
Sistemas Elétricos

Elaboração e análises de modelos de previsão de geração de 
fontes alternativas de energia;

Em pesquisa e desenvolvimento:

Fontes Alternativas e 
Geração Distribuída

Modelagem computacional de fontes para planejamento e operação do sistema;
Integração de fontes renováveis em situações especiais, tais como carregamento de veículos elétricos, gerenciamento pelo 
lado da demanda e armazenamento de energia;
Operação de redes de distribuição em modo ilhado por meio de microrredes (microgrid);
Análise de impactos da conexão de fontes alternativas de energia em redes de distribuição de baixa e média tensão.

Desenvolvimento de sistemas de gestão e otimização de 
fontes alternativas de energia incluindo sistemas de 
armazenamento de energia.

Análise de políticas públicas, regulação de mercado e 
viabilidade técnico-econômica;

Dimensionamento e estudos de projetos de renováveis 
levando em conta características do clientes, variáveis 
econômicas e também sistemas de armazenamento, tanto 
para sistemas conectados à rede (grid-tie) quanto isolados 
(microgrid);

A área de Sistemas Elétricos do Lactec realiza projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), consultoria 
e prestação de serviços técnicos especializados. Sua equipe multidisciplinar – formada por mestres e 
doutores em engenharias, matemática, química e física – possui reconhecimento nacional e internacional 
de competência técnica, produzindo resultados expressivos como soluções otimizadas, produtos com 
tecnologia inovadora, publicações científicas e registros de patentes.

Os marcos regulatórios, as preocupações ambientais e a 
crescente viabilidade econômica de fontes alternativas 
impulsionam o aumento da utilização de geração distribuída no 
sistema elétrico brasileiro. Nesse cenário, indústrias e 
concessionárias que desejam investir nesses modais podem 
contar com pesquisa, serviços tecnológicos, treinamentos e 
consultoria do Lactec para:
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Amplo conhecimento da integração das 
fontes alternativas em sistemas elétricos convencionais.

Medição inteligente (smart metering);
Inserção de fontes renováveis de energia em conjunto com 
sistemas de armazenamento de energia;
Gerenciamento pelo lado da demanda;
Tecnologia e sistemas de controle Volt-Var; 
Tecnologia e algoritmos para self-healing (autorrecuperação da 
rede); 
Microgrid; 
Proteção inteligente;
Operação em tempo real baseada em PMUs (phasor 

measurement units); 
Sistemas mais eficientes para estimação de estados;
Análise de sistemas elétricos;
Fluxo de potência ótimo;
Detecção de faltas;
Proteção inteligente; 
Virtual power plant;
Novas tecnologias em equipamentos;
Detecção, mapeamento e gerenciamento de perdas técnicas e 
comerciais em sistemas de energia elétrica;
Utilização de recursos avançados de modelagem elétrica, 
processamento, inteligência computacional, inteligência 
artificial e data mining.

Redes Elétricas Inteligentes

Em consultoria:

Análises de viabilidade técnica e econômica para a implantação de sistemas de geração distribuída;
Análise e emissão de parecer técnico sobre indicadores a serem gerenciados, como por exemplo, distorção harmônica e 
flutuações de tensão, tanto para baixa, média ou alta tensão.

Eletroposto para carregar

baterias de veículos elétricos

As redes elétricas inteligentes, do inglês, smart grids, são um dos assuntos mais discutidos no setor elétrico. Tendo como 
diferenciala integração massiva de tecnologia da informação e comunicação na operação de sistemas elétricos. Nesse cenário de 
aplicações inteligentes, o Lactec atua no setor de P&D, serviços tecnológicos e consultoria, em busca de soluções nas seguintes 
áreas:


