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Energia

1. Sistema de Aproveitamento Energético de Biogás

2. Sistema Automatizado de Monitoramento de Chaves 
Seccionadoras | Cliente: Copel

3. Células a Combustível | Cliente: Copel

4. Sistema de Energia Elétrica a Sistemas Isolados no Pantanal Sul-
Mato-Grossense | Cliente: Energisa

5. Coberturas Fotoluminescentes | Cliente: Neoenergia

6. Ferramentas para Manutenções em Linha Viva | Cliente: 
Neoenergia

7. Ferramentas para Manutenção de Redes de Distribuição 
Energizadas | Cliente: Neoenergia

8. Isolador Polimérico Inteligente | Cliente: Copel
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9. Monitoramento de Ativos em UTE Baseado em Emissão 
Acústica | Cliente: UEGA

10. Transformador Inteligente de Distribuição de Energia | 
Cliente: Neoenergia

11. Sensor de Proximidade de Linha Viva em Capacetes 
de Segurança | Copel

12. Sensor Inteligente – Redes de 13,8 kV e 34 kV | Cliente: 
Neoenergia

13. Verificador de Medidores em Campo | Cliente: Neoenergia

14. Linha Experimental de Trações Elevadas | Cliente: Copel

15. Protótipo de Espaçador Polimérico | Cliente: Celesc



Energia

16. Medidor de Energia Inteligente | Light

17. Despacho de Microgeração Distribuída – Control Box | Cliente: 
Copel

18. Sensor Inteligente – Redes de 69 kV | Cliente: Neoenergia

19. Armazenamento de Energia – Fernando de Noronha | Cliente: 
Neoenergia

20. Desenvolvimento de Protótipo de Estação Solamétrica Compacta | 
Cliente: Petrobrás

21. Desenvolvimento de Técnicas de Deposição de Revestimento por 
Aspersão Térmica Robotizada | Cliente: Santo Antônio Energia

22. Caminhão Elétrico com Cesto Aéreo Eletro-hidráulico para 
Manutenção de Redes de Distribuição | Cliente: Neoenergia
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23. Implantação de Usina Piloto por Meio de Integração da 
Fonte de Geração Termo Solar | Cliente: CESP

24. Gerador de Energia Ondomotriz | Cliente: Global 
Participações

25. Desenvolvimento de Tecnologia para Redes Elétricas 
Inteligentes – Cyber Security | Cliente: Neoenergia

26. Multilink | Cliente: Neoenergia

27. Robô de Inspeção de Subestações | Cliente: State Grid

28. Universalização do Acesso à Energia no Pantanal | Cliente: 
Energisa

29. Ilha Solar Flutuante | Cliente: Elejor

30. Sistema de Purificação de Biogás para Biometano



Sistema para Aproveitamento 
Energético de Biogás



Sistema de Digestão Anaeróbia de 
Alto Desempenho para o Tratamento 
de Vinhaça Visando o Aproveitamento 
Energético do Biogás

Instalação e operação de uma planta de 
biogás a partir da vinhaça.

Sistema para Aproveitamento 
Energético de Biogás

Foto do sistema de Biogás

Benefícios: permite a análise dos 
gargalos tecnológicos e econômicos 
envolvidos na aplicação da tecnologia 
na área sucroalcooleira. 



Sistema Automatizado de 
Monitoramento de Chaves 
Seccionadoras
Cliente: Copel



Sistema on-line de identificação automática do 
estado de chaves em subestações, com técnica 
de visão computacional. Implementação baseada 
na captura de imagens e reconhecimento de 
padrões, viabilizando ao centro de operação a 
certificação, em tempo real, do estado das 
chaves de operação manual (aberto ou fechado), 
de maneira automatizada através de câmeras 
posicionadas estrategicamente na subestação. 

Sistema Automatizado de 
Monitoramento de Chaves 
Seccionadoras

Foto Subestação

Benefícios: Oferece mais assertividade 
no monitoramento remoto qualificado; 
dá suporte ao trabalho dos operadores.



Célula a Combustível

Cliente: Copel



Avaliação da eficiência de uma célula 
a combustível estacionária de ácido 
fosfórico com 200kW. 

Primeiro gerador de energia elétrica 
a gás não poluente da América 
Latina. 

Célula a Combustível

Gerador de energia a gás

Benefícios: Estimular o 
desenvolvimento de tecnologias 
limpas de geração de energia.



