citenel e o Seenel são realizados a cada 
dois anos pela Agência Nacional de Energia Elétrica para que empresas de energia e 
instituições de P&D divulguem inovações tecnológicas desenvolvidas no âmbito dos 
programas regulados. A edição de 2017 foi organizada pela Energisa Distribuidora 
e teve como tema central ‘Inovação e Integração: Respostas Locais a Barreiras 
Globais’.

XII CBQEE
Bienal, a Conferência Brasileira sobre Qualidade de Energia Elétrica (CBQEE) 

chegou em 2017 à sua 12ª edição e pela primeira vez a Curitiba, onde foi realizada 
na sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. A organização ficou a 
cargo dos Institutos Lactec, da Universidade Federal do Paraná e da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. De 21 a 23 de agosto, passaram pelo evento mais 
de 250 participantes, que acompanharam 118 apresentações técnicas, 50 pôste-
res, além de mesas redondas, sessões plenárias e visitas técnicas aos laborató-
rios dos Institutos. Em assembleia da Sociedade Brasileira de Qualidade da Energia 
Elétrica (SBQEE) realizada durante o CBQEE, o engenheiro eletricista Mateus Duarte 
Teixeira, pesquisador dos Institutos Lactec e coordenador geral do evento, foi eleito 
presidente da entidade para o biênio 2017-2019.

Confira a seguir algumas das participações que merecem destaque:
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XXIV SNPTEE
A participação dos Institutos Lactec no XXIV Seminário Nacional de Produção 

e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE), realizada de 22 a 25 de outubro em 
Curitiba, foi outro sucesso. Ao longo da programação, 20 trabalhos que contam com 
a participação dos Institutos foram apresentados nas sessões técnicas – três deles 
foram premiados em seus grupos de estudo.

No estande da instituição, foi disponibilizado um totem com um jogo da memó-
ria, que atraiu a atenção dos visitantes. Já no estande logo em frente, uma parceria 
com a Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA), permitiu que pesquisadores dos 
Institutos Lactec apresentassem o sistema utilizado pela instituição para monitora-
mento de equipamentos e estruturas com técnicas de emissão acústica. O SNPTEE 
foi ainda palco do lançamento do livro ‘Emissão Acústica: Conceitos e Aplicações’, 
primeiro material em língua portuguesa sobre o tema (veja mais em ‘Projetos de 
P&D’). A obra, produzida pelos Institutos Lactec e UEGA, foi distribuída gratuita-
mente no evento.

Após o fim da programação do primeiro dia, os Institutos Lactec organizaram 
um happy hour para aproximação estratégica com clientes e parceiros participantes 
do evento. A confraternização foi realizada no TAJ Bar, no Batel, e contou com a 
participação de mais de 70 pessoas, entre representantes dos Institutos Lactec e 
convidados.

Dezesseis pessoas fizeram ainda uma visita técnica pelos laboratórios de cabos, 
alta tensão e materiais, no LAC, e de hidráulica e hidrologia, no Cehpar. Participaram 
representantes das empresas Adimarco, Cepel, Cosern, Energisa e KV Engenharia, 
além de pesquisadores e estudantes da Universidade Federal de Campina Grande, 
da Universidade de Passo Fundo e do Instituto Federal do Tocantins.

A instituição esteve representada também na presidência de sessões técnicas. 
O diretor presidente da instituição, Luiz Fernando Vianna, liderou a mesa do Grupo 
de Estudo de Aspectos Empresariais e Gestão Corporativa. Jefferson Chapieski, ge-
rente do Departamento de Eletrônica e TI, presidiu as sessões do Grupo de Estudo 
de Eficiência Energética e da Gestão da Inovação Tecnológica. Já Tânia Lúcia Graf 
de Miranda, gerente do Departamento de Recursos Ambientais, foi presidente de 
mesa do Grupo de Impactos Ambientais.

O gerente do Departamento Comercial dos Institutos Lactec, Carlos Eduardo 
Ribas, participou de um painel do Grupo de Eficiência Energética e da Gestão da 
Inovação Tecnológica, que teve como tema ‘Regulação da lei 9991/2000 pela Aneel 
– prós e contras’.

FÓRUM ABINEE TEC 2017 E 29ª FIEE
No dia 25 de julho, o Fórum Abinee TEC 2017 colocou em debate o tema 

Conectividade. A discussão, realizada em São Paulo, marcou a abertura da 29ª 
Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação (FIEE), 
que foi até o dia 28 de julho. Na FIEE, os Institutos Lactec estiveram presentes em 
estande compartilhado com outros associados ao IPD Eletron. Durante o evento, o 
pesquisador Patrício Impinnisi, da Divisão de Sistemas Elétricos, fez uma palestra 
sobre a chamada 21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para proje-
tos na área de armazenamento de energia, enquanto Lauro Elias Neto, diretor de 
Operações Tecnológicas dos Institutos Lactec, participou do debate ‘Soluções e 
Serviços Tecnológicos - Área Energia Elétrica’.
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FÓRUM ESTADÃO IOT E INFRAESTRUTURA
Em março, com uma apresentação sobre conectividade autossustentável, o 

pesquisador Lourival Lippmann Jr. levou a expertise dos Institutos Lactec em ele-
trônica embarcada ao Fórum Estadão – IoT e Infraestrutura. No evento, realizado 
no Rooftop 5 & Centro de Convenções, em São Paulo, Lippmann abordou temas 
como protocolos e faixa de frequência de redes de comunicação para falar sobre 
energy harvesting, o processo de obtenção de energia a partir do meio ambiente. A 
apresentação fez parte do painel ‘O impacto da Internet das Coisas na vida das pes-
soas e das empresas’, do qual participaram também Tim Hanley, da Deloitte Global, 
e Marcelo Sales, da Hitachi Data Systems. Organizado pela Hitachi e pelo Grupo 
Estado, o evento discutiu o crescimento da interação entre mecanismos digitais e 
a consequente mudança nos métodos de trabalho e de produção. O encontro con-
tou ainda com representantes da Finep, EDP, Furukawa, Hitachi Consulting Energy 
Solutions e AES Eletropaulo.

