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PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2021: 

 
Título do Projeto: Método de Detecção e Proteção Contra a 

Condição Runaway em Reguladores de Tensão Instalados em 
Redes de Distribuição Ativas 

Objetivos: Atualmente, um dos principais desafios operacionais 
enfrentados pelos operadores de redes de distribuição é 
o problema da sobretensão provocado pela integração da 
geração distribuída (GD). Esse desafio é intensificado 
pelo fato de que a GD tem um impacto sobre a ação de 
reguladores de tensão. A sobretensão provocada pela 
GD resulta em um aumento do número de operações de 
reguladores de tensão, aumentando a frequência de 
manutenção desses equipamentos. Além do mais, sob 
cenários operacionais específicos, o regulador de tensão 
não consegue controlar a tensão e o seu tape atinge o 
limite máximo ou mínimo. Esse fenômeno é amplamente 
conhecido como condição de “reserve power tap changer 
runaway”. Sob a condição de runaway, o regulador de 
tensão não consegue controlar a tensão e, 
consequentemente, o seu tap atinge o limite máximo ou 
mínimo. A operação de reguladores de tensão com tap 
no limite pode resultar em sub ou sobretensões críticas 
no alimentador.  

Descrição: "Algoritmo de detecção e proteção contra a condição de 
runaway em reguladores de tensão sob operação na 
“direção reversa” devido à presença de geradores de 
pequeno e médio porte em redes de distribuição. 



 

Entidade Executora: FUNDAÇÃO DE AMPARO E APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP                                                                        
ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA                         

Prazo de Execução: 60 MESES 

Investimento: R$ 1.389.400,25 

 

Título do Projeto: CABEÇA DE SÉRIE - CHAVE FUSÍVEL 
CONTRA AÇÃO DE TERCEIRO          

Objetivos: O objetivo desse projeto é desenvolver cabeça de 
série de um invólucro para proteção de chaves-
fusíveis de classe 15 e 34 kV atuais, de modo a 
impedir uma pessoa não autorizada a manobrar 
ou intervir na chave-fusível.          

Descrição: Este projeto trata do desenvolvimento de um 
Cabeça de Série de invólucro para chave-fusível 
para classe de 15 kV e 34,5 kV. Não se conhece 
chave-fusível com dispositivo de trava que 
impeça manobras inadvertidas por pessoas não 
autorizadas. Os dispositivos automáticos 
existentes são caros e todos têm um enfoque 
para manobras via tele-comandos. A construção 
de uma chave-fusível com dispositivo de trava 
eletrônico e/ou mecânico para as condições em 
que as chaves são instaladas e que eleve a 
segurança dos eletricistas, dos consumidores 
além de facilitar as operações de manutenção é 
inédita. 

Entidade Executora: INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO - LACTEC 

Prazo de Execução: 60 MESES 

Investimento previsto: R$ 2.834.900,00 

 
 
 
 

 
 
 

Título do Projeto: Cabeça de Série - Sistema de 
Comunicação PLC para Redes de Distribuição 

 



 

Objetivos: "• A implantação de sistemas de monitoramento, 
telecontrole e teleproteção de redes de 
distribuição tem importância fundamental na 
eficiência e eficácia operativa das empresas de 
energia elétrica.  
• Tecnologias de transmissão de dados por redes 
elétricas (PLC) têm sido consideradas para a 
supervisão e o controle de equipamentos e 
dispositivos de sistemas elétricos. Estas 
tecnologias prevalecem pelo seu baixo custo, não 
sendo necessárias obras de infraestrutura para 
sua implantação, como ocorre com as redes de 
fibra ótica, por exemplo.  
• A tecnologia PLC também permite a leitura 
remota de medidores, sendo muito útil para 
localidades afastadas dos centros urbanos, onde 
o uso de tecnologias convencionais se mostra 
economicamente desfavorável. 
• A presente proposta visa realizar o passo 
seguinte do processo de inovação, através de um 
projeto Cabeça de Série, partindo dos resultados 
do projeto realizado e agregando novas 
tecnologias e funcionalidades, visando a sua 
industrialização. "          

Descrição: Aprimoramento de sistema de comunicação PLC 
para operação em redes de distribuição com 
tensões nominais nas classes de 15 kV e 35 kV.  
Esse projeto agrega as novas tecnologias 
disponibilizadas no mercado para os 
transceptores PLC e as tendências de 
padronização para as interfaces de comunicação.          

Entidade Executora: FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO EM 
TELECOMUNICAÇÕES – CPQD 

Prazo de Execução: 60 MESES 

Investimento previsto: R$ 2.110.354,00 

 
 
 

Título do Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Robusto 
para Monitoramento e Atualização da Base de Dados 

Georeferenciada de uma Distribuidora de Energia Elétrica 
 



 

Objetivos: "Com a Resolução Normativa no 395/2009 foi 
criado o Sistema de Informação Geográfica 
Regulatório (SIG-R). Assim, desde 2011 todas as 
distribuidoras têm que  encaminhar a ANEEL o 
BDGD – Base de dados geográfica da 
distribuidora – contendo os dados de seus ativos 
e clientes de forma geográfica. 
Dentro deste quadro, vários processos 
regulatórios têm dependência direta da qualidade 
destas informações, sendo que erros cadastrais 
podem redundar em prejuízos expressivos em 
processos técnicos, comerciais e regulatórios das 
distribuidoras. 
Os tipos de erros cadastrais são complexos e 
exigem ferramentais robustos em sua correção, 
contexto no qual se nota uma nítida ausência de 
produtos comerciais e/ou desenvolvidos no meio 
acadêmico direcionados a esse fim. 
Estes aspectos tornam oportuna a proposição de 
um projeto de P&D que vise prover soluções 
eficientes para as inconsistências detectadas, 
bem como propiciar a adequada gestão da 
qualidade da base de dados geográfica ao longo 
do tempo."          

Descrição: Metodologia e software para gestão e 
monitoramento da qualidade da base de dados 
geográfica da distribuidora com funcionalidades 
robustas para: Diagnóstico; Execução de 
varredura com apontamento de erros e propostas 
de correção; Gerenciamento contínuo do 
processo de atualização.          

Entidade Executora: DAIMON ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 

Prazo de Execução: 59 MESES 

Investimento previsto: R$ 2.258.480,00 

 
 
 

Título do Projeto: Internet of Grids - IoG: O conceito de 
Internet das Coisas aplicado ao sistema elétrico de 

distribuição. 
 



 

Objetivos: O conceito Smart Grid propõe integrar, de forma 
inteligente, o comportamento e as ações de 
usuários conectados à rede elétrica (produtores, 
consumidores e prosumers) a fim de 
eficientemente entregar um fornecimento de 
energia sustentável e econômico. Tudo isso 
através do uso intensivo de recursos de 
comunicação e informática, da geração ao 
consumidor final. Para isso, um dos principais 
desafios é estabelecer canais de comunicação 
apropriados e eficientes entre usuários e 
distribuidoras. Existem várias soluções técnicas 
para garantir essa comunicação, no entanto, 
quando analisando aspectos para garantir 
comunicação em larga escala, outro grande 
desafio é balancear preço e confiabilidade 
técnica. Neste contexto, o projeto propõe uma 
infraestrutura de comunicação, baseado em 
células e interfaces de dados, para viabilizar 
comunicação remota dos equipamentos de Smart 
Grid, utilizando rádios de baixo custo que 
garantem comunicação, mesmo em centros 
urbanos, a distâncias maiores do que 2 km. 

Descrição: Desenvolver uma rede de dados sem fio 
composta de rádios de baixo custo e longo 
alcance, utilizando a malha de distribuição de 
energia elétrica propiciando uma infraestrutura de 
comunicação para redes elétricas inteligentes.          