Suprimento de Energia Elétrica 
a Sistemas Isolados no 
Pantanal Sul-Mato-Grossense

Cliente: Energisa



Com o objetivo de universalizar o acesso à 
energia elétrica em comunidades isoladas da 
região do Pantanal Sul-Mato-Grossense,  foram 
estudadas alternativas de fornecimento de 
energia, respeitando as especificidades e 
restrições logísticas e de proteção ambiental da 
região, permitindo à concessionária estruturar seu 
plano de atendimento.

Suprimento de Energia Elétrica a 
Sistemas Isolados no Pantanal 
Sul-Mato-Grossense

Vista Aérea Pantanal Sul-Mato-Grossense

Benefícios: Levar energia elétrica a regiões 
remotas, priorizando fontes renováveis; otimizar 
investimentos; possibilidade de replicar a 
metodologia de análise para eletrificação de 
quaisquer regiões isoladas do Brasil. 



Coberturas 
Fotoluminescentes

Cliente: Neoenergia



Desenvolvimento de uma cobertura rígida 
para o isolamento de cabos energizados 
para operação noturna, com material 
fotoluminescente e características 
elétricas e mecânicas necessárias para a 
segurança do eletricista.

Coberturas 
Fotoluminescentes

Manutenção noturna Linha Viva

Benefícios: Garantir a segurança dos 
trabalhadores e facilitar as manutenções 
em linha viva, durante a noite. 



Ferramentas para Manutenções 
em Linha Viva

Cliente: Neoenergia



Desenvolvimento de um novo conjunto 
de ferramentas para manutenção de 
redes de média e baixa tensão. 

Ferramentas para 
Manutenções em Linha Viva

Manutenção Linha Viva

Benefícios: Garantir a segurança das 
equipes de eletricistas; evitar a 
interrupção do fornecimento de 
energia elétrica aos consumidores.  



Ferramentas para Manutenção 
de Redes de Distribuição 
Energizadas

Cliente: Neoenergia



Desenvolvimento de metodologia e 
ferramental para manutenção em redes de 
distribuição energizadas (linha viva). A 
concessionária tem aplicado a metodologia e 
ferramentas desenvolvidas e patenteadas, já 
comercialmente disponíveis, em atividades 
pontuais.

Ferramentas para Manutenção de 
Redes de Distribuição Energizadas

Equipamento para Manutenção de Redes

Benefícios: Dispor de ferramentas 
apropriadas para o trabalho em campo, 
que sejam de fácil manuseio e ofereçam 
segurança aos eletricistas. 



Isolador Polimérico 
Inteligente

Cliente: Copel



Isolador que muda de cor quando há corrente 
de fuga acima do normal. Essa alteração 
visual permite que equipes de manutenção 
façam a substituição da peça com 
antecedência. O desenvolvimento envolveu o 
estudo da composição ideal do material 
polimérico, a construção das amostras e a 
realização de ensaios.

Isolador Polimérico 
Inteligente

Isolador Polimérico

Benefícios: Possibilita a manutenção 
preventiva; aumenta confiabilidade dos 
sistemas; permite a detecção imediata 
de isoladores a serem substituídos. 



Monitoramento de Ativos em 
UTE Baseado em Emissão 
Acústica

Cliente: UEGA



Utilização de técnicas e emissão acústica de 
alta frequência para monitoramento de 
componentes da Usina Elétrica a Gás de 
Araucária. Um software monitora, a partir de 
sensores, as ondas elásticas emitidas por 
equipamentos. Mudanças nos sinais 
sugerem alterações físicas considerada a 
posição dos sensores que os captam.

Monitoramento de Ativos em UTE 
Baseado em Emissão Acústica

Usina Elétrica a Gás de Araucária

Benefícios: Possibilita determinar 
com precisão a localização e tipo da 
falha. 



Transformador Inteligente de 
Distribuição de Energia

Cliente: Neoenergia



Desenvolvimento de um transformador 
com eletrônica embarcada para 
monitoramento e automação da rede de 
distribuição de energia elétrica, incluindo 
religamento automático na baixa tensão.

Transformador Inteligente de 
Distribuição de Energia

Transformador inteligente Romagnole

Benefícios: Melhorias na eficiência 
operacional, avanço nas tecnologias de 
redes inteligentes.  