LAUW
De 19 a 21 de setembro foi realizado, em São Paulo, o Latin American Utility 

Week 2017, maior encontro de utilities da América Latina. Parceiros da Montrel 
Tecnologia, os Institutos Lactec estiveram presentes no estande da empresa para 
apresentar o protótipo de um aferidor de medidores de energia. O equipamento foi 
desenvolvido por pesquisadores da Montrel, dos Institutos Lactec e da Cosern e 
permite fazer a aferição diretamente na unidade consumidora, sem a necessidade 
de interrupção no fornecimento de energia.
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PMO SUMMIT
Na 8ª edição do PMO Summit, o maior congresso de PMO da América Latina, 

realizado no Rio de Janeiro em março, os Institutos Lactec foram convidados a 
apresentar as estratégias utilizadas para disseminar o alinhamento estratégico cor-
porativo e falar sobre o aumento da eficiência na instituição com a implantação 
da Divisão de Gerenciamento de Projetos (PMO). No painel de debates C-Level do 
evento, o diretor presidente, Luiz Fernando Vianna, falou sobre a condução de es-
tratégias que permeiam todos os departamentos e ações da empresa. Já o gerente 
do PMO dos Insitutos Lactec, Leandro Zem, participou de uma peer to peer session, 
na qual participantes do evento compartilharam desafios e experiências de meto-
dologias e ferramentas com palestrantes e seus pares. A palestra de Zem abordou 
a implantação do PMO nos Institutos Lactec, que contribuiu significativamente para 
o aumento da eficiência da instituição, com ações para redução de custos e dimi-
nuição de perdas financeiras, e foco em alinhamento operacional e padronização 
de processos.

ENERGY EXPO FÓRUM

Dois pesquisadores dos Institutos Lactec participaram em outubro de diferentes 
workshops no Energy Expo Fórum, promovido pelo CanalEnergia em São Paulo. O 
engenheiro eletricista Mateus Duarte Teixeira abordou em sua apresentação o im-
pacto da qualidade de energia elétrica na eficiência energética de motores. Já o en-
genheiro químico Juliano de Andrade falou sobre o tema ‘Power Storage – Cenário 
do P&D nacional e cases Institutos Lactec’. O evento, realizado no Transamérica 
Expo Center, reuniu, em fóruns, workshops e feira de negócios, discussões sobre 
quatro temas estratégicos do setor de energia: eficiência energética, mercado livre, 
autoprodução e geração distribuída e tecnologia & inovação.
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1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA 
RESPONSÁVEL DO MERCOSUL

Os Institutos Lactec foram representados por seu diretor presidente, Luiz 
Fernando Vianna, no 1º Encontro de Educação Executiva Responsável do Mercosul, 
realizado em maio no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em Foz do Iguaçu. Vianna 
foi convidado a participar do painel ‘Expectativas e necessidades das empresas 
em seu relacionamento com Universidades e Escolas de Negócio’. Em sua apre-
sentação, falou sobre as iniciativas da instituição na área de educação, como o 
Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia e a área de capacita-
ção continuada, que oferece uma série de cursos de curta duração. Dentro dos 
Princípios da Educação Corporativa Responsável, os Institutos Lactec atuam ainda 
com a oferta de estágios e de bolsas de pesquisa em nível de iniciação científica, 
mestrado e doutorado e por meio de parcerias com instituições de ensino e de 
pesquisa tecnológica.

WORKSHOP EM CÉLULAS 
SOLARES POLIMÉRICAS

Em fevereiro, os Institutos Lactec e o Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação 
(Itai) organizaram o Workshop em Células Solares Poliméricas, tecnologia mais leve 
e mais flexível que os painéis fotovoltaicos usados para captação da energia solar. 
Realizado no Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), em Foz do Iguaçu, o evento lotou o 
auditório Milton Santos. No workshop, a pesquisadora dos Institutos Lactec Marilda 
Munaro, doutora em engenharia e ciência dos materiais, falou sobre as caracterís-
ticas dos polímeros e sua vasta gama de aplicações, que vão do setor automotivo à 
indústria eletroeletrônica. O evento foi aberto ao público-geral e gratuito.

WORKSHOP ABIPTI/TECPAR

Com apoio dos Institutos Lactec, a Associação Brasileira das Instituições de 
Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti) e o Instituto de Tecnologia do Paraná 
(Tecpar) promoveram em abril, em Curitiba, o workshop ‘A atuação sustentável 
dos institutos de pesquisa face aos novos modelos de desenvolvimento tecnoló-
gico e inovação’. O diretor presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna, 
vice-presidente da Região Sul da Abipti, foi mediador em uma mesa redonda com 
o tema ‘Modelo de Financiamento à PD&I - O que deve mudar para que funcione 
plenamente?’. Em sua fala, defendeu a utilização do modelo de gestão empresarial 
em instituições de pesquisa tecnológica, tanto privadas quanto públicas.
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SMART ENERGY CIEI&EXPO

A Conferência Internacional de Energias Inteligentes – Smart Energy CIEI&EXPO 
chegou em 2017 à sua quarta edição. A conferência foi realizada de 18 a 20 de 
outubro no Espaço de Exposições Horácio Coimbra, na Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (Fiep). Os Institutos Lactec estiveram representados pelo 
gerente da Divisão de Eletrônica, Carlos Ademar Purim, que mediou o painel ‘O 
futuro das energias renováveis’ e pelo então gerente da Divisão de Eletricidade e 
Materiais, Alexandre Rasi Aoki, que fez a apresentação ‘Roadmap Tecnológico de 
Armazenamento de Energia’ no painel ‘Geração distribuída e armazenamento›.

