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P2 Título do projeto ambiental participante:

CRONOS

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Tecnologia

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

Nascido em Curitiba - PR, o Projeto Cronos nasceu da carência de ferramentas de apoio às atividades de Gestão Urbana, 
principalmente na área ambiental. A aplicação deste projeto busca melhorar significativamente, a qualidade de vida da população, 
valorando a Arborização Urbana (A.U.), demonstrando a importância de se ter um correto planejamento desta, e tomando decisões 
precisas e coerentes, tanto em relação à poda, evitando assim aspectos visuais desagradáveis e melhorando a questão do clima 
nas cidades, quanto ao planejamento de projetos indiretos (sequestro de carbono).
Além disto, o Cronos vem com a premissa de se tornar a ferramenta de referência em seu segmento, visando à inovação 
tecnológica e o conceito de cidades inteligentes. Assim, atividades que vão desde a elaboração do Inventário Florestal Urbano, até 
a criação dos seus relatórios, terão reduções significativas de tempo e custos envolvidos, sem deixar de lado, a qualidade destas 
informações que serão apresentadas.
Desta forma, o sistema é capaz de aliar informações do inventário florestal urbano, incluindo coordenadas e imagens de cada 
planta da cidade, quantificação de biomassa da vegetação urbana (e até mesmo do material de descarte de poda), quantificação e 
potencial de sequestro de carbono proveniente da A.U, e a apresentação dos resultados, seja de forma simples ou através do 
"Business Intelligence" (BI), que será capaz de auxiliar na tomada de decisões mais precisas, oferecendo exatamente o que o 
gestor precisar saber.
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P5 Sobre a organização participante:

Razão social: ALEX SAGRILO 07456389969

Nome fantasia: ECO-WORK SOLUÇÕES AMBIENTAIS

CNPJ: 27.928.351/0001-13

Setor de atuação: Consultoria Ambiental

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 08/06/2017

Número de colaboradores: 4

Faturamento:(anual em R$) 0

Investimento ambiental:(anual em R$) 0

P6 Informações de contato:

Endereço: RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO

Bairro: Boqueirão

Cidade: Curitiba

Estado: Paraná

CEP: 81730-040

Telefone com DDD: (41)99183-5224

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Alex Sagrilo

Cargo: Engenheiro/Proprietário

E-mail: sagriloengenheiro@gmail.com

Telefone com DDD: (46)99903-5828

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Alex Sagrilo

Cargo: Engenheiro/Proprietário

E-mail: sagriloengenheiro@gmail.com

Telefone com DDD: (46)99903-5828

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Alex Sagrilo

Cargo: Proprietário

E-mail: sagriloengenheiro@gmail.com

Telefone com DDD: (46)99903-5828
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P10 Por quais normas a organização é certificada? Não se
aplica

P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

Com sua ideia inicial criada ainda em fase de incubação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Eco-Work Soluções 
Ambientais está entrando no mercado com o intuito de se tornar referência em seus serviços, unindo metodologias e técnicas 
modernas para solução de problemas sociais e ambientais. 
A organização possui como premissa, seguir os conceitos de inovação tecnológica e de cidades inteligentes, nos projetos em que 
atua. Desta forma, hoje a empresa está em constante evolução e aperfeiçoamento, inclusive trazendo profissionais de outras áreas 
para atuação em projetos em negociação ou mesmo em andamento no mercado.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não se aplica

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

O embasamento do projeto dá-se pela falta de ferramentas de suporte para atividades relacionadas principalmente ao inventário 
florestal urbano, criação de relatórios e gráficos instantaneamente, estruturação de mapas dinâmicos (que facilitam a visualização 
das atividades), e suporte nas atividades de gestão urbana (podendo auxiliar até mesmo em relação à poluição do ar e medidas de 
mitigação - por meio de projetos de sequestro de carbono). Outro fator relevante para o projeto é a má elaboração de atividades de 
poda urbana, bem como o descarte muitas vezes realizado de forma errada ou sem planejamento, e também a falta da 
padronização e acompanhamento das atividades.
Além do mais, ano após ano o volume de CO2 emitido para a atmosfera tem aumentado decorrente dos mais diversos tipos de 
atividades (industriais, produção, logística, etc.). Assim, o Cronos busca também ser um importante aliado para estruturação e 
elaboração de projetos de sequestro de carbono, utilizando as árvores presentes na arborização viária de cada cidade, sendo 
capaz então, de ajudar na compensação ambiental da cidade em questão.
A carência e até mesmo ausência de ferramentas assim, resulta em gastos muito superiores, o que muitas vezes faz com que as 
cidades nem mesmo invistam em projetos de planejamento adequados à sua realidade.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Foi criado, com base nisto, um sistema completo e que após inserido os dados de cada cidade, será capaz de trabalhar 
praticamente de forma autônoma, elaborando planilhas, gráficos, tabelas, mapas dinâmicos e modelagens diretamente ligadas à 
realidade local.
O Cronos busca aliar as atividades da gestão urbana, facilitando-as e otimizando suas tarefas, buscando reduzir o tempo 
necessário para cada atividade, pessoal envolvido e custos, podendo gerar um economia de cerca de 40% a 50%, em relação aos 
métodos convencionais conhecidos.
A aplicação deste projeto visa padronizar as podas urbanas, de acordo com as necessidades reais de cada local (e evitando ações 
como podas drásticas desnecessárias), traçar medidas de gestão para os materiais de descarte, fornecer todas as informações 
referentes à arborização urbana, por meio de gráficos e mapas dinâmicos de fácil compreensão, e ainda, quantificar dados como 
biomassa e potencial de sequestro de carbono da arborização viária. Assim, valorando de forma mais concreta a importância de se 
ter árvores de forma planejada e com boas condições em todo setor viário municipal.
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P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O Cronos consiste na elaboração de um sistema de gestão bastante completo, no qual foi necessário a estruturação do mesmo e 
elaboração de um plano de negócios bem detalhado.
Após isto, partiu-se para a etapa de desenvolvimento do sistema e a fase de testes a campo.