Sensor de Proximidade de 
Linha Viva em Capacetes de 
Segurança

Cliente: Copel



Desenvolvimento de um equipamento capaz 
de alertar o funcionário sobre a 
aproximação perigosa da rede energizada. 
Instalado na parte frontal do capacete, o 
sensor eletrônico avisa, por meio de alarme 
sonoro, que foi ultrapassada a distância 
mínima de segurança, que separa o 
eletricista dos condutores de alta tensão que 
permanecem ativados.

Sensor de Proximidade de 
Linha Viva em Capacetes de 
Segurança

Manutenção com Sensor de Proximidade em Capacete de Segurança

Benefícios: Aumenta a proteção dos 
trabalhadores; reduz risco de acidentes.  



Sensor Inteligente - Redes de 
13,8 kV a 34,5 kV

Cliente: Neoenergia



Sistema de monitoramento em tempo real da 
rede de distribuição de energia, baseado em 
tecnologias de supercapacitores, painel 
fotovoltaico e comunicação remota. Com sensores 
de medição trifásica, monitora níveis de corrente 
e de desequilíbrio de correntes entre as fases e se 
comunica diretamente com o centro de controle 
da concessionária, informando anormalidades 
com dados de localização da falta e em tempo real.

Sensor Inteligente - Redes 
de 13,8 kV a 34,5 kV

Sensor Inteligente

Benefícios: Mais precisão na identificação de 
falhas; mais agilidade no retorno do suprimento 
de energia; melhoria nos índices de 
desempenho das concessionárias. 



Verificador de Medidores 
em Campo

Cliente: Neoenergia



Desenvolvimento de equipamento portátil 
para realizar aferições de medidores de 
energia diretamente na unidade 
consumidora.

Verificador de Medidores 
em Campo

Medidor portátil de energia

Benefícios: Reduzir perdas não técnicas; 
verificar a integridade do medidor de 
energia; evitar interrupções no 
fornecimento de energia. 



Linha Experimental de 
Trações Elevadas

Cliente: Copel



Desenvolvimento de metodologia e 
técnicas para utilização de trações 
elevadas em linhas de transmissão. O 
projeto resultou na criação da primeira 
linha experimental totalmente 
automatizada para estudo do 
comportamento mecânico vibracional 
de cabos e acessórios.

Linha Experimental de 
Trações Elevadas

Linha de Transmissão

Benefícios: aumentar a 
capacidade e a confiabilidade 
dos sistemas elétricos.  



Protótipo de Espaçador 
Polimérico

Cliente: Celesc



Protótipo de espaçador polimérico com 
novo design e novas formulações de 
polietileno com maior resistência ao 
trilhamento elétrico ou erosão. 

Protótipo de Espaçador 
Polimérico

Espaçador Polimérico

Benefícios: Viabiliza o uso de redes 
aéreas protegidas em regiões com 
elevada agressividade ambiental.  



Medidor de Energia 
Inteligente

Cliente: Light



Solução portátil de interface com o 
usuário para gestão do consumo de 
energia.

Medidor de Energia 
Inteligente

Medidor de Energia Inteligente

Benefícios: Fornece informações 
sobre consumo instantâneo e a 
bandeira tarifária; permite maior 
interação do consumidor; estimula o 
uso consciente da energia. 



Despacho de Microgeração 
Distribuída - Control Box

Cliente: Copel



Foi desenvolvido um sistema de controle do 
despacho da energia excedente produzida 
em plantas de micro e minigeração 
distribuída para a rede da distribuidora, o 
que gera créditos aos prosumidores, 
propiciando um controle mais efetivo da 
potência de geração, de forma remota. 

Despacho de Microgeração 
Distribuída - Control Box

Sistema de Controle de Despacho de Energia Excedente

Benefícios: Evita problemas de 
sobretensão na rede ou que venham a 
comprometer a qualidade no 
suprimento para o consumidor.  



Sensor Inteligente - Redes de 
69 kV

Cliente: Neoenergia



O sensor inteligente para linhas de 
distribuição de 69 kV deverá se basear em 
tecnologias similares as do equipamento 
destinado a redes de até 34,5 kV, que 
envolvem sistemas de medição de corrente, 
de processamento e de transmissão de 
dados a um centro de controle e operação. 

Sensor Inteligente - Redes 
de 69 kV

Sensor Inteligente

Benefícios: O novo projeto visa à evolução 
do sensor inteligente para adequá-lo às 
redes de 69 kV e garantir a mesma 
eficiência na identificação de faltas de 
energia. 