EVENTO WTC: BENEFÍCIOS DA INOVAÇÃO 
ABERTA E DAS STARTUPS PARA A 
ESTRATÉGIA DAS EMPRESAS

O diretor de Operações Tecnológicas dos Institutos Lactec, Lauro Elias Neto, 
participou em outubro de um almoço-debate com empresários e executivos asso-
ciados ao WTC Sul Business Club, braço regional do World Trade Center Business 
Club. O encontro ocorreu no Four Points by Sheraton, em Curitiba. Em sua apre-
sentação, Lauro abordou o tema ‘Benefícios da inovação aberta para a estratégia 
das empresas’, mencionando a atuação dos Institutos Lactec e a importância de 
programas de incentivo. O WTC Business Club é a maior associação de executivos 
e empresários do mundo, com 330 unidades em 100 países.
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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 comunidade científica para referendar o potencial inovador de uma instituição.

Em 2017, os pesquisadores dos Institutos Lactec publicaram:

153 artigos

108 em publicações nacionais

45 em publicações internacionais

71 diferentes periódicos

42 periódicos nacionais

29 periódicos internacionais

PUBLICAÇÕES

ARTIGOS PUBLICADOS

2 1 3
7 7

9

16
12

32

24

17

23

Jan. Jun.Fev. Jul.Mar. Ago.Abr. Set. Nov.Maio Out. Dez.
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) dos Institutos Lactec reúne um dos maiores quadros próprios de profissionais 
do Brasil. São pesquisadores especializados, mestres e doutores focados nas necessidades do mercado. As linhas de pesquisa 
oferecidas estão em constante atualização, de acordo com novas demandas e inovações tecnológicas. Atuante nos diferentes 
segmentos da indústria, a instituição mantém-se como referência em pesquisa no setor elétrico brasileiro.

PROJETOS EM DESTAQUE
Conheça a seguir alguns dos projetos de P&D desenvolvidos neste ano que merecem destaque.

NEGÓCIO DA CHINA
O avanço chinês no setor elétrico brasileiro foi acompa-

nhado de perto pelos Institutos Lactec em 2017. A experiência 
e a credibilidade da instituição facilitaram a aproximação com 
os principais players, resultando em contratos com a State 
Grid Brazil Holding e com a CTG Brasil.

Para a State Grid, hoje a maior distribuidora privada de 
energia do país, os Institutos Lactec deram início, em novem-
bro, a um projeto, com duração prevista de 36 meses, para 
desenvolvimento de um sistema robotizado para inspeção de 
subestações. A subsidiária brasileira da estatal chinesa de-
tém 24 subestações próprias e acessa outras 30, conforme 
relatório divulgado em março.

Já a CTG Brasil, que assumiu há pouco mais de um ano 
a operação das usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá, 
no Rio Paraná, contratou os Institutos Lactec para projeto 
que objetiva monitorar o desenvolvimento e deslocamento de 
bancos de macrófitas aquáticas nos reservatórios das usinas 
por meio de geotecnologias e técnicas de sensoriamento re-
moto. O trabalho deve ter início em 2018.
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BROMÉLIAS NA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Bromélias atmosféricas (Tillandsia spp.) são capazes de 
absorver água e nutrientes da atmosfera, mesmo sem conta-
to com o solo, o que faz com que, em determinadas regiões, 
seja comum a ocorrência de espécies da planta em cabos da 
rede de distribuição de energia. Além do efeito visual nega-
tivo, acredita-se que esse tipo de infestação pode prejudicar 
a segurança do sistema, uma vez que dificulta a verificação 
preventiva de defeitos. O peso adicional das plantas pode 
ainda descalibrar o tensionamento dos fios e aproximar os 
condutores. Buscando entender melhor os impactos e as for-
mas de minimizar o problema, a Copel contratou os Institutos 
Lactec. O projeto envolve o estudo de aspectos microclimá-
ticos, fontes de nutrientes, poluição, características de ma-
teriais e campo eletromagnético em locais de ocorrência da 
infestação.

LIVRO ‘EMISSÃO ACÚSTICA: 
CONCEITOS E APLICAÇÕES’

Como parte de um projeto de P&D executado pelos 
Institutos Lactec para a Usina Elétrica a Gás de Araucária 
(UEGA), foi lançado em outubro a primeira edição de um livro 
sobre o uso da técnica de emissão acústica no monitoramen-
to de materiais e equipamentos. A obra, primeiro material 
do gênero publicado em língua portuguesa, tem o objetivo 
de tornar mais difundido o uso do método, ainda limitado no 
Brasil. A técnica consiste na utilização de emissões acústicas 
de alta frequência para identificar falhas em equipamentos, 
apontando a eventual necessidade de intervenção preven-
tiva. Nessa abordagem, um software monitora, a partir de 
sensores, as ondas elásticas emitidas por equipamentos. 
Mudanças nos sinais sugerem alterações físicas e, conside-
rada a posição dos sensores que os captam, é possível 
determinar com boa precisão a localização e o tipo 
da falha. Uma segunda edição do livro, ampliada e 
revista, deve ser lançada em 2018.

