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PREFÁCIO 
 
 
 

Apresentar as principais ações da Faculdade de Tecnologia 
SENAI Londrina foi, no primeiro momento, o principal objetivo deste 
livro. Retratar depoimentos e expectativas, dar visibilidade aos nossos 
alunos que se encontram em busca de aperfeiçoamento, de 
qualificação e inovação tecnológica foi uma tarefa prazerosa e uniu-se 
este objetivo a outros, da mesma forma, importantes: a divulgação 
das ações executadas pela Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, 
a oferta de produtos e serviços do SENAI Londrina e a publicação 
docente da nossa Faculdade e de outras instituições. Espera-se que 
esta publicação seja atraente no aspecto de se identificar com os 
leitores que buscam novos talentos, novas oportunidades para 
desenvolver, empreender e inovar, enfim, para aquele que deseja 
tornar-se competitivo. Esta obra divide-se em capítulos onde, no 
primeiro, os alunos da Faculdade relatam o porquê escolheram a 
nossa Faculdade e suas expectativas em relação ao curso escolhido, 
nos capítulos II e III, os projetos de pesquisa, extensão e sociais 
executados pela Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina são 
mostrados. Os capítulos que seguem apresentam uma série de artigos 
técnicos científicos, revelando as principais linhas de pesquisas da 
comunidade acadêmica, abrangendo os cursos de graduação 
tecnológica, de pós-graduação e cursos de outras instituições. O 
destaque que segue, intencionalmente incluído neste prefácio, relata 
a opinião da direção e da coordenação de educação desta editora. 
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No dia 11 de Agosto de 1950, quando o SENAI Londrina 
foi criado, pouco se vislumbrava do futuro em termos de 
serviços a serem ofertados pelo SENAI. Além dos cursos 
profissionalizantes para atender a incipiente indústria de base 
na época. Imaginar que no aniversário de 64 anos já teríamos 
uma Faculdade de Tecnologia,  um Instituto de Tecnologia, em 
uma das unidades do SENAI que mais apresenta projetos de 
inovação. Sem dúvida era um sonho impossível, para uma 
região cercada somente por lavouras de 

café. 

A região cresceu, desenvolveu, evoluiu  e o SENAI continua sendo um grande 
protagonista de todo este progresso e de toda esta mudança. As ações continuam 
hoje, onde estamos difundindo a cultura da inovação para que ela se consolide e traga 
a melhor competitividade da indústria local, podemos dizer que o SENAI em todo este  
período puxou o avanço para a região e não simplesmente evoluiu com ele, ou seja, 
somos realmente um ativo estruturante desta importante região. 
Concluo sugerindo uma reflexão! Onde estará o Senai nos próximos 64 anos? O que 
teremos proporcionado para um novo avanço industrial, tecnológico e econômico da 
região? Com certeza virão novas páginas, com histórias marcantes e vidas 
transformadas. 

 

A unidade do SENAI em Londrina oferece 19 ramos de 
atividades, onde os profissionais da indústria podem escolher, 
para se qualificarem, de acordo com o perfil profissional e a 
identidade de cada um. Estas oportunidades, de educação 
profissional e tecnológica, com certeza aumentam muito suas 
chances de encontrar uma profissão adequada, para o seu 
futuro. Constantemente, os profissionais do SENAI, encorajam 
e incentivam você a se desenvolver, criando suas 

oportunidades enfim,    habilitá-lo  a    enfrentar   o   mundo    do  trabalho. 

Aproveitar estas oportunidades de estudos e de qualificação profissional está em suas 
mãos! Estar no SENAI, significa ter a sua disposição várias equipes especializadas, 
onde, se encontram docentes e consultores de comprovada experiência e qualificados 
tecnicamente e todos com muita disposição para transmitir os conhecimentos para 
nossa comunidade.  
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Introdução 
 

Esta publicação objetiva divulgar as ações em prol da 
capacitação profissional da Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, 
entre elas a de integrar alunos e professores, oportunizando-lhes, de 
forma imediata, conhecer os trabalhos da comunidade acadêmica em 
andamento. Acredita-se que, divulgando os depoimentos dos alunos, 
constantes do capítulo I, bem como as expectativas dos mesmos com 
relação aos cursos escolhidos, facilita-se a divulgação dos referidos 
trabalhos junto à comunidade local. Seguindo na mesma linha de 
raciocínio, pretende-se ainda divulgar a produção do corpo docente 
dos programas de graduação, de pós-graduação, além dos projetos 
de pesquisa e de extensão acadêmica da Faculdade de Tecnologia 
SENAI Londrina. Considera-se, dessa forma, que a presente 
publicação deva funcionar como referência e instrumento de consulta 
para empresários e industriários na busca de profissionais qualificados 
para atuarem no mundo do trabalho e contribuir de forma efetiva 
para o atendimento às demandas industriais. Ademais, almeja-se 
incentivar o empreendedorismo na nossa região.  

Para entendermos o contexto do empreendedorismo no norte 
do Paraná, salientamos que Londrina é um importante polo 
empresarial, o qual, de acordo com o presidente da Jucepar, Ardisson 
Naim Akel, tem se desenvolvido consideravelmente: “Esse 
crescimento retrata a dinâmica da economia no Norte do Estado. 
Londrina é um exemplo de que a região vem respondendo às ações 
da administração pública, que têm o objetivo de impor maior 
competitividade econômica no Paraná. Um bom exemplo é o 
programa ‘Paraná Competitivo’, do Governo do Estado”, afirmou Akel.  

Incentivos como doações de terrenos para ampliação de um 
estabelecimento, a instalação de sedes e filiais e até a isenção de 
taxas de aluguéis enquanto houver a preparação desses terrenos são 
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os tipos mais comuns. Esses são aspectos importantes que ajudam o 
empresário a manter seu negócio ativo por mais tempo. 

Por conta do aumento do número de empresas em atividade na 
cidade, cresceu também o número de novos estabelecimentos. De 
acordo com dados da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), 
divulgados este ano, em 2013, cerca de 6.702 empresas foram 
fundadas em Londrina, 7,76% a mais que em 2012, quando foram 
registrados 6.219 empreendimentos (Fonte: 

http://www.portaldodesenvolvimento.org.br/londrina-e-a-segunda-cidade-
com-maior-numero-de-empresas-ativas-no-parana/). 
 

Assim, a Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, visando a 
atender aos diversos gêneros industriais, se propôs ao desafio: 
qualificar e profissionalizar os recursos humanos de nossa região, em 
um período de tempo adequado às demandas exigidas pela nossa 
indústria, através dos cursos de tecnologia.  

Preparar nossos alunos para o mercado industrial, 
considerando as modernas e sofisticadas tecnologias, a inovação de 
produtos, a gestão eficiente de pessoas e a adequada manutenção 
dos processos industriais é o grande desafio da atualidade, o qual a 
Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina procura cumprir com 
qualidade e presteza necessárias.  

Destinados a prover ambientes como o descrito acima, cujo 
nível de exigência aumenta de acordo com a competitividade 
industrial, os cursos de Tecnologia da nossa Faculdade aprimoram, 
qualificam e especializam os recursos humanos, atendendo as 
demandas das indústrias.  E com essa missão, nasceram os cursos 
superiores da Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, que formará, 
já em agosto de 2015, as primeiras turmas, mesmo ano em que 
completará 65 anos de conquistas e novas realizações. É o SENAI, 
mais uma vez, sendo protagonista na história da formação 
profissional e tecnológica, proporcionando respostas rápidas às 
demandas de recursos humanos qualificados para o mundo do 
trabalho.  

http://www.portaldodesenvolvimento.org.br/londrina-e-a-segunda-cidade-com-maior-numero-de-empresas-ativas-no-parana/
http://www.portaldodesenvolvimento.org.br/londrina-e-a-segunda-cidade-com-maior-numero-de-empresas-ativas-no-parana/
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Toda essa história comprova que o SENAI, em Londrina, 
configurou-se como uma ferramenta poderosa e um dos pilares para 
o processo industrial, bem como o de prestação de serviços do 
município e das cidades circunvizinhas, impulsionando o progresso 
regional.   Lado a lado com o desenvolvimento, nossa instituição 
busca, constantemente, firmar e cumprir seus objetivos, sendo um 
deles proporcionar “aprendizado de excelência”  em todos os níveis 
dos cursos que ministra na unidade londrinense.  

A aliança formada através da parceria entre SENAI, 
comunidade empresarial, sindicatos,  instituições e órgãos 
governamentais tem sido, sem dúvida, primordial para o 
fortalecimento da indústria regional, além do próprio 
comprometimento, seriedade, entusiasmo e a capacidade de seus 
colaboradores, que são as engrenagens fundamentais para o sucesso 
pleno das metas;  tais características são plataformas que propiciam 
concretizar os sonhos de nossos alunos de alcançar a realização 
profissional, atuando no mercado como 
profissionais reconhecidamente capacitados. No ano de 2013, foram 
mais de 23.000 matrículas nos diversos segmentos de ensino no 
SENAI de Londrina, números expressivos, que mais uma vez 
traduzem a relevância e a confiança da comunidade em nossa 
instituição.   
 

 
Foto SENAI Londrina, Fonte: Arquivos SENAI- 2013. 
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Capítulo I - Depoimentos Dos Alunos Da Faculdade 
De Tecnologia SENAI Londrina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FERNANDA W. HERITT 

 

 

 

 

 

 

Escolhi o Curso da 

Faculdade de Tecnologia SENAI 

Londrina, porque tenho interesse 

na área de tecnologia em 

Manutenção Industrial. Pretendo 

aprender tudo que o curso possa 

me oferecer para entender mais 

sobre a automação das máquinas 

na indústria. Espero, em relação 

a minha carreira, crescer e obter 

um bom cargo em alguma 

indústria reconhecida.  

Compartilho o fato de que, 

com o estudo, já consegui 

melhorar muito os meus métodos 

de trabalho e a realização das 

tarefas profissionais, tendo em 

vista a eficiência e o lucro, 

organizando os processos e 

otimizando as etapas a serem 

realizadas.  
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DIEGO FERNANDO DOS SANTOS 

   
  “A Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina tem contribuído, em minha 

vida profissional, nas soluções alternativas, nos processos na área de manutenção, 
além de mostrar-me um modo mais adequado de agir nessa área”.   

A minha expectativa é muito otimista: quero conquistar um emprego em que possa 

crescer profissionalmente. 
 Um fato que me marcou, ocorreu em uma empresa do ramo de metalurgia, 

localizada na cidade de Londrina, onde trabalhei durante três anos, no turno da 
noite. Tudo ali era novo, pois nunca tinha trabalhado em um ambiente com aquelas 

características. O setor era o de embalagens, um bom lugar, mas queria mais, 

então comecei a fazer o curso de Tecnologia em Manutenção Industrial no SENAI. 
Mesmo sem nenhum conhecimento na área, aos poucos fui aprimorando os 

conceitos básicos, para aplicar na empresa.  
  Em conversa com encarregados da empresa, solicitei novas oportunidades, 

sem sucesso. Questionei, então: se a empresa não dá oportunidade para quem 
deseja novos desafios, para quem ela vai dar? “Eu gostaria que empresas e 

instituições de ensino trabalhassem juntas pela mesma causa - o crescimento do 

Brasil.” 



 

 

 

 

 
JOÃO NAVES DO NASCIMENTO 

 

 No seu depoimento sobre como 
a Faculdade de Tecnologia SENAI 

Londrina tem contribuído em sua vida, 
João Naves declara: “A Faculdade 

contribui no aprendizado, no 

conhecimento tecnológico nas áreas 
industrial e elétrica, também 

fundamentando orientações sobre as 
outras áreas tais como: informática, 

inovação, gestão, pesquisa etc... 

 O conhecimento teórico, quando 
aliado à prática, agrega grande valor ao 

nosso aprendizado. 
 Trabalho na área de 

manutenção e instalação industrial, 
especificamente no envaze de gás 

liquefeito de petróleo "LP", manutenção 

e instalação de tubulações que 
respeitam o meio ambiente, por isso 

minha expectativa, com relação ao curso 
de Tecnologia, é de adquirir um bom 

conhecimento em manutenção 

industrial, principalmente na área 
petrolífera.”  

 
MAICK INACIO DOS SANTOS 

 
 Maick salienta que o curso de 

Tecnologia em Manutenção Industrial 

vem contribuindo muito para sua vida 
através dos conhecimentos 

compartilhados dentro da sala de aula e 
na elevação da autoestima em busca 

dos seus objetivos, que é o de enfrentar 
o mercado de trabalho da melhor 

maneira possível.  

 “Vejo um mercado profissional 
bem atraente e promissor, pois é um 

dos setores industriais que mais cresce 
e as empresas estão constantemente 

buscando profissionais qualificados”. 

 Um fato interessante que deseja 
compartilhar é sobre suas escolhas: “A 

decisão de seguir esta carreira 
profissional foi bem difícil, tinha um 

emprego bom, mas não era o bastante, 
queria mais, desejava mais! Resolvi 

então buscar a Faculdade de Tecnologia 
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SENAI para me qualificar, e já estou no 
quarto período muito satisfeito”. 

 
 

 

 
ÉDIPO R. O. PIRES 

 

 “O curso de Graduação da 
Faculdade SENAI Londrina tem 

contribuído, em minha vida, com o 
conhecimento teórico aliado à prática, 

pois a teoria acaba ficando de lado, 

muitas vezes, por ser mais difícil de se 
obter. Além disso, o curso de tecnologia 

em manutenção Industrial é voltado 
especificamente a minha área 

profissional. 

 Pretendo obter crescimento 
profissional, reconhecimento do trabalho 

executado e um melhor retorno 
financeiro.  

Um fato interessante é que, 

mesmo trabalhando na área de 
eletromecânica, ainda não tinha 

entendido o funcionamento de um 
motor elétrico, de geradores e de outros 

conceitos que aprendemos na Faculdade 
de Tecnologia SENAI Londrina.” 

 

 
 

 
 

 
 

 
WALMIR DE AGUIAR 

 
 “Após o início do curso de 

Graduação Tecnológica em Manutenção 
Industrial, ganhei bastante 

conhecimento. Mesmo não aplicando na 

área em que atuo, tenho aprendido 
processos de muita importância no 

ramo, que atualmente tenho implantado 
na manutenção de equipamentos e 

manutenção predial, nos quais este 

curso esta me dando uma ótima base.   
Com relação às expectativas 

futuras, pretendo, após a conclusão da 

Faculdade, fazer uma pós-graduação 

direcionada à área de manutenção 

hospitalar e equipamentos médico-

hospitalares.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
Profissionais da Indústria 
 

 

[ 13 ] 

 

 

 

 
ARTHUR AVADI 

 
 

 Arthur conta que o curso de 
Graduação em Manutenção Industrial 

tem contribuído de maneira positiva, 

trazendo expectativas promissoras para 
o futuro de sua profissão. Deseja 

adquirir conhecimentos específicos para 
a realização de projetos e uso de 

ferramentas para aplicação industrial. 

“Algo interessante para 

compartilhar é que os ganhos não estão 

apenas nos conhecimentos adquiridos, 

mas ainda nas amizades feitas no 

decorrer do curso, que muitas vezes nos 

ajudam, não só no momento, mas 

também no futuro.” 

 

 

 
CRISTIANO APARECIDO NUNES 

 

 Cristiano relata que, com a 
Faculdade de Tecnologia SENAI 

Londrina, as portas de empregos se 

abriram, aparecendo melhores 
oportunidades, e com isso observou sua 

maior valorização como profissional, 
tendo mais credibilidade e 

responsabilidade no trabalho. Com 

relação a sua carreira, pretende evoluir 
cada vez mais, com expectativas de se 

tornar um novo empreendedor, podendo 
tocar o seu próprio negócio. 

Segundo ele, sempre foi 

cobrado pelos seus superiores para 

voltar a estudar, pois daquela forma não 

poderiam ajudá-lo, apesar da 

competência e experiência. “Assim que 

comecei o curso de graduação 

tecnológica em Manutenção Industrial 

no SENAI, em seis meses, passei de 

almoxarife para líder, e já neste ano de 

2014 estou atuando como Coordenador 

do Almoxarifado na empresa Sandoz.” 
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CLAUDIO HENRIQUE MATEUS 

 
 

 “Como a Faculdade de 
Tecnologia SENAI Londrina está voltada 

diretamente para a indústria, todas as 
matérias, como Cálculo, Materiais de 

Construção Mecânica, Desenho Técnico 

e outras, mostram diretamente na 
prática do dia a dia como estreitar 

caminhos para o sucesso no mundo do 
trabalho.”  

 A expectativa do Cláudio com 

relação à sua carreira é terminar o curso 
com o máximo de conhecimento, 

conseguindo aplicá-lo. 
 “Um fato interessante é que, 

quando as pessoas ficam sabendo que 
estou na Faculdade SENAI, a 

responsabilidade fica ainda maior, pois 

muitas pessoas me procuram para tirar 
dúvidas na indústria.” 

 
 

 

 
 

 

 
REGINALDO JOSÉ LUIZ 

 

 
 “A Faculdade SENAI Londrina 

tem aprimorado os meus conhecimentos 
na área em que atuo. A minha 

expectativa com relação à vida 
profissional é ter um bom desempenho 

no trabalho com os conhecimentos 

adquiridos no curso”. 
“Um fato interessante para 

compartilhar é que resolvi fazer o curso 
de graduação tecnológica em 

Manutenção Industrial quando assumi 

um cargo de liderança na empresa em 
que trabalho, para ter uma base mais 

sólida na nova carreira.” 
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SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS  

 

 
 Sebastião acredita que o 

primeiro período foi uma adaptação na 
Faculdade, pois já fazia muito tempo 

que não estudava, e daí em diante se 
propôs a estar mais envolvido na 

empresa e no SENAI. 

 Suas expectativas são trabalhar 
na área com maior conhecimento e 

poder melhorar a sua renda mensal. 
Relata ainda que sua vida não foi nada 

fácil, nunca teve apoio e o que 

conseguiu foi com o seu próprio esforço, 
mas sempre atingiu, com dedicação, os 

seus objetivos, mesmo que um pouco 
tarde. Trabalhou quase vinte anos de 

motorista e depois resolveu mudar de 

profissão e deu certo! 

 
Jefferson Plácido Batista 

 Jeferson espera aprimorar seus 
conhecimentos, aperfeiçoar habilidades 

na área e melhorar o seu currículo. 
Escolheu o curso de Tecnologia em 

Manutenção Industrial devido a ser sua 

área de atuação. Suas expectativas são 
de obter o conhecimento que o mercado 

exige para que possa crescer 
profissionalmente. 

 

 
SILVIO MASSAKASO TOGE  
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 De acordo com Silvio, a 

Faculdade SENAI Londrina tem dado 
uma grande contribuição para alavancar 

sua carreira na Manutenção Industrial, 

ampliando sua visão sobre essa 
profissão, porque, segundo ele, não 

basta só construir, mas é preciso manter 
o patrimônio e aumentar a 

produtividade da empresa. 
 Com relação a sua expectativa, 

espera ter mais oportunidades de 

trabalho, já que a qualidade dos 
produtos depende muito da eficiência 

das máquinas.  Acredita que a 
manutenção industrial é a profissão do 

futuro. 

 

 
VALDIR DE OLIVEIRA 

 
 “Por não estar atuando na 

Manutenção Industrial, tenho apenas 

acumulado conhecimentos, que desejo, 
em breve, aplicar nessa área, e acredito 

que, com o tanto que aprendi, não 
demorará muito, pois o curso de 

Manutenção Industrial tem me 

despertado o interesse para ingressar na 
indústria.” 

 

 
JOSÉ CERIMARCO NETO 

 

 José ressalta que a Faculdade 
de Tecnologia SENAI Londrina contribui 

com a ampliação dos seus 
conhecimentos na área de automação 

industrial, com os quais foi possível 
desenvolver e montar uma prensa de 

sucata totalmente automatizada. 

 “Minha expectativa em relação a 
minha carreira é ampliar os 

conhecimentos na área eletroeletrônica 
e hidráulica, assim como gestão de 

manutenção. Saliento como fato 

interessante para compartilhar o 
desenvolvimento da "Luxal Alumínio" e 

seu plano elétrico todo idealizado por 
mim.” 
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LUCAS MONTEIRO FRANCISCON 

 
Lucas trabalha na empresa Agro 

Industrial Rezende e declara que a 

Faculdade de Tecnologia SENAI 
Londrina contribui tanto para a sua vida 

profissional quanto para a pessoal, 
através da cultura e da sabedoria que os 

professores e colegas têm 

compartilhado. Pretende evoluir ainda 
mais, tanto pessoalmente quanto 

profissionalmente.  Já começou a 
trabalhar na área de metalomecânica, e 

vem melhorando gradativamente. 

 

 
MAICON JANEGITZ 

 

 “A Faculdade de Tecnologia 
SENAI Londrina contribui 

profissionalmente, passando 
informação, conhecimento e métodos de 

como facilitar algo que, no cotidiano, 
parece difícil. Com isso, tenho 

expectativa de obter cargos melhores na 

indústria. 
 Como muitos brasileiros, sou 

filho de agricultores. Aos 17 anos, 
resolvi fazer um curso de torneiro 

mecânico no SENAI, para desenvolver-
me profissionalmente. Foi assim que 

comecei a trabalhar na metalúrgica 

Produsi, onde fiquei por nove anos. Isso 
me proporcionou uma boa bagagem 

profissional para atuar hoje na maior 
fabricante de carrocerias frigoríficas do 

Brasil, a Furgão Ibiporã, onde exerço a 

função de analista de processos.” 
 

 

 
ROBERVAL RIBEIRO DANTAS 

 
“Trabalho na Indusfrio e a Faculdade 

tem contribuído muito em minha 
profissão com novos conhecimentos que 

trouxeram aperfeiçoamento profissional, 

possibilitando crescer na empresa em 
que trabalho e, futuramente, em outras. 
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Um fato interessante ocorrido 
foi que a primeira máquina CNC que a 

empresa em que trabalho adquiriu foi 
uma puncionadeira, e fui designado 

para operá-la. Pelo fato de não ter 

muitos conhecimentos em tecnologia, 
houve alguns incidentes curiosos, como 

quando acionei um técnico dessa 
máquina, que veio de Curitiba, mas o 

defeito era só um cavaco que tinha 
caído em um dos sensores. Por isso é 

importante estar sempre informado e 

capacitado.” 
 

NIGEL LUCAS COSTA 
 Segundo Nigel, o Curso já 

contribuiu em seu trabalho, facilitando 

no desenvolvimento deste, pois atua na 
mesma área. 

 Espera terminar o curso, fazer 
MBA em produção, qualificando-se 

nessa área e assim crescer dentro da 

indústria. “Um fato interessante que 
desejo compartilhar é que projetei um 

forno de fundição para alumínio de R$ 
400.000 reais.” 

 

       ROGER LUIS DA SILVA 

 “O curso da Faculdade 

acrescentou muitas técnicas no meu 
ambiente de trabalho, que é a de 

desenvolvimento mecânico. Tenho como 
expectativa o crescimento profissional, o 

ganho de experiência, novas 
oportunidades no mercado de trabalho e 

reconhecimento; 

 Com os conhecimentos 
adquiridos na Faculdade, consegui uma 

promoção no serviço, para o setor de 
engenharia de desenvolvimento.”  

 

 
LUIS ANTÔNIO DAVID 

 

 “A Faculdade contribui para o 

nosso conhecimento e para ganharmos 
experiência com a prática. Minha 

expectativa é de melhorar minha 
carreira na empresa onde trabalho e 

adquirir mais conhecimentos. 

 Pretendo buscar sempre uma 
melhor colocação dentro da empresa e 

inovar para crescer profissionalmente.” 
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ROMEU JOSÉ LOPES DOS SANTOS 

 

 “A Faculdade tem mudado 
nossos conceitos de um modo geral; 

através da reflexão, conseguimos sair da 

visão do chão de fábrica para um olhar 
geral. 

 A expectativa é das melhores, 
pois o mercado está aquecido, e com a 

Faculdade, estarei um passo a frente. 

Além disso, através do curso, o respeito 
profissional vem de imediato, pois você 

está transmitindo uma informação com 
respaldo acadêmico e com 

conhecimento de causa.” 
 

 
WEVERSON MAXIMIANO DA SILVA 

 

 “Graças à Faculdade, consegui 
um emprego melhor na área da metal-

mecânica. Pretendo sempre evoluir 
profissionalmente e acredito que, com 

dedicação no trabalho e um 

aperfeiçoamento constante no estudo, 
muito mais será possível. 