Entidade Executora: NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO 
NORDESTE - NEPEN 

Prazo de Execução: 54 MESES 

Investimento previsto: R$ 3.089.254,64 

 
Título do Projeto: Sistema de Rastreamento de 

Transformadores de Distribuição Utilizando Etiqueta 
Eletrônica e Rede de Comunicação Baseado em Tecnologia 

LORA 
 



 

Objetivos: A gestão de ativos em uma companhia de 
distribuição de eletricidade carece de ferramentas 
que possam identificar com precisão a 
localização dos ativos. Transformadores, por 
exemplo, são identificados por numeração 
pintada no chassi dos equipamentos. Planilhas 
são utilizadas para identificar a localização dos 
mesmos. O deslocamento entre almoxarifado e 
campo e a localização dos mesmos nos 
procedimentos de instalação muitas vezes levam 
a erros de identificação, não permitindo a gestão 
dos mesmos e gerando, em muitos casos, 
prejuízos a empresa. Outro fator relevante 
quando da ineficiência da gestão destes ativos 
está relacionado a tomadas de decisão, como 
programação de manutenções, substituição por 
envelhecimento, dentre outros, podendo afetar a 
qualidade dos serviços da empresa. O projeto ora 
proposto foca no desenvolvimento de etiquetas 
rastreáveis e sistema que permita seu 
rastreamento e gestão do ativo em relação ao 
planejamento e manutenções centradas em 
confiabilidade. 

Descrição: Desenvolver sistema de gestão de ativos de 
baixo custo, com foco em transformadores, por 
meio de rastreamento individual utilizando 
tecnologias de identificação remota de baixo 
custo e mobilidade digital, e sistema de gestão 
para planejamento baseado em manutenção 
centrada em confiabilidade.          

Entidade Executora: NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO 
NORDESTE - NEPEN 

Prazo de Execução: 60 MESES 

Investimento previsto: R$ 1.680.957,12 

 

 
 
 
 
 

Título do Projeto: Estudo do desempenho físico-químico e 
mecânico de nanomateriais protetivos em componentes do 

sistema de redes de distribuição de energia em ambientes de 
elevada agressividade 

 



 

Objetivos: A vida útil de componentes de redes de 
distribuição (RDE), principalmente, nas regiões 
mais agressivas do Brasil, como nos estados da 
Bahia, Maranhão e Pará, entre outros, vem sendo 
determinada para subsidiar os serviços de 
engenharia das concessionárias de energia. 
Porém, constatou-se que nenhum estudo 
complementar e “on line” foi relatado sobre a 
compatibilidade do ambiente agressivo e o 
desempenho dos materiais comerciais e novos 
com nanotecnologia de proteção e seus 
caraterísticos desempenhos em vida útil (análise 
do ciclo de vida). Assim, está sendo proposta a 
adoção conjunta destes estudos com os metais 
como o aço carbono 1020, contendo tintas com 
nanocápsulas e camadas protetivas com cargas 
nanomodificadas por plasma frio em metal titânio; 
em postes e cruzetas de concreto com adição de 
componentes tropicais locais, como as fibras e as 
cinzas do caroço de açaí; e, em isoladores, 
condutores e espaçadores, com camadas 
protetivas nanoestruturas e a base de silicone.          

Descrição: Análise de desempenho de produtos da rede de 
distribuição de energia (concreto, ferragens e 
isoladores), pelo estudo e a aplicação de 
nanomateriais com características anticorrosivas 
e de menor taxa de degradação, incluindo seus 
ciclos de vida em ambientes agressivos da região 
norte do país.          

Entidade Executora: INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO - LACTEC 

Prazo de Execução: 60 MESES 

Investimento previsto: R$ 3.592.221,76 

 
 
 

Título do Projeto: Siase - Sistema de Inteligência Analítica do 
Setor Elétrico - Etapa II 

 



 

Objetivos: O Siase tem como objetivo geral promover a 
transparência das informações de interesse 
público sobre o setor elétrico possibilitando que 
os consumidores, diversos agentes econômicos, 
gestores públicos e privados elaborem análises e 
simulações diversas acerca do consumo e sobre 
o mercado de energia, bem como, sobre o 
Programa de Eficiência Energética. Por meio de 
um portal web dará acesso a diversas bases de 
dados disponibilizando informações e 
ferramentas analíticas, atendendo aos preceitos 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência dos serviços públicos e 
promovendo a coordenação e desenvolvimento 
do sistema elétrico nacional. Será uma 
ferramenta para planejamento que possibilitará 
ganhos agregados para o sistema a partir do 
acompanhamento de performance das 
concessionárias, auditoria de indicadores  e 
desenvolvimento de estudos diversos. 

Descrição: Sistema centralizado que integra grandes bases 
de dados e informações sobre o setor, acessível 
em portal web para toda a sociedade, com 
funcionalidades que auxiliam agentes públicos e 
privados no planejamento e desenvolvimento 
setorial e do PEE,bem como na inteligibilidade 
dos processos tarifários. 

Entidade Executora: INSTITUTO “ABRADEE” DA ENERGIA 

Prazo de Execução: 57 MESES 

Investimento previsto: R$ 209.486,39 

  

 
 
 
 

Título do Projeto: Detecção de Defeitos com testes acústicos 
mecânicos em elementos de fixação, utilizados em torres e 

cruzetas de Concreto em Linhas Energizadas de Distribuição. 
 

 
Objetivos: 

 

 

 Desenvolver um bastão isolado eletricamente, onde será 
instalado o sistema de medição das ondas mecânicas, 
indicando a condição do elemento metálico de fixação, 
onde um tablet atuará na recepção do sinal,  
processamento, inserção dos dados do poste e dos 
elementos medidos e transmissão à concessionária 



 

 

 
Descrição: 

 

 Como a deterioração em elementos metálicos é natural, 
conforme relatam as normas NT.31.006 Ver. 3 e 
NT.31.022 Ver. 2, devido a exposição destes ao 
ambiente onde a corrosão, o envelhecimento, e a fadiga 
de materiais é presente, ou mesmo motivadas por 
descargas elétricas e atmosféricas, os elementos 
metálicos são essenciais nas fixações de uniões, bem 
como na atuação dos conjuntos na estrutura em uma 
rede de distribuição de energia, quando falham, 
provocam a interrupção do fornecimento do sistema 
podendo ainda gerar acidentes na manutenção de rede. 

 Este projeto tem por motivação, gerar um equipamento 
capaz de constatar o real estado dos elementos 
metálicos, engastados ou não, em estruturas de 
concreto, seja por acompanhamento periódico 
possibilitando a manutenção preventiva e preditiva da 
rede em operação, em uma linha ativa para avaliação 
dos elementos ali existentes. 

 

 
Entidade 

Executora: 

 
FITEC Fundação para Inovações Tecnológicas. 

 
Prazo de 

Execução: 

Inicio: 10/2017 
Duração: 41 meses  

Investimento 
previsto: 

 

 
Previsto: R$ 3.042.948 

  

Título do Projeto: Aplicação otimizada de para-raios na rede de 
distribuição e subtransmissão de 13,8kv a 69kv 

 
 

Objetivos: 
 

 
Desenvolver Ferramenta computacional aplicada na 
identificação da alocação ótima de para-raios em redes de 
distribuição da CELPA/CEMAR, customizada para as condições 
de clima e solo da região amazônica. Tal ferramenta vai fazer 
uso do ATP, outros programas de análises transitórias e meta 
heurística. 

 
Descrição: 

 

A CEMAR e a CELPA, são responsáveis por fornecer energia 
elétrica para mais de 4 milhões de habitantes, espalhados em 
361 municípios. Dessa forma, os entraves associados à 
logística na área de concessão, tornam necessárias a 
distribuição otimizada dos para-raios ao longo da rede elétrica, 
visando mitigar as perdas comerciais relativas aos 



 

 

desligamentos intempestivos causados por descargas 
atmosféricas e/ou sobretensões, visando atender aos índices 
regulamentados previstos no PRODIST, nas Resoluções 
ANEEL e nos Procedimentos de Rede ONS e minimizar os 
impactos para o sistema no que tange ao comprometimento do 
nível de isolamento de equipamentos e a coordenação de 
proteções. Menciona-se ainda a redução dos impactos sociais, 
quando da indisponibilidade de um circuito, seja alimentador ou 
Linha de Transmissão. Por fim, ratifica-se que a presente 
proposta atende plenamente aos seguimentos de Distribuição 
de energia elétrica. 

 
Entidade 

Executora: 

 
FADESP FUNDAÇÃO DE AMPARO E APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. 

 
Prazo de 

Execução: 

Inicio: 10/2017 
Duração: 48 meses  

Investimento 
previsto: 

 

 
Previsto: R$1.844.366,10 

Título do Projeto: Construção Auto Organizável de 
Agrupamentos de Leitura sujeito a Restrições através de 

Métodos de Inteligência Computacional e Sistemas de 
Informação Geográfica 

 
 

Objetivos: 
 

 
Desenvolver Software para auto-organização de agrupamento 
de unidades consumidoras para leitura de medição, com:  
Interface para definição de regiões; Agrupamento automático 
com restrições como número  de clientes, dispersão, distância; 
Simulações de agrupamentos; e Exportação do resultado. 



 

 

 
Descrição: 

 

A leitura do consumo de energia das unidades consumidoras 
(UC), está sujeito à distância percorrida e capacidade de leitura, 
é realizada em grande área, e envolve a regionalização e 
agrupamento das UCs, e a definição de rotas para os leituristas. 
Estes grupos devem obedecer a restrições, para a rota ser 
cumprida, mantendo a produtividade e minimizando custos. É 
necessário evitar desequilíbrios entre regiões, lotes e rotas, e 
lidar com o crescimento do sistema e transformações do espaço 
geográfico. Como a área e número de clientes são grandes, o 
agrupamento de forma manual é trabalhoso e ineficiente.  
É necessária a definição otimizada e automática dos 
agrupamentos, sujeito às restrições, com o uso técnicas de 
otimização, inteligência computacional e geoprocessamento, 
para definição automática de zonas de UCs de maneira 
otimizada, visando o aumento da eficiência e desempenho, 
diminuição de tempo de leitura, na  cobertura territorial com 
máxima eficiência.. 

 
Entidade 

Executora: 

 
FSADU FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DA UFMA 

 
Prazo de 

Execução: 

Inicio: 10/2017 
Duração: 44 meses  

Investimento 
previsto: 

 

 
Previsto: R$2.027.134,76 

 
Título do Projeto: Conversor Bidirecional para Aplicações em 

Microrredes Baseadas em Fontes Renováveis e Banco de 
Baterias-CABEÇA DE SÉRIE 

 
Objetivos: 

 

 
Desenvolver um Conversor bidirecional de 40 kW formador de 
rede para aplicação em microrredes com fontes renováveis e 
banco de baterias.  O conversor será capaz de gerar a  rede CA 
e controlar o balanço de potência na minirrede, assim como 
manter o estado de carga do banco de baterias dentro de limites 
seguros. 

 
Descrição: 

 

Os sistemas de geração com fontes renováveis são uma 
alternativa viável para o atendimento com energia elétrica de 
comunidades isoladas. Baseado em estudos prévios observa-se 
que existem duas alternativas de microrredes para tais 
aplicações: 1) topologias CC; 2) topologias CA. Nas topologias 



 

 

CC há a necessidade de retificadores. A operação de 
retificadores com o grupo gerador diesel (backup) ocasiona os 
seguintes problemas: 1) distorção nas formas de onda de 
tensão; 2) oscilação de tensão e frequência devido a atuação 
das proteções do retificador. Isto requer retificadores com filtros, 
o que eleva os custos deste equipamento. Já nas topologias CA 
há a necessidade de um conversor bidirecional. O seu uso traz 
os seguintes benefícios: 1) menor custo; 2) evita distorção na 
rede; 3) possibilita geração distribuída. Portanto, o 
desenvolvimento deste conversor trará melhorias técnicas à 
operação da microrrede e vantagens econômicas na sua 
implantação. Além disso, será um produto nacional. 

 
Entidade 

Executora: 

 
FSADU FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DA UFMA 

 
Prazo de 

Execução: 

Inicio: 10/2017 
Duração: 51 meses  

Investimento 
previsto: 

 

 
Previsto: R$ 3.604.927,55 

  

Título do Projeto: DETECTOR MULTIFUNCIONAL DE FRAUDES 
BASEADO EM análises de compatibilidade e interferência 

eletromagnética, sinais em frequência, infravermelho e 
audiometria - MULTIDetector - MTD 

 
Objetivos: 

 

 
Desenvolver Detector de fraude em medidores composto de 
sensores integrados: Sensor EMC EMI - de compatibilidade e 
interferência eletromagnética. Sensor de Varredura em Tempo 
Real. Sensor Infravermelho. Sensor de Audiometria, Detecção 
de ruídos causados por chaveamentos mecânicos internos ao 
medidor 

 
Descrição: 

 

As técnicas de fraude nos dias de hoje, com certeza são bem 
diferentes de 10, 15 anos atrás. Existe um evidente crescimento 
atualização tecnológica nas formas de fraude de energia, 
especialmente nos rastros deixados por estes tipos 
consumidores, dificultando sobre maneira o flagrante do delito, 
sua caracterização e registro. Elementos intrusos são 
introduzidos diariamente nos medidores de energia, acionados 
ou não por controle remoto sem deixar nenhuma pista. Diante 
desse cenário, as concessionarias carecem de dispositivos, que 
de forma não intrusiva ao medidor, num primeiro momento, 
possa detectar a presença de elementos estranhos ao medidor, 
caracterizando a necessidade imediata de verificação. Ressalta-



 

 

PROJETOS EM EXECUÇÃO EM 2021/2022: 

 

se que fraudes como estas, caracterizam-se, na sua enorme 
maioria, pelos elevados volumes de energia não medida e 
consequente perda de receita.  

 
Entidade 

Executora: 

 
GENERA CONCEITO & INOVAÇÃO 

 
Prazo de 

Execução: 

Inicio: 10/2017 
Duração: 48 meses  

Investimento 
previsto: 

 

 
Previsto: R$ 1.763.356,17 

  

Título do Projeto: Sistema de Apoio a Manutenção e Operação 
do Sistema Elétrico utilizando Realidade Aumentada e 

monitoramento biométrico. 
 

Objetivos: 
 

 
Sistema composto de hardware acoplado a dispositivo ocular e  
aplicações para os mesmos com o objetivo de  monitorar e 
auxiliar técnicos de manutenção e operadores do sistema 
elétrico em relação a níveis de estresse e auxílio em suas 
atividades técnicas a partir de realidade aumentada. 

 
Descrição: 

 

A computação de vestir vem ganhando destaque nos últimos 
anos. Algumas iniciativas de sucesso para o mercado 
profissional obtiveram a viabilidade técnica e econômica para 
projetos envolvendo Realidade Aumentada. A vantagem destas 
abordagens citadas está relacionada ao custo e o uso de 
tecnologias smartphones, uma vez que seu funcionamento é 
por meio de lentes acopladas que simulam uns óculos de 
realidade aumentada. A realidade aumentada (RA), por sua vez, 
é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja mixado 
ao real.  Assim, um técnico poderá realizar intervenções 
guiadas por software com as mãos livres utilizando um 
dispositivo tipo óculos em equipamentos do sistema elétrico. 
Por outro lado, é importante para normas de segurança do 
trabalho avaliar as condições psicológicas de estresse dos 
funcionários. A possibilidade de um equipamento que possa 
avaliar os níveis de estresse e enviar essas informações para 
análise posterior poderá, dentre outras coisas, evitar acidentes. 



 

 

 
Entidade 

Executora: 

 
NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO NORDESTE – 

NEPEN 

 
Prazo de 

Execução: 

Inicio: 10/2017 
Duração: 52 meses (Em execução) 

Investimento 
previsto: 

 

 
Previsto: R$ 2.199.332,44 

  

 
Título do Projeto: Desenvolvimento experimental de metodologia 

para a detecção e redução de fatores de vulnerabilidade da 
vegetação que causam interrupções no fornecimento de energia 

 
Objetivos: 

 

 
Desenvolvimento de metodologia experimental para redução de 
ocorrências de quedas de árvores nas faixas de servidão no 
bioma Amazônia, visando a redução de custos com reparos e 
manutenção da rede elétrica, transtornos à população 
abastecida e o equilíbrio de custos ambientais. 