BROMÉLIAS EPÍFITAS NAS REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO 

ESTADO DO PARANÁ, BRASIL
Juliano José da Silva Santos1, Guilherme Batista Lago1, Luciana Leal2, Robson 

Odeli Espíndola Hack1, Rodrigo de Andrade Kersten3

1Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC, 2Copel Distribuição 
S.A., 3Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. Curitiba, PR, Brasil. 

juliano.santos@lactec.org.br 

Dentre os principais gêneros de bromélias
no sul do Brasil estão Tillandsia, Vriesea e
Aechmea (KERSTEN, 2010). O gênero
Tillandsia possui adaptações morfológicas,
como tricomas foliares, podendo absorver
água diretamente da condensação e
nutrientes minerais da poeira atmosférica.
Elas podem crescer em substratos
artificiais, como nas redes de distribuição
de energia elétrica. (LAUBE & ZOTZ,
2003).
O Institutos LACTEC e a COPEL
realizam um Projeto de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D ANEEL), para
avaliar o fenômeno e suas implicações
onde, em um primeiro momento, realizou-
se a identificação das espécies e as
características no entorno do local de
ocorrência.

Considerações Finais

Materiais e Métodos

Introdução

• Foram vistados 34 municípios entre
novembro e dezembro de 2015 e janeiro
de 2016.
• Nos 155 pontos de amostragem realizou-
se a coleta de informações como
coordenadas, tipos de rede e fontes de
propágulos e poluição, além da análise de
abundância das bromélias na rede.
• Exemplares foram coletados foram para
identificação e herborização e destinados
para o herbário da PUCPR - (HUCP).

Resultados e Discussão

Figura 1 - Cabos de energia com bromélias em Ponta
Grossa/PR.

• Além de Tillandsia, foram encontrados
outros gêneros (Aechmea e Vrisea), com
ocorrência pontual no litoral paranaense;
• Tillandsia recurvata foi encontrada em
todos os municípios e apresenta o maior
índice de infestação. A Tillandsia
tricholepis foi a segunda no índice;
• As principais estruturas com ocorrência
de bromélias são os cabos da rede de
baixa tensão nua e os postes;
• O município de Ponta Grossa se
destaca, tendo em vista que corresponde a
20% dos casos de ocorrência no Paraná.

Figura 2. Tillandsia: 1- T. recurvata, 2- T. geminiflora, 3-
T. stricta, 4- T. usneoides, 5- T. tricholepis, 6- T.
recurvifolia, 7- T. streptocarpa / Vriesea: 8- V.
rodigasiana, 9- V. incurvata / 10- Aechmea organensis.

KERSTEN, R. A. Epífitas vasculares: Histórico,
participação taxonômica e aspectos relevantes, com
ênfase na Mata Atlântica. Hoehnea, v. 37, n. 1, p. 9-
38, 2010.
LAUBE, S.; ZOTZ, G. Which abiotic factors limit
vegetative growth in a vascular epiphyte. Functional
Ecology, v. 17, p. 598-604, 2003.

10 espécies de Bromeliaceae em 3
gêneros: Tillandsia, Vriesea e Aechmea.

Referências Bibliográficas
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SUCESSO COMERCIAL
Vencedor de um prêmio de inovação em 2016, o sensor 

inteligente de faltas em redes elétricas de 13,8kV a 34,5kV, 
desenvolvido pelos Institutos Lactec para o grupo Neoenergia 
e fabricado pela empresa Tecsys, faz sucesso agora no mer-
cado. Em 2017, a concessionária AES Eletropaulo adquiriu e 
instalou um total de 1,8 mil conjuntos do produto na rede de 
distribuição da cidade de São Paulo. A redução de 33% no 
índice DEC – que calcula a duração da interrupção no forne-
cimento de energia –, fez com que a empresa economizas-
seR$ 17 milhões em multas por trimestre. A concessionária já 
negocia nova compra, agora de um lote de aproximadamente 
400 conjuntos.

Ao mesmo tempo, o sensor inteligente ganhou em 2017 
uma atualização tecnológica que permite a capacidade de de-
tectar e mensurar as perdas em linhas de distribuição, seja 
por razões técnicas ou por furto de energia, por meio de algo-
ritmos baseados na medição com precisão do fator de potên-
cia. As primeiras unidades estão sendo testadas em campo 
na cidade de Salvador.
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NOVOS P&DS

Cliente Nome
Duração 
(meses)

Início

Bematech
Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da 
Bematech

6 2017

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

48 2017

Coelba

Otimização multiobjetivo de recursos energéticos distribuídos 
visando sustentabilidade e confiabilidade em microrredes 
isoladas incluindo sistema de armazenamento de energia com 
baterias

48 2017

Cosern
Avaliação da integridade estrutural de postes de distribuição 
por meio de monitoramentos dinâmicos

36 2017

CPFL
PA3018 - Implementação, desenvolvimento e análise de 
aplicações de tecnologias de armazenamento de energia na 
operação de redes de distribuição da CPFL

48 2017

Elejor
Avaliação de sistemas elétricos fotovoltaicos flutuantes, 
estáticos e dinâmicos e suas implicações ambientais no meio 
aquático: estudo de caso na barragem UHE Santa Clara

36 2017

Elster
Desenvolver solução (software e hardware), com a finalidade 
de possibilitar a redução de interferência magnética nos 
circuitos dos medidores eletrônicos da Elster

10 2017

Elster
Desenvolver solução (software e hardware), com a finalidade 
de possibilitar a redução de interferência magnética nos 
circuitos dos medidores eletrônicos da Elster

10 2017

Fundação 
Araucária

Aplicação de sistemas embarcados e softwares de aeronaves 24 2017

Furukawa

Desenvolvimento de materiais resistentes ao trilhamento 
elétrico com avaliação de desempenho óptico em cabos 
de fibra óptica autossuportados (ADSS - All Dielectric Self 
Supporting)

18 2017

Geração CIII

Projeto HL - 189 - Estudo sobre a utilização do efeito ejetor 
de descarregadores de vazões excedentes para indução de 
geração adicional de energia através da redução do nível de 
água no canal de fuga da usina