 Foi o meu primeiro emprego na 
indústria, como auxiliar de produção, 

que despertou meu o interesse pela 
área. Logo após, tive a oportunidade de 

fazer o curso técnico de Eletromecânica, 

no SENAI, que me abriu as portas para 
um novo emprego, como está 

acontecendo com o curso de Fabricação 
Mecânica da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Londrina.” 

 
 

 
ALEXANDRE L.POLO 

 
 

“Escolhi realizar este curso 

superior em Tecnologia de Manutenção 
Industrial por ser rápido e porque falta 

mão de obra qualificada nesta área no 
mercado de trabalho. As minhas 

expectativas são de melhor emprego e 

salário.” 
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ANDRE AMORIM DIAS DA SILVA 

 

 “Escolhi realizar o curso de 
Tecnologia em Manutenção Industrial 

por causa do prazo menor de conclusão 

do curso superior e pela atualização 
profissional, compatível com minha 

profissão e meu ambiente de trabalho. 
Minha expectativa sobre o curso é de 

obter um grande acréscimo em relação 

ao nível técnico e à consolidação do 
reconhecimento da experiência.”  

 

 
ANTONIO C. DE ALMEIDA. 

  

 “Decidi fazer o curso de 
Graduação tecnológica em Manutenção 

Industrial da Faculdade SENAI Londrina 
para aprimorar meus conhecimentos 

técnicos e profissionais. Espero, com 

este curso, melhorar o currículo, 
estando atualizado e mais bem 

preparado para o mundo do trabalho.” 
 

 

 
CARLOS R.G. DOS SANTOS 

 

 Carlos optou pelo curso de 
Tecnologia em Manutenção Industrial 

com a finalidade de adquirir novos 
conhecimentos para a função em que 

atua, buscando aperfeiçoamento em 
uma instituição conceituada como o 

SENAI. Espera, a cada dia, contribuir 

mais para o crescimento da empresa. 
 “Trabalho, há mais de trinta 

anos, como projetista de máquinas, 
supervisor de manutenção e gerente de 

manutenção industrial e sei que manter-

se no mercado de trabalho somente 
com formação em curso técnico, nos 

dias de hoje, é quase impossível. Vejo 
neste curso, a oportunidade de 

aperfeiçoamento profissional, 
mantendo-me atualizado e ativo no 

mundo do trabalho.” 
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GIANCARLO PIAZZA BELLAFRONTE 

 

 Giancarlo decidiu-se pelo Curso 

de Manutenção Industrial, para adquirir 
novos conhecimentos. Espera ser um 

profissional qualificado e pronto para 
novos desafios. 

 

 
ISRAEL DE S. JÚNIOR 

 
 “Escolhi realizar o curso de 

Tecnologia em Manutenção Industrial do 
SENAI, porque ele visa a aprimorar-me 

como profissional. Espero aprender 

muito!” 

 
IURI MORIYA 

 

 “Desejo, com o curso de 

graduação, aperfeiçoar meus 
conhecimentos adquiridos no curso 

técnico do SENAI, e assim, crescer 
profissionalmente.” 

 

 
JONATHAN BENTO COSTA 

 
 “Estou fazendo o curso pelo fato 

de o SENAI ser uma grande instituição 

de ensino e pelo tema que aborda, pois 
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hoje a indústria tem muita importância 
na sociedade, e com o SENAI consigo 

um grande trabalho na área. Desde 
pequeno, gosto de tecnologia e sempre 

tive facilidade nesta área.” 

 

 
LEONARDO T. STELMASTCHUK 

MARTINS. 

 
Leonardo escolheu o curso da 

Faculdade de Tecnologia SENAI 

Londrina em Manutenção Industrial, 
para atualizar-se profissionalmente e, 

dessa forma, estar apto a vencer novos 
desafios. 

 

 
EDERLEI S. DE OLIVEIRA. 

 
 Ex aluno do curso técnico do 

SENAI, Ederlei ingressou na Faculdade 
de Tecnologia SENAI Londrina para 

buscar reconhecimento no mercado. 

 
 

 
 

 

 
PAULO CÉSAR DEMARCHI 

 

Paulo selecionou o curso de 
Graduação da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Londrina, após pesquisas e 

comparações com outras graduações, 
inclusive engenharias. Foi atraído pelo 

foco específico, pelo tempo reduzido do 
curso superior e pela possibilidade de 

continuar a pós-graduação na mesma 
instituição.  Espera, com o aprendizado 

nesta graduação, atuar na área, com 

ênfase em gestão de processos, de 
qualidade e de pessoas.   
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 RENAN CEZAR FRANCO 

 

 Renan escolheu o curso de 
tecnologia em Manutenção Industrial 

para obter crescimento profissional e 

buscar maiores conhecimentos. 
Entusiasmado, declara: “já 

cursei o Técnico em Manutenção 
Automotiva do SENAI e decidi continuar 

a estudar para ampliar meus 

conhecimentos.” 
 

 
RENAN A. DO CARMO 

 
 Renan resolveu cursar a 

Faculdade de Tecnologia SENAI 
Londrina, escolhendo o curso de 

Tecnologia em Manutenção industrial, 
por estar envolvido na área. Deseja 

melhorar sua experiência e buscar o 
aperfeiçoamento profissional, 

consolidando um brilhante futuro dentro 

da indústria. Relembra o momento de 
muitas descobertas, quando realizou o 

primeiro comando de uma máquina. 
 

 
RENATO BIONDO 

 

 “Escolhi o curso de tecnologia 
em Manutenção Industrial para obter e 

aperfeiçoar conhecimentos relacionados 
à profissão escolhida. Trabalho com 

manutenção industrial, dessa forma a 

escolha pelo curso foi natural. A minha 
expectativa é de aprender para aplicar 

os conhecimentos na indústria, podendo 
trazer melhorias em nosso dia a dia.”   
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ROMARIO CESAR DOS SANTOS 

 

       “Escolhi o curso para melhorar o 
aprendizado prático e levá-lo para a 

indústria. Espero adquirir conhecimento 

e um maior crescimento profissional.” 
  

BRUNO DA SILVA MOREIRA 
 “Optei pelo curso Tecnológico 

por ter um campo maior, mais 

oportunidades de serviço. Espero 
conseguir crescimento profissional.” 

 

 
CAIO CÉSAR DELGADO GÓES 

 
 “Escolhi o curso da Faculdade, 

porque o SENAI é uma grande 
instituição de ensino, e posso adquirir 

mais conhecimentos. 

 Espero, além de ser um bom 
profissional, alcançar meus objetivos 

para contribuir para o aprendizado das 
outras pessoas. 

 Hoje em dia, a empresa sempre 

passa por dificuldades, e é nesses 
momentos que você consegue enxergar 

os erros. Na empresa que trabalho, 
pude contribuir com ideias e soluções 

para uma melhora tanto no lado 
produtivo quanto na visibilidade da 

empresa.” 

    

 
CARLOS FERNANDO CILLI FIORATTE 

 

“Decidi fazer o curso de 

Graduação Tecnológica do SENAI, para 
melhorar a minha qualificação 

profissional e pessoal, aprendendo mais 
sobre o que gosto de fazer. Espero, com 

este curso, ser um profissional capaz de 

realizar todas as atividades necessárias 
e atuar em uma empresa renomada, 

além de contribuir mais para a empresa 
em que trabalho.  

 Já atuei como operador de CNC, 
um pouco como torneiro mecânico e 

hoje atuo como representante comercial 

de elevadores em geral. Quero, com 
este curso, me capacitar para fabricar 

meus próprios equipamentos.” 
 



 
Profissionais da Indústria 
 

 

[ 25 ] 

CARLOS MANUEL MARCHI VALENTIN 
 “Escolhi o curso da Faculdade 

de Tecnologia SENAI Londrina, porque 
faz parte da área em que atuo. Quero 

conquistar o reconhecimento na área e 

me tornar um profissional qualificado.” 
 

 
DENES SHESLY SANTOS SOARES 

 

   Denes escolheu o curso da 

Faculdade, em busca de obter uma 
oportunidade de uma nova vida. 

 “Busco o conhecimento, para 
que possa me tornar um grande 

profissional. Sou vigilante e as pessoas, 

por acharem que não tenho estudo, me 
tratam como qualquer coisa, isso é 

humilhante.” 
 

 
FELIPE CAMPOS ALVES DA SILVA 

 

  Felipe está fazendo o curso de 
tecnologia do SENAI, porque é 

reconhecido na indústria. 
  “Espero concluir este curso e 

fazer Engenharia Mecânica, 

aperfeiçoando-me na área em que 
trabalho. Desejo dar um futuro melhor 

para minha família: é esse o meu 
sonho.” 

 

 
FELIPE MORAIS 

 

  “Escolhi o curso porque achei 

interessante. Desejo ser melhor. Nunca 
trabalhei, mas sou um ótimo líder e 

tenho boas ideias e propostas de 
soluções rápidas que podem ser muito 

úteis na indústria.” 
 

 
FELIPE TOMAZ PEREIRA 
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  “Escolhi o curso de tecnologia, 

porque essa área sempre foi do meu 
interesse e o SENAI me deu esta 

oportunidade. Atualmente, sou 

mecânico aprendiz, e desejo ser um 
profissional capacitado.”  

 
 

 

 
GUSTAVO TSUTSUI 

 

  “Escolhi o curso para seguir, 

profissionalmente, no campo da 
indústria; para desenvolver 

equipamentos de ponta, com alta 
tecnologia. 

  Espero obter um bom emprego 

no ramo industrial e adquirir 
conhecimento, atendendo a demanda e 

a exigência do mercado. 
  Uma curiosidade sobre mim é 

que opero e realizo pequenas 
manutenções em máquinas com 

manuais na língua japonesa.” 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
IVAN MAGRE 

 

“Escolhi o curso tecnológico, primeiro 
porque quero ter uma graduação, 

segundo porque está voltada para 

minha área de trabalho.  
  Comecei, na indústria, com o 

SENAI, em 1980. Aprendi a tornear, 
soldar, consertar máquinas e também a 

fabricar algumas. Hoje espero ganhar 
conhecimento teórico e prático na 

execução de processos produtivos.”  
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JOAO CARLOS VIEIRA 

 

 
 

 “Sou calouro e espero obter 
conhecimento para usar na empresa em 

que trabalho, tornando-me um 

profissional completo e inovador. 
 Tenho como expectativa 

conseguir um cargo melhor dentro da 
empresa e ser reconhecido pelos meus 

conhecimentos e minha capacidade. 

Comecei como ajudante e hoje estou no 
caminho de supervisor de produção, 

mas não quero parar por aí.” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
JONATAN ALEX MONTEIRO 

 

 
 Jonatan relata que iniciou o 

trabalho na indústria como soldador, 

onde, por 10 meses, exerceu esta 
função. “Com a oportunidade de realizar 

um curso de caldeiraria, passei à área 
de montagem, onde estou há dois 

anos.” 

Escolheu o curso de Graduação 
Tecnológica em Fabricação Mecânica, 

por achar que é uma área interessante, 
e suas expectativas são boas, porque já 

atua na área metal-mecânica e pretende 
se aperfeiçoar cada vez mais. 
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GIULIANO GOMEZ SORIANI 

 

 Giuliano escolheu o curso de 
Tecnologia do SENAI pela falta de mão 

de obra no mercado. 

 “Antes de fazer a matrícula para 
a faculdade, eu tinha feito o curso de 

eletromecânica, acabei me dando bem 
com o curso e queria aperfeiçoar meus 

conhecimentos.” 

 

LEONILDO JANUÁRIO 

 

  Leonildo escolheu o curso para 
melhoria profissional, para obter mais 

conhecimento e melhorar a vida 
profissional e familiar. 

  Tem ótima expectativa: “Posso 
crescer dentro da empresa onde 

trabalho e estar apto para novas 

oportunidades no mercado de trabalho.” 
 

 

 
LUIS PAULO GOMES 

 

 Luís optou pelo curso de 
Tecnologia da Faculdade SENAI para 

melhorar sua formação profissional. 

  Já obteve bons resultados com 
cursos de qualificação do SENAI e 

espera atingir novas metas, tanto na 
área profissional como na área 

financeira.  

 
MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA BRUM 

 Márcio trabalha na empresa 
PADO e escolheu o curso de Tecnologia 

da Faculdade SENAI Londrina, por ser 
voltado à sua área de atuação 

profissional e também para aumentar e 

aperfeiçoar os seus conhecimentos. 
 Espera consolidar e abrir novos 

horizontes, com os conhecimentos 
adquiridos. 
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RENAN BIGHETTI DE OLIVEIRA 

 

“Escolhi realizar o curso de 
Tecnologia em Fabricação Mecânica, 

porque nele vi a oportunidade de 
crescer profissionalmente. Espero 

arrumar um emprego, no qual poderei 

aplicar o que aprendo na Faculdade.” 
 

 
ROGÉRIO DE SOUZA ARAÚJO 

 

“Escolhi o curso de Tecnologia 

da Faculdade SENAI Londrina para 

aprimorar meus conhecimentos. Espero 

ser um ótimo profissional na área de 

mecânica e crescer na carreira e na 

empresa.” 

 

 
REGINALDO CALANDRO LOPES 

 

“Tenho aplicado a teoria do 
curso no meu dia da dia profissional, 

sendo mais detalhista e criterioso. Minha 
expectativa é de conseguir usar, cada 

vez melhor, o conhecimento, as ideias e 

as experiências aqui adquiridos com 
alunos e professores em minha carreira.  

Trabalho em uma empresa de 
autopeças, produzimos sistemas de 

suspensão para veículos e implementos 
rodoviários, estou ligado diretamente à 

área comercial, prestando assistência 

técnica em campo, tanto para melhorar 
as condições de trabalho, adequações e 

treinamentos técnicos. Aprendo muito 
com os aplicadores de nossos produtos, 

carrego comigo um hd externo, onde 

procuro registrar um pouco da 
dificuldade e as sugestões que cada um 

tem a respeito de nossas peças, para 
dessa forma, adequar os detalhes que 

não se consegue visualizar nos projetos.  

Gosto muito da prática que 
tenho vivenciado no curso, e quando 

estou falando tecnicamente sobre 
aplicação, resistência, deformação 

elástico-plástica, aplicação correta de 
torque, sinto, por parte dos clientes, 
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uma carência muito grande do 
conhecimento mínimo necessário sobre 

o produto que está sendo manuseado. 
Sempre costumo dar exemplos práticos 

de aplicações, pois é comum escutar na 

área mecânica "aperto mesmo até sair 
água", principalmente na fixação de 

feixes de molas. Dessa maneira, 
precisava arrumar uma explicação clara 

de obediência a determinados limites, 
que no caso era não exceder o torque.  

Foi quando surgiu a ideia de falar sobre 

a pressão dos pneus com a seguinte 
pergunta: Quantas libras são aplicadas 

em média nos pneus de carros de 
passeio?  A maioria respondeu 30 libras. 

Foi tudo o que precisava ouvir para 

salientar a diferença entre conhecer a 
noção de aplicação e o modo como isso 

é transmitido, pois os limites existem 
para ambos: aço e borracha.” 

 

 
 

 

 

RODRIGO M. MARQUES INOHUE 
 

  “Trabalho na Empresa Pado SA, 

instalada na cidade de Cambé. Um dia 
meu chefe me ligou e perguntou se já 

havia realizado a matrícula na 

Faculdade. Quando respondi que sim, 
imediatamente ele me informou que 

estava promovido!             
  Acredito que a Faculdade tem 

contribuído em todos os aspectos da 

minha carreira, pois tudo que aprendo 
em sala de aula, levo para a indústria 

em que trabalho, o que vem me abrindo 
novos horizontes. Mas espero melhorar 

cada vez mais minhas condições de 
trabalho.” 

 

 

 
VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA 

 

 

Vinicius escolheu realizar a 
Faculdade SENAI, pelo fato de já 

conhecer a instituição de ensino, e o 
curso de Fabricação Mecânica estar 

dentro do seu interesse de atuar na 
área de projetos de equipamentos 

mecânicos e automáticos. 
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ALEFE B. DOS SANTOS 

 

 Escolheu o curso de Fabricação 

Mecânica para adequar seus objetivos 
de crescimento e conhecimento à sua 

realidade. Tem boas expectativas por 
saber que pode contar com a 

infraestrutura da Faculdade de 

Tecnologia SENAI Londrina. Com o 
curso técnico em Mecânica Industrial já 

conseguiu realizar vários projetos. 
  

 
WESLEY F. DE FREITAS SANTOS 

 

 Decidiu realizar o curso de 
graduação, porque a fabricação 

mecânica despertou-lhe um enorme 
interesse. 

“Espero ter um bom emprego, 

com um salário que possa suprir minhas 
necessidades.” 

 
WAGNER LUIS DE FREITAS ROCHA 

 

 Wagner trabalha na empresa 
Ariam equipamentos e escolheu o curso 

de tecnologia da Faculdade SENAI 
Londrina, porque se identificou com o 

tema e também por conhecer a 
instituição de ensino através de seus 

cursos profissionalizantes. 

Com a graduação, espera obter 
crescimento pessoal e profissional na 

área de atuação. 
 

 
ANDERSON VINICIUS R. DE ALMEIDA 

 

Anderson salienta que a 
contribuição da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Londrina se dá pela boa 
qualidade de ensino.  
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Sua expectativa em relação à 
carreira é conquistar mais espaço e 

melhorar sempre os conhecimentos. 
    

 
DANIEL CÉSAR MAZUCHIN GONÇALVES 

  
“A Faculdade SENAI Londrina 

tem contribuído de forma decisiva para 

mostrar-me um caminho, pois aqui 
obtenho a capacitação profissional, que 

me direciona na profissão”.   
“A expectativa é de desenvolver-

me, aprimorar meus conhecimentos e 

crescer na minha área, com a ajuda dos 
conhecimentos adquiridos no SENAI.” 

 
 

 
DAVID LEDO 

 
“A Faculdade SENAI Londrina 

está mostrando qual caminho a seguir, 
está abrindo portas para minha vida 

profissional e minha visão em relação ao 

mercado de trabalho. A escolha do 
curso de graduação em Fabricação 

Mecânica foi para me tornar mais 
capacitado e atender melhor as 

necessidades do mercado.  
Espero obter o conhecimento 

necessário para ter uma vida 

confortável, compartilhar o que aprendi 
com o próximo, crescer cada vez mais e 

mostrar meu valor.” 
 

 
DION BICHOFF DA SILVA 

 

Dion trabalha atualmente na SB 
Máquinas Agrícolas, e acredita que a 
Faculdade de Tecnologia SENAI 

Londrina tem contribuído para o bom 
desempenho na prática no chão de 

fábrica.  
Escolheu o curso de graduação 

em Fabricação Mecânica, porque as 

empresas precisam de um número 
maior de Tecnólogos do que de 

Engenheiros, já que os Tecnólogos são 
mais baratos do que os engenheiros e 

desempenham o mesmo papel. 
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Deseja inovar cada vez mais na 
área de produção. 

 

 
EDUARDO RYUJIN ONESTI AKAMATSU 

 

“Consegui, com a Faculdade de 
Tecnologia SENAI Londrina, acumular 

conhecimentos que, no decorrer do 

curso, posso aplicar no dia a dia da 
indústria”. 

As minhas expectativas são 
conseguir um rápido crescimento 

profissional e incrementar meu currículo. 

 

 
FABIO MARIN DAS NEVES 

 

“O Curso de Graduação em 

Fabricação Mecânica contribuirá muito 
na minha vida profissional, ampliando 

minha visão do processo de fabricação 
na empresa.”  

Suas expectativas de carreira 
profissional é obter ascensão e o 

consequente reconhecimento, 

melhorando sua renda. 
 

 
GLEYSON STEINDORFF 

 
 “Tenho aplicado o conhecimento 

adquirido em práticas no dia a dia; não 

só o conhecimento técnico, mas 
também o que aprendi, com colegas e 

professores, sobre relacionamento 
interpessoal. 

Buscando constantemente o 
conhecimento, novas tecnologias e 

estando sempre atualizado para obter a 

excelência, espero alcançar o sucesso 
profissional. Para isso, pretendo também 

ingressar, no futuro, no curso de 
engenharia.  

Lembro que comecei no SENAI 

em 2007, com a intenção de fazer o 
curso de Mecânica Automotiva, porém, 

quando cheguei para realizar a prova do 
processo seletivo dos cursos de 

aprendizagem, não havia o curso que 

pretendia fazer; minhas opções ficaram 
entre Mecânica Industrial ou Elétrica. 

Mesmo sem nenhum conhecimento em 
ambos os cursos, pensei: "Já que estou 
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aqui, não vou desistir." E assim escolhi o 
curso de Mecânica Industrial. Sem muita 

esperança de ser aprovado, passei no 
processo seletivo entre os primeiros de 

mais de mil candidatos! Quando me dei 

conta, já estava formando-me no curso 
com Láurea pelo desempenho ao longo 

de 2008.   
Depois disso, fui convidado a 

participar das Olimpíadas do 
Conhecimento do SENAI, ao que tive a 

honra de aceitar, conquistando o 

primeiro lugar no estadual de 2011 e o 
terceiro lugar no Campeonato Nacional 

de 2012, juntamente com a minha 
equipe!  

Hoje estou novamente no 

SENAI, cursando a graduação 
tecnológica em Fabricação Mecânica. 

Tive a oportunidade de ministrar cursos 
de qualificação em "Solidworks" e, 

atualmente, trabalho como projetista em 

uma conceituada ferramentaria.” 
 

 
 

 
RAFAEL TIOSSI 

 

 Trabalha no SENAI Londrina e 
acredita que a Faculdade de Tecnologia 

tem contribuído para adquirir novos 
conhecimentos, abrindo-lhe novos 

horizontes e estimulando seu 

pensamento tecnológico. 
Suas expectativas são adquirir 

conhecimento para evoluir 
intelectualmente e profissionalmente, e 

aprimorar os conhecimentos já 
adquiridos. Para ele, é gratificante ler os 

depoimentos de sucesso, de liderança e 

de satisfação que vários alunos do 
SENAI lhe mandam por facebook e por 

e-mail. 
 

 

 
RONALDO DE PAULA DOS SANTOS 

 
“A Faculdade de Tecnologia 

SENAI Londrina está contribuindo para 
ampliar o meu conhecimento. Espero 

aprender cada vez mais, aumentar a 

produtividade e ter retorno.” 
 

JOÃO E. ZAPPAROLI GOMES SILVA 
  

João trabalha na empresa VZAN 

e declara que se matricular na faculdade 
de Tecnologia SENAI Londrina abriu 

imediatamente as portas para 
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crescimento na empresa. Com relação 
às expectativas para sua carreira, 

pretende chegar à gerência do setor de 
produção. 

 

 

 
JEAN CARLOS D. S. FABRI. 

 
Segundo Jean, a Faculdade de 

Tecnologia SENAI Londrina tem 
contribuído com sua mudança de 

mentalidade no ambiente do trabalho. 
Acredita que há muito para aprender e 

sua expectativa é de ser o melhor 

profissional naquilo que faz. 
 Relata que, após o inicio da 

Faculdade, sua visão sobre os processos 
de fabricação mudaram bastante.  

 “O incentivo dos professores 

para a inovação gera em nós esse 
anseio de inovar em nosso ambiente de 

trabalho. Em alguns momentos 
cotidianos, consigo colocar em prática a 

criatividade inovadora para a qual, em 

todos os momentos, somos 
impulsionados no SENAI. Sou grato pelo 

conhecimento adquirido na instituição, 
pois tem ajudado muito no ambiente de 

trabalho e na vida pessoal.” 

 
 

 
 

ANDREY CHAGAS OLIVEIRA 

Andrey escolheu o curso, porque 
se encaixa no seu perfil profissional. 

Assim, espera atualizar-se e inovar em 
sua profissão. 

 
 

 

 
ALISSON GALDINO DA SILVA 

 
Para Alisson, a faculdade de 

Tecnologia SENAI Londrina tem 
contribuído com seu aprendizado, 

melhorando seu desempenho e dando-

lhe novas ideias. Escolheu o curso de 
Tecnologia em Fabricação Mecânica, 

para aperfeiçoar a carreira e espera 
tornar-se um profissional altamente 

qualificado. 

Compartilha o fato de que, com 
a ajuda do SENAI, as portas para o 

mercado de trabalho se abriram. 
“Consegui um ótimo emprego, comecei 

minha carreira e espero que seja de 
muito sucesso!” 
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JULIO LOPES 

Júlio trabalha na empresa Lexno 
Indústria e relata que a Faculdade de 
Tecnologia SENAI Londrina contribui 

muito no seu trabalho junto à área 
tecnológica da empresa: no 

desenvolvimento de produtos criados 

por ele, bem como na geração de 
manuais para novos funcionários e 

clientes. Suas expectativas com relação 
ao curso é crescer profissional e 

intelectualmente para desenvolver 
novos produtos tecnológicos. Trabalha 

atualmente no desenvolvimento de uma 

impressora 3D e de máquinas CNC. 
 