Apresentação do Sistema e Treinamento - demonstração das ferramentas e funcionalidades do Cronos, bem como treinamento de 
uso do mesmo tanto no sistema offline, quanto ao uso do sistema em relação aos resultados, e que deverá ser feito pelos gestores 
(interpretação de relatórios).
Realização do Inventário Florestal Urbano - Coleta de dados das plantas da cidade, tais como dados dendrométricos, botânicos, 
qualidade da planta, necessidades e qualidade das intervenções, coordenadas geográficas, imagem do exemplar, etc.
Elaboração de relatórios - avaliação e apresentação dos relatórios na forma de planilhas, gráficos, mapas dinâmicos e breves 
relatórios escritos, para melhor interpretação e análise. A apresentação dos relatórios do Cronos podem ser acessadas de forma 
mais simples e de fácil compreensão, e também através do sistema "Business Intelligence" (BI). Este, por sua vez é capaz de 
auxiliar de forma mais precisa e completa a tomada de decisões específicas, onde o gestor tem a liberdade de buscar qualquer 
informação ligada à diversas variáveis do sistema, fornecendo informações de grande importância para determinados modelos de 
gestão urbana.
Apresentação de alternativas de gestão - relacionadas à poda urbana, descarte de material de poda, supressão vegetal, plantio, 
estruturação de projetos futuros (como de sequestro de carbono), suporte  na elaboração dos planos diretores municipais.

P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

A aplicação desta ferramenta busca alcançar maior agilidade no processo de inventário florestal urbano, otimizando o tempo 
empregado na atividade, principalmente buscando economia para as cidades, e que pode atingir valores na faixa de 50%, de 
acordo com fases de teste do sistema à campo; formação de banco de dados que possa ser acessado de qualquer lugar, através 
da internet; visualização de gráficos de interesse e planilhas de dados depois de inseridos os dados necessários.
Relacionado aos benefícios à população, o Cronos busca melhorar o aspecto visual (e melhores condições de clima local) 
ocasionado pelas podas urbanas, unindo dados e criando um plano de ação adequado para cada situação. Além disto, sabe-se 
que a arborização urbana é um fator de grande importância, tanto para a qualidade de vida quanto para a saúde da população de 
uma cidade, e é com base nisto, que o Cronos pretende, indiretamente, trazer resultados positivos para toda população envolvida.
Diante disto, outra proposta do sistema é identificar, durante a coleta de dados, a existência das chamadas ilhas de calor e 
adiante, criar sugestões para solucionar o problema com uso de espécies florestais adequadas para cada local e situação. Outra 
proposta inovadora do Cronos é a criação de um projeto de compensação pela poluição do ar, através do dióxido de carbono CO2, 
onde serão utilizadas estimativas de sequestro de carbono pelas plantas da cidade, e que poderão ter seus dados cruzados com 
inventários de emissão de gases de efeito estufa, melhorando significativamente as condições de qualidade de vida.
A proposta do Cronos esta sendo testada em cerca de 7 municípios da região Sudoeste do estado do Paraná e em processo de 
negociações com outras cidades de grande relevância. Pretende-se que, até o final de 2018 ao menos 15 cidades já estejam 
utilizando as ferramentas do sistema.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Atualmente, o projeto conta com o trabalho de 4 profissionais (trabalhando de forma autônoma), sendo 3 desenvolvedores de 
sistemas, trabalhando no desenvolvimento da parte web + mobile, e sistemas relacionados (criação de chaves de acesso, mapas, 
estruturação de relatórios, etc.), 1 Eng. Florestal, responsável pela definição de estratégias, criação de gráficos e relatórios 
técnicos, estruturação e testes do projeto.
Em breve, algumas cidades do PR, que já estão em processo de negociação, serão inseridas no projeto. 
Estuda-se também a parceria com instituições de ensino (estágios), com intuito de alavancar com mais força o projeto mesmo em 
fase inicial.
Esta equipe possui grande importância para o projeto, inclusive no quesito "economia", pois devido a forma com que se tem 
trabalhado até o presente momento, altos valores de criação e implantação do sistema tem sido economizados, podendo assim se 
investir na infraestrutura necessária para seu crescimento.
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P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

22/04/2017

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

Terá continuidade.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o
valor numérico. Ex.: 25.868,52.)

O respondente ignorou esta pergunta

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 10

Remuneradas 4

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 67253

Espécies 30

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 Controle, observação e padronização de atividades em
cerca de 30 espécies de importância urbana.

Resultado 2 Melhoria da qualidade de vida de aproximadamente
60.000 habitantes de cidades parceiras, até o final da
primeira etapa da implantação do Cronos.

Resultado 3 Redução de custos, tempo de trabalho e pessoal
envolvido em até 50% em ambos quesitos.

Resultado 4 Redução de aproximadamente 60% de material
proveniente de poda urbana.

Resultado 5 Aumento da absorção de carbono atmosférico em
cerca de 40%, através da extinção da técnica de poda
urbana drástica.
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