24 2017

Petrobras

Estudo exploratório da aplicação de revestimentos depositados 
em palhetas de turboexpansores de FCC, por aspersão e 
tratamento superficial para o aumento da resistência a erosão 
e corrosão

27 2017

Petrobras
Desenvolvimento de protótipo de estação solamétrica 
compacta de baixo custo para levantamento preliminar do 
recurso solar

36 2017

Petrobras

Avaliação dos efeitos de formulações de óleo diesel s10b10 
e s500b10 e outras misturas nas emissões legisladas, não 
legisladas e no desempenho de motores e veículos do ciclo 
diesel

36 2017
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P&DS EM ANDAMENTO

Cliente Nome
Duração 
(meses)

Início

Celpa

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

36 2016

Celpa Cabeça de série - Chave fusível contra ação de terceiro 24 2016

Cocel
Plataforma experimental de automação de 
alimentadores de distribuição da Cocel

36 2015

Coelba

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

60 2013

Coelba

Desenvolvimento de tecnologia para redes elétricas 
inteligentes - Infraestrutura (parte 1) - Módulo 
1 - Desenvolvimento de sensor inteligente visando 
operações em linhas de 69 kv com desenvolvimento, 
fabricação e entrega de até 20 (vinte) conjuntos 
autoalimentados

24 2016

Coelba

Desenvolvimento de tecnologia para redes elétricas 
inteligentes - Infraestrutura (parte 1) - Módulo 2 - 
Desenvolvimento, fabricação e entrega de 10 (dez) 
transformadores inteligentes e 10 (dez) módulos trafos 
+ plus cabeça-de-série de transformadores para rede 
de distribuição inteligentes, cujo desenvolvimento 
experimental foi concebido no PD-0047-0052/2011

24 2016

Coelba

Desenvolvimento de tecnologia para redes elétricas 
inteligentes - Infraestrutura (parte 1) - Módulo 3 - 
Desenvolvimento de uma metodologia de compreensão 
de dados que aproveite as características dos sinais 
oscilográficos, visando a sua armazenagem de forma 
contínua

36 2016

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

56 2014

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

48 2014

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

41 2014

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

29 2014
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Cliente Nome
Duração 
(meses)

Início

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

48 2014

Copel Distribuição
Equipamento de monitoramento de imagens para 
operação de subestações

48 2014

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

36 2015

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

30 2015

Copel Distribuição

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

36 2015

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

36 2015

Copel Distribuição Despacho de microgeração distribuída 36 2015

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

36 2015

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

36 2015

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

30 2016

Copel Distribuição
Aplicação de métodos de reconhecimento de padrões 
para identificação do tipo e do local da falta de sistemas 
de distribuição.

42 2016

Copel Distribuição
Isolador inteligente - Novos mecanismos de proteção 
superficial e melhoria de propriedades dos materiais 

42 2016

Copel Distribuição
Corte seletivo de carga em consumidores e 
alimentadores de distribuição

42 2016

Copel Geração e 
Transmissão

Monitoramento de obras de terra através de fibras 
ópticas

50 2013

Copel Geração e 
Transmissão

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

48 2014

Copel Geração e 
Transmissão

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

42 2014
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Cliente Nome
Duração 
(meses)

Início

Copel Geração e 
Transmissão

Monitoramento térmico de linhas de transmissão em 
tempo real 

42 2014

Copel Geração e 
Transmissão

Aumento da capacidade de transmissão de linhas 
aéreas: Novas técnicas

41 2014

Copel Geração e 
Transmissão

Pesquisa e desenvolvimento de sistema para 
monitoração de baterias

36 2015

Copel Geração e 
Transmissão

Metodologia multicritério de analise e mitigação de 
campos eletromagnéticos em subestações

36 2015

Copel Geração e 
Transmissão

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

48 2015

Copel Geração e 
Transmissão

Tecnologias alternativas para, melhor ia de desempenho 
de isoladores de linhas de transmissão e distribuição 
(classe 69 kV ou superior)

41 2016

Copel Geração e 
Transmissão

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

36 2016

Copel Geração e 
Transmissão

Projeto Lynx - otimização em larga escala aplicaa aod 
espacho hidrotérmico brasileiro: modelos hierárquicos 
de operação e planejamento em médio e curto prazos 
com integração de energia e potência

48 2016

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

60 2013

Elster Maps - Conversor de protocolo 29 2016

Energisa

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

32 2015

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

36 2015

Petrobras
Abrasividade - desenvolvimento de novas alternativas 
de ensaios de abrasividade em rochas

32 2015

Petrobras
Alumínio - estudo de sistemas automatizados para 
deposição de revestimentos de alumínio por aspersão 
térmica, aplicados em estaleiros e plataformas offshore

30 2015
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Cliente Nome
Duração 
(meses)

Início

Taesa

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 230vk Paraíso - Açú

36 2016

Tecsys Transformadores inteligentes itrafo e trafo plus 24 2016

Tecsys Sensor de 69 kv 24 2016

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

36 2016

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

48 2014

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

48 2014

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

42 2015

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

42 2015
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SERVIÇOS E ENSAIOS E ANÁLISES 
QUALIFICADOS (EAQS)

A participação do segmento de serviços tecnológicos na receita dos Institutos Lactec chegou a 32,51% em 2017, um au-
mento de mais de 10 pontos porcentuais em relação a 2016, quando a fatia foi de 21,6%. Já os ensaios laboratoriais e análises 
qualificados (EAQs) representaram 16,26% da receita da empresa. 

Serviços e EAQs em destaque

Confira a seguir alguns dos serviços e EAQs que se destacaram neste ano.

