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pALAvRA DO
SupERINTENDENTE

A tradição do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento em P&D é reco-
nhecida pelo mercado, pela comunidade científica e pela sociedade brasileira. 
Sentimos que a experiência e os resultados gerados pelas nossas pesquisas 
merecem ser de conhecimento público. Por isso, lançamos agora a segunda edi-
ção da Revista P&D Lactec. Mais do que dar publicidade ao trabalho dos nossos 
pesquisadores e técnicos, queremos dividir com a sociedade grandes benefícios 
que só a ciência aplicada é capaz de promover.

O Lactec vive um momento de consolidação de uma história de cinco décadas, 
ao mesmo tempo em que avança na ampliação das suas atividades. Uma grande 
parte dos nossos projetos de P&D mantém-se dedicada ao setor elétrico, mas 
há muito já ultrapassamos essa fronteira. A inovação faz parte da nossa rotina e 
tem servido aos mais diferentes mercados que dependem da tecnologia para se 
desenvolver. São essas empresas – empreendedoras e inovadoras – que inves-
tem em P&D e buscam o Lactec para construir, de modo integrado e harmônico, 
soluções tecnológicas.

Sediado no Paraná, o Instituto tornou-se recentemente a primeira Instituição 
Técnica Avaliadora (ITA) do Sul do Brasil, credenciada pela Secretaria Nacional 
de Habitação do Ministério das Cidades para testar e homologar novos sistemas 
construtivos e materiais. A demandas já começaram a chegar de estados de 
diversas regiões do Brasil. A exigência desse tipo de certificação representa um 
avanço na direção do melhor desempenho das edificações. Esta é, sem dúvida, 
mais uma contribuição do Lactec para a sociedade brasileira.

Nosso compromisso com o novo, com o desenvolvimento, com o progresso 
científico, econômico e social é o que nos move, em cada projeto e em cada 
serviço. E é um pouco desse muito construído a cada dia que queremos com-
partilhar com todos.

Omar Sabbag Filho
Diretor Superintendente do Lactec



AçõES DE p&D 
COmEçAm A TRANSfORmAR O 

SETOR ELéTRICO
Concessionárias do sistema elétrico investem parte 
do faturamento para investir em pesquisa e 
desenvolvimento, em prol da eficiência energética

As ações de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das empresas 
do setor elétrico comprovam: a área empresarial e a sociedade 
são os maiores beneficiados. E reforce-se: ao mesmo tempo.

Mais do que cumprir uma exigência legal de investir até 1% de sua 
receita líquida em P&D, a medida criada pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) encontra identificação com o que se vive 
agora, um período representado por mantras como o de otimizar o 
uso de recursos naturais, evitando processos que descambem no 
desperdício, alta na tarifa e no pagamento dessa conta pela população 
e empresas.

Para apoiar as concessionárias, a Aneel tem lançado temas estratégi-
cos para os projetos de P&D. O objetivo é orientar as grandes linhas 
de pesquisa seguindo o foco de desenvolvimento do país na área 
elétrica. Não faltam propostas para estimular trabalhos com fonte 
eólica, smart grid e fonte solar.

Os temas estratégicos lançados pela Aneel favorecem investimentos 
em projetos cujo desenvolvimento seja de interesse nacional e de maior 
relevância para o setor elétrico. Eles enfrentam os desafios prioritários 
para o país no que diz respeito à geração, transmissão e distribuição 
de energia. E estão alinhados com a política de desenvolvimento do 
governo federal – traduzem desafios, ao mesmo tempo que podem 
representar oportunidades de desenvolvimento de uma competência 
nacional nessa área, de criação de novos centros de pesquisa e de 
independência tecnológica da indústria nacional. Seguindo essa linha, 
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SETOR ELéTRICO
a Aneel tem procurado a cada ano aumentar o 
diálogo e apresentar novas propostas para estimular 
o crescimento do investimento das concessionárias 
em P&D.
 
A obrigatoriedade na aplicação dos recursos em 
P&D está prevista em lei e nos contratos de conces-
são. É de responsabilidade da Agência regulamentar 
o investimento no programa, acompanhando a 
execução dos projetos, e avaliar seus resultados.