 
DAVID FONTANA ZILIO 

 Relata que a Faculdade de 
Tecnologia SENAI Londrina contribui no 

desenvolvimento das atividades dentro 
da empresa em que trabalha, através 

dos conhecimentos adquiridos. Escolheu 

o curso de Tecnologia em Fabricação 
Mecânica para crescer 

profissionalmente, pretendendo alcançar 
níveis mais altos na sua área. 

 Um fato interessante que 
compartilha é que iniciou a vida 

profissional ao final do curso técnico em 

eletromecânica do SENAI Londrina, 
ingressando no Jornal de Londrina como 

auxiliar de mecânica. Com o tempo, foi 
subindo de cargo e, atualmente, após 

cinco anos, é líder da manutenção. 

 

 
GABRIEL HILDEBRANDT BRANCALION 

  
“A Faculdade de Tecnologia 

SENAI Londrina já está abrindo as 

portas para novas oportunidades na 
indústria em que trabalho. Escolhi o 

curso em Manutenção Industrial, porque 
me proporciona ampliar os 

conhecimentos na área da manutenção, 

suprindo a falta de profissionais 
capacitados no mercado de trabalho.” 

 Com relação às expectativas, 
pretende assumir responsabilidades 
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profissionais cada vez maiores. Um fato 
interessante que deseja compartilhar é 

que iniciou a carreira com a 
aprendizagem em mecânica e já foi 

“laureado” pelo esforço. Completa dois 

anos e meio trabalhando na área da 
manutenção e está disposto a enfrentar 

os desafios que a Faculdade de 
Tecnologia tem proporcionado.  

 

VALDIR MIOTO SMANIA  

Valdir trabalha na empresa, Atlas 
Schindler, e declara que, até o 

momento, ainda não houve mudanças. 
Contudo, está otimista com relação às 

oportunidades que possam aparecer na 

empresa, no decorrer do curso.   
Sua pretensão profissional é sair 

da área operacional e ingressar na área 
de desenvolvimento de projetos. 
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Capítulo II – Projetos de Pesquisa, Extensão e 
Ações Sociais da Faculdade de Tecnologia 
SENAI Londrina 
 

<Daniela Resende Faria>
1
 

RESUMO  

A Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina mostra, neste capítulo, a 

realização de atividades de extensão e ações sociais, com o intuito de 

consolidar o currículo dos alunos dos cursos superiores de tecnologia, 

incentivando a integração das diversas áreas do conhecimento na Instituição, 

considerando as especificidades disciplinares e a experiência técnica dos 

alunos no processo formativo. Visa, ainda, à integração com a comunidade 

científica e tecnológica externa à instituição, bem como outras instituições de 

ensino, indústria e outras parceiras. Dentro desse contexto, as atividades de 

extensão têm como objetivo promover a interação transformadora entre a 

instituição, a sociedade e a comunidade, integrando a ciência ao ensino e ao 

desenvolvimento local e social. No que tange às ações realizadas para o 

investimento social, as mesmas objetivam um vínculo participativo com a 

comunidade, colaborando para a ampliação de oportunidades de trabalho e de 

geração de renda, favorecendo o exercício da cidadania e visando à 

diminuição das desigualdades sociais, realidade vivenciada por grande parte 

da população. Apresentam-se os principais projetos realizados e a serem 

realizados pela Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, envolvendo os 

corpos docente e discente. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Qual o papel social da Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina? Qual 

a inovação dos projetos de extensão e sociais realizados pela Faculdade? 
                                                 
1
  <Especialista em Gestão Empresarial e Comportamento Organizacional, e em Auditoria e 

Controladoria>, <Faculdade de Tecnologia Senai Londrina>, <daniela.faria@pr.senai.br> 
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A Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina tem como missão 

promover a educação profissional tecnológica, contribuindo para a inovação, 

a transferência de conhecimentos e tecnologias, de forma plena, continuada e 

sustentável, visando elevar a competitividade da indústria local, regional e 

brasileira, consolidando-se como padrão de excelência em educação superior.   

A Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina propõe a realização de 

atividades de extensão e ações sociais, com o intuito de consolidar o 

currículo dos cursos superiores de tecnologia e incentivar a integração das 

diversas áreas do conhecimento na Instituição, considerando as 

especificidades disciplinares e a experiência técnica dos alunos em processo 

formativo. Visa, ainda, à integração com a comunidade científica e 

tecnológica externa à instituição, como outras instituições de ensino, 

indústria e outras parceiras. Dentro desta perspectiva, as atividades de 

extensão têm como objetivo promover a interação transformadora entre a 

instituição, a sociedade e a comunidade, integrando a ciência ao ensino e ao 

desenvolvimento local e social. Toda atividade de extensão acadêmica 

pressupõe uma ação junto à comunidade, tornando-se um processo que 

permite a transferência para a sociedade dos conhecimentos desenvolvidos 

com as atividades de ensino. A captação das demandas e necessidades da 

sociedade, por outro lado, permite orientar a produção e o desenvolvimento 

de novos conhecimentos. Este processo estabelece uma relação dinâmica 

entre a Faculdade e o seu contexto social.  

A junção das atividades de ensino e extensão da Faculdade de 

Tecnologia SENAI Londrina se realiza por intermédio de cursos, assessorias, 

consultorias, seminários, atendimentos à população carente, em grupos de 

atividades e estudos em que professores e alunos possam situar diferentes 

equipes de trabalho teórico e prático em face da emergência de demandas 

apresentadas pela aproximação Faculdade – Comunidade.  

A Faculdade pretende desenvolver uma visão extensionista, seja 

através de pequenas ações ou por meio de um plano institucional coerente 

com a realidade regional, que vise ao desenvolvimento não só da comunidade 

discente, mas também de seus docentes, oportunizando a verificação de 

procedimentos. A seguir, apresentaremos os principais projetos de extensão, 

pesquisa e ações sociais realizados pela Faculdade, bem como o impacto e os 
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resultados dos mesmos junto à comunidade local, indústrias e comunidade 

acadêmica. 

 

2- DESENVOLVIMENTO 

     

2.1- Parcerias com o Patronato Penitenciário de Londrina 

 

O sistema carcerário local da região de Londrina enfrenta, atualmente, 

problemas de superlotação e descaso com os presos. Diante disso, os Cursos 

de Extensão gratuitos, focados no mercado de trabalho, ofertados pela 

Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, a partir de 2014, foram 

elaborados com vistas a colaborar na qualificação profissional dos egressos 

beneficiados com a progressão para o regime aberto, colaborando na 

formação de profissionais preparados para os futuros desafios do mercado, na 

redução de pena por tempo de estudo (de acordo com a Lei 12.433/11, a cada 

12 horas de estudos é reduzido um dia da pena), além da inclusão social dos 

mesmos. Os cursos estão sendo realizados no Patronato Penitenciário de 

Londrina. 

 O projeto desenvolvido envolvendo docentes e alunos, no que tange 

aos benefícios para os alunos participantes, oportuniza o trânsito entre o 

conhecimento teórico desenvolvido no âmbito acadêmico, e a prática 

desenvolvida na sociedade. “Através desses cursos, nossos alunos 

desenvolvem competências, habilidades e atitudes requeridas pelo mundo 

trabalho, além da formação crítica e consciente voltada à transformação 

social”, destaca a docente Daniela Faria, responsável pela implantação do 

projeto na Faculdade. Vale destacar que, a partir da oferta desses cursos de 

extensão, os alunos começaram a oferecer consultorias gratuitas para futuros 

empresários da região. A adesão dos alunos ao projeto de extensão foi um 

sucesso e, diante disso, a Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, planeja 

estender o projeto a outras ONGs, instituições e bairros carentes da cidade de 

Londrina. Os resultados do projeto podem ser conferidos através dos vídeos 

nos seguintes links: 

 

http://youtu.be/BfbkxZdEkTE - Curso realizado de Planejamento Estratégico 

http://youtu.be/qDCH6Vhl1RA - Depoimento dos alunos 

http://youtu.be/5t5iAyI5B0Y - Depoimento dos participantes 

http://youtu.be/BfbkxZdEkTE
http://youtu.be/qDCH6Vhl1RA
http://youtu.be/5t5iAyI5B0Y
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2.2- Parceria entre a Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina e 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina fechou parceria com a 

Universidade Tecnológica do Paraná – UTFPR -, com o projeto Baja SAE, 

que foi criado na Universidade da Carolina do Sul, Estados Unidos, sob a 

direção do Dr. John F. Stevens, sendo que a primeira competição ocorreu em 

1976. O ano de 1991 marcou o início das atividades da SAE BRASIL, que, 

em 1994, lançava o Projeto Baja SAE BRASIL. A partir de 2003, a 

competição passou a ser realizada em Piracicaba, interior de São Paulo. 

Desde 1997, a SAE BRASIL também apoia a realização de eventos regionais 

do Baja SAE BRASIL, através de suas Seções Regionais.  

O aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de projeto, 

da concepção à construção.  

O Projeto Baja SAE Brasil, oferece aos alunos a oportunidade de 

aplicarem os conhecimentos adquiridos em sala de aula, ou seja, anualmente, 

o estudante desenvolve um projeto real, desde a sua concepção até a 

construção do mesmo. Inicia-se com as competições regionais divididas em 

Etapa Sul, Sudeste e Nordeste.  

Reunião na Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, para o estabelecimento da parceria 

com a Universidade Tecnológica do Paraná – UTFPR, no projeto SAE Baja. Da esquerda 

para a direita aparecem: Dra. Janaina Fracaro, MSc.Vicente Gongora, Esp. Adriana G. 

Carvalho, Dr. André Luis da Silva, Coord. de Educação Marcelo Strik, Esp. Rodolfo 

Hildebrandt, Dr. Amadeu Lombardi Neto.  (Fonte: do Autor) 
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2.3- Projetos Sociais realizados pela Faculdade de Tecnologia SENAI 

Londrina 

 

No que tange às ações sociais realizadas, as mesmas objetivam um 

vínculo participativo com a comunidade, colaborando para a ampliação de 

oportunidades de trabalho e de geração de renda, favorecendo o exercício da 

cidadania e visando à diminuição das desigualdades sociais, realidade 

vivenciada por grande parte da população. Dentro dessa perspectiva, a 

Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina adotou, neste ano, o Calendário 

de Ações Sociais do Movimento “Nós Podemos Paraná”, trabalhando as 

ações sociais de cada mês de forma interdisciplinar, com as disciplinas do 

curso. Desta forma realizou-se o discriminado nos meses de: 

 

Fevereiro:   

 27/02 – Dia Nacional do Livro Didático: Campanha de arrecadação 

de livros e revistas; “Trote solidário”, realizada com a participação 

dos alunos calouros e veteranos, para doações às instituições e ONGs 

da cidade de Londrina; e a edição do Livro Profissionais da Indústria 

contendo depoimentos dos alunos e artigos técnicos científicos dos 

docentes. 

 

 Implantação do Projeto Vizinho Solidário, com palestras de 

orientação, visando à segurança de funcionários, alunos e comunidade 

local (projeto contínuo). 

 

Março:  
 08/03 – Dia Mundial da Mulher: Os alunos dos cursos da Faculdade 

redigiram um texto sobre a importância da mulher no mundo do 

trabalho. 

 

Abril:  
 07/04 - Dia Mundial da Saúde: A Faculdade realizou o I° Simpósio de 

Saúde e Segurança para o mundo do trabalho, enfocando as Normas 

Técnicas Nr10 e Nr12, salientando os principais aspectos da saúde 

nas áreas de Manutenção Industrial e Fabricação Mecânica. 

 



 
Profissionais da Indústria 
 

 

[ 43 ] 

Maio:  
 30/05 – Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com 

Deficiência ou Beneficiários Reabilitados: O aluno Mario de Oliveira, 

estudante do curso de Fabricação Mecânica, portador de deficiência 

física, escreveu um texto sobre “A necessidade da qualificação 

profissional para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho”. 

 

Junho:  
 05/06 – Palestra ofertada gratuitamente aos alunos e à comunidade 

londrinense, com o tema “A Faculdade por uma gestão socialmente 

responsável de ambiente, energia e desenvolvimento sustentável”. 

 

A metodologia para a efetivação da prática pedagógica da Faculdade 

de Tecnologia SENAI Londrina tem como premissa o fazer participativo, que 

deve ser utilizado em todos os momentos do processo de ensino-

aprendizagem, por meio de diálogo de saberes, da construção coletiva do 

conhecimento e do aprender fazendo, por meio da análise reflexiva da 

realidade, de situações-problemas, de projetos, de estudos de caso, de 

desafios, entre outros. Isso se faz necessário, pois a educação profissional e 

tecnológica credita-se o importante papel de contribuir para a formação de 

pessoas autônomas, capazes de mobilizar conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes diante de situações de vida pessoal e profissional, de 

formar um quadro referencial que fomente a possibilidade de melhor 

qualidade de vida, nos planos individual e coletivo. 

 

2.5- Ações da Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, divulgadas na 

mídia. 

 

Na sequência mostramos as matérias divulgadas pela mídia sobre os 

projetos da Faculdade SENAI Londrina, no ano de 2014. Por fim, a 

Faculdade de Tecnologia parabeniza toda a comunidade acadêmica pela 

participação nos projetos de extensão e sociais junto às empresas e à 

comunidade em prol do crescimento e do desenvolvimento regional.  
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2.5-1. Trote Solidário da Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina 

incentiva a leitura através da arrecadação de livros. 

 
Alunos em atividade, separando os livros arrecadados por título e aplicação 

(Fonte: do autor) 

 

 A Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina é parceira do calendário 

de ações sociais do Movimento “Nós Podemos Paraná” – ODM (Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio), que visa a formar parcerias para contribuir 

com o cumprimento dos objetivos.   Nesse sentido, no mês de fevereiro, foi 

comemorado o dia do livro (27) e a Faculdade, com a campanha do Trote 

Solidário, arrecadou cerca de 12.500 exemplares, através de uma gincana 

solidária, realizada com a participação dos alunos dos cursos de Fabricação 

Mecânica e Manutenção Industrial.  

 Os livros foram doados a diversas instituições da cidade, dentre elas 

citam-se: Secretaria Municipal do Idoso, Patronato Penitenciário, Creslon, 

Centro de Educação Infantil Espaço Criança, Embaixadores de Cristo, Centro 

de Recuperação de Dependentes Químicos e Alcoólatras, ALIA (Associação 

Londrinense Interdisciplinar de AIDS) e Sest/Senat, que montaram uma 

biblioteca com os livros doados. Esta ação motivadora do hábito da leitura 

visa ao aperfeiçoamento da língua portuguesa, ao crescimento pessoal, ao 

aumento do vocabulário e, principalmente, à fruição dos beneficiados. 

  

 Parabéns a todos os alunos e alunas que participaram dessa 

importante ação! 
 

Referências: 
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http://nospodemosparana.blogspot.com.br/2014/03/trote-solidario-da-faculdade-de.html 

http://www.nospodemoslondrina.org.br/noticia/trote-solidario-da-faculdade-de-tecnologia-

senai-londrina-incentiva-leitura-atraves-da-arrec 

http://www.jornaldelondrina.com.br/educacao/conteudo.phtml?id=1453618 

 

Vídeo com depoimentos de alunos e instituições beneficiadas 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FTjOmBb2Zv4 

 

2.5-2. Em Londrina, cerca de 200 pessoas participaram da palestra 

sobre Vizinho Solidário, realizada no auditório da Faculdade de 

Tecnologia SENAI Londrina. 

 
 

 

Palestrantes convidados: Capitão Ricardo Eguedes, da Policia Militar de Londrina e Sra. 

Gabriela Fontoura, presidente do conselho comunitário de segurança de Londrina.  

(Fonte: do Autor). 

 

  No dia 11 de março, colaboradores do SENAI Londrina e a 

comunidade acompanharam uma palestra sobre segurança pública e sobre o 

projeto Vizinho Solidário. O foco principal foi a divulgação de ações legais e 

procedimentos bem sucedidos já realizados em alguns bairros da cidade. O 

projeto “Vizinho Solidário”, já utilizado em alguns bairros de Londrina, 

agora está em processo de implantação na unidade pela equipe de docentes e 

discentes da Faculdade de Tecnologia SENAI em Londrina.  A ação quer 

proporcionar maior tranquilidade a toda comunidade acadêmica e local, com 

medidas simples visando inibir possíveis roubos e assaltos. 

 Segundo Daniela Resende Faria, procuradora institucional da 

Faculdade de Tecnologia SENAI, em Londrina, o conjunto de ações sociais, 

http://nospodemosparana.blogspot.com.br/2014/03/trote-solidario-da-faculdade-de.html
http://www.nospodemoslondrina.org.br/noticia/trote-solidario-da-faculdade-de-tecnologia-senai-londrina-incentiva-leitura-atraves-da-arrec
http://www.nospodemoslondrina.org.br/noticia/trote-solidario-da-faculdade-de-tecnologia-senai-londrina-incentiva-leitura-atraves-da-arrec
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.jornaldelondrina.com.br%2feducacao%2fconteudo.phtml%3fid%3d1453618
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dFTjOmBb2Zv4
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conduzidas de maneira sistematizada, integram e complementam de forma 

significativa as competências, habilidades e atitudes requeridas dos 

profissionais pelo mundo do trabalho.  “Nossos alunos, ao colocarem em 

prática estas estratégias, garantem sua formação profissional, que contribuirá 

com a inovação e a transferência tecnológica, acelerando a modernização 

industrial e o consequente desenvolvimento de nosso país”, disse. 
 

Referências: 

http://www.fiepr.org.br/nossosistema/em-londrina-cerca-de-200-pessoas-participam-de-

palestra-sobre-vizinho-solidario-2-12480-243443.shtml 

http://senailondrina.com.br/tag/vizinho-solidario/ 

 http://ww.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--3143-20140425 

 http://senailondrina.com.br/cerca-de-200-pessoas-participam-de-palestra-sobre-seguranca-

publica-2/ 

 http://ww.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--3143-20140425 

 

2.5-3. Parceria de sucesso! Projeto para reparar a Locomotiva 

“Baldwin”, de 104 anos, envolve acadêmicos de três instituições de 

ensino superior de Londrina. 

 

 

 

 

 

http://www.fiepr.org.br/nossosistema/em-londrina-cerca-de-200-pessoas-participam-de-palestra-sobre-vizinho-solidario-2-12480-243443.shtml
http://www.fiepr.org.br/nossosistema/em-londrina-cerca-de-200-pessoas-participam-de-palestra-sobre-vizinho-solidario-2-12480-243443.shtml
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fsenailondrina.com.br%2ftag%2fvizinho-solidario%2f
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fww.folhaweb.com.br%2f%3fid_folha%3d2-1--3143-20140425
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fsenailondrina.com.br%2fcerca-de-200-pessoas-participam-de-palestra-sobre-seguranca-publica-2%2f
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fsenailondrina.com.br%2fcerca-de-200-pessoas-participam-de-palestra-sobre-seguranca-publica-2%2f
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fww.folhaweb.com.br%2f%3fid_folha%3d2-1--3143-20140425
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Professores e alunos no projeto de restauração da Locomotiva. 

(Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-

universidade/pesquisaetecnologia/conteudo.phtml?id=1447378) 

 A partir de pesquisas e acompanhamento técnico, universitários de 

Londrina têm colaborado com a restauração de um dos últimos exemplares 

da locomotiva a vapor Baldwin 460 existentes no Brasil. De origem 

americana, a máquina pertenceu à extinta Companhia Douradense de 

Estradas de Ferro e carrega 104 anos de história. Os trabalhos de restauro 

são desenvolvidos por meio de um convênio entre o Programa Municipal de 

Incentivo à Cultural (Promic) e a Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). Também são parceiros do projeto a Universidade do Norte do 

Paraná (Unopar) e a Faculdade de Tecnologia Senai. Estão sendo investidos 

na iniciativa R$ 40 mil, repassados pelo Promic. 
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Preservação do passado estimula ações: Entre os alunos envolvidos na 

restauração da Balwin 460, a perspectiva de colaborar com a preservação do 

passado ferroviário brasileiro os anima a dar continuidade aos trabalhos. 

“Conseguimos aliar teoria e prática e ajudamos a resgatar um pouco da nossa 

história”, diz Gerson Barreto Pitoli, 41 anos, estudante do curso de 

Fabricação Mecânica, da Faculdade SENAI. Já o colega de projeto 

Guilherme Bergamin, 20 anos, do curso de Desenho Industrial da Unopar, 

assinala que a participação no restauro será benéfica para a carreira: “Sempre 

gostei dessa parte de modelagem. O trabalho acaba sendo um passatempo e 

algo que vai favorecer muito meu currículo”, declara. Para a professora que 

coordena a turma da Unopar no projeto, Viviane Aiex, a iniciativa também 

tem forte viés cultural, além das possibilidades de aprendizado técnico: “De 

certa forma, é o resgate de como foi o passado, a colonização e também a 

evolução da região de Londrina com as ferrovias”, argumenta. (AL) 

 

“Como é uma locomotiva muito antiga, muitos componentes acabaram 

sendo perdidos durante o tempo. Estamos pesquisando para ter condições de 

produzir peças com fidelidade às originais.” Marcos Bernardo de Lima, 

professor da Faculdade SENAI. 

A diretora do Museu Histórico de Londrina, Regina Alegro, explica 

que dez estudantes dos cursos tecnólogos de Fabricação Mecânica e 

Manutenção Industrial da Faculdade Senai são responsáveis pelo 

desenvolvimento e execução dos projetos, com medições e descrição da 

matéria-prima de peças danificadas da locomotiva. Cinco alunos de 
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Desenho Industrial da Unopar dão suporte na parte de desenho e 

modelagem dessas peças, enquanto 12 acadêmicos de História da UEL 

fazem pesquisas para contextualizar toda a restauração. “Precisamos 

conhecer o contexto para estabelecer critérios adequados para a 

conservação das peças e a comunicação disso com o público”, esclarece 

Regina.  

 

Processo:  

O restauro está na reta final, o que inclui ajustes com massa, 

funilaria, jateamento e pintura. A Baldwin recorda Regina, aguarda essas 

intervenções desde 1999, quando foi trazida de Jundiaí (SP). “Nessa época, 

a locomotiva já estava em exposição por lá. Ao chegar a Londrina, 

permaneceu estacionada no antigo IBC [Instituto Brasileiro do Café], aos 

cuidados da UEL”, explica. Ela pontua que, até então, não havia sido 

possível reunir condições que permitissem colocar em prática o projeto de 

restauração. A expectativa é de que a locomotiva seja exposta no Museu 

Histórico de Londrina ainda neste mês. O trabalho dos acadêmicos deve 

prosseguir com pesquisas para produzir dezenas de pequenas peças que 

ainda precisam ser reconstruídas, mas que demandam um processo de 

“garimpagem”. “Como é uma locomotiva muito antiga, muitos 

componentes acabaram sendo perdidos durante o tempo. Estamos 

pesquisando para ter condições de produzir peças com fidelidade às 

originais”, diz o coordenador do projeto na Faculdade SENAI, Marcos 

Bernardo de Lima. 

Referências: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidauniversidade/pesquisaetecnologia/conteudo.phtml?id

=1447378 

 http://www.uel.br/com/agenciaueldenoticias/index.php?arq=ARQ_not&FWS_Ano_Edica

o=1&FWS_N_Edicao=1&FWS_Cod_Categoria=2&FWS_N_Texto=18853 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidauniversidade/pesquisaetecnologia/conteudo.phtml?id=1447378
http://www.gazetadopovo.com.br/vidauniversidade/pesquisaetecnologia/conteudo.phtml?id=1447378
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.uel.br%2fcom%2fagenciaueldenoticias%2findex.php%3farq%3dARQ_not%26FWS_Ano_Edicao%3d1%26FWS_N_Edicao%3d1%26FWS_Cod_Categoria%3d2%26FWS_N_Texto%3d18853
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.uel.br%2fcom%2fagenciaueldenoticias%2findex.php%3farq%3dARQ_not%26FWS_Ano_Edicao%3d1%26FWS_N_Edicao%3d1%26FWS_Cod_Categoria%3d2%26FWS_N_Texto%3d18853
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http://www.fiepr.org.br/nossosistema/senai-em-londrina-participa-de-projeto-de-restauracao-

de-maria-fumaca-2-12480-243046.shtml 

2.5-4. Primeiro Simpósio sobre Saúde e Segurança da Faculdade de 

Tecnologia SENAI Londrina. 