 
Descrição: 

 

A ocorrência de incidentes com quedas de árvores nas 
proximidades da faixa de servidão da rede elétrica gera 
interrupção no fornecimento de energia. Em áreas remotas há 
uma tendência ao prolongamento do período de interrupção, 
pelas dificuldades de acesso e de localização da área onde o 
reparo é necessário. A manutenção da faixa de servidão com o 
corte raso (prática comum) da vegetação em crescimento 
facilita o acesso à realização dos reparos, mas por outro lado 
contribui para o dessecamento do solo, aumentando o risco de 
erosão da área. Assim, a borda do ambiente ao redor da faixa 
de servidão fica sujeita a maior incidência solar e ação dos 
ventos desde o solo até o dossel, gerando o cenário propício 
para as quedas de árvores. Diante do exposto, o 
desenvolvimento de metodologia para o manejo vegetal da faixa 
de servidão que reduza essas ocorrências trará benefícios 
econômicos às concessionários, redução de transtornos à 
população e conservação do meio ambiente.. 

 
Entidade 

Executora: 

 
FSADU – FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DA UFMA 

 
Prazo de 

Execução: 

Inicio: 10/2017 
Duração: 60 meses (Em execução) 

Investimento  



 

 

 

previsto: 

 

Previsto: R$ 3.573.033,76 
  

 
Título do Projeto: Inteligência computacional para identificar a 
predisposição de consumidores à proposição de ações judiciais 

(SiPAJu) 
 

Objetivos: Desenvolvimento de metodologia baseada em inteligência 
computacional para a classificação dos consumidores, de 
modo a permitir identificar antecipadamente os que 
apresentam maior probabilidade de acionar uma 
reclamação pelos canais de relacionamento da companhia 
ou ajuizar uma ação contra a mesma.. 

Descrição: Consumidor insatisfeito busca canais de relacionamento ou 
justiça. Importante o uso de mineração de dados e 
inteligência computacional para automaticamente detectar 
e prever as insatisfações, identificando consumidores 
propensos à reclamação. Assim, é possível minimizar 
reclamações, aumentando satisfação do consumidor e 
reduzindo custos. A partir do histórico do consumidor pode 
categorizar perfis de clientes, identificando os propensos a 
uma reclamação via meios judiciais ou canais de 
relacionamento. Cerca de 94% das ações versam sobre 
temas como: corte, fatura elevada, alteração no 
parcelamento da dívida, consumo não registrado, etc. 
Integrando informações, disponíveis em diversos sistemas 
(e.g. faturamento, reclamações, falta de energia, tempo de 
atendimento, localização do cliente) é possível identificar 
as características de um provável reclamante. Logo, seria 
possível agir preventivamente, evitando o problema e claro, 
reduzindo custos e a insatisfação do consumidor. 

Entidade Executora: FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE - UFMA - NCA 

Prazo de Execução: Inicio: 10/2018 
40 meses 

Investimento: R$ 2.850.819,80 



 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Autoleitura de consumo de energia elétrica com 
auto auditoria periódica baseados em processamento de 

imagem e inteligência computacional – AutoSILEM 
 

Objetivos: A busca pela eficiência e satisfação dos consumidores é 
um objetivo primário das companhias prestadoras de 
serviços de energia elétrica. O consumidor está cada vez 
mais exigente e o seu nível de satisfação vai muito além de 
ter um serviço de qualidade. Eles esperam por um bom 
atendimento, por um serviço prestado de maneira eficiente 
e rápida, e redução de custos. O novo paradigma de 
autoleitura do consumo de energia atende a estes e outros 
requisitos básicos. Visando obter : Redução dos custos 
operacional e de faturamento; Robustez a fraudes;  
Permissão de auditar a leitura através de aquisição de 
imagem completa do medidor; Redução de reclamações de 
consumidores; Monitoramento de violação de medidores; 
Minimização de erros por causa da inexperiência e fraude 
do leiturista; Melhora da segurança de funcionários e 
consumidores; Diminuição de perdas não técnicas e de 
processos judiciais por faturamento indevido; Melhora o 
índice de satisfação de qualidade percebida (ISQP). 

Descrição: Ferramenta computacional  embarcada em dispositivo 
móvel para realizar de maneira automática a autoleitura do 
consumo de energia elétrica  e  permitir com uso de 
imagens e da localização  fazer uma auditoria, validando 
automaticamente se foram adquiridas do medidor correto e 
se o consumo é coerente. 

Entidade Executora: FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE - UFMA - NCA 

Prazo de Execução: Inicio: 10/2018 
42 meses 

Investimento: R$   2.136.594,10  
 



 

 

 

 

 

Título do Projeto: Sistema online para o diagnóstico de falhas 
incipientes em transformadores de potência com redes neurais 

auto associativas 
 

Objetivos: Os transformadores de potência são os equipamentos mais 
caros e com maior parcela variável de manutenção em 
subestações de energia. Logo, a motivação está 
relacionada com a capacidade de evitar a perda de uma 
unidade transformara e ao custo/tempo na realização de 
um diagnóstico de falhas. O tempo desde a coleta da 
amostra do óleo para análise até o diagnóstico da condição 
de operação do transformador pode levar de dias a meses, 
uma vez que são realizadas em laboratórios específicos. 
Com o uso de novas ferramentas computacionais e 
metodologias, é possível  realizar a identificação do estado 
de operação da isolação de uma unidade transformadora 
de potência, de forma rápida, com alta taxa de 
assertividades e baixo custo, uma vez que além da 
cromatografia dos gases obtidos no óleo do transformador 
ser realizada em tempo real, a classificação do estado do 
equipamento é realizada com um maior grau de 
refinamento. 

Descrição: O produto será um software com um algoritmo baseado em 
técnicas inteligentes que permitirá a identificação on-line de 
falhas incipientes que podem ocorrer no sistema de 
isolação papel-óleo de transformadores de potência. 

Entidade Executora: FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE - UFMA - IEE 

Prazo de Execução: Inicio: 10/2018 
40 meses 

Investimento: R$   2.223.442,00  
 



 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Ferramenta de inspeção para detecção de falhas 
em isoladores através da identificação de distorções 

harmônicas e presença de descargas parciais na corrente de 
fuga. 

Objetivos: Métodos tradicionais de inspeção de linhas de transmissão 
de energia como a inspeção visual, infravermelho, 
ultravioleta (câmera corona), radiofrequência, ultrassom e 
inspeção por robôs ou drones demandam pessoal 
altamente qualificado e/ou alto investimento em 
equipamentos. Além da elevada duração das inspeções 
através das técnicas citadas, estas não apresentam 
precisão suficiente para a detecção de falhas em 
isoladores em estágio inicial ou intermediário. Para que 
estas ferramentas apresentem bons resultados as falhas 
devem estar bem acentuadas, ou seja, na iminência de 
evoluir para um desligamento da linha. Assim, há a 
necessidade de se desenvolver um equipamento de custo 
inferior à média dos equipamentos tradicionais que seja 
flexível, capaz de detectar defeitos mais precisamente 
através de análise por metodologia própria reduzindo a 
interpretação humana dos eventos. 

Descrição: O equipamento proposto realizará a medição de corrente 
de fuga através de sensores, no pé de torre, específicos 
para o projeto, capazes de captar harmônicos presentes na 
corrente assim como as descargas parciais vindas dos 
isoladores que serão processadas indicando a condição 
dos isoladores da torre. 

Entidade Executora: HVEX 

Prazo de Execução: Inicio: 10/2018 
40 meses 

Investimento: R$   2.620.780,00  
 



 

 

 

 

 

Título do Projeto: Projeção do Mercado de Energia Considerando 
Modelo de Previsão de Perdas Comerciais e Informações de 
Programas de Eficiência Energética e Geração Distribuída. 