DIAGNÓSTICO DO DANO AMBIENTAL DECORRENTE 
DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO

A Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton, assinaram acordo com o Ministério Público Federal (MPF) para a repa-
ração dos prejuízos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão, em novembro de 2015. No acordo, o MPF indicou ins-
tituições independentes que deveriam ser contratadas pelas empresas para prestar assistência e acompanhar o andamento dos 
programas de recuperação das áreas atingidas. O histórico e a reconhecida competência dos Institutos Lactec levaram o MPF 
a escolher a instituição como responsável pela realização do diagnóstico socioambiental dos danos causados pelo desastre.

O trabalho, que avalia os danos ambientais ao longo da bacia do Rio Doce e da Zona Costeira Adjacente, conta com a parti-
cipação de mais de 70 pesquisadores das áreas de engenharia civil e ambiental, geologia, geofísica, química aplicada, geomá-
tica, hidráulica, hidrologia e biologia, entre outras. O diagnóstico tem como base fundamentos da flora, fauna (aves, mamíferos, 
répteis, anfíbios, peixes, cetáceos, quelônios), ecotoxicologia de peixes, águas subterrâneas, águas superficiais, sedimentos, 
solos e a valoração econômica dos danos. Compõem o estudo ainda a geologia e a geotecnia ambiental, que estudam a prote-
ção do meio ambiente frente aos impactos da ação antrópica.

Foto: Região atingida pelos rejeitos do rompimento da barragem em Mariana (MG). Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
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NOVO ESCOPO DE ACREDITAÇÃO
Em 2017, a Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ampliou o escopo dos laboratórios de ensaio e calibração dos 
Institutos Lactec*. Confira as principais novidades:

 � Águas e efluentes

Em revisão de escopo emitida em março, a Cgcre passou a autorizar os Institutos Lactec a emitir relatórios certificados 
com o selo do órgão em 22 ensaios em água bruta, residual, tratada ou para consumo humano e em resíduos líquidos. A 
certificação abrange ainda o serviço de amostragem de água em rios, reservatórios, estações de tratamento de esgoto 
(ETE) e de água (ETA);

 � Luminárias públicas com tecnologia LED

Os Institutos Lactec são acreditados desde outubro para realização de ensaios de certificação de desempenho e segu-
rança em luminárias públicas com tecnologia LED, atendendo à Portaria nº 20/2017 do Inmetro. Publicada em fevereiro, 
a portaria determina a obrigatoriedade da certificação dos produtos. O escopo da acreditação foi estendido ainda para 
ensaios de segurança com lâmpadas LED – os Institutos Lactec já eram acreditados para realização de ensaios de 
desempenho nesse tipo de produto.

 � Emissões veiculares

A ampliação do escopo de acreditações dos Institutos Lactec inclui ainda ensaios de determinação da emissão de 
aldeídos e cetonas, por cromatografia líquida, e de etanol não queimado, por cromatografia gasosa, contidos no gás de 
escapamento de veículos automotores leves.

As atualizações são resultado de auditorias realizadas nos laboratórios e comprovam que a empresa está apta a atender re-
quisitos definidos por normas técnicas, demonstrando competência para realização dos ensaios. A revisão do escopo mantém a 
acreditação que já estava vigente para ensaios mecânicos, elétricos e magnéticos, térmicos, químicos e ópticos; e calibrações 
em eletricidade, temperatura e umidade e tempo e frequência.

*O escopo completo dos ensaios acreditados pode ser encontrado nos links www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble e www.
inmetro.gov.br/laboratorios/rbc.

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc
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ENSAIOS DE TENSÃO EM SUBESTAÇÕES 
ISOLADAS A GÁS SF6

Ensaios de tensão aplicada em subestações isoladas a gás hexafluoreto de enxofre (SF6) demandam um grande esforço 
logístico, razão pela qual o serviço é ofertado por poucas empresas no Brasil. Além do know how, a atividade envolve a mo-
bilização de equipes e o transporte de equipamentos que incluem uma fonte de alta tensão ressoante até o local de ensaio. 
Ao longo de 2017, os Institutos Lactec executaram uma série de ensaios do tipo, com o objetivo de atestar a segurança de 
subestações. Para a Light, do Rio de Janeiro, foram quatro ensaios que se somaram a outros 10 já realizados nos últimos dois 
anos. O mesmo serviço foi executado em uma subestação localizada no Terminal Portuário Integrador Luiz Antonio Mesquita 
(Tiplam), no porto de Santos, litoral de São Paulo, para a GE Power, responsável pelo empreendimento.

CARACTERIZAÇÃO DE TESTEMUNHOS DE ROCHA E 
CONCRETO DA USINA HIDRELÉTRICA APUCARANINHA

Em novo contrato com a Copel Geração e Transmissão na área de estruturas civis, os 
Institutos Lactec realizaram uma série de ensaios e análises laboratoriais para os dois re-
servatórios que compõem a central hidrelétrica Apucaraninha, no Rio Tibagi – o homônimo 
ao empreendimento, Apucaraninha, e o FIU, responsável pela regularização da usina. A 
contratação dos Institutos Lactec incluiu a realização de ensaios mecânicos, avaliações 
químicas – com o objetivo de verificar a durabilidade dos materiais –, além de investigações 
microscópicas de testemunhos de rocha (fundação), e concreto (corpo das barragens). A 
central hidrelétrica Apucaraninha localiza-se no município de Tamarana, Norte do Paraná, 
e opera desde 1949.
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NOVOS SERVIÇOS 

Cliente Nome Serviço (Oficial)
Duração 
(meses)

Ano de 
Início

Andritz
Avaliação da eficácia e durabilidade de 
diferentes revestimentos no controle da 
incrustação do mexilhão dourado

6 2017

Arcelor-Mittal Vega Avaliação de QEE e Aterramento 2 2017

Atol Topografia a 
Laser

Aerolevantamento a laser e fotogramétrico 
voltado à implantação de uma linha de 
transmissão no Estado da Bahia