I° Simpósio da Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina - “Saúde e Segurança para o 

mundo do trabalho”. 

(Fonte: do autor) 

 

Mais de 140 pessoas, entre estudantes da Faculdade da Indústria da 

unidade do SENAI em Londrina e comunidade, participaram,  no ultimo dia 

07 de abril, das atividades do I° Simpósio na área de Educação Profissional 

visando às necessidades das Indústrias, com o tema “Saúde e Segurança para 

o mundo do trabalho”. 

 Os palestrantes convidados para abordar o assunto foram os 

engenheiros e especialistas nas normas técnicas Nr10 e Nr12, Helio Kiuji 

Kayamori e Roberto Cardoso Botto, que salientaram os principais aspectos 

da saúde nas áreas de manutenção industrial e da fabricação mecânica. 

       A ação promovida pela equipe da Faculdade de Tecnologia SENAI 

Londrina teve como objetivo comemorar o dia Mundial da Saúde, que foi 

criado em 1948, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devido à 

preocupação de seus integrantes em manter o bom estado de saúde das 

pessoas do mundo, bem como alertar sobre os principais problemas que 

https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.fiepr.org.br%2fnossosistema%2fsenai-em-londrina-participa-de-projeto-de-restauracao-de-maria-fumaca-2-12480-243046.shtml
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.fiepr.org.br%2fnossosistema%2fsenai-em-londrina-participa-de-projeto-de-restauracao-de-maria-fumaca-2-12480-243046.shtml
http://senailondrina.com.br/wp-content/uploads/Palestras-sobre-saúde-e-segurança-atrai-grande-público.jpg
http://senailondrina.com.br/wp-content/uploads/Palestras-sobre-saúde-e-segurança-atrai-grande-público.jpg
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podem atingir a população, pois ter saúde é garantir o bem-estar, envolvendo 

aspectos físicos, mentais e sociais das pessoas. 

     
Referências: 

http://senailondrina.com.br/palestras-sobre-saude-e-seguranca-atrai-grande-publico-2/ 

http://www.jornaldelondrina.com.br/agenda/conteudo.phtml?id=1458789 

 

2.5-5. Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina Realiza Ação em 

Parceria com o Patronato Penitenciário de Londrina 

 

 
Momentos do curso de Planejamento Estratégico. 

 (Fonte: do Autor) 

 

 

 
Curso Conceitos em Eletricidade Básica.  

(Fonte: do Autor) 

 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, em parceria com o 

Patronato Penitenciário de Londrina, desde o mês de março de 2014, tem 

http://senailondrina.com.br/palestras-sobre-saude-e-seguranca-atrai-grande-publico-2/
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.jornaldelondrina.com.br%2fagenda%2fconteudo.phtml%3fid%3d1458789
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ofertado cursos gratuitos aos assistidos desta instituição. Os cursos de 

Planejamento Estratégico e Eletricidade Básica, que já capacitaram cerca de 

40 participantes, são ministrados pelos alunos dos cursos de Fabricação 

Mecânica e Manutenção Industrial, sob orientação docente.  

 O projeto desenvolvido, envolvendo docentes e alunos, no que tange 

aos benefícios para os alunos participantes, oportuniza o trânsito entre o 

conhecimento teórico desenvolvido no âmbito acadêmico e a prática 

desenvolvida na sociedade. “Através desses cursos, nossos alunos 

desenvolvem competências, habilidades, atitudes e valores requeridos pelo 

mundo trabalho, além da formação crítica e consciente voltada à 

transformação social”, destaca a docente Daniela Faria responsável pela 

implantação do projeto na Faculdade.  

Vale destacar que, a partir da oferta destes cursos de extensão, os 

alunos começaram a ofertar consultorias gratuitas para futuros empresários 

da região. A adesão dos alunos no projeto de extensão foi um sucesso e, 

diante disto, a Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina planeja estender o 

projeto a outras ONGs, instituições e bairros carentes da cidade de Londrina 

cumprindo o seu papel social como instituição de ensino.  

 No dia 31 de maio, a Faculdade promoveu o curso “Dinâmicas de 

Grupo”, no Patronato Penitenciário de Londrina, e a Secretaria da Justiça 

veiculou uma matéria, destacando a importância do projeto realizado. O 

participante Elton Santos relatou que conseguiu uma vaga de emprego, e 

atribuiu sua recolocação no mercado profissional aos cursos dos quais têm 

participado por meio da Faculdade SENAI Londrina. A partir de julho, 

diversos minicursos com temas focados no mercado de trabalho serão 

ofertados por meio desta parceria. Essa ação, através da educação 

profissional e da empregabilidade, contribui com o ODM 08 – Todo mundo 

trabalhando pelo desenvolvimento.   

 
Referências: 

http://nospodemosparana.blogspot.com.br/2014/06/faculdade-de-tecnologia-senai-

londrina.html 

http://www.fiepr.org.br/nossosistema/News12480content250545.shtml 

 

https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fnospodemosparana.blogspot.com.br%2f2014%2f06%2ffaculdade-de-tecnologia-senai-londrina.html
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fnospodemosparana.blogspot.com.br%2f2014%2f06%2ffaculdade-de-tecnologia-senai-londrina.html
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.fiepr.org.br%2fnossosistema%2fNews12480content250545.shtml
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Curso Dinâmicas de Grupo.  

(Fonte: do Autor) 

 

2.5-6. Patronatos Penitenciários desenvolvem ações para egressos do 

sistema penal em todo o Paraná 

 http://www.justica.pr.gov.br/modules/noticias/makepdf.php?storyid=1062 

Qualidade de Vida e Mercado de Trabalho foram tema de curso e palestra no 

Patronato de Londrina 

www.justica.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1124&tit=Quali

dade-de-Vida-e-Mercado-de-Trabalho-foram-tema-de-curso-e-palestra-no-

Patronato-de-Londrina 

 

 

https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.justica.pr.gov.br%2fmodules%2fnoticias%2fmakepdf.php%3fstoryid%3d1062
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.justica.pr.gov.br%2fmodules%2fnoticias%2farticle.php%3fstoryid%3d1124%26tit%3dQualidade-de-Vida-e-Mercado-de-Trabalho-foram-tema-de-curso-e-palestra-no-Patronato-de-Londrina
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.justica.pr.gov.br%2fmodules%2fnoticias%2farticle.php%3fstoryid%3d1124%26tit%3dQualidade-de-Vida-e-Mercado-de-Trabalho-foram-tema-de-curso-e-palestra-no-Patronato-de-Londrina
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.justica.pr.gov.br%2fmodules%2fnoticias%2farticle.php%3fstoryid%3d1124%26tit%3dQualidade-de-Vida-e-Mercado-de-Trabalho-foram-tema-de-curso-e-palestra-no-Patronato-de-Londrina
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2.5-7. Vídeos dos Projetos de Extensão em parceria com o Patronato 

Penitenciário: 

http://youtu.be/BfbkxZdEkTE - Curso Planejamento Estratégico 

http://youtu.be/qDCH6Vhl1RA - Depoimento dos Alunos dos Cursos 

http://youtu.be/5t5iAyI5B0Y - Depoimentos Participantes 

 

 

2.5-8. FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI LONDRINA EM 

BUSCA DO CRESCIMENTO DA REGIÃO 

 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, representada pelo 

docente, Vicente de Lima Gongora, e discente, Walace Aredes, do curso de 

Manutenção Industrial, receberam, nas instalações da unidade londrinense, o 

empresário local Francisco Raimundo da Silva, da empresa Inazawa 

Construções Civis e Empreendimentos Ltda., estabelecida desde 2003, em 

Londrina. 

 

Aluno Walace Aredes, com empresários Sr. e Sra. Francisco Raimundo. 

(Fonte: do Autor) 

https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fyoutu.be%2fBfbkxZdEkTE
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fyoutu.be%2fqDCH6Vhl1RA
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fyoutu.be%2f5t5iAyI5B0Y
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A visita faz parte das ações de extensão da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Londrina e teve por objetivo pesquisar e propor as possíveis soluções 

de inovação para o crescimento das empresas de Londrina e região voltadas a 

área metal-mecânica, elétrica e da construção civil. Para Gôngora, esse tipo 

de ação visa a acelerar o desenvolvimento tecnológico das empresas e, 

principalmente, agregar conhecimentos tanto teóricos como práticos ao aluno 

Senai, que desta forma, consegue visualizar as demandas da indústria, sendo 

o protagonista de soluções tecnológicas, no mundo do trabalho. 

 Os Cursos de Graduação Tecnológica em Manutenção Industrial e de 

Fabricação Mecânica da Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina têm 

como nome fantasia “Faculdades da Indústria”, um novo conceito em 

educação, com visão e foco na indústria, com nove faculdades já 

implementadas e funcionando no estado do Paraná.  É a experiência da 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) nos cursos de 

graduação Tecnológica, pensados por quem mais entende de indústria: a 

própria indústria, alinhando a prática e a teoria com o conhecimento 

tecnológico de ponta, porque a indústria merece crescer! 

Quer saber mais sobre os cursos de Tecnologia, ofertados pela Faculdade de Tecnologia 

SENAI Londrina entre em contato pelo telefone (43) 3294-5100 ou acesse 

www.faculdadesdaindustria.org.br 

Referências: 

 http://senailondrina.com.br/faculdade-de-tecnologia-senai-londrina-em-busca-do-

crescimento-da-regiao-2/ 

http://senailondrina.com.br/tag/faculdade/ 

 

2.5-9. Aluno da Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina fala sobre 

inclusão e da inserção da pessoa deficiente no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

http://www.faculdadesdaindustria.org.br/
http://senailondrina.com.br/faculdade-de-tecnologia-senai-londrina-em-busca-do-crescimento-da-regiao-2/
http://senailondrina.com.br/faculdade-de-tecnologia-senai-londrina-em-busca-do-crescimento-da-regiao-2/
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fsenailondrina.com.br%2ftag%2ffaculdade%2f
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Mário de Oliveira, 39 anos, acadêmico da Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina. 

(Fonte: do autor) 

Dia 30 de maio foi comemorado o Dia de Inclusão Social e 

Profissional das Pessoas com Deficiência ou Beneficiários Reabilitados. 

Mário de Oliveira, aluno do SENAI em Londrina, escreveu um depoimento 

sobre a necessidade de qualificação profissional para a inclusão da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho. Veja o relato abaixo.  

 “A história da reabilitação, como campo de estudo e aplicação, data 

de 1917, quando o exército americano sentiu a necessidade de recuperar 

soldados feridos e retorná-los para o campo de batalha, durante a primeira 

guerra mundial. Naquela época, hospitais passaram a ter um departamento 

que prestava o chamado ‘Serviço de reconstrução física’, de onde nasceu a 

moderna fisioterapia reabilitativa.  

Porém, com a tecnologia disponível naquele tempo, pouco se podia 

fazer para reabilitar o paciente funcionalmente e, menos ainda, socialmente. 

Um tratamento era considerado de sucesso quando se conseguia, 

simplesmente, manter o paciente vivo. Passado quase um século do advento 

da medicina reabilitativa, os tratamentos, as técnicas e equipamentos 

http://www.fiepr.org.br/nossosistema/dbimages/129084.img
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evoluíram da simples capacidade de manter um paciente vivo, para uma 

visão mais abrangente, em que a pessoa com deficiência possa chegar a ter 

uma vida social normal, até a sua inclusão no mercado de trabalho.  

Hoje, com as tecnologias assistivas existentes, abrem-se muitas 

opções para a inserção da pessoa com deficiência na sociedade laboral. O que 

décadas atrás era impossível, hoje é totalmente factível, haja vista que o 

trabalho mudou de braçal para mais intelectual, abrindo ainda mais 

oportunidades. No entanto, para uma melhor colocação, exige-se maior foco 

na busca constante de conhecimento. Foi com esse pensamento em mente, 

que hoje curso a graduação em Fabricação Mecânica na Faculdade de 

Tecnologia SENAI, em Londrina, onde, em pouco tempo, tivemos a 

oportunidade de participar de competições de inovação como o Inova Senai e 

o Desafio Brasil de Inovação (2013).  

Com o apoio dos docentes, conseguimos participar de projetos muito 

interessantes na área de metal-mecânica, conquistando o terceiro lugar na 

cidade de Curitiba. Em minha opinião, essa busca por conhecimento e por 

novas habilidades é fundamental para boas colocações no mercado de 

trabalho, sendo obrigatória, principalmente para aqueles que, como eu, 

desejam trabalhar com inovação.” 

 
Referências: 

 

http://www.fiepr.org.br/nossosistema/aluno-senai-em-londrina-da-

depoimento-sobre-inclusao-e-fala-da-insercao-no-mercado-de-trabalho-2-

12480-250190.shtml 

Blog: www.nospodemosparana.blogspot.com.br/2014/05/faculdade-

tecnologica-senai-londrina.html 

 

Site: www.nospodemoslondrina.org.br/noticia/faculdade-tecnologica-senai-

londrina-promove-acoes-em-prol-das-pessoas-com-deficiencia 

www.facebook.com/580164285383458/photos/a.581495568583663.1073741

828.580164285383458/709046682495217/?type=1&theater 

http://www.fiepr.org.br/nossosistema/aluno-senai-em-londrina-da-depoimento-sobre-inclusao-e-fala-da-insercao-no-mercado-de-trabalho-2-12480-250190.shtml
http://www.fiepr.org.br/nossosistema/aluno-senai-em-londrina-da-depoimento-sobre-inclusao-e-fala-da-insercao-no-mercado-de-trabalho-2-12480-250190.shtml
http://www.fiepr.org.br/nossosistema/aluno-senai-em-londrina-da-depoimento-sobre-inclusao-e-fala-da-insercao-no-mercado-de-trabalho-2-12480-250190.shtml
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.nospodemosparana.blogspot.com.br%2f2014%2f05%2ffaculdade-tecnologica-senai-londrina.html
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.nospodemosparana.blogspot.com.br%2f2014%2f05%2ffaculdade-tecnologica-senai-londrina.html
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.nospodemoslondrina.org.br%2fnoticia%2ffaculdade-tecnologica-senai-londrina-promove-acoes-em-prol-das-pessoas-com-deficiencia
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.nospodemoslondrina.org.br%2fnoticia%2ffaculdade-tecnologica-senai-londrina-promove-acoes-em-prol-das-pessoas-com-deficiencia
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2f580164285383458%2fphotos%2fa.581495568583663.1073741828.580164285383458%2f709046682495217%2f%3ftype%3d1%26theater
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2f580164285383458%2fphotos%2fa.581495568583663.1073741828.580164285383458%2f709046682495217%2f%3ftype%3d1%26theater
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2.5-10.  Faculdade de Tecnologia SENAI promove palestra em prol da 

sustentabilidade e do meio ambiente em Londrina. 

          A Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina, em comemoração ao dia 

Mundial do Meio Ambiente, realizou, no dia 05 de junho, uma palestra 

gratuita para a comunidade acadêmica e geral com o tema “A Faculdade por 

uma gestão socialmente responsável de ambiente, energia e desenvolvimento 

sustentável”. A palestra, ministrada pelo Diretor de Meio Ambiente e Ação 

Social da Sanepar, Sr. Wagner Kreling, aconteceu no auditório do SENAI 

Londrina e tratou de questões ambientais e tecnológicas, motivando alunos e 

professores a desenvolverem ações ecologicamente e economicamente 

corretas e responsáveis, visando à sustentabilidade.  

         A ação, que objetivou a conscientização dos alunos, docentes e 

comunidade, contribui com o alcance do ODM 7 (qualidade de vida e 

respeito ao meio ambiente) e do ODM 8 (todos pelo desenvolvimento).  

 

 
Palestra “A Faculdade por uma gestão socialmente responsável de ambiente, energia e 

desenvolvimento sustentável”. 

(Fonte: do Autor) 
 

 

Referências: 

http://nospodemosparana.blogspot.com.br/2014/06/faculdade-de-tecnologia-

senai-promove_10.html 

http://senailondrina.com.br/palestra-sobre-meio-ambiente-e-assunto-no-

senai-em-londrina/ 

http://nospodemosparana.blogspot.com.br/2014/06/faculdade-de-tecnologia-senai-promove_10.html
http://nospodemosparana.blogspot.com.br/2014/06/faculdade-de-tecnologia-senai-promove_10.html
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fsenailondrina.com.br%2fpalestra-sobre-meio-ambiente-e-assunto-no-senai-em-londrina%2f
https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fsenailondrina.com.br%2fpalestra-sobre-meio-ambiente-e-assunto-no-senai-em-londrina%2f
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http://www.jornaldelondrina.com.br/agenda/conteudo.phtml?id=1473628 

CONCLUSÃO 

 Apresentamos, neste capítulo, os principais projetos de Pesquisa, 

Extensão e Ações Sociais realizados pela Faculdade de Tecnologia SENAI 

Londrina, envolvendo os docentes, discentes, a comunidade local e as 

indústrias da região. 

 No que tange aos projetos de Extensão, foi apresentado o projeto em 

parceria com o Patronato Penitenciário de Londrina, em que docentes e 

discentes ofertam cursos de capacitação profissional visando à (re) inserção 

dos participantes no mercado de trabalho. 

Em relação aos projetos de Pesquisa, citamos o projeto Baja SAE, no 

qual um desafio é lançado aos estudantes de engenharia, oferecendo a chance 

de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando a 

incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. O aluno se envolve 

com um caso real de desenvolvimento de projeto, desde sua concepção e 

detalhamento, até sua construção. Foi também destacado o projeto de 

Pesquisa Aplicada, realizado a partir de pesquisas e acompanhamento 

técnico, em que universitários de Londrina colaboraram com a restauração de 

um dos últimos exemplares da locomotiva a vapor Baldwin 460 existentes no 

Brasil. De origem americana, a máquina pertenceu à extinta Companhia 

Douradense de Estradas de Ferro e carrega 104 anos de história. Os trabalhos 

de restauro são desenvolvidos por meio de um convênio entre o Programa 

Municipal de Incentivo à Cultural (Promic) e a Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). Também são parceiros do projeto a Universidade do Norte 

do Paraná (Unopar) e a Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina.  

Dentro da perspectiva social, foram realizadas ações que objetivam 

um vínculo participativo com a comunidade, colaborando para a ampliação 

de oportunidades de trabalho e de geração de renda, favorecendo o exercício 

da cidadania e visando à diminuição das desigualdades sociais, realidade 

vivenciada por grande parte da população. Dentro desta perspectiva, a 

Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina adotou, neste ano, o Calendário 

de Ações Sociais do Movimento “Nós Podemos Paraná”, trabalhando as 

https://webmail.fiepr.org.br/owa/redir.aspx?C=Y8nS6EJA3UaXq4Rwti9RQqAwkWnHatEIDN_2EFzpUFoyUODOsH2DezTt8IJuP-ITjQ9TfZOU3CI.&URL=http%3a%2f%2fwww.jornaldelondrina.com.br%2fagenda%2fconteudo.phtml%3fid%3d1473628


 
Profissionais da Indústria 
 

 

[ 60 ] 

ações sociais de cada mês de forma interdisciplinar, trazendo benefícios à 

comunidade local e acadêmica. 

Assim, a Faculdade de Tecnologia SENAI Londrina tem como 

objetivo continuar inovando com novos projetos, envolvendo os corpos 

docente e discente, com vistas à transformação socioeconômica da cidade de 

Londrina e região. Finalizamos agradecendo a participação de cada docente e 

aluno nos importantes projetos e ações realizadas e a realizar, desde a 

fundação da Faculdade, bem como seus respectivos resultados e impactos. 
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Capítulo III – Cursos E Serviços Ofertados 
Pelo SENAI Londrina 
 

<Daniela Resende Faria>
2
 

INSTITUCIONAL 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - colabora 

desde o processo produtivo com o aporte de inovações tecnológicas, até a 

melhoria da qualidade ambiental, através de tratamento de efluentes 

industriais. 

Detentor do maior complexo de capacitação profissional das 

Américas, e da mais significativa rede de ensino técnico-profissional do país, 

o SENAI é a prova do sucesso de uma instituição educacional. Está presente 

em todos os 26 estados da Federação e no Distrito Federal, e sua ação de 

trabalho abrangem, desde os Centros de Educação e Tecnologia a Centros 

Nacionais de Tecnologia, com 956 unidades, alcançando mais de 3.000 

municípios. 

O Centro de Educação Profissional de Londrina possui pessoal 

capacitado e atua em todos os níveis das organizações da região, do 

estratégico ao operacional; a nossa filosofia é expressa na nossa missão de 

contribuir para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e 

sustentável do país, promovendo a educação para o trabalho e a cidadania, a 

assistência técnica e tecnológica, a produção e disseminação da informação e 

a adequação, geração e difusão de tecnologia. 

 

HISTÓRICO 

                                                 
2
  <Especialista em Gestão Empresarial e Comportamento Organizacional, e Auditoria e 

Controladoria>, <Faculdade de Tecnologia Senai Londrina>, <daniela.faria@pr.senai.br> 
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O SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, criado pelo 

Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, é uma entidade de direito 

privado, organizada pelo empresariado industrial, através da CNI - 

Confederação Nacional da Indústria e pelas federações de indústrias nos 

estados.  

O SENAI instalou-se no Paraná em 12 de março de 1943, e é entidade 

do Sistema FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e desde a 

sua criação vem contribuindo com o crescimento da indústria e da 

comunidade paranaense.  

Em Londrina, no Paraná, a instituição recebeu, por doação, em 19 de 

agosto de 1944, da Companhia de Terras Norte do Paraná, uma área de 

12.075 M2, onde, em 11 de agosto de 1950, a mesma iniciou suas atividades 

de Formação Profissional, com cursos de Aprendizagem para menores e 

Qualificação Profissional para adultos. 

Atualmente, o SENAI Londrina oferece produtos e serviços através 

de uma extensa rede de educação e tecnologia. São cursos e programas de 

educação profissional, além de serviços técnicos e tecnológicos para o 

atendimento à indústria.  

 

Confira a seguir os cursos e serviços ofertados pela Unidade SENAI 

Londrina: 

1. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

 Os cursos de Aprendizagem Industrial Básica são gratuitos e 

promovem a profissionalização de jovens com idades entre 14 e 24 anos, que 

estão entre o 7º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio ou 

que tenham concluído o ensino médio, visando a sua inserção no mercado de 

trabalho. Através destes cursos, a indústria pode contratar aprendizes, por 

tempo determinado, atendendo à legislação vigente, lei 10.097/00, além de 

investir na preparação dos seus futuros profissionais. 
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Aprendizagem em parcerias sociais: 

APMI – Guarda Mirim de Londrina 

 Auxiliar Administrativo e de Produção Industrial 

 Padeiro Confeiteiro 

Instituto Milênia 

 Auxiliar Administrativo 

DORI Alimentos Ltda. 

 Auxiliar Administrativo e de Produção Industrial 

Instituto Erich e Nina Gardemann (Escola de Fábrica – PADO S/A) 

 Eletrotécnica Industrial 

 Mecânica Industrial 

2. QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

 Os cursos de Qualificação possuem carga horária mínima de 160 h e 

são dirigidos a pessoas que visam a novas oportunidades no mercado de 

trabalho, sendo pré-requisito ter idade superior a 16 anos e escolaridade 

mínima de 6º ano do Ensino Fundamental. 

 Os cursos de Aperfeiçoamento possibilitam a ampliação ou 

atualização de competências de profissionais que já atuam no mercado de 

trabalho, sendo pré-requisito ter idade superior a 16 anos e escolaridade 

mínima de 6º ano do Ensino Fundamental. 

A unidade SENAI Londrina oferta diversos cursos nas seguintes áreas: 

 Alimentos e Bebidas 

 Automação 

 Automotiva 
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 Biotecnologia 

 Confecção 

 Construção Civil 

 Eletroeletrônica 

 Gestão 

 Informática 

 Metal-mecânica 

 Segurança 

3. TÉCNICO 

Destinado a pessoas que cursam ou já concluíram o ensino médio. Os 

cursos técnicos do SENAI oferecem conhecimentos teóricos e práticos das 

diversas atividades do setor produtivo e visam a formar profissionais para 

atuar como técnicos no mercado de trabalho. O SENAI Londrina oferece 

cursos técnicos nas seguintes áreas: 

 Técnico em Administração 

 Técnico em Alimentos 

 Técnico em Automação Industrial 

 Técnico em Automotiva 

 Técnico em Biotecnologia 

 Técnico em Eletromecânica 

 Técnico em Informática 

 Técnico em Logística 

 Técnico em Manutenção Automotiva 

 Técnico em Manutenção e Suporte a Informática  

 Técnico em Segurança do Trabalho 

 Técnico em Vestuário 

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego 
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Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Lei n º 

12.513 de 26/10/2011. Criado com o objetivo de ampliar a oferta de 

educação profissional. 