Sunny Jonathan, especialista em inovação do 
Grupo AES Eletropaulo, afirma que a aplicação de 
recursos na área de inovação por parte da conces-
sionária está “acima do limite mínimo obrigatório 
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[pela lei que criou o P&D]”. O objetivo é garantir que o 
projeto gere reflexos para o setor elétrico.
“Nossa meta é mudar o patamar de P&D. É fazer um 
ciclo virtuoso, regra da boa economia. Quem tem mais 
produtos tem mais soluções e com isso mais mercado. 
E a sociedade quer o melhor”, afirma Sunny. A AES tem 
seu próprio fórum para atrair investidores com propos-
tas de inovação, que são financiadas pela companhia.

O especialista da AES diz que a tarefa da área de ino-
vação e P&D também deve funcionar com estratégias 
fixadas no custeio dos projetos para estudar sua viabili-
dade prática. A avaliação econômica financeira em P&D 
funciona com os mesmos critérios da área financeira. 
Isso ocorre porque precisamos garantir aplicabilidade 
final ao produto”, diz Jonathan.
 
Para Jaelton Avelar Fernandino, gerente de gestão 
tecnológica da Cemig, a Lei 9.991, que criou o programa 
de P&D há mais de uma década, “é uma oportunidade 
para o setor elétrico”. De acordo com o executivo, a 
Cemig também organiza eventos próprios para divulgar 
o andamento e conclusão de projetos.

O Fórum de Inovação e Tecnologia (FIT) é o evento oficial 
que divulga à sociedade os avanços conquistados pela 
Cemig em P&D. No ano passado foram realizados cerca 
de 30 workshops para demonstrar o que vem sendo feito 
no campo da pesquisa e inovação.

Fernandino conta ainda que a companhia está trabalhan-
do numa estratégia de alavancagem de novas fontes de 
recursos para investimentos em inovações. Isso inclui 
participar de editais de subvenção econômica, como 
os da Finep, de editais de financiamento a baixo custo, 
como o Inova Energia, e de articulação de Termos de 
Cooperação Técnica e Financeira, como o firmado com 
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – Fapemig. Trata-se de um acordo em que a 
Cemig vai investir R$100 milhões e a Fapemig R$50 
milhões, num prazo de cinco anos, para estimular e 
ampliar a pesquisa no setor elétrico.



COLETOR LEvA Luz SOLAR pARA 

Apelidado de girassol, o projeto entra em 
teste de campo nos próximos meses 

Já imaginou como seria trabalhar em um escritório 
onde a iluminação interna fosse feita por luz solar 
e não elétrica? E não estamos falando de simples-
mente abrir a janela ou construir um teto solar, mas 
sim de poder contar com a luz natural mesmo em 
ambientes que não tenham acesso ao ar livre. 

O gerente do Departamento de Eletrônica e TI do 
Lactec, engenheiro Carlos Purim, pensou nesta 
possibilidade e focou sua dissertação de mestrado 
no tema. Desse trabalho nasceu o primeiro estudo 
de um coletor solar para iluminação direta com 
fibra óptica, que ganhou apoio do Lactec para o seu 
desenvolvimento.
 
“Além de permitir economia de energia elétrica 
durante o período diurno, o aproveitamento da luz 
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AmbIENTES 
INTERNOS

solar na iluminação de ambientes internos também 
traz benefícios à saúde humana, já que a luz natural 
tem efeitos benéficos na área psicológica e com-
portamental das pessoas”, explica Purim.

             Segundo o engenheiro, a maior parte dos estudos 
sobre a luz solar como fonte alternativa visava a 
conversão da energia solar em energia elétrica atra-
vés de painéis fotovoltaicos e seu armazenamento 
em baterias ou a utilização do calor gerado pelo sol 
para a utilização em sistemas de aquecimento de 
água. Não se pensava em melhor aproveitamento 
da luz solar em iluminação. “Grande parte dos 
locais de trabalho permanece com as luzes acessas 
durante o dia, já que a iluminação proporcionada 
pelas janelas nem sempre é adequada para o con-
forto visual”, conta.
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               Em 2009, Purim finalizou o estudo para o desen-
volvimento de um dispositivo óptico-eletromecâni-
co que concentrasse a iluminação solar incidente 
sobre uma superfície e a transportasse diretamente 
para dentro do ambiente por meio de feixes de 
fibras ópticas. Neste mesmo ano, o estudo foi apre-
sentado à Ampla Energia e Serviços S/A, empresa 
de distribuição de energia do Rio de Janeiro, que se 
interessou em desenvolver, junto com o Lactec, um 
protótipo do dispositivo, apelidado internamente 
de Girassol. O nome vem da sua característica de 
acompanhar o movimento do sol.