Armazenamento de Energia -
Fernando de Noronha

Cliente: Neoenergia



Otimização multiobjetivo de recursos 
energéticos distribuídos visando 
sustentabilidade e confiabilidade em Micro 
redes Isoladas incluindo Sistemas de 
Armazenamento de Energia com Baterias.

Armazenamento de Energia
- Fernando de Noronha

Sistema de Armazenamento de Energia em Fernando de Noronha

Benefícios: Otimizar o despacho e reduzir a 
dependência de termelétricas a óleo diesel, até 
então a principal fonte de geração do 
arquipélago. As estimativas iniciais são de 
economia de mais de R$ 600 mil em consumo 
do combustível e redução de 700 toneladas de 
CO2 emitidas por ano. 



Desenvolvimento de 
Protótipo de Estação 
Solarimétrica Compacta
Cliente: Petrobras



Criação de um equipamento de baixo 
custo, utilizando algoritmos de 
inteligência artificial, a partir de análises 
da abóbada celeste,  obtidas por câmera e 
sensor piranométrico.

Desenvolvimento de Protótipo de 
Estação Solarimétrica Compacta

Protótipo Estação Solarimétrica Compacta

Benefícios: Dispor de tecnologia 
nacional de baixo custo, que viabilize 
o levantamento preliminar do 
potencial de geração de energia solar. 



Desenvolvimento de Técnicas de 
Deposição de Revestimentos por 
Aspersão Térmica Robotizada

Cliente: Santo Antônio Energia



O projeto propõe o uso de técnicas de 
deposição de revestimentos em turbinas 
hidráulicas da Usina Hidrelétrica Santo 
Antônio, por aspersão térmica robotizada, 
para reduzir o desgaste por erosão e 
cavitação, em razão das características do rio 
Madeira. 

Desenvolvimento de Técnicas de 
Deposição de Revestimentos por 
Aspersão Térmica Robotizada

Benefícios: A principal vantagem da técnica é 
poder fazer a recuperação do revestimento 
nas turbinas sem a necessidade de 
desmontá-las, tornando o processo mais ágil, 
eficiente e menos oneroso. 



Caminhão Elétrico com Cesto Aéreo 
Eletro-hidráulico para Manutenção 
de Redes de Distribuição

Cliente: Neoenergia



O veículo contará com conjunto inteligente para o 
gerenciamento da recarga e um sistema seguro e 
eficiente que permita o recarregamento na 
própria rede de distribuição da concessionária.

Também será estudado o uso do caminhão 
elétrico como fornecedor de energia para o 
atendimento de cargas críticas, em situações de 
interrupção do fornecimento, no conceito 
vehicle-to-grid.

Caminhão Elétrico com Cesto Aéreo 
Eletro-hidráulico para Manutenção de 
Redes de Distribuição

Projeto de Caminhão Elétrico com Cesto Aéreo

Benefícios: Estudar e estimular o uso de 
novas tecnologias de mobilidade elétrica, 
aderentes aos negócios das concessionárias; 
oferecer subsídios para fabricação nacional. 



Implantação de Usina Piloto por 
Meio de Integração da Fonte de 
Geração Termo Solar

Cliente: Cesp



A implantação de uma usina heliotérmica com 
cilindros parabólicos (0,5 MWe), no Complexo 
de Energias Renováveis da UHE Porto 
Primavera, tem o intuito de avaliar técnicas de 
instalação e quais componentes seriam 
passíveis de nacionalização, além de 
desenvolver metodologia e sistema de 
monitoramento do desempenho e identificar o 
papel da termo solar no despacho eletro-
energético brasileiro.

Implantação de Usina Piloto por Meio 
de Integração da Fonte de Geração 
Termo Solar

Imagem 3D / CESP

Benefícios: Desenvolver um roadmap
para inserção da tecnologia em larga 
escala no contexto nacional.



Gerador de Energia 
Ondomotriz

Cliente: Global Participações em Energia



A proposta é estudar o aproveitamento do 
potencial energético das ondas do mar, a partir 
de um modelo reduzido inovador de um 
gerador de energia ondomotriz. Serão avaliadas 
as funcionalidades e desempenho, 
confrontando resultados de simulações 
computacionais com resultados de ensaios 
reais, obtidos no modelo reduzido, em tanque 
de ondas costeiro.