Objetivos: O modelo atual de comercialização de energia elétrica 
exige dos agentes de distribuição a perfeita compreensão 
da evolução do consumo, erros na previsão acarretarão em 
erros na compra de energia que podem representar 
prejuízos na ordem de milhões de reais mensais. No 
entanto, o dinamismo da sociedade moderna incluiu novos 
fatores que não são normalmente considerados nos 
modelos atuais, tais como os programas de Eficiência 
Energética, a inserção de micro e mini Geração Distribuída, 
e as perdas comerciais. Estes fatores motivaram o 
desenvolvimento do modelo proposto pois são fatores que 
estão presentes no dia-a-dia das distribuidoras de energia 
elétrica, e não são considerados nos modelos de projeções 
de seus mercados. A inclusão no modelo de previsão dos 
fatores aqui propostos permitirá melhorar as projeções de 
longo prazo para a compra de energia, as projeções de 
curto prazo para fins de orçamento e as projeções de carga 
para fins de investimento em melhorias e ampliações do 
sistema. 

Descrição: Desenvolver uma metodologia para projetar o mercado 
consumidor de energia elétrica no curto, médio e longo 
prazo, considerando nos estudos de planejamento os 
fatores externos representados pelas perdas comerciais, 
implantação de projetos de eficiência energética e de mini 
e micro geração distribuída. 

Entidade Executora: CENERGEL E UFPA 

Prazo de Execução: Inicio: 10/2018 
40 meses 

Investimento: R$   2.952.312,00  



 

 

 

 

 

Título do Projeto: Desenvolvimento de uma inovadora ferramenta 
computacional para coordenação automática e ajuste de 

proteções em sistemas de alta tensão. 
Objetivos: Os sistemas de alta tensão são sem dúvida alguma um 

elemento essencial e estratégico para todas as empresas 
do setor elétrico. Assim, com o avanço da regulação no 
Brasil e visando aumentar a confiabilidade, as redes AT 
foram transformadas de topologias simples, meramente 
radiais e com fluxo de potência unidirecional a sistemas 
significativamente mais complexos com geração 
distribuída, circuitos paralelos, redes em anéis e sistemas 
“smart grids” com relés multifuncionais. 
A união de todos esses fatores transformou os estudos de 
proteção de tarefas relativamente triviais a análises 
altamente complexas, que requerem um alto nível de 
esforço, tempo e uma gigantesca quantidade de 
informações para tomar qualquer decisão de ajuste e/ou 
coordenação. Este contexto se torna ainda mais complexo 
atualmente no grupo Equatorial já que os estudos são 
realizados sem as ferramentas adequadas, utilizando 
planilhas de Excel e software obsoletos, comprometendo a 
confiabilidade dos estudos e do sistema. 

Descrição: Metodologia e software para efetuar a coordenação, 
verificação e ajuste de forma automática dos sistemas de 
proteção AT. A solução permitirá diminuir as incertezas, o 
tempo e esforço de execução dos estudos, especialmente 
para topologias da rede e/ou proteções de alto nível de 
complexidade. 

Entidade Executora: DAIMON 

Prazo de Execução: Inicio: 10/2018 
41 meses 

Investimento: R$   2.123.940,00  



 

 

 

 

 

Título do Projeto: Definição adaptativa de parâmetros para a crítica 
da medição do consumo de energia elétrica usando Deep 

Learning e Survival Analysis (SisHCo) 
Objetivos: Erros no faturamento do consumo de energia podem 

ocorrer por: defeito no medidor, fraude, erro de leitura, 
digitação ou faturamento indevido. Cada concessionária 
tem critérios para avaliação dos dados de leitura, 
estabelecendo um espectro de valores considerados 
corretos. Em geral, esses valores levam em consideração 
o valor médio de consumo dos últimos 3 meses. É 
observado que 85% dos erros de leitura são por 
faturamento a menor.  
As vantagens percebidas da proposta consistem em: 
Incrementar a precisão da medição do valor do consumo; 
reduzir  a quantidade de consumidores que entram no 
processo de crítica do faturamento; Fornecer meios para 
estudar o impacto de métodos alternativos de 
estabelecimento de tarifas; Gerar conhecimento útil para os 
formuladores de políticas da concessionária; Prover 
subsídios que permitam a verificação de anomalias de 
consumo; Melhorar a maneira de medir o consumo sem 
leitura atual; Incremento dos índices de satisfação dos 
clientes. 

Descrição: Este projeto pretende desenvolver uma metodologia para 
definição de maneira individualizada e adaptativa, 
parâmetros para crítica da medição do consumo de energia 
elétrica baseados em informações históricas, utilizando  
Deep Learnig e Survival Analysis. 

Entidade Executora: FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE – UFMA / NCA 

Prazo de Execução: Inicio: 01/2019 
35 meses 

Investimento: R$   2.568.853,80  



 

 

 

 

 

Título do Projeto: CABEÇA DE SÉRIE -Monitoramento Dinâmico do 
Uso de EPI’s/EPC’s  no Campo Empregando Técnicas de 

Biometria 
Objetivos: O trabalho em campo, sobretudo manutenções em linhas 

vivas e mortas, impõe riscos à vida do operador, aos 
equipamentos manuseados e à rede em si. O uso de 
EPIs/EPCs é de suma importância para a realização das 
atividades, estando ligado à segurança do trabalho. Apesar 
disso, não basta conscientizar os operadores sobre os 
riscos. Também não basta verificar o porte dos 
equipamentos nos momentos de saída para atendimento 
de um chamado ou de retorno para a central: o 
monitoramento deve ser contínuo para assegurar o uso 
dos equipamentos. Esse projeto visa desenvolver uma 
solução inovadora para o problema: propõe-se o 
monitoramento do uso de EPIs/EPCs por biometria, ou 
seja, por meio da análise de grandezas relacionadas ao 
corpo humano (exemplos: temperatura, pressão, batimento 
cardíaco, condutividade da pele, etc.) objetiva-se averiguar 
(1) se o operador está usando o EPI adequado e (2) de 
maneira correta. Esperam-se ainda ganhos na 
rastreabilidade, gestão e controle dos equipamentos. 

Descrição: Esse projeto visa desenvolver os protótipos das tags 
biométricas e das unidades de leitura e controle para 
monitoramento contínuo, em tempo real, do uso de 
EPIs/EPCs durante a realização de atividades em campo. 
Espera-se a produção de especificações técnicas e um 
sistema básico de gestão de ativos. 

Entidade Executora: INSTITUTO ELDORADO 

Prazo de Execução: Inicio: 01/2019 
38 meses 

Investimento: R$ 7.440.184,00  



 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Localizador de Faltas de Alta Impedância em 
Redes Aéreas de Distribuição 

Objetivos: As FAI são aquelas em que um condutor energizado entra 
em contato com superfícies de alta resistência elétrica 
como asfalto, paralelepípedo e solos arenosos, entre 
outros. As FAI apresentam níveis de corrente de curto-
circuito abaixo do pick-up de relés e religadores. Este tipo 
de falta não é detectado pelos dispositivos de proteção 
contra sobrecorrente utilizados nas redes aéreas de 
distribuição. Muitos trabalhos científicos publicados, porém, 
consideram suposições não adequadas à realidade de 
campo. Na atualidade o sensor universalmente utilizado 
pelas empresas distribuidoras é o próprio cliente. O 
condutor energizado coloca em risco pessoas, animais e 
bens materiais. Detector de FAI comercial pode implicar no 
desligamento de todo o alimentador. Necessário que as 
equipes tenham que percorrer longos trechos do 
alimentador para localizar o defeito, tornando elevado o 
tempo de reestabelecimento da energia elétrica, 
principalmente em alimentadores rurais de grande 
extensão. 

Descrição: Software para localização do ponto de incidência de faltas 
de alta impedância (FAI) em redes aéreas de distribuição. 

