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IMPORTANTE

 
 

Os pesquisadores dos Institutos Lactec e o parceiro industrial
Romagnole enfrentaram o desafio de apresentar à Coelba uma 
solução para distribuição de energia com o desenvolvimen-
to de Transformadores Inteligentes, com sistema de 
monitoramento em tempo real.

O desafio

Desenvolvimento de um 
Transformador Inteligente

>

Para mais informações a respeito deste projeto, entre em contato com comercial@lactec.org.br 

P&D
Projeto de

    Pesquisadores dos Institutos Lactec e o parceiro industrial Romagnole, 
com incentivo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), são 
responsáveis pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de um 
transformador de distribuição inteligente, para a concessionária Coelba. 
    O projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de 
transformador para a rede de distribuição de energia elétrica, capaz de 
automatizar processos e contemplar funcionalidades, tais como:

  O desafio do projeto foi desenvolver um Transformador Inteligente, 
mantendo seu custo final de produção de acordo com a realidade do 
mercado e integrando todas suas funcionalidades dentro de três 
conceitos:

Smartgrid: Comunicação, Modularidade e Expansões;

Regulamentação: Módulo 8 do Prodist; 

Transformador Autoprotegido.

Falta de energia;

Interrupção e religamento da baixa tensão (manual ou automático).

Supervisão e medição de baixa tensão do transformador (tensão e 
corrente);

Medição de temperatura ambiente e sinalização de superaquecimento;

Proteção de sobrecarga e de sobrecorrente;

Registro da curva de carregamento e perda de vida do transformador;

Integralização dos valores eficazes das tensões em regime permanen-
te e transitório;

Comunicação remota – via GPRS (incluindo protocolo DNP3.0) e 
bluetooth;

  O desenvolvimento possibilita à Coelba dar um passo importante na 
automação e o monitoramento em tempo real da rede de baixa tensão, de 
acordo com os novos conceitos de integração de Redes de Distribuição 
Inteligente. 
  A utilização do transformador inteligente auxilia na configuração e 
gerenciamento do sistema de distribuição, visando reduzir falhas e 
interrupções, aproximando a concessionária do consumidor final.

Protótipo de um Transformador Inteligente

<



O que era necessário fazer
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Resultados <

Transformador Inteligente instalado na rede de distribuição da Coelba

Estabelecer as características técnicas desejáveis do Transformador Inteligente, levando em consideração as necessidades da concessionária, 
especialmente no que tange a: concepção de redes inteligentes, automação de redes de distribuição, proteção de sobrecorrente instantânea (curto-
-circuito) e temporizada (sobrecarga), registro de eventos, comunicação de curta e longa distância e religamento automático de um transformador 
autoprotegido.

Desenvolver os componentes do transformador e estudar os dispositivos para seu religamento automático.

Desenvolver os circuitos de comunicação de curta e longa distância, onde os registros armazenados em uma memória não-volátil são transmitidos 
por meio de um protocolo de comunicação proprietário, desenvolvido pelos Institutos Lactec.

Implementar o protocolo de comunicação de longa distância DNP3.0, com a capacidade de transmitir os eventos registrados diretamente para a 
rede de automação da Coelba.

 O desempenho obtido no primeiro protótipo avaliado em campo foi 
plenamente satisfatório, tanto do ponto de vista de ensaios em labora-
tório, quanto de ensaios em campo. O Transformador Inteligente 
permite a supervisão das redes de média e baixa tensão, com proteção 
adequada e religamento automático. 

Coordenadores: André Eugênio Lazzaretti e Ricardo Costa Scholz

Realizar estudos referentes ao modelo térmico do transformador de distribuição e a estimativa da perda de vida do equipamento em situações de 
superaquecimento.

Iniciar a montagem, junto com a parceira Romagnole, do protótipo para avaliação em laboratório e em campo e validar o modelo.

Fabricar um lote de protótipos para instalação na rede de distribuição da Coelba.

Oito protótipos operacionais instalados na rede de distribuição da 
Coelba, com comunicação integrada no COD e visualização web, 
incluindo todas as funcionalidades especificadas;

Análise detalhada da rede onde os transformadores foram instalados, 
bem como o acompanhamento da vida útil desses equipamentos.

Expansão futura para identificação de fases, desbalanceamento, 
concentrador de medidores de energia, uso de técnicas de SmartGrid, 
entre outras;

Para mais informações a respeito deste projeto, entre em contato com 
comercial@lactec.org.br 

Controle eletrônico do transformador inteligente


