
Cases Indústria



Indústria

1. Diagnóstico da Qualidade da Água do UHE | Cliente: Copel

2. Gestão de Água em Completo de Geração Termoelétrica | Cliente: 
UEGA

3. Monitoramento da Qualidade do Ar em Ambientes Externos, no 
Entrono de Empreendimentos | Clientes: UEGA e Ferma Engenharia

4. Avaliação, Diagnóstico e Divulgação em Tempo Real da Qualidade 
do Ar Online | Clientes: Tupy S/A e Iguaçu Celulose

5. Monitoramento da Qualidade do Ar – Serviços e Pesquisa | 
Clientes: Center Minas Participações e Copel

6. Monitoramento de Emissões Atmosféricas em Dutos e Chaminés | 
Cliente: Volvo

7. Microalgas | Cliente: UEGA

8. Poda Robotizada – Cabeça de Série | Cliente: Neoenergia

Índice de cases – clique na linha do case 
escolhido para ser direcionado ao slide

9. Equipamento de Inspeção em Tubos de Pequenos Diâmetro de 
Caldeiras | Cliente: Neoenergia

10. Sistema de Realidade Virtual para Treinamento | Cliente: 
Copel

11. Testes de Motores Diesel | Cliente: Petrobrás

12. Consultório Odontológico Portátil | Cliente: D-Express



Diagnóstico da 
Qualidade da Água 
de UHE

Cliente: Copel



Diagnóstico da Qualidade 
da Água de UHE

Objetivo: Diagnóstico da qualidade de 
água

- Análise de fitoplâncton, zooplâncton e 
macroinvertebrados aquáticos 

- Biomonitoramento da qualidade da 
água e sedimento



Gestão de Água em 
Complexo de Geração 
Termoelétrica
Cliente: UEG Araucária



Gestão de Água em Complexo 
de Geração Termoelétrica

UEG Araucária

Objetivo: Garantir a futura disponibilidade de água 
para uso industrial a partir de fontes alternativas, 
considerando a segurança operacional

- Água Industrial

- Efluente industrial

- Águas pluviais

- Esgoto tratado 

- Esgoto bruto



Monitoramento da Qualidade do 
Ar em Ambientes Externos, no 
Entorno de Empreendimentos

Cliente: UEG Araucária e Ferma Engenharia Ltda



Monitoramento da Qualidade do 
Ar em Ambientes Externos

UEG Araucária

- Parâmetros meteorológicos e partículas totais 
em suspensão. Objetivo: verificar o atendimento 
à legislação ambiental e o impacto da atividade 
no entorno.

Ferma Engenharia Ltda

- Qualidade do ar na região de implantação do 
Complexo Termoelétrico Sapopema, com o uso de 
estação móvel.



Avaliação, Diagnóstico e 
Divulgação em Tempo Real da 
Qualidade do Ar Online

Cliente: Tupy S/A Joinville e Iguaçu Celulose Papel S/A



Avaliação, Diagnóstico e 
Divulgação em Tempo Real da 
Qualidade do Ar Online

Tupy S/A Joinville

- Monitoramento de monóxido de carbono no 
entorno da empresa, utilizando analisador 
automático

- Avaliação do atendimento aos padrões de 
qualidade do ar da legislação ambiental

Iguaçu Celulose Papel S/A

- Serviço de tratamento de dados, emissão de 
relatórios e divulgação na página do IAP (Castro 
e Piraí do Sul, PR)



Monitoramento da Qualidade 
do Ar – Serviços e Pesquisa

Cliente: Center Minas Participações S/A e Copel



Estação móvel

Estações automáticas

Monitoramento da Qualidade 
do Ar – Serviços e Pesquisa

Operação de estações automáticas

- Center Minas Participações S/A

- Serviço de operação, manutenção, tratamento de 
dados e emissão de relatórios mensais dos dados de 
duas estações automáticas (Belo Horizonte)

Operação de estação móvel

- COPEL 

- Estudo da relação da ocorrência de bromélias nas 
redes de energia com fatores microclimáticos, 
fontes de nutrientes e poluição



Monitoramento de Emissões 
Atmosféricas em Dutos e 
Chaminés

Cliente: Volvo do Brasil Veículos Ltda



Monitoramento de Emissões 
Atmosféricas em Dutos e Chaminés

Volvo do Brasil Veículos Ltda

- Elaboração do programa e do relatório de 
automonitoramento de emissões atmosféricas 
provenientes do processo produtivo da Volvo em 
atendimento aos padrões de emissão estabelecidos 
na legislação ambiental



Microalgas

Cliente: UEGA



Microalga

Projeto multidisciplinar, envolvendo as áreas de 
pesquisa de meio ambiente, eletricidade, materiais 
e mecânica, tem o objetivo de biofixar CO₂ e NOx
por meio do uso de microalgas em 
fotobiorreatores.

Benefícios: Reduz os índices de emissões desses 
gases gerados por termelétricas a gás; torna o 
empreendimento mais sustentável.

https://www.youtube.com/watch?v=xCmAD3slV5Q


Poda Robotizada –
Cabeça de Série

Cliente: Neoenergia



Nesse novo projeto, a proposta é trabalhar na 
engenharia do produto, desenvolvendo dois 
protótipos com soluções mais próximas 
possíveis de um modelo comercialmente viável.

Benefícios: Dispor de tecnologia nacional; 
viabilizar cadeia produtiva para a fabricação. 

Poda Robotizada –
Cabeça de Série



Equipamento de Inspeção 
em Tubos de Pequeno 
Diâmetro de Caldeiras
Cliente: Neoenergia



Equipamento nacional para inspeção em tubos 
de pequeno diâmetro de caldeiras de usinas 
térmicas.

Benefícios: Acesso a locais restritos e 
diagnóstico automático de danos; maior 
frequência e assertividade nas inspeções; 
redução de custos com manutenção corretiva.

Equipamento de Inspeção em 
Tubos de Pequeno Diâmetro 
de Caldeiras



Sistema de 
Realidade Virtual
para Treinamento

Cliente: Copel



Ambiente virtual, que reproduz uma subestação 
de energia, para treinamento de técnicos 
responsáveis pela manutenção de redes de 
transmissão. Permite que o usuário tenha a 
sensação de estar em um ambiente real e possa 
interagir com ferramentas de trabalho. 

Benefícios: Possibilidade de repetir o treinamento 
quantas vezes forem necessárias; mais segurança 
às equipes de manutenção; capacitação de 
equipes à distância, evitando custos de 
deslocamento.

Sistema de Realidade 
Virtual para Treinamento



Testes de 
Motores Diesel 

Cliente: Petrobrás



Implantação de Banco de Teste de Motores 
Diesel Euro IV

Infraestrutura com capacidade para ensaios 
em motores até a fase EURO V, utilizado para 
ensaios de avaliação das emissões em motores 
com utilização de óleo diesel com diferentes 
formulações e projetos como B10 e auto oil.

Testes de Motores 
Diesel



Consultório 
Odontológico Portátil

Cliente: D-Express



Incentivo Financeiro Embrapii e 
Conhecimento Técnico para Viabilizar o 
Projeto

Desenvolvido para utilização em 
comunidades distantes dos grandes centros 
urbanos e para atendimento domiciliar ou 
em casas de repouso.

Consultório 
Odontológico Portátil