Entidade Executora: FADESP - UFPA 

Prazo de Execução: Inicio: 01/2019 
37 meses 

Investimento: R$ 3.577.969,92  



 

 

 

 

 

Título do Projeto: Aplicação de Machine Learning para gestão do 
uso mútuo (telecom)  e IP na rede de distribuição de energia 

Objetivos: As empresas do setor elétrico, cada vez mais, são 
cobradas no sentido de garantir, aos seus clientes, níveis 
de continuidade e confiabilidade no serviço de 
fornecimento de energia elétrica e de atender índices 
estabelecidos pela ANEEL. Para atender a esses objetivos 
as empresas responsáveis têm investido na otimização dos 
seus sistemas, realizando automação das operações e 
buscando alternativas que evitem problemas nos sistemas 
de distribuição de energia. 
A ocupação irregular dos postes leva a problemas 
urbanísticos e o não cumprimento às normas de ocupação 
dos postes pode provocar problemas de segurança do 
trabalho aos técnicos da ocupante. Além disso, o uso 
desordenado da faixa de ocupação impacta negativamente 
os indicadores de DEC e FEC das distribuidoras. 
Com a transferência de responsabilidade da iluminação 
pública para as prefeituras, as concessionárias precisam 
de recursos mais precisos de monitoramento dos 
dispositivos de iluminação para efeitos de cobrança junto 
ao município. 

Descrição: Definição de metodologia para mapeamento e supervisão 
da faixa destinada aos agentes de Telecomunicação e da 
potência da IP, visando ,  suportar na aferição de ocupação 
conforme as normas e os contratos existentes. 

Entidade Executora: FITEC 

Prazo de Execução: Inicio: 11/2018 
39 meses 

Investimento: R$   8.107.755,75  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Aplicação de técnicas de Machine Learning para 
Inspeção de Rede e elementos de Distribuição em até 138KV 

Objetivos: Redução de custos com inspeção convencional por equipe 
em solo e em cesta aérea. 
Abranger áreas de difícil acesso. 
Redução de riscos de acidentes. 
Melhoria na qualidade das inspeções. 
Desenvolver nova metodologia de inspeções com uso de 
instrumentação mais precisa, como drones (veículos 
aéreos não tripulados) e software de reconhecimento de 
imagem. 
Avaliar viabilidade econômica de inspeções em redes de 
até 138 kV. 

Descrição: O objetivo do projeto é desenvolver uma metodologia 
utilizando Drones para a inspeção de rede e estruturas de 
até 138KV, além do desenvolvimento de técnicas de 
Machine Learning para análise de imagens e identificação 
de anomalias nas estruturas. 

Entidade Executora: FITEC 

Prazo de Execução: Inicio: 11/2018 
39 meses 

Investimento: R$   9.234.155,75  



 

 

 

 

 

Título do Projeto: Desenvolvimento de aplicação de filmes 
fotovoltaicos orgânicos em lonas tensionadas em diferentes 

layouts de cobertura e medição de geração de eletricidade nos 
diferentes ângulos de incidência solar 

Objetivos: Os painéis OPV possuem características que o diferenciam 
dos painéis fotovoltaicos tradicionais. Uma dessas 
características, já validada em escala laboratorial, é a 
melhor captação de luz difusa, o que possibilita ao OPV ter 
melhor desempenho de geração quando exposto a ângulos 
não perpendiculares de incidência solar. Isso permite a 
essa tecnologia alcançar uma geração mais bem 
distribuída ao longo do dia. 
A aplicação do OPV a estruturas tensionadas é um desafio 
tecnológico, já que envolve materiais com diferentes 
coeficientes de elasticidade e estruturas que via de regra 
não suportam sobrepeso para instalação do OPV após o 
tensionamento. Superado esse desafio, o tensionamento 
de lonas permite desenvolver diferentes layouts de 
estrutura, levando a diferentes aproveitamentos dos 
ângulos solares. 
Assim, o uso de OPV em estruturas tensionadas permite o 
estudo em escala comercial, e não mais apenas 
laboratorial, do seu desempenho de geração sob diferentes 
ângulos de incidência solar. 

Descrição: Estudo visa 1) desenvolver 4 layouts de cobertura de 
estacionamento com painéis OPV integrados a lonas 
tensionadas; 2) produzir e instalar protótipos de teste na 
CEMAR; e 3) comparar eficiência de geração nos 
diferentes layouts para correlacionar desempenho dos 
painéis e ângulo de incidência solar. 

Entidade Executora: SUNEW 

Prazo de Execução: Inicio: 11/2018 
39 meses 

Investimento: R$   3.592.620,00  



 

 

Título do Projeto: Cabeça de serie - Internet of Grids - IoG: O 
conceito de Internet das Coisas aplicado ao sistema elétrico de 

distribuição 
Objetivos: Desenvolver e incrementar os resultados obtidos pelo 

projeto Internet of Grids para validação de viabilidade 
técnica e econômica do processo de elevar seu estágio de 
maturação tecnológica com vistas a atingir o potencial 
comercial. 
Ao final do projeto, será instalado um piloto em 5000 
unidades consumidoras, sendo 2000 através de Smart 
Meters (Monofásico, Bifásico ou Trifásico) e 3000 através 
dos Sistemas de Medição Centralizada (SMCs). 

Descrição: Os resultados do projeto de P&D do Internet of Grids 
mostrou reais benefícios, técnico e econômico, quando a 
utilização de uma rede de dados do tipo Low Power Wide 
Area Network – LPWAN. A tecnologia escolhida foi LoRa 
que, além de possibilitar integrar medidores inteligentes à 
rede interna de monitoramento e controle, possibilita outras 
aplicações que podem compartilhar a mesma rede, como 
gestão de ativos, dentre outros. 
Como benefícios técnicos, foram mais 1000 medidores 
integrados à rede IoG, possibilitando leitura da memória de 
massa, acompanhamento do consumo, faturamento, corte 
e religamento remoto. Como benefícios financeiros, 
destacam-se a recuperação de energia, pois maus 
pagadores tendem a não atrasar devido a facilidade de 
corte remoto, além do combate à perdas comerciais. 
Diante dos resultados positivos, a expansão do projeto 
para sua validação em uma escala mais ampla e aplicação 
de técnicas de engenharia de produto sob o protótipo 
desenvolvido se faz necessário para sua aplicação 
comercial, atendendo requisitos técnicos e regulatórios 
observados no decorrer do projeto de desenvolvimento 
experimental. 

Entidade Executora: NEPEN 

Prazo de Execução: Inicio:05/2019 
39 meses 

Investimento: R$ 15.457.354,55 



 

 

Título do Projeto: Análise e quantificação das perdas harmônicas 
em sistemas de distribuição de energia elétrica através de 

medições para identificação e modelagem da tipologia 
harmônica das cargas e seu fator de potência real. 
Objetivos: Realização do cálculo correto das perdas técnicas da 

Distribuição, em cada segmento de perdas considerado e, 
principalmente, na quantificação da parcela de perdas 
técnicas legítimas erroneamente alocada na parcela de 
perdas não-técnicas. 
A aplicabilidade do projeto está relacionada com a 
possibilidade de transferência de uma parcela das perdas 
Não-Técnicas para a parcela de Perdas Técnicas nos 
próximos CRTPs das distribuidoras da Equatorial Energia. 
Os resultados do projeto serão utilizados para discussões 
no âmbito das próximas revisões do módulo 7 do 
PRODIST, de forma que todas as distribuidoras possam 
ser beneficiadas com o cálculo correto e justo das perdas 
técnicas legítimas, em todos os segmentos. As futuras 
campanhas de medição para efeito de revisão tarifária 
(levantamento das curvas de carga) poderão ser realizadas 
considerando-se também a tipologia harmônica, conforme 
metodologia a ser desenvolvida durante a execução do 
projeto. 

Descrição: As diversas distribuidoras brasileiras, realizam o cálculo 
das perdas técnicas considerando-se tão simplesmente as 
correntes fundamentais do sistema (em 60 Hz), ainda que 
a regulamentação vigente não apresente nenhuma 
restrição expressa quanto ao cálculo das perdas técnicas 
levando-se em consideração os valores eficazes 
verdadeiros das correntes e seus impactos específicos em 
cada elemento da rede elétrica. Diante do exposto, a 
presente proposta de projeto tem como objetivo quantificar, 
da forma mais precisa possível, a parcela de perdas 
técnicas atualmente embutidas na parcela de perdas não-
técnicas em decorrência de todos os efeitos associados à 
circulação das correntes harmônicas nas redes de 
distribuição de energia elétrica. 