Os cursos ofertados pelo PRONATEC dividem-se em 03 modalidades: 

 FIC (Formação Inicial e Continuada): cursos de qualificação 

profissional, destinados a alunos do ensino médio da rede pública que 

tenham 16 anos ou mais e a pessoas que estejam cadastradas no CAD 

único e titulares/ dependentes dos programas assistenciais do 

Governo Federal, que tenham 16 anos ou mais, além de adolescentes 

e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, povos 

indígenas, comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, praças 

do exército e da aeronáutica. Tem como último público contemplado 

pessoas assistidas pelo seguro-desemprego. 

A quem se destina? 

- Para alunos do ensino médio: na secretaria de suas escolas. 

- Para titulares/dependentes dos programas assistenciais: secretaria de 

assistência social do seu município. 

- Assistidos pelo Seguro-desemprego: agência do trabalhador/ secretaria do 

trabalho de seu município. 

 CONCOMITANTE: formação técnica realizada conjunta ao Ensino 

Médio, destinada a alunos do 2º ou 3º ano do ensino médio de escolas 

públicas que tenham 16 anos ou mais. Destinado também a estudantes 

do 2º ou 3º ano do ensino médio de escolas particulares na condição 

de bolsista integral. 

Inscrições: Na secretaria das escolas estaduais. 

 SUBSEQUENTE: formação técnica destinada a ex-alunos do ensino 

médio que tenham realizado o ENEM em até dois anos anteriores.  
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Inscrições: on-line, direto no site do Pronatec: www.pronatec.mec.gov.br 

 

4. GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 

 Destinada a pessoas que já concluíram o ensino médio. Em três anos, 

você conquista conhecimento em sua área de atuação em uma instituição 

valorizada pelo mercado e fica pronto para assumir cargos operacionais, de 

pesquisa e liderança. 

 O SENAI tem relacionamento direto com a indústria paranaense. É 

por isso que oferece cursos em resposta a demandas reais do mercado. Com a 

graduação, não é diferente. É um jeito de ensinar, focado no que o mercado 

precisa – empreendedorismo, inovação, gestão e tecnologia – aliado a uma 

infraestrutura de laboratório e oficinas diferenciadas. 

 Atualmente, o SENAI Londrina oferta os seguintes cursos de 

graduação: 

 Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica 

 Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial 

 Para os próximos anos, novos cursos estão previstos. 

5. MBA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 Destinados a pessoas com formação superior. Um MBA e uma Pós-

Graduação do SENAI sempre abrem portas. Você estuda com os melhores 

professores, recebe conhecimento prático e fica por dentro da realidade do 

mercado de trabalho, e pronto para assumir novos desafios em sua carreira 

profissional. O próximo grande passo, no currículo e na indústria! 

Atualmente, o SENAI Londrina oferta os seguintes cursos nessa 

modalidade: 

http://www.pronatec.mec.gov.br/
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 Pós-graduação Lato Sensu em Gestão da Manutenção Industrial 

(2015) 

 Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho (2015) 

 Pós-graduação em Engenharia de Automação Industrial 

 Pós-graduação em Gestão Industrial e Manufatura Enxuta  

 Pós-graduação em Gerenciamento de Obras  

6. STI – SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E INOVAÇÃO 

Cursos In Company e Atualização Tecnológica: 

 Construção Civil 

 Eletroeletrônica e Automação Industrial 

 Gestão Industrial 

 TI – Tecnologia da Informação 

 Meio Ambiente 

 Metalmecânica 

 Segurança do Trabalho 

 Têxtil e Vestuário 

 Programas podem ser customizados conforme demanda 

Consultorias: 

Alimentos e Bebidas 

 PPC – Análise de Perigo e Ponto Críticos de Controle 

 BPF – Boas Práticas de Fabricação 

 NBR ISSO 22.000 – Sistema de Gestão da Segurança Alimentar 

Construção Civil 

 PBQP-h Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

Eletroeletrônica e Automação Industrial 
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 Eficiência Energética 

 Desenvolvimento de produtos e processos 

 Redes Industriais 

 NR – 10 

Gestão 

 Auditorias em Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO, PBQP-h). 

 Implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade (ISSO, RAC 

Inmetro, 5S, 8S). 

 Lean Manufacturing 

 Gestão Estratégica (Planejamento Estratégico, Gestão de 

Indicadores). 

 Melhorias do Processo Produtivo (Gestão da Produção, PPCP, 

Gerenciamento de Custos, Gerenciamento de Estoque, Layout, 

Mapeamento de Processos). 

 Gerenciamento de Equipes (Desenvolvimento de Competências, 

Liderança). 

 Gestão de Projetos 

Meio Ambiente 

 PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 NBR ISSO 14001 

Metal-mecânica 

 Qualificação de Procedimentos de Soldagem 

 Qualificação de Soldadores 

 Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva. 

 Normas Regulamentadoras (NR-12, NR-13). 

 Desenvolvimento de produtos e processos 

Tecnologia da Informação 
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 Consultoria especializada em melhoria de processos e gerenciamento 

de serviços 

 Consultoria especializada em melhoria de processos de 

desenvolvimento de software 

 Implantação de MPS. br Software 

 Implantação de MP. br Serviços 

 Coaching em qualidade de Software 

 Avaliação técnica do processo produtivo e do nível de maturidade da 

empresa 

 Mapeamento dos processos 

 Implantação da célula de teste 

 Gestão da Qualidade 

 Preparação para automação de testes 

Têxtil e Vestuário 

 Desenvolvimento de Coleção 

 Desenvolvimento de Produto 

 Modelagem 

 MEG Tecno Moda 

Design Estratégico 

 Marca, comunicação visual e embalagem 

Ensaios Laboratoriais 

Laboratório de Alimentos 

 Análises Físico-Químicas 

 Análises Microbiológicas 

Para consulta dos ensaios realizados: alimentos.londrina@pr.senai.br 

Laboratório de Metrologia (Calibração) 

mailto:alimentos.londrina@pr.senai.br
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 Dimensional 

 Eletricidade 

 Massa Pressão 

 Temperatura e Umidade 

 Tempo e Frequência 

 Velocidade 

Para consulta das calibrações realizadas: metrologia.londrina@pr.senai.br 

Bureau de Testes e Qualidade de Software 

 Teste Funcional 

 Teste de Performance 

 Teste de Vulnerabilidade (Segurança) 

 Teste Funcional para Sistemas Embarcados  

 

 

HPI - Hotel de Projetos Inovadores - SENAI Londrina 

 

O que é o HPI? 

O Hotel de Projetos Inovadores é uma pré-incubadora, com infraestrutura 

física (escritório, oficinas e laboratório) e de conhecimento (professores, 

profissionais e acervo bibliográfico) oferecido pelas Unidades do SENAI-PR, 

para o desenvolvimento de projetos experimentais de alunos e egressos. 

Objetivos Específicos: 

1. Fomentar a cultura empreendedora e a manifestação criativa entre alunos 

do SENAI/SESI, na forma do desenvolvimento pioneiro de novos produtos 

e/ou serviços inovadores;  

2. Apoiar na formação de competências empreendedoras para o mercado de 

trabalho; 

3. Apoiar o surgimento de projetos de inovação, oportunizando aos alunos 

um espaço físico para o desenvolvimento de suas ideias, com vistas a 

otimizar sua chance de sucesso no mercado; 

mailto:metrologia.londrina@pr.senai.br
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Candidatos  

Poderão se candidatar alunos matriculados nos seguintes cursos: 

- Alunos dos Cursos de Aprendizagem Industrial; 

- Alunos dos Cursos de Qualificação Profissional; 

- Alunos dos Cursos Técnicos; 

- Alunos dos Cursos de graduação; 

- Alunos dos Cursos de Pós-graduação; 

- Alunos do Colégio SESI Paraná a partir do 3º ano do ensino médio e     

matriculados em cursos de formação profissional do SENAI; 

- Egressos em no máximo dois anos do SENAI/PR. 

 

Como participar? 

Através do Edital de Seleção de Projetos, coordenado pelo SENAI, 

concorrendo com um Pré-projeto de viabilidade técnica e econômica. 

 

SENAI investe R$ 8,5 milhões em Instituto de Tecnologia 

 

Cidade ganha sede de uma das unidades do Instituto SENAI de 

Tecnologia e instituição com cursos de nível superior aprovada pelo 

MEC. 

Londrina irá ser sede de uma das unidades do Instituto SENAI de 

Tecnologia (IST), que serão instalados por todo país. Edson Campagnolo, 

presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), anunciou 

um investimento de R$ 8,5 milhões para a implantação da unidade. Voltado 

ao segmento de Tecnologia da Informação, o IST funcionará na unidade do 

SENAI de Londrina. 

O instituto irá atuar, oferecendo consultoria às indústrias, 

certificações, qualificação de mão de obra e incubação de projetos. “Todos os 

Arranjos Produtivos Locais, as APLs de TI do estado serão atendidas em 

Londrina”, afirmou Campagnolo, em entrevista à Folha de Londrina. Confira 

no quadro as cidades do Paraná que receberão as unidades do IST. 
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O SENAI prevê um investimento, no estado do Paraná, de R$ 178 

milhões, sendo 80% do valor proveniente do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) e a outra parte oriunda de recursos 

próprios. Segundo Campagnolo, “a ideia do Governo Federal é realizar, em 

três anos, as atividades de capacitação de mão de obra previstas para 10 

anos”. 

 

Quer saber mais sobre os serviços do SENAI?  Entre em contato conosco 

pelo telefone (43) 3294-5100 ou pelo blog: www.senailondrina.com.br. 

 

Referência: SENAI Londrina e Folha Web de 26/05/2012 – link: 

http://ww.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--4293-20120526 

  

 

 

http://senailondrina.com.br/
http://ww.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--4293-20120526
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Capítulo IV – Implantação e Controle Automatizado 
De Um Forno Conforme NBR De Tratamento Térmico 

AUTOMATED CONTROL AND IMPLEMENTATION OF FURNACE 

HEAT TREATMENT AS NBR 

<BRUNO ARMELIN GNANN>
3
 

<ADRIANA GISELE LEITE CARVALHO>
4
 

<EDUARDO COSTA ESTAMBASSE>
5
 

<RODOLFO ALEXANDRE HILDEBRANDT>
6
 

 

 

Resumo: O artigo tem por finalidade apresentar o controle e a visualização 

das etapas fundamentais do processo de tratamento térmico, que tem por 

objetivo tratar termicamente qualquer tipo de peça de metal ou amostra 

similar, através de um conjunto de operações de aquecimento e resfriamento 

no qual alterará suas propriedades mecânicas que estão correlacionadas com 

a composição a qual é definida através do percentual de carbono e ligas. O 

tratamento térmico que será tratado nesse artigo será a têmpera, o material 

utilizado o aço-carbono e o equipamento proposto a ser utilizado será um 

forno câmera sem opcionais, onde serão introduzidos alguns acessórios e 

dispositivos para aprimorar o equipamento, possibilitando o 

acompanhamento das fases que ocorrerem neste processo, com objetivo de 
                                                 
3  <Especialista em Segurança do trabalho> <SENAI LONDRINA>, <bruno.gnann@pr.senai.br> 
4 <Tecnóloga em Mecânica>, < Faculdade de Tecnologia Senai Londrina >, 

<adriana.carvalho@pr.senai.br > 
5     <Mestrando Universidade estadual de São Paulo (UNESP/FEB) Campus Bauru – Engenharia      

Mecânica – Processos de Fabricação; Especialista, Faculdade de Tecnologia SENAI/SC, MBA 

Gestão Industrial – Ênfase em Sistemas de Produção, Tecnólogo Mecânico, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).  
6  < Mestrando Universidade estadual de São Paulo (UNESP/FEB) Campus Bauru – Engenharia      

Mecânica e Tecnólogo em Mecânica>, <Faculdade de Tecnologia Senai Londrina>, 

<rodolfo.hildebrandt@pr.senai.br > 
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monitorar os dados técnicos de cada etapa gerando uma ferramenta para 

auxiliar no gerenciamento de tomadas de decisões operacionais dentro da 

indústria de tratamento e na técnica de ensino de determinadas disciplinas. 

 

Palavras-chave: Tratamento térmico do aço. Têmpera. Propriedades dos 

metais. 

 

Abstract: The article aims to present the control and viewing of the 

fundamental steps of the process of heat treatment, which aims heat treating 

any number of metal or similar sample through a set of heating and cooling 

operations in which their properties change mechanics that are correlated 

with the composition which is defined by the percentage of carbon and alloy. 

The heat treatment will be treated in this article will be to temper the material 

used carbon steel and equipment proposed for use will be optional camera 

without an oven, which will be introduced a few accessories and devices to 

improve the equipment, thus tracking the phases occur in this process, in 

order to monitor the technical details of each step producing a tool to help 

manage operational decision-making within the processing industry and in 

technical teaching of certain disciplines. 

Key-words: Heat treatment of steel. Temper. Properties of metals. 

1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de combinar e conciliar as propriedades dos materiais vem 

desde o início da humanidade, aonde através dos tempos o homem vem 

construindo seus equipamentos e suas máquinas, utilizando-se da diversidade 

de materiais a qual se se apropriava no momento como a pedra, madeira e 

fibras, seguidas pelo bronze, ferro e outros metais. Recentemente o uso dos 

polímeros, compostos cerâmicos e de novas ligas metálicas. 

A disponibilidade de materiais existentes para o uso em esforços dinâmicos 

dentro do contexto da mecânica resume-se não só aos diferentes tipos, mas 
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também às variações dentro das classes de metais existentes, onde se 

diferencia sua constituição em forma de ligas. 

Do meio de todos os materiais à disposição, o aço e o ferro fundido são ainda 

os mais utilizados no âmbito industrial a qual se destina o maior uso de 

máquinas e equipamentos. 

No contexto atual, a busca constante de um material ideal para determinadas 

aplicações específicas pode ser muitas vezes diverso, onde se gera alguns 

resultados com várias possibilidades de aplicações, ou ainda, opções de 

escolha nas quais a seleção é realizada tendo em vista um menor custo, 

facilidade de obtenção, manuseio e aumento de vida útil, entre demais outros 

fins.  

Por este motivo, o aprimoramento do controle do processo fabril vem sendo 

como foco de constante melhoria do sistema de medição de produção, se 

tornando essencial para uma gestão eficiente dentro de uma organização ou 

instituição afim. Aonde a automação industrial vem contribuindo 

significativamente em uma melhoria contínua dentro do sistema produtivo, se 

tornando um elo de um conhecimento entre várias áreas distintas, com uma 

perfeita disposição dentro da área elétrica, mecânica, entre outras, podendo 

ser aplicada quando se trata da necessidade de melhoria de um determinado 

processo, ou da gestão dos processos industriais. 

O objetivo deste estudo foi adequar o equipamento existente na instituição 

SENAI - Londrina, melhorando a visualização do processo de tratamento 

térmico de têmpera normal, alinhando assim o conjunto de operações a qual 

consiste no ciclo térmico, equipamento e controle. Direcionando-o assim para 

o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão do processo educacional, a 

qual consiste na análise da coleta de dados de eficiência operacional do 

equipamento em função da temperatura e o tempo de permanência a qual está 

sendo acompanhado, tendo como referência a análise dos registros e 

históricos das leituras das aquisições das variáveis do tratamento térmico em 

específico à têmpera normal. Eliminando assim o que se observa o que ocorre 

na prática do dia-a-dia, onde muitas vezes aumenta-se o tempo de 

permanência em função da dimensão da peça a ser tratada a qual se observa a 

diferença de temperatura entre o núcleo e a parte externa ocasionando 

variações em sua estrutura e consequência à fragilização da mesma.  

Para esse sistema que não possui um controle próximo à peça como exemplo 

um termopar de arraste, sabe-se que a temperatura em toda sua estrutura não 



 
Profissionais da Indústria 
 

 

[ 76 ] 

esteja uniforme e tão precisa. Segundo BEGA, A. E (2006) a temperatura é 

uma das principais variáveis de processo. Sua medição e controle são de 

fundamental importância numa vasta gama de aplicações, que abrange desde 

processos físicos e químicos até a proteção de equipamentos. 

Com a implantação da termorresistência de arraste, ou seja, junta a peça e o 

aparelho de aquisição de dados – “myPCLab”, permitirá assim o 

monitoramento do aquecimento em toda sua estrutura, a supervisão e 

posterior análise dos registros das etapas do ciclo térmico, da faixa de 

temperatura e o tempo de permanência em função do volume do material a 

ser tratado. As figuras 4, 5, 6 e 7 ilustram as etapas que serão inclusas neste 

processo de aulas práticas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais 

Para o desenvolvimento deste ensaio científico que é destinado à observação 

e a supervisão de algumas etapas dentro do tratamento térmico, foram 

utilizados os seguintes materiais conforme sequência abaixo: 

 

a) Forno elétrico tipo câmera; 

b) Controlador modelo N1100, marca Novus; 

c) Módulo de aquisição de dados modelo “myPCLab”, marca Novus; 

d) Software de registro de leituras do “myPCLab”, fornecedor Novus; 

e) Termorresistência Pt 110, tipo S. 

f) Termômetro infravermelho com mira laser digital portátil TI-920 

 

2.1.1 Forno elétrico tipo câmera 

Os fornos câmara são extremamente versáteis, atingem de 650°C até 1300°C 

de temperatura de operação, abrangendo assim, diversas aplicações 

industriais. A linha possui modelos standard, entretanto, a maior parte dos 

equipamentos é projetada especialmente para o processo do cliente. Este 

modelo permite acrescentar diversos opcionais para melhor adaptarem-se as 

necessidades do processo. (JUNG, 2011). 
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O equipamento impõe alguns limites, como a ausência de uma atmosfera 

protetora onde causa uma oxidação na superfície levando a descarbonetação. 

Não há um controle da temperatura do núcleo, nem da superfície da peça, 

pois esse tipo de equipamento é controlado por termopar diretamente na 

câmara do forno. Em resumo, esse tipo de equipamento ocorre uma variável 

no controle de temperaturas com relação à estrutura da peça, que 

consequentemente à redução de diferenças macroestruturais entre superfície e 

núcleo da peça – corpo de prova. 

Na prática, para que ocorra e permita um maior controle do processo, será 

necessária a inclusão de acessórios para se obter uma melhor qualidade do 

processo. 

A faixa de trabalho do equipamento para o processo em estudo consistiu no 

aquecimento do aço até sua temperatura de austenitização, que está numa 

faixa de 800°C a 840°C, seguindo o resfriamento rápido até a obtenção da 

estrutura final desejada quando atingir a linha mf conforme ilustra na figura 

7. Por igual à etapa de aquecimento, para o resfriamento não há como 

controlar a temperatura do núcleo e da superfície, também não utilizar 

técnicas de interrupção de resfriamento. 

As figuras 1 e 2 ilustram o equipamento forno tipo câmera, no qual será 

realizado os estudos e implementações para realização das atividades 

propostas. 

 

Figura 1 – Forno tipo câmera. 

      
Fonte: Jung (2011) 



 
Profissionais da Indústria 
 

 

[ 78 ] 

 

 

Figura 2 – Forno tipo câmera, com a porta aberta. 

 
Fonte: Jung (2011) 

  

2.1.2 Corpo de prova – amostra do ensaio 

A amostra da peça utilizada neste processo denominada de corpo de prova foi 

o aço carbono, sob o ponto de vista ao nível das propriedades mecânicas a 

qual são resultantes dessa etapa do processo da têmpera normal. As diversas 

propriedades dos aços dependem, a princípio, de sua estrutura. Os 

tratamentos térmicos modificam essa estrutura, em maior ou menor escala, 

resultando como consequência, a alteração de suas propriedades.  

O tratamento térmico consiste no conjunto de operações de aquecimento e 

resfriamento a que são submetidos os aços, controlando a temperatura, 

tempo, atmosfera e velocidade de resfriamento, objetivando alterar as suas 

propriedades ou aplicando-lhes determinadas características.  

O ferro gusa, que é a primeira etapa de fabricação do aço, é o mesmo para 

todos os produtos. Na fase seguinte, quando os elementos de liga são 

adicionados ao ferro gusa, é que são determinadas as grandes famílias de aço, 

dos mais rígidos aos mais estampáveis. O Carbono é o principal elemento 

com a capacidade de endurecimento em relação ao ferro. Outros elementos, 

como o manganês, o silício e o fósforo, participam igualmente do ajuste do 

nível de resistência do aço. 
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A quantidade de carbono define sua classificação, o baixo carbono possui no 

máximo 0,30% do elemento; o médio carbono apresenta de 0,30 a 0,60% e o 

alto carbono possui de 0,60 a 1,00%. (CHIAVERINI, V. Aços e ferros 

fundidos). 

Cada uma das estruturas obtidas apresenta características próprias, que se 

transportam ao aço entre determinadas temperaturas que se constituem 

durante o ciclo. O aquecimento do aço-carbono considerado médio e 

denominado amostra do ensaio no qual é o objeto desse artigo, para que 

atinja sua temperatura de austenitização que está aproximada a uma faixa de 

800°C a 840°C, seguindo o resfriamento rápido até a obtenção da estrutura 

final desejada conforme ilustrada na figura 7.  

Conclui-se que a importância dos tratamentos térmicos tem grande influência 

em diversas aplicações, sobretudo nos aços de alto carbono e nos que 

apresentam também elementos de liga. 

Existe outro fator importantíssimo a ser considerado para a seleção do aço e 

do tratamento térmico, são os requisitos especiais, em especial a resistência 

mecânica e à corrosão. Estas propriedades estão relacionadas intimamente 

com a qualidade do aço utilizado, bem como do tratamento térmico aplicado. 

Geralmente, quando muitos aços de baixo e médio carbono são usados nas 

condições típicas do trabalho a quente, isto é, nos estados forjados e 

laminados, quase todos os aços de alto carbono ou com elementos de liga, 

são obrigatoriamente submetidos a tratamentos térmicos e em algumas 

situações posterior revenimento antes de serem colocados em serviço. 

No entanto, quando melhoramos uma ou mais propriedades, mediante um 

determinado tratamento térmico, esta é conseguida com prejuízo de outras. 

Exemplificando, o aumento da ductilidade provoca simultaneamente queda 

nos valores de dureza e resistência à tração. 

É de suma importância que o tratamento térmico seja escolhido e aplicado 

criteriosamente, para que os inconvenientes apontados sejam reduzidos ao 

mínimo.  

Não se verifica, pela simples aplicação de um tratamento térmico, qualquer 

alteração da composição química do aço. Entretanto, existem casos em que 

interessa somente uma modificação parcial de certas propriedades mecânicas, 

como por exemplo, melhorar superficialmente a dureza do aço.  

Esse efeito é conseguido pela alteração parcial da sua composição química. 

Os tratamentos termoquímicos consistem quando a combinação de operações 
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de aquecimento e resfriamento é realizada em condições tais que conduzem a 

uma mudança parcial da sua composição química da liga, resultando em uma 

modificação parcial de suas propriedades mecânicas. 

Destacam-se alguns dos principais objetivos dos tratamentos térmicos são os 

seguintes:  

- Aumento da resistência mecânica;  

- Aumento ou diminuição da dureza;  

- Melhora da resistência à corrosão;  

- Melhora da resistência ao calor;  

- Melhora da ductilidade;  

- Melhora da usinabilidade;  

- Melhora da resistência ao desgaste;  

- Melhora das propriedades de corte;  

- Remoção de tensões internas (oriundas de esfriamento desigual, trabalho 

mecânico ou outra causa). 

2.1.3 Controlador 

O controle das etapas dentro de um processo é de fundamental importância, 

em resumo está em manter os valores das variáveis de um determinado 

processo e dentro de uma faixa a qual foi parametrizado para sua operação e 

seja conveniente dentro do valor desejado ao ponto de manter as operações 

eficientes e viáveis ao ponto decisivo. 

Os controladores industriais PID surgiram na década de 1930 e vêm sendo 

utilizados largamente até os dias atuais em diferentes classes de processos 

com características e propriedades distintas como processos eletromecânicos, 

químicos. O sucesso na utilização dos controladores PID garantiu sua 

evolução (PID pneumático, hardware analógico, hardware digital, 

microprocessados e microcontrolados) e permanência dentro do contexto 

industrial nacional e internacional. Hoje, estima-se que quase 95% das 

malhas de controle utilizam controladores PID. (UFSC, Departamento de 

Automação e Sistemas). 