“A Ampla sempre investiu fortemente em pesquisa 
e desenvolvimento. E o dispositivo óptico-eletrome-
cânico, o Girassol, veio exatamente ao encontro do 
nosso objetivo de promover eficiência energética 
e reduzir o desperdício de energia”, destaca Victor 
Santos Martins Gomes, responsável pelo setor de 
pesquisa e desenvolvimento da Ampla.
               
A primeira etapa para a construção do protótipo foi 
selecionar uma lente que concentrasse a lumino-
sidade incidente na sua superfície, com foco na 
fibra óptica. Em seguida, foi projetado e construído 

um dispositivo mecânico para movimentar esta 
lente de acordo com o movimento aparente do sol, 
visando manter sempre o foco sobre a extremi-
dade da fibra. As fases seguintes envolveram o 
desenvolvimento de um circuito eletrônico que 
fizesse o acionamento dos motores do dispositivo 
mecânico, a partir da leitura dos sinais de sensores 
fotoelétricos posicionados na estrutura mecânica, e 
a realização de ensaios para verificar a eficiência do 
cabo de fibras ópticas para este tipo de aplicação. 
“O projeto é um grande desafio e só uma institui-
ção com a experiência do Lactec poderia abraçar 
esta empreitada”, afirma Victor Gomes, da Ampla.

              O primeiro protótipo ficou pronto no final de 2010.  
Atualmente, está sendo construído um terceiro 
protótipo, com melhorias mecânicas e redimensio-
namento das fibras ópticas.  Os testes 
de laboratório e de campo devem 
acontecer nos próximos meses e o 
passo seguinte será selecionar uma 
empresa para fabricar e comercializar 
o produto.
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vANTAGEm bRASILEIRA
Calcula-se que a Terra recebe mais de 1.500 quatrilhões (1,5x1018) de qui-
lowatts-hora de energia solar por ano, 10.000 vezes mais do que é consumida 
por toda a população. O território brasileiro, pela sua posição geográfica - 
entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio -, recebe uma incidência 
solar muito favorável. A média anual de energia incidente na maior parte do 
Brasil varia entre 4,5 kWh/m² e 5,5 kWh/m². 

Carlos Purim, gerente do  
Departamento de Eletrônica  

e TI do Lactec e criador 
do projeto
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COm fOCO NA 

SuSTENTAbILIDADE
Projeto constrói caixa para medidor e disjuntor com fibras de sisal e coco

O Lactec e a Companhia Elétrica do Estado 
da Bahia, a Coelba, estão envolvidos em 
um projeto que tem como foco principal 

a sustentabilidade. O trabalho, que começou em 
2009, deve ser concluído no final deste ano, com 
a entrega de novas caixas para acondicionamento 
de medidores e disjuntores de energia elétrica 
feitas à base de fibras do sisal e do coco.
 
Pela primeira vez o laboratório paranaense desen-
volveu protótipos para um projeto de P&D cujo 
objetivo é utilizar materiais naturais para melhorar 
um produto já existente. E o seu cliente e parceiro é 
a terceira maior distribuidora de energia elétrica do 
país em número de consumidores e a sétima em 
volume de energia fornecida.

“A proposta do Lactec veio numa hora extre-
mamente favorável, pois tivemos vários problemas 
relacionados à qualidade das nossas caixas de medição 
e disjunção”, explica Jeannette Monteiro, analista do 
Departamento de Novas Ligações da Coelba.

Antes mesmo da conclusão do projeto, Jeannette já 
aponta algumas melhorias verificadas, como a diminuição 
do peso da caixa em mais de 15% em relação ao produto 
atual. Também é esperada uma redução de custo em 
relação à resina de base. “A partir de agosto, colocaremos 
em campo um lote piloto das novas caixas para testarmos 
todas as viabilidades. Nossa previsão é colocar o produto 
no mercado em 2014”, adianta a analista da Coelba.
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Caixas de medição e 
disjunção feitas com fibra 
do sisal e do coco

Fibra de Sisal



SuSTENTAbILIDADE
As novas caixas estão sendo projetadas por uma 
equipe multidisciplinar, tendo à frente a pesquisa-
dora da área de materiais do Lactec, Marilda Muna-
ro. “É um prazer trabalhar em um projeto totalmen-
te enquadrado na tendência mundial de busca da 
sustentabilidade”, destaca a pesquisadora.