Entidade Executora: UFU 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
36 meses 

Investimento: R$ 2.357.984,00 



 

 

 

  

 

 

Título do Projeto: Modelo baseado em blockchain para negociação 
de contratos inteligentes voltados para a geração compartilhada 

de energia com implementação de prova de conceito 
Objetivos: O projeto propõe desenhar, implementar e realizar uma 

prova de conceito baseada na tecnologia Blockchain, que 
viabilize a troca de excedentes de energia ou sua 
compensação na forma de contratos inteligentes entre 
membros de consórcios de geração compartilhada; 
evitando fraudes na comercialização. 

Descrição: O projeto se aplica ao mercado cativo, principalmente de 
consumidores residenciais e comerciais com capacidade 
de resposta da demanda e/ou excedente de geração. 
Aplica-se também no âmbito da distribuidora, pela 
possibilidade de identificar com rapidez aspectos da 
geração compartilhada pouco conhecidos, bem como 
comercialização peer-to-peer.  
A solução oferecerá serviços de agregação e flexibilização 
da geração compartilhada, podendo, futuramente, oferecer 
serviços para a rede através de seus clientes, beneficiando 
o setor elétrico em geral.. 
A implantação e validação de uma POC de rede peer-to-
peer, abrange análises de impactos técnicos e 
econômicos, cenários de aplicação e estratégias de 
replicação e futura regulamentação. 
Finalmente, destaca-se a aplicabilidade do piloto para a 
sociedade e para o setor elétrico, contribuindo para 
promover a adoção de fontes renováveis de energia, e ao 
implementar uma tecnologia inovadora no gerenciamento 
de um mercado até então inexistente no país. 

Entidade Executora: CERTI SAPIENTIA 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
27 meses 

Investimento: R$ 3.606.205,52 



 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Microgeração distribuída baseada em VE´s 
(veículos elétricos)  com sofc (solid oxide fuel cell) acopladas a 

tomadas de baixa tensão 
Objetivos: Aplicação do SOFC (SOLID OXIDE FUEL CELL) como 

microgeração distribuída integrada em VEÍCULOS 
ELÉTRICOS mediante um dispositivo inovador de recarga 
bidirecional e um inovador sistema computacional, 
permitido o carregamento da bateria G2V e a injeção da 
bateria para a rede elétrica V2G 

Descrição: Justifica-se o desenvolvimento do projeto proposto, que 
tem como foco o aproveitamento dos recursos naturais do 
nosso pais, ressaltando o enorme potencial do Brasil na 
produção de biocombustível, assim a enorme motivação do 
P&D é notar que os “VE´s em território brasileiro podem ser 
vistos por outro prisma: uma rota tecnológica e um novo 
setor econômico ainda não explorado, cuja liderança não 
está totalmente consolidada; um segmento que pode 
contribuir com o desenvolvimento do país em uma nova 
lógica de mobilidade”, com geração de riqueza para toda a 
sociedade e que simultaneamente aumenta a 
competitividade das indústrias e todos os setores 
produtivos. Combinar o etanol com a eletrificação seria 
atualmente o melhor caminho para internacionalizar o 
biocombustível e transformá-lo em uma commodity 
negociável em bolsas de mercadorias 

Entidade Executora: Instituto Mauá de Tecnologia, Daimon Engenharia, AVL 
South America 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
29 meses 

Investimento: R$ 11.382.280,00 



 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Transformação Digital – Aplicação de Técnicas de 
Inteligência Artificial no Serviço Digital de Ligação Nova 

Objetivos: Desenvolvimento de uma metodologia de relacionamento 
centradas na qualidade da experiência do usuário (UX), 
além da utilização de técnicas de machine learning com o 
propósito de remover barreiras de uso das tecnologias, 
através do uso da interface WhatsApp. 

Descrição: O motivador central para se buscar a solução proposta por 
este projeto é o próprio cliente, suas necessidades na 
relação com a concessionária e o uso efetivo do que lhe é 
entregue como serviço. Dessa forma, o produto final 
deverá contribuir para a experiência de uso do serviço, 
para a diminuição de falhas na captura de informações e a 
melhoria dos processos operacionais, refletida na redução 
do tempo de atendimento, de atendimento presencial ou 
pelo call center e de deslocamentos improcedentes. As 
etapas de relacionamento com o cliente serão 
redesenhadas, considerando sobretudo a experiência do 
usuário, em termos de suas necessidades quanto ao 
serviço e do seu perfil digital, almejando um equilíbrio 
ótimo dos fatores: acessibilidade, conveniência de uso e 
qualidade do serviço, tudo isso alinhado com a estratégia 
atual de disponibilizar todos os serviços digitais através da 
Assistente Virtual. 

Entidade Executora: FITEC 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
29 meses 

Investimento: R$ 5.124.179,06 



 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Gestão regulatória e administrativa baseada em 
automação cognitiva de processos 

Objetivos: Desenvolver Software (Plataforma de Gestão) e 
metodologia. 
Estabelecer Gestão regulatória de processos baseada em 
RCA. 

Descrição: Observando a gestão cotidiana das organizações que 
estão cada vez mais complexas, burocráticas e com alto 
volume de dados e informações se faz necessário a 
introdução de RPA e de RCA no dia a dia da organização, 
machine learning e inteligência artificial. Tudo isso 
objetivando a redução de custos, de desperdícios, maior 
agilidade, liberação de tempo das pessoas, assim 
direcionando-as para atividades por assim dizer mais 
nobres, validação do alto volume de dados principalmente 
aqueles que estão envolvidos em auditorias externas, e 
validação de dados de engenharia que necessitam ser 
enviados a órgãos reguladores. Do ponto de vista da 
aplicação o desenvolvimento de uma plataforma com RCA 
para apoiar o processo de gestão regulatória e 
administrativa para concessionárias do setor elétrico se faz 
necessário para estabelecer um maior controle e eficiência 
sobre os instrumentos regulatórios e administrativos, e 
seus reflexos dentro da operação de uma concessionária. 

Entidade Executora: Instituto Gnarus 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
28 meses 

Investimento: R$ 3.023.840,16 



 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Sistema Jurídico Inteligente para Análise e 
Predição de Resultados de Litígios e Sugestão de Tratativas 

(SiJurI) 
Objetivos: Desenvolvimento de metodologia baseada em inteligência 

computacional para  analisar e predizer resultados de 
litígios e possibilitar a interação com o consumidor com o 
objetivo de sugerir tratativas utilizando os canais de 
relacionamento com o cliente, notadamente através do Bot 
CLARA. 

Descrição: Aplicação das melhores estratégias para negociação de 
acordos ou resolução de conflitos legais relacionados a 
ações consumeristas, utilizando meios judiciais ou os 
canais de relacionamento das empresas. A solução 
proposta é estratégica, pois trata do grau de insatisfação 
dos clientes que tem impacto negativo sobre o faturamento 
da companhia. A metodologia proposta permitirá definir 
estratégias para a negociação e definição de estratégias 
para a atuação no processo. 
Espera-se um incremento no número de acordos, com 
redução dos custos operacionais associados a ações 
judiciais, incrementando a satisfação do cliente, prevenindo 
a postergação de solução de litígios, e melhorando a 
imagem das companhias. Além disso, espera-se também 
poderá ser aplicado para outros serviços públicos 
essenciais.. 

Entidade Executora: UFMA NCA 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
29 meses 

Investimento: R$ 2.902.558,40 



 

 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Desenvolvimento de Modelo Técnico, Comercial e 
Regulatório de Infraestrutura de Recarga de Veículos Elétricos, 
com Implantação Piloto na Viabilização de Frotas Elétricas para 

Serviços de Campo de Distribuidoras da EQUATORIAL 
Objetivos: Projeto de mobilidade elétrica inteligente com a realização 

de um conjunto de estudos, modelagem técnica e de 
negócios, desenvolvimento de software e interfaces de 
supervisão e operação, proposição de contribuições 
regulatórias e uma implantação piloto com veículos 
elétricos e sistemas de recarga. 