O controlador PID está inserido na operação de processos industriais devido 

a sua simplicidade, claro entendimento de seu funcionamento por parte de 

operadores e engenheiros de chão de fábrica, baixo custo e o fato de que 

quando sintonizado adequadamente, proporciona desempenho satisfatório. 
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O controlador PID industrial da NOVUS, modelo N1100 utilizado no forno, 

tem características universais, aceita em um único modelo a maioria dos 

sensores e sinais utilizados na indústria e proporciona todos os tipos de saída 

necessários à atuação nos diversos processos. Toda a configuração do 

controlador é feita através do teclado, sem qualquer alteração no circuito. 

Assim, a seleção do tipo de entrada e de saída, da forma de atuação dos 

alarmes, além de outras funções especiais, são todas acessadas e programadas 

via teclado frontal. 

A figura (3) ilustra o controlador PID industrial da NOVUS, modelo N1100. 

Por ser um controlador automático industrial compara o valor da saída da 

planta com a entrada de referência, determina o desvio e produz um sinal de 

controle que reduz ou elimina esse desvio. A maneira pela qual o controlador 

produz o sinal de controle é denominada estratégia ou ação de controle. As 

ações comumente encontradas na maioria dos controladores industriais são 

do tipo Proporcional (P), Proporcional+Integral (PI), 

Proporcional+Derivativa (PD) e a de três termos (PID). (UFSC, 

Departamento de Automação e Sistemas). 

 

Fonte: Novus Produtos Eletrônicos Ltda. 

 
Figura 3 – Controlador N1100 (2011) 

 

                                                   

2.1.4 Data logger, hardware e software  

Com a implantação do aparelho, permitiu-se o monitoramento, a supervisão e 

análise dos registros das etapas do ciclo térmico, onde foi monitorado a faixa 
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de estabilização da temperatura e o tempo de permanência em função do 

volume do material a ser tratado, podendo comparar todo o histórico que for 

gerado. As figuras 6 e 7 ilustram as etapas que são repassadas em aulas 

teóricas e que após implantação do “myPCLab” poderá visualizar através de 

um monitor a qual se poderá supervisionar todo processo. 

Pois o “myPCLab” é um módulo de aquisição de variáveis analógicas, com 

entradas analógicas configuráveis e interface USB para comunicação com o 

PC. É a uma ferramenta desenvolvida para monitoração e registro de dados 

em laboratório, ensino, pesquisa e indústria. Acompanha aplicativo Windows 

para exibição das leituras instantâneas na forma de display, barra, indicador 

ou gráfico. O aplicativo permite o registro histórico das leituras, com 

recursos para visualização gráfica e exportação de dados em diferentes 

formatos.  

A porta USB do computador é acessada como uma porta serial virtual, 

viabilizando sua utilização com programas SCADA com capacidade de 

comunicação serial Modbus RTU ou qualquer programa com capacidade de 

comunicação serial em ASCII. Múltiplos módulos podem ser instalados, um 

em cada porta USB, permitindo a fácil ampliação do número de entradas. O 

aplicativo “myPCLab” é capaz de se comunicar simultaneamente com todos 

os módulos instalados. (NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., 

2011). 

 

Fonte: Novus Produtos Eletrônicos Ltda. (2011) 

 
Figura 4 – Módulo aquisição de dados. 
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Figura 5 – Gráfico de Monitoramento de Tempo e Temperatura do Software 

de registro de leituras do módulo de aquisição. 

 
Fonte: Novus Produtos Eletrônicos Ltda. (2011) 

 

 

Figura 6 – Gráfico Ciclo dos tratamentos Térmicos 

 
Fonte: Norma NM 136:1997, p. 30 

 

                            1.  Estado inicial estrutural da peça 

                            2.  Regime de aquecimento 

                            3. Temperatura de tratamento 
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                            4. Tempo de permanência na temperatura 

                            5. Regime de resfriamento 

                            6. Estado final estrutural da peça 

 

Figura 7 – Gráfica de Diagrama esquemático de 

                                            Transformação para têmpera. 

 
Fonte: Chiaverini (1998, p. 99) 

 

2.1.5 Termorresistência - Pt100 – tipo S  

Sua aplicação no processo será de fundamental importância, devido ao 

equipamento atual não possuir essa condição de ter um instrumento para 

realizar a leitura com o contato direto com a peça a ser trabalhada, é um 

complemento aonde irá melhorar a precisão da leitura final que por sua vez 

se complementa com o hardware a qual será instalado.  

Termorresistência de platina são sensores de temperatura cujo princípio de 

funcionamento se baseia na alteração da resistência elétrica do elemento com 

a variação da temperatura. A variação da resistência com a temperatura é 

chamada de coeficiente de temperatura e é especificada como a média da 

variação entre 0 e 100 °C. Este coeficiente é de 0,385 por °C, conforme a 

norma IEC 60751. Tanto nos modelos de fio bobinado quanto nos modelos 

de filme plano, onde uma película de platina é depositada por “sputtering” 
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em alto vácuo sobre o substrato cerâmico, a estabilidade em altas 

temperaturas é uma constante. (Novus produtos eletrônicos Ltda). 

 

Figura 8 – Termorresistência, tipo S, haste 8x500mm, 

rosca ½” BSP, Cabo 2 Metros – faixa de trab.: até 1000°C 

 
Fonte: Novus Produtos Eletrônicos Ltda. (2011) 

 

Figura 9 – Inclusão do termopar de Arraste 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Figura 10 – Corpo de prova / Amostra do ensaio. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

2.2 Método 
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O monitoramento ocorre através da aproximação do corpo de prova a 

termorresistência, na qual se transmite um sinal para o módulo de aquisição 

de dados, que envia os valores para o aplicativo onde é registrado e 

armazenado assim gerando um histórico. Neste método foi feito um 

monitoramento e supervisão de todo ciclo gerado. Tendo a opção de 

interligar com programa SCADA com capacidade de comunicação serial 

Modbus. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados que foram obtidos com a implantação dos acessórios no 

equipamento contemplando todas as etapas estão exemplificados nas figuras 

de 11 a 15. Pode-se verificar um controle eficaz das variáveis que ocorre nas 

temperaturas dentro do ciclo apresentado entre as linhas: preta e verde e o 

tempo de permanência que é trabalhado indicado pela linha vermelha, 

melhorando a qualidade do tratamento térmico no qual foi proposto neste 

artigo, demonstrando assim que foi possível a implantação do controle e 

monitoramento das etapas desse processo. 

Os sinais que serão enviados ao “data logger” é monitorado através de um 

software onde foi gerado todo um histórico das etapas do processo 

visualizando todas as fases em função do tempo, que até antes para esse 

modelo de equipamento não tinha essa opção de controle por não se tratar 

desse objetivo. Conforme citado em artigo escrito por Yoshida (2004) com o 

tema: “comparativo de processos de tratamento térmicos de moldes e 

ferramentas”, onde se discute as diferenças entre diversos equipamentos, 

onde é citado que quando não se tem um controle de temperatura entre a 

superfície e o núcleo, pois não há como instalar termopares de arraste junto à 

peça. Assim, os tempos de processo são em geral chutados, baseado na 

experiência do operador. 

Com a implantação dos equipamentos citados no item 2: materiais e métodos, 

proporcionará a visualização, o controle da temperatura e o tempo de 

permanência em função do volume do corpo de prova, trazendo assim o mais 

próximo do que se espera de um tratamento térmico. Como citado por 

Villares (1990), “nesse tipo de tratamento térmico os cuidados com os 

tempos e temperaturas devem ser muito rígidos, pois pequenos erros 
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geralmente causam defeitos como durezas diferentes em relação às 

especificadas”.  

As figuras 11, 12, 13, 14 e 15, ilustrarão todas as etapas: início e fim, 

incluindo os testes de dureza no qual é o objetivo desse tratamento. 

 

Figura 11 – Gráfico mostrando o início de permanência na 

temperatura da zona crítica (linha vermelha). 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

Figura 12 – Visualização paralela da temperatura próxima à fase final do 

tempo de permanência, foto da peça, termômetro e gráfico. 
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Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 13 – Após 65 minutos, final da etapa onde foi retirada a peça e feito o 

tratamento térmico-têmpera, (tempo estimado em função da massa e 

percentual de carbono do corpo de prova). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Figura 14 – Gráfico ilustrando valores referenciais e descritos nas leituras 

pelo durômetro. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 



 
Profissionais da Indústria 
 

 

[ 90 ] 

Figura 15 – Fotos do aparelho durômetro rockwell normal, ilustrando as 

etapas e valores que foram realizados pelas leituras resultando em uma média 

de valor de 62 HRC. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

4 CONCLUSÕES 

 

Em uma visão de melhoria continuada, o intento de adequar e aproveitar as 

melhores tecnologias possíveis dentro de um âmbito de desenvolvimento, a 

adequação do equipamento é fundamental para que se acompanhe a indústria 

em geral, com ênfase no processo de fabricação de ferramentas onde ocorre 

uma busca constante de equipamentos de ponta, como exemplo: da 

tecnologia do forno a vácuo onde se tem um resultado mais satisfatório 

quando o objetivo é de se obter um controle mais preciso sobre o tratamento 

dos aços ferramenta para moldes, matrizes e ferramentas em geral. A 

utilização da termorresistência e o “myPCLab” baseado nos conceitos 

abordados neste estudo, trouxe uma vantagem significativa para aulas 

teóricas e práticas quando comparado ao método tradicional que se vem 

utilizando atualmente na oficina. Sendo que, com o monitoramento do 

processo, proporcionou uma visão das fases/ciclos com uma maior precisão 

da temperatura na peça e seu tempo de permanência, como ilustrado nas 

figuras 13 e 14, onde contempla a fase da teoria do conhecimento e o efeito 
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da prática, demonstrando os princípios fundamentais do tratamento. Com a 

inserção da visualização da etapa de supervisão do processo, trouxe um 

subsídio para um novo método de ensino versus operação, com a opção de 

posteriormente programar o acompanhamento via on-line. Neste método, 

proporciona ao gestor/professor, operador/ estudante, uma forma segura de se 

analisar o processo e consequente a obtenção de uma melhor qualidade na 

estrutura do produto final. 
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Resumo: Este trabalho descreve uma atividade interdisciplinar desenvolvida 

no curso superior de Tecnologia em Manutenção Industrial da Faculdade de 

Tecnologia Senai Londrina durante o primeiro semestre do ano de 2014, a 

qual teve como objetivo integrar conceitos teóricos sobre Modelagem 

Matemática e conhecimentos práticas da área de Eletrotécnica. Para isso, este 

trabalho propõe um estudo sobre o aquecimento de uma lâmpada 

incandescente quando conectada à rede elétrica, e mostra uma modelagem 

matemática realizada a partir de dados de temperatura coletados em 

laboratório. Os resultados obtidos são apresentados e mostram como o estudo 

de conteúdos matemáticos pode ser aplicado em situações próprias da área de 

manutenção industrial. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino Tecnológico; 

Interdisciplinaridade. 
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Em muitas situações, o modelo didático vigente para a atividade de 

sala de aula considera que o conhecimento é um todo harmonioso, onde se 

encadeia em ordem, sem contradições. Sob este aspecto, entende que o 

conhecimento é pronto e acabado e que “vislumbra um horizonte claro de 

chegada – tal horizonte é muitas vezes o cumprimento do programa da 

disciplina” (BASSANEZI, 2012, p.6), não oportunizando ao estudante uma 

participação no processo de reconstrução de conhecimento. 

Ora, considerando que a origem da matemática é resultado de um 

processo que procura explicar fatos observados na realidade, com 

significados próprios, onde se descobrem hesitações, contradições, dúvidas 

no modo em que foi elaborada, faz-se necessário a busca de alternativas 

pedagógicas para o ensino, mais especificamente, da matemática e de outras 

áreas do ensino. 

Nesse sentido, apresentamos a Modelagem Matemática como uma 

alternativa pedagógica que pode contribuir para a aprendizagem de conceitos 

matemáticos para os cursos da Faculdade de Tecnologia Senai Londrina e 

permite o estudo de problemas não essencialmente matemáticos. 

Esse estudo teve seu princípio em um curso de Cálculo II ministrado 

por um dos autores deste texto e visa mostrar uma experiência dos discentes 

do curso de Manutenção Industrial da Faculdade de Tecnologia Senai 

Londrina com atividades de Modelagem Matemática, em que os discentes 

foram os responsáveis pela escolha da situação-problema em estudo, 

formulação das hipóteses, estabelecimento do modelo matemático e sua 

validação. 
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Esse trabalho foi realizado com a intenção de apresentar o 

comportamento de uma lâmpada incandescente quando conectada à rede 

elétrica. Para isso, apresentamos, inicialmente, considerações acerca da 

Modelagem Matemática e, em seguida, descrevemos o desenvolvimento da 

atividade de Modelagem com vistas a responder a problemática já anunciada. 

 

2 MODELAGEM MATEMÁTICA  

 

A Modelagem Matemática pode ser entendida como uma alternativa 

pedagógica que pode contribuir para a aprendizagem de conceitos 

matemáticos para o curso de Tecnologia em Manutenção Industrial da 

Faculdade Senai Londrina e permite o estudo de problemas não 

essencialmente matemáticos, de modo a possibilitar a relação entre 

matemática e à área de manutenção industrial. 

É cada vez mais destacada a participação da 

Manutenção no cenário industrial brasileiro. Essa 

área, atualmente, vem recebendo maiores 

investimentos nas empresas, com o objetivo de 

proporcionar subsídios para uma melhor adaptação à 

evolução tecnológica que se impõe no novo cenário 

da economia mundial. [...] O setor industrial 

brasileiro, a cada ano, aumenta sua preocupação com 

a Manutenção, pois é na manutenção que mantemos 

nossos equipamentos disponíveis para a produção e 

ainda, aproveitamos o máximo de sua vida útil, mas 

ainda há muito para ser feito. (SENAI, 2014, p.8) 

A matemática pode possibilitar a aplicação de conhecimentos 

próprios da área de manutenção, por meio de atividades que possibilitem a 
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busca do continuo aperfeiçoamento, a convivência em grupos para solucionar 

problemas e tomar decisões, atuação de forma crítica e criativa nos processos 

de manutenção industrial. Segundo (SENAI, 2014, p.9), “o progresso 

alcançado no campo da indústria, bem como o desenvolvimento de processos 

e tecnologias avançadas nos últimos anos, vem sendo impulsionado através 

das escolas técnicas e universidades”. A Modelagem Matemática pode 

possibilitar o estudo de conteúdos matemáticos a partir de situações próprias 

da área de manutenção industrial. 

Segundo Barbosa (2003), a Modelagem Matemática é um ambiente 

de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, 

por meio da matemática, situações oriundas de outras áreas da realidade. 

Nesse sentido, trata-se de uma atividade que permite a discussão de conceitos 

matemáticos em situações que não são da área específica da matemática.  

Uma atividade de Modelagem Matemática, segundo Almeida (2010), 

pode ser descrita:  

em termos de uma situação inicial (problemática), de 

uma situação final desejada (que representa uma 

solução para a situação inicial) e de um conjunto de 

procedimentos e conceitos necessários para passar da 

situação inicial para a final. Nesse sentido, realidade 

(origem da situação inicial) e Matemática (área em 

que os conceitos e os procedimentos estão 

fundamentados) são domínios diferentes que passam 

a se integrar, e, em diferentes momentos, 

conhecimentos matemáticos e não matemáticos são 

acionados e/ou produzidos e integrados. A esta 

situação inicial problemática a literatura costuma se 

referir como situação-problema; à situação final 
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desejada é associada, de modo geral, uma 

representação matemática, um modelo matemático 

(ALMEIDA, 2010, p.399). 

 

Diversos pesquisadores e educadores apontam o uso de atividades de 

Modelagem Matemática em sala de aula, visto que tais atividades visam 

relacionar a matemática escolar com questões extra matemáticas.  

Não existe uma prescrição rigorosa das etapas que podem constituir 

uma atividade de Modelagem Matemática, mas é possível identificar 

elementos que caracterizam a Modelagem Matemática (Figura 1): o ponto de 

partida é a situação-problema, onde não se tem pré-definido o conteúdo 

matemático que será utilizado e uma solução para a situação-problema; 

ocorre assim a investigação de um problema por meio da matemática e 

análise e interpretação da solução. 

 

Figura 1: Elementos que descrevem uma atividade de Modelagem 

Matemática 

 
       Fonte: Almeida, Silva e Vertuan (2012, p.17). 

 

Uma atividade de Modelagem Matemática depende das condições que 

condicionam o modelador, seus objetivos e contexto social. As práticas da 

sala de aula são práticas sociais e práticas matemáticas mediadas pelo que o 
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aluno já sabe, pelo que precisa aprender e pelo outro (o outro aluno e o 

professor).  

 

3 ATIVIDADE DE MODELAGEM MATEMÁTICA: UM ESTUDO 

DA TEMPERATURA DE UMA LÂMPADA INCANDESCENTE 

EM FUNÇÃO DO TEMPO 

 

Uma lâmpada incandescente é um dispositivo elétrico de iluminação, 

o qual utiliza o princípio da incandescência para a emissão luz visível. Este 

princípio consiste na emissão de radiação eletromagnética por um corpo 

sólido quando em altas temperaturas. Por volta de 1764, Watson demonstrou 

que um condutor atravessado por corrente elétrica se aquece 

proporcionalmente ao quadrado da intensidade de corrente e, em 1802, 

Humphry Davy provou que os fios metálicos, quando levados à 

incandescência pela eletricidade, são capazes de emitir luz. Entretanto, a 

invenção da primeira lâmpada incandescente que podia ser mantida em 

funcionamento por um tempo relativamente longo foi atribuída ao americano 

Thomas Alva Edison em 1879, a qual tinha filamento de carvão e produziu 

luz durante dois dias. As primeiras lâmpadas com filamento de tungstênio, 

por sua vez, surgiram por volta de 1907. As lâmpadas incandescentes são 

consideradas como os primeiros dispositivos a utilizar eletricidade em larga 

escala e, ainda atualmente, mesmo com fontes luminosas mais eficientes, são 

amplamente utilizadas (BURINI JUNIOR, 1993; GREGGIANI, 2013).  

A Figura 2 mostra uma lâmpada incandescente e seus principais 
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componentes. Do ponto de vista elétrico, uma lâmpada incandescente 

consiste, basicamente, de um filamento condutor alojado no interior de um 

bolbo de vidro e imerso em uma atmosfera de gases inertes, o qual é 

aquecido a uma temperatura superior a 2000 °C pela passagem de corrente 

elétrica (efeito Joule). O gás inerte, por sua vez, evita a oxidação do 

filamento e tem a função de isolante térmico, o que, portanto reduz a 

temperatura do bolbo. 

 

Figura 2: Componentes de uma lâmpada incandescente 

 
Fonte: Silva (2011, p.61) 

 

Quando conectada à rede elétrica, uma lâmpada incandescente 

aumenta sua temperatura, bem como sua eficiência luminosa, de forma 

gradativa. Neste trabalho, foi realizado o estudo do aquecimento de uma 

lâmpada incandescente comercial e foi realizado o monitoramento da sua 

temperatura ao longo do tempo, da forma como segue.  

Inicialmente, a lâmpada foi mantida a uma temperatura inicial, a qual 

é igual à temperatura ambiente. Em seguida, no instante de tempo 0t , a 
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lâmpada foi conectada à rede elétrica, e a temperatura do bolbo foi 

monitorada com o auxílio de um sensor termopar conectado a um multímetro 

digital, como mostra a Figura 3. Para isso, foi utilizada uma lâmpada 

incandescente de 127V com potência nominal de 100 W.  

 

Figura 3: Foto da montagem experimental para monitoramento da 

temperatura do bolbo da lâmpada 

 
      Fonte: Relatório dos Alunos. 

Em seguida, foram realizadas leituras de temperatura ao longo do 

tempo, as quais foram tomadas em intervalos regulares. O tempo entre 

leituras foi sincronizado com o auxílio de um cronômetro. Este procedimento 

foi realizado durante 280 segundos, até a estabilização da temperatura do 
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bolbo. Na Tabela 1, são apresentados os valores medidos da temperatura do 

bolbo ao longo do tempo. Pode-se verificar nestes dados que a temperatura 

inicial ambiente, no momento do experimento, era de 25 °C, e que o aumento 

da temperatura do bolbo nos primeiros 10 segundos foi de aproximadamente 

14 °C. 

 

Tabela 1: Valores medidos da temperatura do bolbo ao longo do tempo 

Tempo 

(s) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo 

(s) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo 

(s) 

Temperatura 

(°C) 

0 25 80 104 180 130 

10 39 90 109 200 132 

20 53 100 112 220 133 

30 65 110 117 240 135 

40 74 120 119 260 137 

50 83 130 123 280 137 

60 92 140 124   

70 100 160 129   

Fonte: Relatório dos Alunos. 

 

Na Figura 4, é apresentado um gráfico relacionando a temperatura do 

bolbo em função do tempo. A partir dos dados da Tabela 1, com o auxílio do 

software Origin versão 7.5, foi realizado um ajuste exponencial para os dados 

medidos, o qual também é mostrado na Figura 4.  
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Figura 4: Temperatura medida no bolbo da lâmpada incandescente em 

função do tempo. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Pode-se verificar que os dados medidos ajustaram-se ao modelo 

exponencial com um coeficiente de determinação 99933,02 R , o que 

mostra uma ótima correlação entre o modelo e os valores observados, e que a 

seguinte equação de ajuste foi obtida: 

05112,6774765,1145282,138

t

eT


 , 

onde T  é a temperatura em grau Celsius e t  é o tempo em segundos. 

Por meio dessa modelagem é possível predizer que a temperatura de 

estabilização medida no bolbo da lâmpada seria de aproximadamente 138,52 

°C, como mostra a equação de ajuste, e que o aumento da temperatura do 

bolbo em relação à temperatura inicial seria de aproximadamente 114,74 °C. 

Além disso, os dados medidos mostraram que o tempo necessário para a 
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estabilização, considerando uma variação máxima de 1°C, foi de cerca de 

260 segundos. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Com a realização deste estudo pode-se verificar por meio da 

modelagem matemática a relação entre a temperatura do bolbo em função do 

tempo em uma lâmpada incandescente, onde se observou a baixa eficiência 

energética das lâmpadas incandescentes, devido à alta temperatura de 

estabilização medida no bulbo da lâmpada. Sabendo que o fluxo luminoso 

máximo emitido pelas lâmpadas incandescentes é obtido quando o filamento 

de tungstênio atinge a sua temperatura de saturação, foi observado que a 

maior parte da potência elétrica aplicada à lâmpada é dissipada na forma de 

calor, confirmando sua baixa eficiência energética.  

A modelagem matemática desenvolvida neste trabalho pode ser 

utilizada como uma ferramenta auxiliar no desenvolvimento de estudos sobre 

eficiência energética em lâmpadas elétricas e na elaboração de projetos 

luminotécnicos. Além disso, mostra que é possível trabalhar com atividades 

interdisciplinares em sala de aula, por meio da integração de conhecimentos 

de outras áreas, com o objetivo de formar pessoas críticas e comprometidas 

com conhecimento técnico adequado, demonstrando a importância de cada 

área de conhecimento. A situação-problema proposta constitui-se, então, em 

uma possibilidade de viabilizar essa forma desfragmentada de conceber a 
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educação, possibilitando ao próprio discente perceber a importância e 

contribuição individual ou coletiva do conhecimento apresentado. 
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Resumo: Na grande maioria das pequenas e médias empresas, os 

procedimentos executados nos diversos setores, não estão padronizados. Na 

inexistência de um procedimento em um setor onde se realiza o mesmo 

trabalho por várias pessoas, pode ocorrer com que cada funcionário faça de 

um jeito diferente. Portanto a implantação de um sistema de padronização 

que auxilie na eficiência e na previsibilidade, é de suma importância para o 

sucesso de qualquer gestão da produção de uma empresa. O presente trabalho 

tem o objetivo de justificar através de uma pesquisa bibliográfica, a 

importância dos padrões como fator de sucesso nas organizações. E 

apresentar alguns critérios que devem ser observados na implantação da 

padronização, para garantir às organizações e seus processos o caminho 

seguro para a produtividade e competitividade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em uma sociedade atual globalizada e competitiva com consumidores 

altamente exigentes aos produtos e serviços, a preocupação das organizações 

em manter e incrementar seu desempenho no que diz respeito à qualidade e 

produtividade, aumenta a cada dia. Esta preocupação faz com que as 

organizações se tornem sensíveis ao atendimento das exigências dos clientes 

e atentas ao desperdício de recursos que não agregam valor aos seus 

produtos.  