O crescente interesse na pesquisa e uso de fibras 
naturais em substituição às sintéticas se baseia 
no fato de que elas são fonte de matéria-prima 
renovável e biodegradável, além de beneficiarem 
economicamente o setor agrícola. Estes materiais 
também trazem outras vantagens: baixa densidade 
(metade da fibra de vidro), pouca abrasividade e 
menos problemas para a pele e para o sistema 
respiratório.

Atualmente, as caixas instaladas na entrada das 
unidades consumidoras são feitas de material 
plástico, com a tampa em policarbonato e visor 
de vidro. Para a utilização das fibras de sisal e do 
coco no desenvolvimento do produto foi necessário 
testar e escolher  um material à base de resina 
termoplástica. Após várias análises, a opção foi 
pelo polipropileno.

A partir desta definição, começaram os estudos 
para avaliar o tamanho das fibras e a concentração 
ideal para que as caixas tivessem resistência mecâ-
nica adequada no caso de propagação de chamas 
e impacto. 

“Agora, estamos avaliando a resistência para a ra-
diação ultra-violeta e absorção de umidade. Depois 
disso, iremos a campo testar todos os requisitos 
necessários para atender à  NBR 15820”, descreve 
a pesquisadora do Lactec. Concluído este processo 
e atendida a norma para a fabricação de caixas que 
acomodam equipamentos de medição de energia 
elétrica, o novo produto estará pronto para ser 
colocado no mercado.

SISAL E COCO
No Brasil, a região Nordeste é uma forte produtora de fibras naturais. A Bahia é um 
dos estados que mais produz coco e sisal. A planta do Sisal (A. sisalina) pode ser 
cultivada o ano inteiro, sendo ideal como matéria-prima industrial. Duas substâncias 
presentes na composição da fibra são determinantes para garantir alta resistência e 
elasticidade: a celulose e a lignina. A fibra do sisal é fácil de moldar e possui tenacida-
de. A fibra de coco seco tem características semelhantes.
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A previsão é colocar o produto no mercado em 2014

Marilda Munaro, pesquisadora da 
área de materiais do Lactec
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SENSOR pRESERvA SEGuRANçA DE TRAbALhADORES

DA áREA ELéTRICA
Protótipo desenvolvido pelo Lactec e Copel avisa quando há 
aproximação perigosa das redes de alta tensão

Acidentes com descargas elétricas em trabalhadores 
que atuam na construção e manutenção de redes 
de alta tensão inspiraram no Paraná estudos para 
a produção de um dispositivo que evite a repetição 
dessas ocorrências, na maioria das vezes fatais para 
os eletricitários.

Uma parceria entre Copel e Lactec criou, em 2008, um 
projeto piloto denominado “Sensor de Proximidade 
de Rede de Distribuição Energizada como Acessório 
de Capacetes de Segurança”, que consiste em um 
equipamento capaz de alertar o funcionário sobre a 
aproximação perigosa da rede ainda ativa.

 Os testes de campo realizados desde a produção do 
primeiro protótipo demonstraram que o novo equipa-
mento pode ajudar a salvar vidas, além de ser mais 
uma alternativa, entre as já existentes nos protocolos 
vigentes, para garantir o cumprimento dos procedi-
mentos de segurança no trabalho.

O funcionamento do dispositivo é simples. Instalado 
na parte frontal do próprio capacete do funcionário, 
um sensor eletrônico é capaz de avisar, por meio 
de alarme sonoro, que foi ultrapassada a distância 
mínima de segurança que separa o eletricista dos 
condutores de alta tensão que permanecem ativados. 
Assim, ele pode evitar tocar na rede num momento de 
distração e sofrer a descarga, por exemplo.

Nos teste realizados pelo Lactec e a Copel para que o 
sensor capte o campo elétrico presente nos condutores, 
foi levado em consideração o padrão de distância mínima 
que já deve ser empregado pelos funcionários durante o 
serviço: 60 centímetros para redes de 13,8 kv e um metro 
de afastamento dos condutores de 34,5 kv.
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Assim que o técnico transpõe o limite mínimo, o 
som do alarme vai ficando cada vez mais intenso, 
diz André Eugênio Lazzaretti, um dos pesquisado-
res do Lactec envolvidos na produção do protótipo 
do sensor.

A escolha do capacete como local de instalação do 
dispositivo é estratégica, tudo para que o funcionário 
não esqueça de usá-lo. A autonomia de funcio-
namento do sensor, alimentado por bateria, pode 
chegar a quatro meses.