3 2017

Atol Topografia a 
Laser

Aerolevantamento a laser e fotogramétrico 
voltado à implantação de duas linhas de 
transmissão no Estado do Rio Grande do 
Sul

3 2017

Brookfield
Medição de aterramento em religadores 
de complexo eólico

2 2017

Brookfield Energia 
Renovável

Elaboração do Plano de Ação Emergencial 
(PAE) e instruções de trabalho para 6 
usinas da Brookfield Energia Renovável 
S.A. localizadas no Estado do Rio Grande 
do Sul

10 2017

BW Guirapa Extensão medição contínua na SE PND 12 2017

Companhia 
Siderurgica 
Nacional

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

12 2017

Companhia 
Siderúrgica 
Nacional

Aerolevantamento a laser e fotogramétrico 
em áreas sob responsabilidade ambiental 
da Companhia Siderúrgica Nacional no 
Estado de SC

6 2017

Copel
Recuperação de barragem em blocos de 
rocha com resina polimérica estrutural

1 2017

Copel

Preenchimento de vazio existente no 
contato concreto rocha no interior do 
conduto forçado da unidade 03 da UHE 
Mauá

1 2017

Copel Geração e 
Transmissão

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

12 2017
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Cliente Nome Serviço (Oficial)
Duração 
(meses)

Ano de 
Início

Copel Geração e 
Transmissão

Inspeção periódica em vasos de pressão 
(NR-13) por vaso. (Incluindo utilização de 
técnica de emissão acústica) - usinas

12 2017

Copel Geração e 
Transmissão

Inspeção periódica em vasos de pressão 
(NR-13) por vaso. (Incluindo utilização 
de técnica de emissão acústica) - 
subestações

12 2017

Copel Geração e 
Transmissão

Aerolevantamento a laser para fins de 
geração de modelos digitais de terreno em 
áreas a jusante das barragens das PCHs 
de Apucaraninha, São Jorge e Pitangui

3 2017

Elejor
Monitoramento da qualidade da água 
para o complexo hidrelétrico Santa Clara 
e Fundão

12 2017

Eletrika
Medição de aterramento em 
aerogeradores

2 2017

Enel Green Power Medição PAC Pre ENEL (Pacote Medição) 6 2017

Enel Green Power Medição PAC Pre ENEL Delfina 6 2017

Enel Green Power Medição PAC Pre ENEL Brumado 6 2017

Engefoto

Locação de equipamento perfilador e mão 
de obra técnica especializada para coleta 
de dados aéreos nos estados de MG, SC 
e RS

6 2017

Eren do Brasil Medição de QEE do parque solar BJS 6 2017

G.A. Material 
Elétrico

Verificação de Integridade Estrutural para 
Poste de Uso Geral - Modelo Articulado

2 2017

GE Power
Ensaio de tensão aplicada em GIS SF6 
(Terminal Portuário - Santos)

< 1 2017

Grupo Triunfo
Relatório de Acompanhamento de Controle 
de Atividades (REL LAME 8453 2017)

1 2017

Hydro Alunorte Análise de falha em campo em placa F.P 3 2017

Ibemapar
Relatório de Inspeção Técnica nos Berços 
do Trecho 1 do Conduto da PCH Boa Vista 
2 (REL DOT 8257)

2 2017

Petrobras/Repar/
Petrosix

Serviços de Operação e Manutenção da 
Estação de Qualidade do Ar da REPAR e da 
PETROSIX

24 2017

Samarco 
Mineração

Diagnóstico do Dano Ambiental decorrente 
do rompimento da Barragem Fundão na 
Bacia Do Rio Doce

12 2017
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Cliente Nome Serviço (Oficial)
Duração 
(meses)

Ano de 
Início

Santo Antônio 
Energia

Inspeção de vasos de pressão da 
hidrelétrica Santo Antônio

24 2017

Solaire Direct Medição do QEE Parque Solar Floresta 6 2017

Transpetro
Medição de tensões no duto usando o 
método de “furo cego” conforme ASTM 
E837-13a 

6 2017

Urbaniza

Serviço de extração de corpos de prova de 
concreto nos pilares que suportam a ponte 
da amizade (Guaíra), para avaliação das 
características mecãnicas

1 2017
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SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Cliente Nome Serviço (Oficial)
Du-

ração 
(meses)

Ano de 
Início

Center Minas 
Participações

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

20 2016

Cesbe
Estudos Hidráulicos em Modelo Reduzido - 
UHE Itaocara

19 2015

Construtora Norberto 
Odebrecht 

Estudos Hidráulicos em Modelo Reduzido - 
UHE Baixo Iguaçu

52 2013

Construtora Triunfo
Estudos Hidráulicos em Modelo Reduzido 
- UHE Sinop

46 2013

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

18 2016

Copel Geração e 
Transmissão

Simulações Hidrodinâmicas e elaboração 
de mapas de áreas alagadas devido 
a cheias e a hipotetica ruptura das 
Barragens das PCHs São Jorge e Pitangui

6 2016

Copel Geração e 
Transmissão

Simulações Hidrodinâmicas e elaboração 
de mapas de áreas alagadas devido 
a cheias e a hipotetica ruptura das 
Barragens das PCHs Apucaranhina e Fiu

6 2016

Copel Geração e 
Transmissão

Revisão dos procedimentos de operação 
hidráulica da UHE Mauá

6 2016

Copel Geração e 
Transmissão

Cadastro georreferenciado de imóveis sob 
linhas de distribuição de energia e afetos a 
usina de Foz do Areia