A necessidade de mudança quanto à eficiência de seus recursos, fomenta 

a busca por métodos, técnicas, sistemas e filosofias de manufatura que 

permitam as organizações alcançar melhores níveis de desempenho global. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Histórico da Padronização 

Segundo Cruz (2002) a preocupação com os produtos de compra e venda, 

surgiu desde que a humanidade começou a relacionar-se comercialmente 

entre si.  

A evolução do processo produtivo acompanha os acontecimentos 

históricos ocorridos ao longo das civilizações. De acordo com Brown et al. 

(2006) existem três períodos históricos das evoluções, nos quais se destacam 

filosofias de produção com características distintas. Esses períodos foram 

denominados de era artesanal, era de produção em massa e era atual ou 

futura. 
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2.1.1. Era artesanal 

A era artesanal compreende o período a partir do qual se iniciam as 

atividades de manufatura até a Primeira Revolução Industrial, com a chegada 

das inovadoras máquinas a vapor, que trouxeram uma nova forma de 

produção.   

Para Brown et al. (2006), este período se caracteriza pela fabricação 

manual, realizada por artesões, e entrega customizada de serviços. Neste 

sistema, o aperfeiçoamento das habilidades era feito através da progressão do 

aprendiz, artífice e mestre, contribuindo assim para a transferência do 

conhecimento de pai para filho.  

Desta forma, no que diz respeito ao período artesanal, destaca-se o 

ciclo produtivo totalmente realizado pelo artesão. Assim o artesão era 

responsável por definir a sequência das operações que queria executar, bem 

como modificá-las, caso não lhe agradasse. O resultado de um sistema 

centrado no artesão, geralmente, se traduzia em baixo volume produzido e 

alta variabilidade da qualidade dos produtos. Neste período existia uma 

quantidade muito baixa de atividades padronizadas. 

2.1.2. Era da produção em massa 

A Primeira Revolução Industrial teve impacto direto no setor da 

manufatura, demandando a reestruturação do sistema produtivo até então, 

predominantemente artesanal trazendo consigo uma nova ordem produtiva.  

A customização foi substituída pela padronização e produção em 

larga escala, surgindo então a linha de montagem. Com a utilização da linha 

de montagem houve uma expansão da atividade industrial; as tecnologias 
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expandiram-se visando à sofisticação dos mecanismos de controle e de 

eficiência. 

Esta nova forma de organização do trabalho favoreceu a evolução do 

sistema produtivo para um segundo patamar mais elevado, descrito como era 

da produção em massa e que influenciou diretamente o surgimento da 

idealização da administração científica fazendo com que diversos 

pesquisadores favorecessem este movimento tais como Frederick Taylor 

dentre outros. A administração científica foi um período de grande ampliação 

da ideia de padronização. 

2.1.3. Era Atual 

Neste período ocorre o surgimento de diversos sistemas de produção 

desenvolvidos no período subsequente à produção em massa. Podem-se 

exemplificar como representantes deste período o Sistema Toyota de 

Produção (STP), já que Liker (2004) considera este ultimo como uma 

evolução do sistema de produção em massa de Henry Ford, tendo em vista 

que alguns dos princípios da produção em massa e da administração 

científica estão presentes neste sistema.  

2.2. A importância da Padronização 

A sobrevivência humana depende a milhares de anos da 

padronização. Antunes (2008) relata que as empresas atuantes necessitam 

constantemente adequar seus processos produtivos às exigências econômicas 

do mercado.  



 
Profissionais da Indústria 
 

 

[ 110 ] 

Referente a essa busca de adequação, pode-se afirmar que, quando 

são realizadas mudanças no modo de produzir e essas modificações são bem 

sucedidas, ocorre uma evolução do sistema produtivo. 

Também Meegen (2002) relata que o caminho seguro para a 

produtividade e competitividade é a padronização, pois a padronização é uma 

ferramenta importante para o gerenciamento moderno. Para definir o 

procedimento mais adequado como padrão é necessário desenvolver uma 

atividade sistemática de estabelecer desenvolva discussões entre pessoas a 

fim de encontrar o procedimento mais adequado, definindo-o como padrão a 

ser cumprido.  

Campos (1992) considera a padronização nas empresas modernas do 

mundo a mais fundamental das ferramentas gerenciais. Destaca também, que 

a padronização é uma atividade dinâmica, pois com a implementação de 

melhorias, contribui para o progresso de um sistema através do 

aperfeiçoamento dos padrões. 

Portanto, é fundamental a existência de um sistema de padronização 

que resolva o problema da previsibilidade. Myrrha (2004) aborda que 

previsibilidade é a capacidade de oferecer sempre aos clientes produtos e ou 

serviços com a mesma qualidade, produzida ao mesmo custo, entregues no 

mesmo prazo e com o mesmo atendimento. 

2.3. Conceitos de Padrão e Processos 

Em relação ao padrão Myrrha (2004) aborda que é um compromisso 

documentado, utilizado em comum e repetidas vezes pelas pessoas 

relacionadas com uma determinada função. Segundo ela a etimologia da 
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palavra compromisso, atribui o significado de promessa conjunta, sendo 

assim, ela afirma que o padrão é um compromisso entre as pessoas. E aí 

reside a principal diferença entre padrão e norma.  

Norma é definida por quem de direito e não está sujeita a discussão. 

Obedece-se e pronto. Padrão não. Padrão é discutido e elaborado após uma 

discussão democrática entre as pessoas que entendem do trabalho que está 

sendo padronizado.  

Já Chiavenato (1987) afirma que os fatores determinantes para 

avaliação do desempenho são os padrões, podendo ser tangíveis ou 

intangíveis, vagos ou específicos, mas sempre relacionados com o resultado 

desejado e afirma que os padrões e as normas proporcionam a compreensão 

daquilo que o executor do processo deverá fazer.  

Ferreira (1995) descreve diversos aspectos básicos sobre o que deve 

ter um padrão. Dentre eles de maneira resumida pode-se destacar: 

• Ter um objetivo definido: um padrão deve possuir um objetivo 

muito claro e bem definido quanto à necessidade de sua existência 

• Espelhar algo concreto: os padrões devem estar especificados de 

acordo com a situação atual e ser de fácil entendimento.  

• Estar documentado: necessariamente deve haver o registro formal 

do padrão, da forma mais simples, sem prolixidade e de fácil consulta para o 

usuário final.  

• Elaboração e autorização para aplicação: os padrões devem ser 

autorizados por hierarquia imediatamente superior e cumpridos. 
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• Visão sistêmica: os padrões estabelecidos, sendo parte de um 

sistema, são complementares uns dos outros, não podendo estar em conflito; 

• Revalidação sistemática: os padrões devem ser dinâmicos e flexíveis 

à mudanças, em função do processo de melhoria contínua. 

Sendo assim o padrão pode ser definido como atividades de produção 

com sequencias pré-estabelecidas, que visam desenvolver um determinado 

produto ou processo de maneira mais eficiente possível.   

2.4. Desenvolvimento dos Padrões. 

Existe uma grande dificuldade no início da implementação da 

padronização. Portanto esta fase deve ser constantemente e cuidadosamente 

gerenciada a fim de fomentar na equipe a certeza de que há liderança e 

comprometimento de todos na empresa, principalmente da alta liderança. 

Campos (1992) em seu trabalho, cria recomendações para a 

implantação da padronização de processos nas empresas. Estas orientações 

descrevem um roteiro a ser cumprido obedecendo as seguintes etapas: 

a) Comprometimento da diretoria com a padronização e disseminação 

junto aos subordinados; 

b) Definição do programa de implantação da padronização (5 anos) 

por intermédio do Comitê de Implantação da Qualidade Total; 

c) Priorizar a padronização em função da situação atual da 

padronização na empresa, da avaliação dos pontos fracos em relação às 

empresas concorrentes e das características de qualidade demandadas pelos 

clientes; 
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d) Determinação dos padrões prioritários de cada departamento e 

designação da equipe responsável pelo estabelecimento dos padrões; 

e) Discussão e avaliação dos esboços com os subordinados para 

correção de distorções; 

f) Obtenção de pré-concordância e coordenação, se o padrão afeta 

outros departamentos ou seções; 

g) Submissão do padrão, já condensado (resumido) e com definição 

da coordenação, aos superiores para aprovação; 

h) Numeração, distribuição e arquivamento do padrão definido 

através do escritório de padronização ou departamento de qualidade; 

i) Avaliação periódica da eficácia da padronização e manutenção de 

uma revisão a cada dois anos, se possível. 

Seguindo estas orientações é necessário a criação de um comitê, 

constituído por um coordenador, que poderá ser o vice-presidente ou diretor 

ligado à área técnica, e um relator que será responsável pelo desenvolvimento 

final dos padrões. 

Dentre as atividades do relator uma das mais importantes e que 

merecem uma atenção específica neste trabalho é a Educação e o 

Treinamento. Arantes (1998) afirma que a padronização vem promover a 

mudança do estado imprevisível para o previsível, e isto só é possível se as 

pessoas recebem conhecimento suficiente para dominar seus processos. Elas 

precisam saber o que devem fazer, por que fazer, quando fazer, onde fazer e 

como fazer, para que as coisas aconteçam de forma previsível. 
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Portanto o relator e os Comitês deverão escolher pessoas capazes de 

despertar nos usuários da padronização a compreensão do seu trabalho e o 

seu papel dentro da organização. Sendo assim os responsáveis pelo 

treinamento deverão dominar recursos pedagógicos e psicológicos 

pertinentes para a assimilação do conhecimento teórico dos assuntos 

abordados no treinamento.  

3 CONCLUSÕES 

A padronização não se encerra após serem escritos e implantados os 

padrões. O treinamento contínuo e a realização de auditorias periódicas são 

imprescindíveis.  

A visão subjetiva de cada operador deve ser respeitada e utilizada 

como um mediador e indicador para as melhorias nos processos de 

padronização. Este é o papel da padronização conter de forma organizada e 

selecionada, um conjunto de informações disponíveis ao executante, que 

permita ao mesmo a melhor maneira de realizar as tarefas. 
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Resumo: Neste trabalho serão apresentados os resultados do controlador 

paralelo distribuído com rastreamento aplicado ao movimento do complexo 

canela-pé do paciente paraplégico. Para o projeto do controlador o modelo 

não linear do movimento da perna do paciente foi identificado utilizando o 

modelo fuzzy Takagi-Sugeno, aplicando o método dos mínimos quadrados de 

forma recursiva. O controlador realizado em malha fechada foi projetado 

utilizando como referência um ângulo de 45°, ângulo comum do joelho 

(ângulo entre a perna e a coxa no plano sagital). Os resultados do controlador 

obtidos na simulação mostram uma eficácia do método, sendo que esta 

técnica de identificação e controle apresenta uma excelente resposta para 

sistemas não lineares. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de muitos estudos e pesquisas no mundo, envolvendo 

participantes com lesão medular, cada vez a Estimulação Elétrica Funcional 

(FES) tem sido utilizada para fins de restauração e reabilitação de 

movimentos. O uso da FES proporciona ao lesionado uma melhor qualidade 

de vida, fazendo com que seus músculos não atrofiem e causando a 

possibilidade de reabilitação dos movimentos perdidos. No Brasil poucos 

grupos se concentram neste tema. Em Teixeira et al. (2006), Gaino et al. 

(2007), Gaino (2009), Gaino et al. (2011), e Biazeto et al. (2013) foram 

realizados, estudos e simulações de controle da posição da perna de pacientes 

paraplégicos, utilizando modelos fuzzy Takagi-Sugeno (T-S). O modelo do 

movimento da perna utilizado, proposto por Ferrarin e Pedotti (2000), é um 

modelo não linear. O controlador paralelo distribuído com rastreamento 

utiliza-se dos parâmetros gerados na identificação do sistema, pelo modelo 

fuzzy Takagi-Sugeno, para implementar sua lei de controle. O controlador 

atua determinando a entrada do sistema afim de que a saída rastreie um valor 

de referência já pré-determinado, Lilly (2010).  

Neste trabalho foi apresentado o controle paralelo distribuído com 

rastreamento aplicando os parâmetros da identificação fuzzy Takagi-Sugeno. 

A referência utilizada para o controle foi a posição angular da perna. 

2 MODELAMENTO MATEMÁTICO 
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4.1 Modelo da articulação do joelho 

 

O modelo utilizado para a identificação e o controle do movimento da 

perna do paciente paraplégico foi proposto por (FERRARIN e PEDOTTI, 

2000) e relaciona o movimento angular da parte inferior da perna, complexo 

canela-pé, com o pulso elétrico aplica no quadríceps do participante, Figura 

1. 

Figura 1: Complexo canela-pé. 

 

Fonte: Ferrarin e Pedotti (2000) 

 

Como o sistema de controle se dá em malha fechada a realimentação de 

alguns parâmetros são fundamentais para este controle. Estes parâmetros, da 

Fig. 1, são: Mao torque ativo produzido pela eletro estimulação no 

quadríceps;o ângulo comum do joelho;v o ângulo da perna em relação ao 

eixo vertical; l a distância do joelho ao centro de massa do complexo canela-

pé; mg o peso do sistema canela-pé. 
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Segundo (FERRARIN e PEDOTTI, 2000) a equação que descreve o 

modelo do movimento é expressa por: 

 
 

 

Onde J é o momento de inércia do complexo canela-pé,  é o torque devido 

ao componente de rigidez, B é o coeficiente de atrito viscoso,  é a 

velocidade angular comum do joelho,  é a aceleração angular da canela, λ  

e E são coeficientes do termo exponencial, ω é o ângulo elástico de repouso 

do joelho. 

A aplicação da estimulação no quadríceps causa uma contração dos 

músculos da parte inferior, fazendo com que a perna se movimente. Esse 

movimento gera o torque proporcional à largura de pulso do sinal da 

estimulação elétrica aplicado no paciente. O torque pode ser representado 

por: 

 
 

Onde os valores de  e  apresentados em Ferrarin e Pedotti (2000). 

Os parâmetros utilizados para a realização da simulação foram obtidos 

através dos métodos desenvolvidos em Ferrarin e Pedotti (2000), Os valores 

são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores de referência. 

Parâmetros Valores 
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Fonte: Ferrarin e Pedotti (2000). 

 

4.2 Modelo fuzzy Takagi-Sugeno 

 

O fuzzy T-S é uma variação do fuzzy padrão. As regras linguísticas 

características do modelo fuzzy, para o caso específico do fuzzy Takagi-

Sugeno, podem ser expressas por: 

 

 

 

Sendo  são as múltiplas entradas o sistema,  as 

variáveis premissas, ou seja, as funções de pertinência, onde  

são as regras, por fim   a saída e , as regras linguísticas para a saída, 

Passinoe Yurkovich (1998), a qual pode ser definida como: 
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 (1) 

Onde  são números reais. O sistema fuzzy Takagi-Sugeno, pode ser 

representado por: 

 
(2) 

A função de pertinência pode ser calculada como sendo: 

 

(3) 

Sendo  a representação da função de pertinência, neste caso a função 

gaussiana, é representada por: 

 

 

(4) 

Para um universo fuzzy j de entrada e i regras, onde  representa os 

centros da função de pertinência, substituindo as Equações (3) e (4) em (2) 

tem-se a forma representativa do sistema fuzzy T-S. 

Aplicando o modelo fuzzy Takagi-Sugeno na identificação do sistema 

deve-se adequar os parâmetros para a utilização do método de e identificação 

de mínimos quadrados.Expandido a Eq. (2) obtêm-se: 

 

 
(5) 
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Sendo : 

 

 

(6) 

4.3 Controle Paralelo Distribuído com Rastreamento 

 

O controle por rastreamento tem grande aplicabilidade em sistemas não 

lineares, utilizando o modelo fuzzy Takagi-Sugeno da planta. O controlador 

determina a entrada do sistema afim de que a saída acompanhe um sinal de 

referência determinado.  

De acordo com Lilly (2010) para o rastreamento, as regras fuzzy são 

dadas por: 

 

 

(7) 

Portanto k representa o tempo, u(k) a entrada do sistema no tempo k e y(k) a 

saída do sistema no tempo k. Da Eq. (7) tem-se que: 

 (8) 

 (9) 

Sendo  definido por: . 

Segundo Lilly(2010) o controle paralelo distribuído com rastreamento 

um passo à frente é um sistema fuzzy dado por: 

 

 (10) 
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A lei de controle resultante é: 

 

(11) 

Sendo  encontrada pela Eq. (6). 

 

3 RESULTADOS 

 

De Biazeto, 2013 foram retirados os parâmetros da identificação do 

movimento da perna do paciente hígido com os dados gerados pela pesquisa 

de Kozan (2012), Sanches (2013), para um ângulo de 45° (0,78 rad) e taxa de 

amostragem de 20 kHz, como mostra a Fig. 2.  

O projeto do controlador paralelo distribuído com rastreamento foi 

realizado ambiente MATLAB
®
, mediante os parâmetros gerados pela 

identificação do movimento da perna do participante utilizando a 

identificação fuzzy Takagi-Sugeno. 

 

Figura 2: Identificação fuzzyTakagi-Sugeno. 
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Fonte: Biazeto,2013 

Aplicando os parâmetros do vetor , gerados pela identificação, à Eq. (5) 

tem-se as regras para o controlador, da forma de:  
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Sendo  a saída no instante k,  a saída um passo à frente e 

 a entrada do sistema no instante k. 

Definido o sinal de referência como sendo a posição angular da perna, e 

fixando-o em 45° (0,78 rad), o controlador obteve excelente resposta, 

observada na Fig. 3. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A identificação fuzzy Takagi-Sugeno utilizando método dos mínimos 

quadrados recursivo proporcionou uma excelente resposta, proporcionando 

os parâmetros para o controlador. O controlador do tipo paralelo distribuído 

foi projetado para forçar a saída de um sistema não linear modelado, como 

um sistema fuzzy Takagi-Sugeno, para seguir um sinal de referência. Este 

sinal de referência foi arbitrado como sendo 45°, mostrando a resposta 

satisfatória do controlador. 

 

Figura 3: Controlador Paralelo distribuído com rastreamento 
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Capítulo VIII - Utilização De Um Sistema Para 
A Limpeza Da Superfície De Corte De Rebolos  

 

<TIAGO DA SILVA>
20 

<KATIELLY TAVARES DOS SANTOS>
21

 
 

 

Resumo: O assunto meio ambiente é um dos assuntos mais importantes 

discutidos atualmente, principalmente sobre poluição e resíduos industriais. 

Estudos a cerca desse assunto estão sendo realizados buscando o 

aprimoramento dos conhecimentos e adquirindo novas técnicas para o uso e 

aplicação mais coerentes das formas de lubri-refrigeração. Já utilizada, a 

técnica mínima quantidade de lubrificante (MQL) baseia-se no baixo fluxo 

de óleo e elevada pressão, diminuindo assim os resíduos finais do processo. 

Entretanto, em diversos estudos, utilizando MQL na retificação, nota-se que 

há a necessidade de aperfeiçoamento dessa técnica com relação à limpeza dos 

cavacos da zona de corte, para não entupir os poros. Esse trabalho busca 

analisar o desempenho da técnica de MQL juntamente com um sistema de 

limpeza do rebolo para a retirada dessa pasta durante a retificação cilíndrica 

externa de mergulho do aço. Com base nos dados experimentais, pretende-se 

comprovar o aperfeiçoamento do MQL por meio da limpeza da superfície de 

corte do rebolo e assim torná-lo ainda mais eficiente e promissor.  
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21 <Mestre em Ciência e Tecnologia de Materiais – UNESP>, <Katielly.Santos@pr.senai.br> 
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Palavras-chave: Retificação cilíndrica externa de mergulho, mínima 

quantidade de lubrificante (MQL), aço AISI 4340, rebolo CBN, limpeza do 

rebolo. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A retificação é um processo de usinagem por abrasão. Esta, por sua 

vez, é empregada principalmente nas áreas onde há a necessidade grande 

qualidade dimensional e acabamento superficial. Dessa forma, retificar 

remete-se a um processo preciso onde o material é removido da peça pela 

ação mecânica de um grão abrasivo de tamanho e forma irregulares, 

produzindo, assim, a superfície usinada (SILVIRSTEIN, 2006).  

Em função dessa característica técnica, as inúmeras arestas de cortes 

formadas pelos grãos do rebolo necessitam de uma grande quantidade de 

energia por unidade de volume de material removido. Essa energia, pois, é 

convertida em calor, o qual fica concentrado na zona de corte causando altas 

temperaturas nessa região que podem causar danos térmicos às peças e 

comprometer sua integridade superficial, com o surgimento de fissuras, 

distorções, tensões residuais elevadas e não-conformidades dimensionais 

(KOVACEVIC & MOHAN, 1995, MALKIN, 1989). 

Assim, a preocupação fundamental no processo é com relação a esses 

efeitos prejudiciais que as elevadas temperaturas podem causar à peça e 

também à ferramenta. Deste modo, o uso de refrigerantes, como os fluidos de 
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corte, é indispensável para que remova grande parte do calor gerado, 

principalmente pelo atrito e deformação plástica resultantes da interação 

entre o grão do rebolo e a peça (SHILLOR et al. 2004). Assim, tais fluidos 

garantem a qualidade dimensional e superficial do trabalho através das 

propriedades de lubrificação e refrigeração. Além disso, se não forem 

utilizados pode haver ainda mais danos à peça e ao rebolo devido ao 

entupimento de seus poros por meio dos cavacos gerados. 

No entanto, os fluidos de corte devem ser gerenciados de forma 

correta e consciente, pois estes podem causar danos aos trabalhadores das 

indústrias e ao meio ambiente. Assim, essa forma de lubri-refrigeração 

convencional agrega mais custo ao processo de retificação, pois além de ser 

selecionado corretamente para a proteção do ser humano, ele deve ser 

descartado de acordo com as leis, por ser tóxico ao meio ambiente. 

Com base nisso, surgiram alternativas para reduzir o uso de fluidos, 

como a mínima quantidade de lubrificante (MQL), já que a retificação a seco 

não é muito conveniente devido à geração excessiva de calor (DUDZINSKI 

et al. 2004 apud WEINERT et al. 2004). 

O uso da mínima quantidade de lubrificante é feita com base na 

mistura de ar comprimido e óleo onde esses componentes da mistura 

apresentam a função de refrigerar e lubrificar, respectivamente. No entanto, 

como já dito essa alternativa não mostrou bons resultados quanto à limpeza 

do cavaco na região de corte, pois usa baixo fluxo de fluido. Assim forma-se 

uma ”borra” de óleo com cavacos que aderem à superfície de corte da 
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ferramenta entupindo os poros do rebolo, causando uma maior rugosidade 

superficial e desgaste do rebolo. 

Tal deficiência associada ao uso da mínima quantidade de lubrificante 

está alicerçada no trabalho de Sahm & Schneider (1996). Para minimizar os 

resultados dessa deficiência propõe-se neste trabalho o uso de um bloco de 

teflon ou o bastão abrasivo atritando na superfície de corte do rebolo para 

efetuar a limpeza do mesmo durante o processo de retificação com MQL. Em 

função disso, a utilização da limpeza do rebolo durante a retificação é, 

portanto, um método de providenciar uma maior eficiência ao uso da mínima 

quantidade de lubrificante, já que esta é uma alternativa ecologicamente 

viável perante os fluidos de corte. 

 

2. CONTEÚDO 

 

A retificação é um processo que promove alto acabamento superficial 

e qualidade superficial à peça. Porém neste processo devido ao contato das 

diversas arestas de corte existentes no rebolo com a superfície da peça há 

grande geração de calor na zona de corte. Dessa forma, é indispensável o uso 

de refrigeração nesse processo de usinagem. 

Os fluidos de corte além de refrigerar e lubrificar o contato entre o 

grão abrasivo e a peça, promove a limpeza dos cavacos, melhorando assim o 

acabamento e qualidade da peça. 

Entretanto, os fluidos de cortes, que promovem a lubri-refrigeração 

vêm sendo cada vez mais estudados, pois estas substâncias tóxicas  podem 
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agredir o meio ambiente e os seres humanos, portanto a fiscalização tem sido 

rígida quanto ao seu descarte que deve ser feito seguindo normas, 

aumentado-se então o seu custo. 

Em função disso, surgiram formas alternativas de lubri-refrigeração, 

onde essas novas alternativas devem continuar a produzir os mesmos efeitos 

tecnológicos (refrigeração, lubrificação e limpeza dos cavacos da zona de 

corte) que os fluidos de corte apresentam no processo e serem mais viáveis 

nos aspectos econômicos e ecológicos. Entre elas está o MQL, mínima 

quantidade de lubrificante. 