“Como o capacete é equipamento obrigatório de todo 
trabalhador que lida com manutenção e construção 
de redes de alta tensão, trata-se do melhor lugar para 
instalar o sensor”, afirma Paulo Moreira de Souza, ge-
rente do projeto do sensor e responsável pela Divisão 
de Projetos e Obras de Redistribuição da Copel.

Souza afirma que a presença do sensor não muda os 
protocolos de segurança já existentes. “O sensor não 
descarta nenhum procedimento anterior. É um acessório 
que vem acrescentar uma segurança a mais. É o último 
recurso de segurança depois que todos os demais não 
foram seguidos”, explica.

Em comparação com outros equipamentos existentes 
no mercado, o sensor pode funcionar em mais de uma 
direção, o que aumenta o grau de segurança e detec-
ção do campo elétrico de alta tensão. Outra vantagem 
é a sua calibração quanto à distância de segurança. 
Os sensores comuns podem funcionar em distâncias 
muito superiores ou não serem acionados quando estão 
próximos demais da rede.

O próximo passo do projeto piloto é encontrar  um 
parceiro do setor industrial para a produção em escala. 
A Copel já iniciou estudos para uma consulta pública 
neste sentido. O objetivo é que, a partir do lote pioneiro, 
o equipamento possa ser colocado à venda no mercado 
a prestadoras de serviço e empresas do sistema elétrico.

O sensor é o 
último recurso de 
segurança depois 
que todos os 
demais não foram 
seguidos
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LAbORATóRIO DE úLTImA GERAçãO INICIA

TESTES DE mOTORES
Bancada para testar emissão de poluentes foi desenvolvida por pesquisadores do Lactec, 

com investimento de R$ 6 milhões da Petrobras

Em 1986, o Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama) criou o Programa de Controle 
da Poluição do Ar por Veículos Automotores 
(Proconve). Implantado progressivamente, o 
programa fez com que a indústria automobilísti-
ca brasileira adequasse seus motores e combus-
tíveis a padrões internacionais, especialmente 
europeus, de emissão de poluentes. 
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A mensuração desses resultados ganhou um 
aliado em julho, quando o Instituto de Tecnologia 
para o Desenvolvimento (Lactec) inaugurou seu 
laboratório de teste de motores pesados adapta-
do às normas previstas na fase P7 do Proconve, 
em vigor desde 2012. A Petrobras aplicou R$ 
6.160.842,00 no projeto. 
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O desenvolvimento de 
melhores motores e 
melhores combustíveis 
atende aos interesses das 
empresas, mas também 
beneficia a população 
brasileira com um meio 
ambiente mais 
sustentável 

TESTES DE mOTORES
Bancada para testar emissão de poluentes foi desenvolvida por pesquisadores do Lactec, 

com investimento de R$ 6 milhões da Petrobras
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A nova bancada de testes foi instalada dentro do 
Laboratório de Emissões Veiculares (Leme), em 
Curitiba (PR), que se torna a estrutura inde-
pendente mais completa do Brasil no que diz 
respeito ao cumprimento da nova legislação. “A 
estrutura favorece a sociedade brasileira, que 
demanda investimentos na redução de poluentes 
e na inserção definitiva de biocombustíveis na 
matriz energética do transporte modal no Brasil”, 
afirma Omar Sabbag Filho, superintendente do 
Lactec.

Décio Magioli Maia, gerente do Centro de 
Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello 
(Cenpes), da Petrobras, também destaca a 
importância social do projeto. “O desenvolvimen-
to de melhores motores e melhores combustí-
veis atende aos interesses das empresas, mas 
também beneficia a população brasileira com um 
meio ambiente mais sustentável,” comenta.

A bancada Euro V – como vem sendo chamado 
o laboratório por conta da norma ambiental eu-
ropeia equivalente à fase P7 do Proconve – será 
usada como ferramenta para o teste de motores 
de última geração, para o desenvolvimento de 
novos combustíveis e adequação dos atuais, in-
cluindo diesel de baixo teor de enxofre, misturas 
de diesel com biodiesel e outros combustíveis al-
ternativos para o segmento de veículos pesados. 

Entre as atividades que serão realizadas pela 
nova bancada, estão testes de desempenho dos 
motores com uso de diversos combustíveis; 
avaliação dos sistemas de tratamento de gases 
de escape; testes de desempenho mecânico 
dos motores Euro V; pesquisas tecnológicas e 
científicas.
 