Descrição: O projeto prevê a implantação de um piloto em frotas de 
serviços de empresas de energia, mas os estudos, 
modelos desenvolvidos e softwares integrados servem 
para aplicação mais ampla, abrangendo outros tipos de 
frotas, ou mesmo a operação agregada de frotas com 
potencial de geração de novas receitas para 
EQUATORIAL. Nesse contexto, a abordagem dos 
aspectos regulatórios e de tarifação realizados no projeto 
são muito importantes para garantir a aplicação e 
escalabilidade dos resultados no projeto, com testes de 
funcionalidades executados inicialmente no aombiente do 
piloto. 

Entidade Executora: CERTI SAPIENTIA 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
33 meses 

Investimento: R$ 4.096.233,42 



 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Análise de Vegetação por Imagem via “Light 
Detection and Ranging” para Redução de sua Interação com a 

Rede 
Objetivos: O produto final inclui um método de captura e tratamento 

de imagens para criação de um Modelo Digital de 
Superfícies aplicado a vegetação no entorno das redes de 
BT/MT, capaz de identificar a espécie da vegetação, altura 
e distância em relação ao sistema elétrico. 

Descrição: O sistema proposto tem larga aplicabilidade para o setor de 
distribuição de energia elétrica, não havendo nenhum 
impedimento técnico ou regulatório para ser utilizado para 
o planejamento e manutenção de ativos de distribuição de 
qualquer empresa do setor. Sua funcionalidade e 
aplicabilidade serão avaliadas durante todo o decorrer do 
projeto, com a realização de um piloto que tornará possível 
avaliar os custos envolvidos e o tempo de realização das 
atividades propostas. Neste piloto, serão avaliados todos 
os cenários tecnológicos desenvolvidos, como, por 
exemplo, os de imagens de multi-câmeras RGB e/ou 
LIDAR (Light Detection and Ranging), aplicados nas 
diferentes condições de avaliação, ou seja, rural e urbano, 
realizados em extensões de rede que seja capaz de 
comprovar a eficácia do método. 

Entidade Executora: CENERGEL, DAIMON ENGENHARIA e BAOBÁ 
FLORESTAL 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
28 meses 

Investimento: R$ 2.617.510,90 



 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Sistema inteligente de planejamento, controle e 
otimização do processo de limpeza de isoladores utilizando 

análise de ofensores da rede elétrica 
Objetivos: Metodologia de otimização do processo de limpeza de 

isoladores, através da priorização dos isoladores a serem 
tratados a partir de métodos probabilísticos e IA, 
otimização de processo, considerando a priorização da 
limpeza, os recursos necessários, custos, confiabilidade e 
avaliação da eficácia 

Descrição: Existem diversos fatores que comprometem a 
confiabilidade do sistema de energia, entre eles estão as 
contaminações geradas pelo meio ambiente nas cadeias 
de isoladores, provocando a perda da capacidade 
dielétrica, acarretando a interrupção do sistema de 
transmissão de energia elétrica. Essas contaminações 
podem ser por diferentes poluentes, com características 
urbana ou litorânea, deste modo uma das alternativas é 
lavar os isoladores. O processo de lavagem, assim como a 
frequência, deve ser feito de acordo com o tipo de poluente 
que ficam depositados no isolador, com isso se torna 
necessário observar os poluentes existes na região e a 
quantidade depositada sob os isoladores, possibilitando a 
criação de metodologias preditivas de planejamento da 
lavagem baseada através da observação do ambiente e 
outras medidas, como corrente de fuga 

Entidade Executora: FITEC 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
28 meses 

Investimento: R$ 6.261.805,00 



 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Desenvolvimento de Torre de Emergência Móvel 
tracionada utilizando mecanismos hidráulicos. 

Objetivos: Equipamento móvel tracionado com a utilização de 
mecanismos hidráulicos, capaz de substituir uma torre de 
transmissão sinistrada no sistema elétrico de potência nas 
tensões de 69 ou 138 kV respeitando as características de 
projeto. 

Descrição: As linhas de transmissão possuem papel fundamental no 
transporte de energia elétrica, fazendo a conexão entre as 
fontes de geração e distribuição de energia, sendo assim 
possível a sua disponibilização aos clientes finais. Ao se 
analisar falhas em postes de distribuição, os impactos 
podem atingir desde algumas quadras de um bairro até 
grandes regiões de uma cidade. Ao se considerar linhas de 
transmissão este impacto passa ser maximizado, onde um 
desligamento, pode envolver uma cidade inteira e até 
mesmo regiões de um estado. Um exemplo das dimensões 
deste impacto para a concessionária de energia, é que 
uma falha que cause a interrupção do fornecimento de 
energia na LT-Santa Maria do Pará - Mãe do Rio, supondo 
que dure aproximadamente 8 h, as compensações podem 
chegar a aproximadamente R$ 1.402.611,21. Com base 
neste exemplo comprova-se a necessidade do 
desenvolvimento de um sistema capaz de reduzir o tempo 
para o reestabelecimento do fornecimento de energia. 

Entidade Executora: LACTEC 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
30 meses 

Investimento: R$ 3.970.601,92 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título do Projeto: Ecossistema UX (User eXperience), integrando 
smart metering com entrega virtual de fatura, serviços da 

concessionária, aparelhos mobile e linha branca, com função 
resposta à demanda 

Objetivos: Solução composta por dispositivos módulo UX, um a ser 
conectado na porta do medidor residencial, outro para 
instalação em equipamentos da linha branca, e um terceiro 
para função resposta à demanda, aplicativo para instalação 
no celular do consumidor e software para envio de dados 
para o módulo UX. 

Descrição: Diante disso, a solução proposta neste projeto tem como 
uma das principais vertentes de aplicabilidade, a melhora 
da relação e experiência da Equatorial com o cliente, 
através do estabelecimento de um canal de comunicação 
que permitirá a entrega de fatura virtual (eliminando o 
acúmulo de valores em função de leituras para faturamento 
no mínimo trimestrais), troca de informações relevantes 
como previsão da conta, perfil de consumo, mensagens 
prévias sobre paradas para manutenção, entre outras 
informações, incluindo o controle de carga no conceito 
resposta à demanda. 

Entidade Executora: SGRIDD & USP 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
30 meses 

Investimento: R$ 2.312.355,56 



 

 

 

Título do Projeto: Metodologia baseada em processamento de 
linguagem natural e inteligência artificial para crítica e 

orientação de clientes na aquisição para interpretação de 
imagem visando a leitura do consumo de energia elétrica 

(Sistema de Leitura através da assistente virtual Clara - SiLaC) 
Objetivos: Metodologia computacional baseada em processamento de 

linguagem natural e inteligência artificial, que permita que o 
cliente envie a imagem do medidor de energia elétrica e 
receba de volta a sua medida de consumo. 

Descrição: Na busca pela eficiência e satisfação dos clientes, a 
utilização de assistentes digitais baseados em Bots 
(programa de computador projetado para simular 
conversas humanas), pode ser um eficiente canal para 
permitir ao cliente uma interação natural e confortável para 
informar à companhia a leitura do medidor e permitir o 
faturamento do consumo. 
Vantagens esperadas: 

 Redução dos custos operacional e de faturamento 

 Redução de reclamações de consumidores 

 Minimização de erros e fraude do leiturista 

 Melhora na segurança de funcionários e 
consumidores 

 Diminuição de perdas não técnicas (comerciais) e 
de processos judiciais por faturamento indevido 

 Melhora o índice de satisfação de qualidade 
percebida (ISQP) 

·       Cliente 

 Informação de faturamento e de fatura através da 
"Clara"  

 Horários de leitura flexíveis, eliminando atrasos no 
faturamento 

 o  Redução de erros e desconfiança de faturamento 
Entidade Executora: UFMA NCA 

Prazo de Execução: Inicio:11/2019 
31 meses 

Investimento: R$ 2.382.192,40 