No entanto, essa nova técnica apresenta limitações no que se refere à 

retirada dos cavacos da região de corte, o que promove o entupimento dos 

poros da ferramenta, formando uma “borra” que adere à superfície de corte 

do rebolo, mas a força centrífuga não é suficiente para remover este material. 

Este composto denominando por “borra” provoca a elevação da rugosidade 

da peça retificada e o desgaste do rebolo. 

Dessa forma, devem ser feito estudos aprimorando a técnica de MQL 

em relação à limpeza de cavacos na região de corte para eliminar essa 

“borra”, e a utilização de um sistema de mola forçando e atritando um bloco 

de teflon contra a superfície do rebolo é uma alternativa para a realização da 

limpeza dos poros da ferramenta e eliminação dessa “borra” durante a 

retificação do aço com a técnica do MQL. 

Um estudo com mesmo objetivo já foi realizado, onde Guermandi et. 

al., 2010 utilizando um jato de ar comprimido direcionado por meio de um 

bocal para limpeza da superfície de corte do rebolo. 
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Com relação à rugosidade, o uso do jato de ar comprimido apresentou 

rugosidade próxima ou menor à obtida com a técnica convencional. Com 

isso, pode-se afirmar que na limpeza a proporção de cavacos que se alojam 

no poro da ferramenta é muito menor até mesmo que no caso da 

convencional, o que evita riscar a superfície da peça sendo usinada, 

melhorando, assim, sua rugosidade. 

 

Figura 1: Resultados de rugosidade para as diferentes condições de 

lubri-refrigeração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUERMANDI et. al., 2010 

 

Por meio de uma análise geral, todos os valores de rugosidade estão 

abaixo de 1,6 µm, valor máximo para uma peça retificada, exceto nos ensaios 

com o MQL sem limpeza. 

Assim, de uma forma geral, a condição MQL com limpeza para um 

ângulo de 30 graus foi à melhor condição. 

Com relação à eficiência do sistema de limpeza, essa se dá pelo 

fenômeno da soma vetorial das componentes das velocidades periférica do 
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rebolo e de incidência do ar comprimido, sendo esta última dependente do 

ângulo de incidência. Assim, quanto mais eficiente essa combinação de 

velocidades, será gerada uma resultante que transferirá uma maior quantidade 

de movimento à “borra”, promovendo sua maior eliminação. 

 

Quanto ao desgaste diametral do rebolo, o menor foi para a condição 

MQL com limpeza para um ângulo de 30 graus. Além disso, nota-se certa 

coerência entre o desgaste diametral e a rugosidade, ou seja, quando a 

rugosidade fica maior o desgaste também é maior, e quando esta se torna 

menor, o desgaste também diminui. 

 

Relacionando a condição mais eficiente de limpeza com a 

convencional, o desgaste diametral foi reduzido em grande escala, pois, neste 

caso, assim como na rugosidade, há as melhores somas vetoriais de 

velocidades do ar e periférica do rebolo, o que resultará na melhor expulsão 

da “borra” de óleo da superfície de corte do rebolo, influenciando, assim, em 

menor esforço e menor solicitação térmica do ligante, já que os poros estão 

mais limpos e, com isso, não há desgaste por desprendimento do grão 

abrasivo do rebolo. 

 

 

Figura 2: Resultados de desgaste diametral do rebolo para as  

diferentes condições de lubri-refrigeração. 
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Fonte: GUERMANDI et. al., 2010 

 

Nos resultados de circularidade mostrados na figura 3 pode-se 

verificar que a melhor condição foi para o ângulo de 30 graus. A influência 

das velocidades de incidência do ar comprimido e periférica do rebolo 

também se verifica na medida de circularidade.  

Nota-se uma não coerência entre o resultado de rugosidade, para a 

condição de limpeza com um ângulo de 60 graus e perpendicular, e o 

resultado de circularidade, como foi obtido entre rugosidade e desgaste 

diametral. Isso ocorreu, pois a circularidade é uma grandeza mais sensível à 

rigidez do processo, ou seja, máquina, ferramenta, peça, entre outros. No 

entanto, de forma geral, para a condição mais eficiente de rugosidade, tem-se 

a mesma para a circularidade. 
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Figura 3: Resultados de circularidade para as diferentes condições de lubri-

refrigeração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUERMANDI et. al., 2010 

 

Pela análise das figuras 2, 3 e 4, destaca-se o sucesso na aplicação do 

método do MQL com limpeza para o caso de retificação estudada, provando 

que é possível diminuir a quantidade de fluido de corte no processo sem 

comprometer a qualidade final do produto, pois os resultados de rugosidade, 

desgaste diametral e circularidade foram otimizados em relação ao método 

convencional.  

No entanto, vale ressaltar que apesar de se conseguir focar uma 

diretriz de pesquisa com esses resultados, o uso do MQL mais limpeza para 

diminuição da quantidade de fluido de corte não é imediato e tão simples, o 

que demandará mais pesquisas, pois cada material de peça diferente origina 

uma situação de retificação diferente. 
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Sendo assim a idéia deste trabalho foi a de verificar a possibilidade de 

ser feita a limpeza da superfície de corte do rebolo durante a retificação 

cilíndrica externa de mergulho do aço ABNT 4340, temperado e revenido, 

utilizando um bloco de teflon e, posteriormente, um bastão abrasivo, que 

estarão em contato alternado com a superfície de corte do rebolo. 

Posteriormente será comparado estes resultados aos que já foram 

obtidos com a utilização com ar comprimido como limpeza, MQL sem 

limpeza e com a refrigeração abundante (sem limpeza).  

Será analisado o comportamento da força tangencial de corte, a 

rugosidade, emissão acústica, relação G, fotos de microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) da superfície da peça, circularidade e microdureza para 

obtenção dos resultados.  

Além disso, a expectativa deste projeto é a possibilidade de que os 

resultados obtidos sejam utilizados pelas indústrias a fim de fazer uso do 

MQL em nível de igualdade com os fluidos de corte e assim evitar todos os 

problemas decorrentes do descarte indevido e conseqüente poluição do meio 

ambiente quando se faz uso de tais fluidos em abundância.  

 

 

2.1  Materiais e Métodos 

 Os experimentos foram realizados em uma retificadora cilíndrica 

SULMECÂNICA, modelo RUAP 515H, equipada por um comando 

numérico. O rebolo utilizado foi de CBN com ligante vitrificado 

(B91R300V23A) e dimensões 350 mm de diâmetro externo, 127 mm de  
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diâmetro interno, 15 mm de largura e 5 mm de espessura de material 

abrasivo.  

 

 Os corpos de prova consistem em anéis aço de ABNT 4340, temperado e 

revenido (59 HRc de dureza média), com diâmetro externo de 54 mm, 

diâmetro interno de 30 mm e espessura de 4 mm.O fluido de corte utilizado 

no método convencional de refrigeração foi óleo solúvel semi-sintético 

QUIMATIC ME-I, com concentração de 2,5%, sendo este aplicado a uma 

vazão de 2,83.10-4 m3/s. Neste fluido de corte há, na sua composição, 

anticorrosivos, biocidas, fungicidas, alcalinizantes, antiespumantes, 

tensocitivos não iônicos, alcanolomidas, entre outros.  O equipamento de 

MQL é composto por: compressor, regulador de pressão, medidor de vazão 

de ar e bocal. Nesse experimento, a vazão do ar possuía uma pressão de 

6,0.105 Pa e a vazão do fluido de corte 2,7.10-8 m3/s. O aplicador utilizado 

nesta pesquisa foi o ITW Accu-lube 79053D de micro-lubrificação, fornecido 

pela empresa ITW Chemical Products Ltda. Esse equipamento usa um 

sistema pulsante de fornecimento do óleo e permite a regulagem da vazão de 

ar comprimido e lubrificante de maneiras separadas. A vazão de ar 

comprimido era monitorada com auxílio de um medidor de vazão do tipo 

turbina modelo SVTG12/12BA4A44BS fornecido pela empresa CONTECH 

e calibrado a uma pressão de 8,0.105 Pa.  
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O sistema para limpeza do rebolo com ar comprimido é composto por: 

compressor, medidor de vazão e pressão de ar comprimido, distribuidor de 

fluxo e bocais. A vazão do ar foi 8,0.10-3 m3/s e a pressão para cada bocal 

foi 7,0.105 Pa. O aparelho utilizado na medição da vazão do ar comprimido 

era um aparelho Siemens SITRANS - P, fornecido pela empresa Digitrol. 

       O sistema de limpeza com os blocos é composto por um cilindro 

pneumático Festo dupla ação, diâmetro 32mm e curso de 150mm, um 

contator elétrico série C2 50AAF STECK, um disjuntor trifásico 100A 220 

V, um temporizador S2D20 100 A STECK para controlar o tempo em que os 

blocos permaneciam em contato com o rebolo, um sensor barreira 20MT 

detecção – TDTD NPN 18mm Metálico, um controlador de sensor PA-12 

Selecionável 110/220 VAC e sensor fim de curso Tipo magnético Festo. Os 

sensores eles detectavam os blocos para iniciar o contato e o fim de curso. Na 

figura 4, é demonstrado o esquema de limpeza do rebolo.  

 

Figura 4: Sistema de limpeza do rebolo com os blocos 
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Fonte: Figura elaborada pelos autores. 

 

       A medição da rugosidade foi realizada no parâmetro Ra por meio de 

um rugosímetro da Taylor Hobson, modelo Surtronic 3+. Os valores de 

rugosidade apresentados nos resultados é a média de 5 leituras em posições 

diferentes, com os respectivos desvios-padrões, para cada um dos 3 corpos de 

prova usados para cada condição de lubrirefrigeração.  

       A medição do desgaste do rebolo foi feita usando um corpo de prova 

cilíndrico de aço ABNT 1020 para impressão do rebolo. Essa medição foi 

possível devido a não utilização da largura total do rebolo, onde a largura do 

rebolo utilizável era de 15 mm e a largura da peça 4 mm. Desta forma o 

ressalto produzido no rebolo após o ensaio possibilitou a marcação do 

desgaste no corpo de prova cilíndrico. A obtenção do desgaste diametral foi 

feita por meio de um programa, do rugosímetro Surtronic 3+, de projeção e 

medição de perfil. Foram feitas cinco medições em cada peça de cada ensaio. 

       As medições de circularidade foram obtidas para todos os ensaios, 

sendo feitas 5 medições em posições diferentes dos corpos de prova 

retificados. A medição do desvio de circularidade foi realizada em uma 

máquina específica para controle de tolerâncias geométricas Tayrond 31c 

marca Taylor Hobson. 

A metodologia que será utilizada nesse trabalho é a experimentação a 

fim de analisar os parâmetros e as variáveis envolvidos. Uma série de ensaios 

preliminares será realizada para determinação das condições de usinagem do 

aço, e também os parâmetros necessários: as melhores velocidades de corte e 
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das peças, os melhores valores de velocidades de vazão do sistema de 

mínima quantidade de lubrificante, avanços de corte, força de aplicação do 

bloco de limpeza e as melhores espessuras equivalentes de corte. 

Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de Usinagem por 

Abrasão da Faculdade de Engenharia – UNESP – Campus Bauru, sendo 

utilizada uma retificadora cilíndrica fabricada pela empresa Sulmecânica, 

modelo RUAP 515 H-CNC, equipada com um comando numérico CNC da 

Fagor, na qual serão instalados os acessórios que permitirão a realização dos 

ensaios. Em relação à aplicação da técnica MQL, será utilizado como 

acessório um aplicador Accu-lube 79053D, para a realização da mistura do ar 

e do lubrificante nas respectivas vazões. Para a aplicação teflon na limpeza 

do rebolo será usado um sistema desenvolvido pelos próprios alunos e 

professores do Laboratório de Usinagem por Abrasão da faculdade. 

 

2.2 Análise dos parâmetros dos processos 

 

Alguns ensaios preliminares serão realizados para que se obtenha 

uma maior eficiência no trabalho. Para isso serão analisadas e constatadas 

as melhores condições de retificação para o aço: 

 Condições relacionadas aos parâmetros de velocidade, como 

velocidade de corte, velocidade do ar no sistema de MQL, e 

velocidade da peça. 

 Velocidade de avanço radial que será única. 
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 As condições de dressagem do rebolo, que serão mantidas constantes 

para não influenciarem significativamente nos resultados finais.  

 A vazão de ar e de fluido para a utilização da técnica do MQL. Estes 

valores de vazão e pressão serão mantidos constantes até o final do 

trabalho. 

 A melhor força aplicada para o sistema de limpeza com o bloco de 

teflon. 

 Os erros dimensionais e de forma no componente final, sendo estes 

fenômenos formadores principalmente dos erros de circularidade.  

 

2.3 Realização dos ensaios preliminares e definitivos 

 

Através dos ensaios preliminares, foram definidos os parâmetros de 

entrada para o processo de retificação do aço como, velocidades dos rebolos, 

a força utilizada para aplicar o teflon sobre o rebolo, vazão de fluido e ar para 

a utilização da técnica de MQL e as espessuras equivalentes de corte.  

 Nos resultados finais, foi analisado o desempenho da técnica da 

mínima quantidade lubrificante com a utilização da limpeza da superfície de 

corte do rebolo por meio do bloco de teflon e do bastão abrasivo. Com base 

nas variáveis de saída e nos parâmetros de entrada do processo, foi 

comparado esse desempenho com o apresentado pela mínima quantidade de 

lubrificante e refrigeração convencional, ambos sem a utilização da limpeza, 

e com a utilização do ar comprimido para a limpeza.  
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Além do mais, será determinada a melhor força exercida sobre o 

bloco de teflon contra a superfície de corte do rebolo, ou seja, a força que 

obtiver melhor resultados. Com isso, espera-se contribuir de forma 

tecnológica na utilização do MQL a fim de proporcionar maior otimização 

dessa técnica em relação à retificação cilíndrica externa de mergulho do aço. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Rugosidade 

 

A figura 5 apresenta os resultados de rugosidade média (Ra) nas 

condições de lubri-refrigeração Convencional, MQL, MQL + ar comprimido, 

MQL + bastão de teflon e MQL + bastão de óxido de alumínio, com 

velocidades de avanço diferentes. Os valores apresentados foram definidos 

através da média de 5 medições em diferentes posições nos corpos de prova. 

 

 

 

 

Figura 5: Resultados de rugosidade para diferentes condições de lubri-

refrigeração. 
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Fonte: Figura elaborada pelos autores. 

 

De acordo com os gráficos o melhor resultado de rugosidade foi obtido 

no método Convencional. Segundo Attanasio (2006), a condição 

convencional tem um maior fluxo de fluido e elimina os cavacos da zona de 

corte mais eficientemente. Sendo assim este método apresenta uma 

efetividade melhor que qualquer outro método quando se trata de 

refrigeração e de menor rugosidade. Segundo Itoigawa et al. (2006), a 

eficiência da refrigeração é importante para a exatidão geométrica, 

dimensional e para a baixa rugosidade na peça. 

De acordo com o trabalho de Hafenbraedl & Malkin (2001), apesar de o 

MQL promover lubrificação eficiente, redução da energia de retificação e da 

energia específica para um nível de comparação com os fluidos de corte 

(óleos solúveis) em situações não muito severas de usinagem, os valores de 

rugosidade alcançados não são relativamente bons. 
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Cameron & Warkentin (2009) apud Ge et al., (2003) explicam a 

fenomenologia do entupimento do rebolo da seguinte forma: quando o 

cavaco gerado no processo de retificação não é totalmente removido da zona 

de corte por meio do fluido refrigerante, esses cavacos alojam-se nos poros 

do rebolo, não deixando os fluidos entrarem perfeitamente na zona de corte e, 

dessa forma, dificultando a ação do efeito lubrificante, além de dificultar 

ainda mais a limpeza. Devido à formação de uma borra de difícil remoção na 

região periférica do rebolo. Quando esta borra constituída de fluido de corte e 

cavacos entra em contato com a peça, ocorre a formação de riscos, 

aumentando assim a rugosidade da superfície retificada. 

Na aplicação testada para retirar esta borra, o método MQL + bastão de 

teflon, não apresentou melhora significativa da rugosidade. Isto ocorreu 

devido ao fato de que por ser um material facilmente usinado, quando o 

bastão de teflon entra em contato com o rebolo para realizar a limpeza, ele 

consegue retirar a borra de óleo com cavacos, mas ao mesmo tempo, seus 

resíduos ficam na superfície do rebolo, provocando assim um 

emplastramento prejudicando a retificação. 

Porém na aplicação do MQL+ bastão de óxido de alumínio, se 

comparado em relação à condição do método tradicional de MQL, apresentou 

uma melhora da rugosidade com a utilização da velocidade de 0,25mm/min. 

Este sucesso ocorreu, pois, o óxido de alumínio pode ter reavivado 

freqüentemente as arestas de corte do rebolo ao mesmo tempo em que retirou 

a borra de óleo. Porém como já explicado em seção anterior, devido ao 

desgaste excessivo do bastão de óxido de alumínio, não foi possível realizar o 
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ensaio por um longo período. Dessa forma, com o aumento da velocidade de 

mergulho, o tempo em que o bastão permaneceu para retirar a borra, não foi 

suficiente para que se melhorassem ainda mais a condição de usinagem desse 

método. 

Os resultados obtidos na condição MQL + ar comprimido se comparado 

ao método convencional foram satisfatórios, pois na velocidade de avanço de 

0,50 mm/min os valores obtidos ficaram próximos ao método convencional. 

Esta melhora na rugosidade ocorreu pela efetividade do ar comprimido em 

retirar a borra de óleo da região periférica do rebolo. Este fenômeno é 

favorecido pela soma vetorial dos componentes da velocidade periférica do 

rebolo e a do ar comprimido. Quando essa combinação de velocidades é 

apropriada, será gerada uma resultante que transferirá uma maior quantidade 

de movimento à borra, promovendo sua maior eliminação. 

 

3.2 Circularidade 

 

A figura 6 apresenta os valores dos desvios de circularidade expressos em 

micrometros (μm). 

O método convencional apresentou os melhores valores de circularidade, 

pois é o que apresenta melhor efeito refrigerante. Com isso, há menores 

dilatações térmicas das peças, possibilitando maior exatidão dimensional e 

geométrica. Segundo Minke (1999), os elevados atritos gerados durante o 

processo de retificação (principalmente entre a peça e o rebolo), podem ser 

considerados um fator de extrema importância para o aparecimento dos erros 
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de circularidade, sendo que para a redução destes atritos, um fluido com boa 

capacidade lubrificante, além da refrigerante é recomendável, a fim de se 

melhorar a qualidade final da peça retificada. 

 Sendo assim a técnica de MQL com bocal de ar comprimido 30º, devido 

á ótima combinação vetorial das velocidades de incidência do ar comprimido 

e periférica do rebolo e sua capacidade de refrigeração e desobstrução dos 

poros do rebolo similar ao método Convencional não apresentaram grandes 

diferenças nos resultados, e obtiveram os melhores valores de circularidades.  

 

Figura 6: Resultados de circularidade para diferentes condições de lubri-

refrigeração. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Fonte: Figura elaborada pelos autores. 

 

Na comparação entre os resultados de MQL e MQL + teflon, o método 

utilizando o bastão apresentou valores menores de circularidade, isto 

comprova que mesmo sendo baixa a diferença entre os resultados, o método 



 
Profissionais da Indústria 
 

 

[ 149 ] 

MQL + teflon conseguiu promover a limpeza do rebolo, diminuindo assim o 

desvio de circularidade neste caso. 

Porém nas outras velocidades o MQL com o Bastão de óxido de 

alumínio, obteve valores mais altos de circularidade, isso pode ser explicado 

pelo fato de que como o bastão de óxido de alumínio exercia contato 

periódico com o rebolo. Esta frequência de contato interferiu na circularidade 

da peça. Ou seja, por conta do contato periódico do bastão com o rebolo, as 

condições de retificação se alternavam, quando o bastão tocava o rebolo, a 

eficiência de corte do rebolo aumentava. Sendo assim em um momento o 

rebolo retificava com mais eficiência e em outro momento não. Isto se 

agravou ainda mais por conta do menor tempo de usinagem utilizado neste 

ensaio. 

 

3.3 Desgaste diametral do rebolo 

 

A figura 7 mostra os resultados obtidos para o desgaste diametral do 

rebolo. Segundo Malkin (1989), o desgaste diametral do rebolo é ocasionado 

pela deteriorização térmica e da elevada solicitação mecânica a que o rebolo 

é submetido. Portanto, quanto menor a dissipação térmica da região de corte, 

maior é a perda de resistência do ligante, conseqüentemente, maior o 

desgaste do rebolo. 

De acordo com essa afirmação, pode-se observar que a condição de lubri-

refrigeração com MQL, onde ar e óleo são injetados à alta pressão na 
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interface peça-ferramenta, conseguiu bons resultados de desgaste, pela sua 

capacidade de refrigerar e lubrificar com eficiência essa interface.  

 

Figura 7: Resultados de desgaste diametral do rebolo para as diferentes 

condições de lubri-refrigeração. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura elaborada pelos autores. 

 

Os ensaios utilizando o bastão de teflon e de óxido de alumínio se 

comparados à condição de MQL, conseguiram alcançar valores de desgaste 

diametrais menores. Como o método utilizando os bastões mostrou ser 

eficiente na retirada da borra, a retificação foi facilitada, diminuindo os 

esforços de corte e consequentemente o desgaste da ferramenta.  

Ao comparar os três tipos de limpeza, percebeu-se que para as menores 

velocidades a técnica com o bastão de óxido conseguiu desgastes menores, 

isso se deve ao fato de que os ensaios com essa técnica durarem menos 

tempo já que o desgaste do bastão foi muito grande.  
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O método de bocal de ar comprimido e o método com bastão de teflon, 

não tiveram diferença significativa de desgaste, mesmo que o bocal seja mais 

eficiente na retirada da borra, como comprovado nos resultados da 

rugosidade o teflon não foi tão eficiente, porém conseguiu retirar a borra o 

suficiente para diminuir os esforços de corte do rebolo, e assim não desgastá-

lo tão quanto com a técnica do ar comprimido. 

Dentre os métodos analisados, a refrigeração convencional obteve 

maiores valores de desgaste para todas as velocidades de mergulho. Isso pode 

ser explicado uma vez que esse método não atinge a zona de corte de forma 

tão eficiente como o MQL e MQL com as limpezas. Isso porque nesses 

últimos métodos o fluido é injetado em alta pressão na zona de corte.  

Quando se usa o método convencional de lubri-refrigeração, a grande 

vazão de fluido gera turbulência no momento em que o fluido toca a peça e 

ou o rebolo, dificultando sua penetração na interface rebolo-peça. Como sua 

penetração na interface é prejudicada, o fluido em abundância tem efeito 

refrigerante, pois retira calor da peça por condução, já que esta é 

abundantemente molhada pelo fluido, consegue limpar os poros do rebolo, já 

que este também é abundantemente molhado pelo fluido, mas sua função 

lubrificante é prejudicada. Então, o maior desgaste diametral do rebolo 

obtido quando se utilizou o método convencional de lubri-refrigeração foi 

causada pela falta de lubrificação da interface rebolo-peça, que fez com que 

os esforços feitos pelos grãos fossem maiores, facilitando sua remoção. 
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4. CONCLUSÕES 

 

De maneira geral os resultados coletados nestes ensaios mostraram que 

este método é eficiente na remoção da borra e na retirada dos cavacos da 

região de corte. Porém não foram tão eficientes como a técnica com o bocal 

de ar comprimido. Assim, como citado nos resultados, os materiais 

escolhidos para a composição dos bastões ainda precisam ser mais bem 

definidos. É preciso levar em conta o emplastramento da região de corte e 

também a interferência no desgaste dos grãos abrasivos.  

Devido à melhor eficiência dentre os resultados, o método com bastão de 

óxido de alumínio parece indicar o caminho a ser escolhido na escolha de 

novos materiais dos bastões para ensaios futuros. Porém algo que necessita 

ser levado em conta, é a freqüência em que ocorre o contato do bastão 

abrasivo com o rebolo, já que isto é um fator essencial para o controle do 

emplastramento. 

A aplicação do método MQL sofre um grande preconceito dos 

empresários em relação ao alto custo de investimento necessário na 

instalação inicial dos dispositivos. Com o resultado deste projeto foi 

apresentado uma nova solução para auxiliar na viabilização da utilização do 

MQL contribuindo assim na propagação desta metodologia. 
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