As consultas de todo o país para a realização de 
testes no laboratório começaram há pelo menos 

Décio Magioli Maia, 
gerente do Cenpes 
da Petrobras
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seis meses e há projetos contratados para 
utilização da bancada nos próximos 12 meses. 
“O atendimento a esses limites é uma questão 
tratada como prioritária pelo setor automotivo”, 
afirma o gerente do Departamento de Mecâni-
ca do Lactec, Lauro Elias Neto. “Por isso, um 
laboratório como o nosso tem uma importância 
estratégica para a indústria brasileira.” 

O coordenador do projeto, engenheiro e pesquisa-
dor sênior do Lactec, Renato de Arruda Penteado 
Neto, diz que a mudança dos motores Euro III para 
o padrão Euro V exigiu muita pesquisa. “Como 
resultado, temos agora um laboratório altamente 
sofisticado, com um funcionamento que depende 
de instrumentação de alta precisão, de instalações 
adequadas, de pessoal altamente treinado e de co-
nhecimentos anteriores na operação de laboratórios 
de emissão. Esta nova bancada é comparável ao 
que existe de mais moderno, atualizado e sofistica-
do no setor automotivo mundial”, acrescenta. 

16 ANOS DE TRAbALhO 
CONjuNTO
A história do Lactec com a Petrobras começou em 1987, quando o laborató-
rio construiu suas primeiras bancadas de teste. Em 2000, com a inauguração 
do Laboratório de Emissões Veiculares (Leme), o Lactec começou a prestar 
serviços para a Petrobras. Em 2008, o Leme projetou um laboratório para tes-
te de motocicletas. No ano seguinte, a Petrobras encomendou uma pesquisa 
de poluentes que ainda não eram regulamentados pelas legislações nacionais 
e internacionais. A pesquisa foi concluída com sucesso e ajudou o Ministério 
do Meio Ambiente a definir limites para emissões não legisladas. 

Em 2012, a Petrobras contratou o Lactec para executar um projeto chamado 
AutoOil, com a finalidade de avaliar o desempenho de vários tipos de veículos 
usando uma ampla variedade de combustíveis. O trabalho, que conta com 
a participação da Associação da Engenharia Automotiva, USP, UTFPR e de 
montadoras, será concluído em 2014. 

14

Lauro Elias Neto, gerente do 
Departamento de Mecânica do Lactec

Renato Penteado Neto, engenheiro do 
Lactec e coordenador do projeto
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LACTEC é REfERêNCIA Em p&D
Linhas de pesquisa passam por diferentes áreas tecnológicas

Reconhecido como um dos principais centros de pesquisa do país, o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec) contribui com solu-
ções tecnológicas que beneficiam diversos setores produtivos. O Lactec foi precursor em projetos desenvolvidos para concessionárias de energia 
dentro do Programa de P&D regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Na última década, expandiu sua atuação e conquista  agora 
diferentes mercados, que passam por diferentes áreas tecnológicas.

A seguir, algumas linhas de pesquisa  
desenvolvidas pelo Instituto:

• Energia
•  Eletrônica/Microeletrônica 
•  Tecnologia de Materiais
•  Química Aplicada
•  Hidráulica e Hidrologia
•  Mecânica
•  Emissões Veiculares 
•  Estruturas Civis
•  Geotecnia
•  Geoprocessamento
•  Meio Ambiente
•  Tecnologia da Informação
•  Fontes Renováveis 

 

êNfASES 
 
•	 Energia – geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica; fontes renováveis; smart grid; geração distribuída;  

eficiência energética; instrumentação e monitoramento de sistemas. 
•  Derivados do petróleo – óleos minerais e vegetais isolantes, lubrificantes, combustíveis. 
•  Materiais – desenvolvimento de materiais, estudos de envelhecimento, degradação e durabilidade de compósitos, e segurança de estruturas. 
•	  Automotiva – emissões em motores a gasolina, álcool, gás, diesel e biodiesel.
•	  Meio ambiente – recursos hídricos, qualidade do ar atmosférico, geoprocessamento, manejo e conservação de fauna e flora. 
•  Telecomunicações – tecnologias de suporte e sistemas de comunicação.
•	  Informática – tecnologia da informação, realidade virtual e realidade aumentada. 
•	  Educação – capacitação técnica, formação científica e tecnológica. 
•	 	Certificação	de	produtos	– conectores cunha e perfurantes, para-raios, postes, cruzetas de concreto e pré-formados de concreto.
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