26 2015

Copel Geração e 
Transmissão

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

49 2014

Copel Geração e 
Transmissão

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

128 2010

Fundação Grupo 
Boticário

Projeto Muriquis 24 2015

Iguaçu Papel e 
Celulose

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

12 2016

Integral
Estudos Hidráulicos em Modelo Reduzido - 
PH Ituango - Vertedouro

12 2016
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Cliente Nome Serviço (Oficial)
Du-

ração 
(meses)

Ano de 
Início

Integral
Estudos Hidráulicos em Modelo Reduzido - 
PH Ituango - Desvio do Rio

24 2015

Justiça Estadual do 
Amapá

Pericia ambiental e hidrológica na UHE em 
Cachoeira Caldeirão

15 2015

Light
Ensaio de tensão aplicada em GIS SF6 (4 
ensaios em 2017)

24 2015

Petrobras/Petrosix
Serviços de Operação e Manutenção da 
Estação de Qualidade do Ar da SIX

48 2013

Petrobras/Regap
Gestão do Monitoramento da Qualidade do 
Ar e Meteorológico para Atendimento de 
Condicionantes de LO 

36 2015

Sanepar
 Acompanhamento da Planta de Geração 
de Energia a partir de Lodo e Resíduos

48 2013

Santo Antônio Energia
Estudo do remanso do reservatório da UHE 
Santo Antônio

4 2016
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NOVOS EAQS
 

Cliente Nome EAQ (Oficial)
Duração 
(meses)

Ano de 
Início

Alpes Laboratório
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1381 2017

1 2017

Araucária 
Nitrogenados

Amostragem e análise de óleo mineral isolante 1 2017

Atlantic Energias 
Renováveis

Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1423 2017 R1

3 2017

BMW Ensaios de emissões 1 2017

Braskem
Calibração de Medidores de Energia em 
Campo

< 1 2017

Brookfield
Calibração de Medidores de Energia em 
Campo

< 1 2017

Civil Master
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1472 2017 R1

2 2017

Cocel - Energia 
Campolarguense

Calibrações Diversas em Equipamentos 
Elétricos

12 2017

Construtora Triunfo 
- UHE Sinop

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.

3 2017

Copel
Caracterização física e mecânica de 
testemunhos de rocha - PCH Apucaraninha

3 2017

Copel Geração e 
Transmissão

Calibrações Diversas em Equipamentos 
Elétricos

12 2017

Cummins Ensaios de Desenvolvimento 1 2017

Datageo
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
934 2017

2 2017

Datageo
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1081 2017

3 2017

Datageo
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1146 2017 R2

2 2017

Datageo
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1209 2017 R1

1 2017

Electrolux
Consultoria em avaliação de insumos e 
processos 

2 2017

Eletra Energy Calibração em Medidores de Energia < 1 2017

Embre Ensaios mecânicos em amostras de concreto 3 2017
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Cliente Nome EAQ (Oficial)
Duração 
(meses)

Ano de 
Início

Enebras Projetos 
de Usinas 
Hidrelétricas

Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
920 2017

3 2017

Engevix 
Engenharia e 
Projetos

Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
657 2016 R3

3 2017

FEV Desenvolvimento motores 12 2017

FGS Geotecnia
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
949 2017

1 2017

FGS Geotecnia
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1153 2017 

2 2017

FGS Geotecnia
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1170 2017

1 2017

FGS Geotecnia
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1256 2017

1 2017

FGS Geotecnia
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1466 2017 

2 2017

Fluz Engenharia
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1282 2017

1 2017

Fugro In Situ
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1286 2017 

2 2017

Fundição Tupy 
Joinville

Amostragem e análise de óleo mineral isolante 3 2017

Geoparaná 
Engenharia e Meio 
Ambiente

Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1112 2017 R2

6 2017

Geoparaná 
Engenharia e Meio 
Ambiente

Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1133 2017

7 2017

Grupo Triunfo
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1108 2017

4 2017

ITB
Ensaio em Transformadores de distribuição 
para etiquetagem 

1 2017

Landis Gyr Calibração em Medidores de Energia 12 2017

Merhy Engenharia
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
974 2017

6 2017

Oi Ensaio de Imunidade a Impulsos Combinados < 1 2017

Positivo 
Informática

Análise de materiais 3 2017

PS Padilha
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1289 2017

1 2017

Renault/Nissan Ensaios de emissões 12 2017

Rieder y Cia Análise de óleo mineral isolante 3 2017
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Cliente Nome EAQ (Oficial)
Duração 
(meses)

Ano de 
Início

Romagnmole
Ensaio em Transformadores de distribuição 
para etiquetagem 

1 2017

RW Geologia e 
Geotecnia

Ensaios mecânicos em amostras de rocha 1 2017

RW Geologia e 
Geotecnia

Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
982 2017

5 2017

SAE Towers
Ensaio de RIV e Corona Visual em cadeia de 
isoladores

< 1 2017

Salini Impregilo
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1272 2017 R5

3 2017

Sigma
Ensaio em Transformadores de distribuição 
para etiquetagem 

< 2 2017

Sulcatarinense
Relatório de Ensaios Geotécnicos - ORÇ DVPE 
1126 2017

1 2017

Thyssen
Calibração de Medidores de Energia em 
Campo

< 1 2017

Vários Ensaios de Aditivo para combustível 1 2017

Volvo Ensaios Homologação 1 2017

Votorantim 
Cimentos

Análise de óleo mineral isolante 1 2017

WEG Calibração em Medidores de Energia < 1 2017
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EAQS EM ANDAMENTO

Cliente Nome EAQ (Oficial)
Duração 
(meses)

Ano de 
Início

Fujikura Ensaios de Fluência 1000h - 5 ensaios 5 2016

Sial Engenharia
Determinação da resistência à 
compressão de corpos de prova de 
concreto - Ensaio Acreditado

5 2016
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