Gerador de Energia 
Ondomotriz

Simulação 3D

Benefícios: Desenvolver tecnologia nacional, 
apropriada às condições do litoral brasileiro, 
para dispor de mais uma alternativa de 
geração de energia limpa e renovável.



Desenvolvimento de Tecnologia para 
Redes Elétricas Inteligentes -
Cyber Security

Cliente: Neoenergia



O foco do projeto é o emprego de soluções de 
segurança cibernética em smart grids.

A solução em desenvolvimento cria barreiras 
para impedir a invasão e uso indevido dos 
dados, que são transmitidos dos equipamentos 
de automação instalados nas redes de energia 
para sistemas de supervisão e aquisição de 
dados (SCADA).

Desenvolvimento de Tecnologia para 
Redes Elétricas Inteligentes -
Cyber Security

Imagem Ilustrativa

Benefícios: Oferecer mais segurança à 
transmissão de dados, no cenário de 
digitalização do setor elétrico; manter a 
integridade das instalações e dos dados das 
companhias; evitar riscos de apagões.



Multilink

Cliente: Neoenergia



O projeto Multilink prevê o desenvolvimento de 
seis protótipos de um concentrador de 
comunicação capazes de integrar, em um único 
ambiente, diversas interfaces, como modem de 
telefonia móvel, Satélite, Rádios Mesh (Wi-SUN) ou 
fibra  óptica, incluindo porta de comunicação local 
Ethernet e seriais, usando Internet Protocol (IP). 

Concentrador de Comunicação

Multilink

Benefícios: Esses concentradores viabilizarão o 
transporte seguro das informações referentes ao 
controle e monitoramento da rede de distribuição, 
conectando o Centro de Operações das 
distribuidoras e os diversos componentes da rede de 
distribuição, tais como sensores inteligentes, 
transformadores, chaves automatizadas, religadores
e medidores inteligentes de energia.



Robô de Inspeção 
de Subestações

Cliente: State Grid



Sistema de monitoramento qualificado e 
remoto de subestações.

Robô de Inspeção de Subestações

Robô de Inspeção de 
Subestações

Benefícios: Mais eficiência na operação 
remota e gestão dos ativos; 
monitoramento de invasões e 
vandalismo por terceiros; verificação 
visual e térmica dos equipamentos.



Universalização do Acesso 
à Energia no Pantanal

Cliente: Energisa



Os estudos realizados pelo Lactec indicaram a 
melhor alternativa para eletrificação das 
regiões isoladas do Pantanal sul-mato-
grossense, considerando aspectos técnicos, 
econômicos e ambientais. Além disso, foram 
avaliados o desempenho dos sistemas de 
geração e armazenamento para melhorar a 
eficiência e prolongar a vida útil das baterias.

Placas de geração solar instaladas no Pantanal

Universalização do Acesso 
à Energia no Pantanal

Benefícios: Fornecimento de energia a 
locais de difícil acesso, com respeito à 
fauna e à flora do bioma.



Ilha Solar
Flutuante

Cliente: Elejor



Uma das frentes de pesquisa de geração de 
energia solar propõe a instalação de usinas 
fotovoltaicas flutuantes em áreas alagadas para 
avaliar seu desempenho e eficiência, além de 
eventuais impactos ambientais.

Placas solares flutuantes em reservatório de hidrelétrica

Ilha Solar 
Flutuante

Benefícios: uma das vantagens das usinas 
solares flutuantes em relação às instalações 
em terra é dispensar investimentos em 
aquisição e adequações da área e mais 
segurança, além de se evitar o uso de áreas 
que poderiam ser destinadas a outras 
atividades econômicas.



Sistema Biológico de 
Purificação de Biogás 
para Biometano



Estudos de biotecnologia realizados pelo Lactec
se basearam no uso de microalgas para 
purificar o biogás resultante do tratamento de 
resíduos da suinocultura e o transformar em 
biometano – aumentando seu potencial para 
geração de energia.

Planta piloto instalada em uma granja agropecuária no interior de Santa Catarina

Sistema Biológico de 
Purificação de Biogás 
para Biometano

Benefícios: redução de emissão de CO₂ para 
a atmosfera, redução da carga orgânica do 
resíduo líquido resultante do tratamento dos 
dejetos e obtenção de material rico em 
proteína, carboidrato e óleo.


