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IMPORTANTE

Projeto vencedor do prêmio Latin American 
Utility Awards na categoria 'Smart Grids'

 

Sensores inteligentes que monitoram linhas 
de distribuição já são comercializados

>

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

P&D
Projeto de

Evolução

Fo
to

: 
Le

an
dr

o 
Ta

qu
es

Cabeça de série do sensor instalado 
em linha aérea

Comercialização do sensor inteligente

Trabalhos conduzidos por pesquisadores do 
Lactec levaram ao desenvolvimento e à 
produção de um equipamento, com viabilidade 
industrial, para localizar faltas e registrar eventos 
em linhas aéreas até 35kV. Trata-se de um 
conjunto de sensores de medição trifásica em 
média tensão com comunicação sem fio, 
medindo níveis de corrente e de desequilíbrio de 
correntes entre as fases, eventos de faltas 
transitórias e permanentes, queda e retorno de 
energia, registro de surtos e inversão do fluxo de 
corrente. Os sensores possuem alimentação 
autônoma, por meio de painéis solares flexíveis 
e baterias recarregáveis. Eles comunicam-se 
com uma Remota via rádio, que realiza a integra-
lização das informações trifásicas e o envio ao 
Centro de Operação da Distribuição da Conces-
sionária (COD), utilizando protocolo DNP3. 
Após o desenvolvimento da solução técnica, os 
pesquisadores buscaram possíveis parceiros 
industriais que pudessem viabilizar a fabricação 
da solução como produto. A Tecsys foi a empre-
sa escolhida pela Coelba para a produção dos 
lotes do cabeça de série e pioneiro para 
assumir a comercialização do produto.

Os sensores inteligentes operam como um 
sistema de equipamentos de campo que 
monitora em tempo real o estado das linhas de
distribuição da rede de energia elétrica. É uma 
ferramenta de apoio de grande valor na operação
da distribuição para a realização de diagnósticos 
precisos.

A pesquisa envolveu três fases. A primeira foi 
o desenvolvimento experimental que resultou 
em um protótipo. Em seguida, já com o apoio da 
indústria, passou-se para a fase do cabeça de 
série e do lote pioneiro do equipamento. Nessas 
fases foram consolidadas e testadas melhorias 
nos circuitos eletrônicos, em detalhes mecâni-
cos e processos industriais.

A arquitetura do sistema permaneceu inaltera-
da. O invólucro dos sensores evoluiu com 
melhorias de diminuição de peso e tamanho, 
redução nos custos de produção e melhoria da 
ergonomia de instalação e desinstalação.
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Proposta de inovação

Resultados
Algumas das características evolutivas do sistema de Senso-
res Inteligentes na fase de cabeça de série em relação à etapa
anterior: novo invólucro de sensor; alimentação por fonte
solar; implementação de algoritmo para cálculo do desequilí-
brio de correntes; melhoria da concepção da caixa da Remota;
desenvolvimento do parceiro industrial e todas as suas impli-
cações positivas.
Aplicação de um painel solar flexível em conjunto com uma
bateria comercial recarregável de íons de lítio e circuito de
controle. A autonomia do sensor com ausência total de luz
solar é de mais de uma semana. O cálculo do desequilíbrio de
correntes entre as fases, não havendo uma ligação física entre
os sensores, é feito por um procedimento em hardware e em
software, cuja aplicação é objeto de depósito de patente.
Desenvolvimento de uma caixa de Remota com robustez e
funcionalidades que agregaram valor ao conjunto.
O estudo deixa um legado e tem sido visto como referência no
que se refere à evolução tecnológica e de qualidade, à transfe-
rência de material de projeto para um parceiro industrial, com
consequente contribuição à indústria nacional e à capacitação
de pessoal.

Conjunto de sensores instalados em linhas da Coelba

Medição da corrente de desequilíbrio (neutro),
feita a partir do sincronismo via rádio entre os sensores

Instalação simples e sem a interrupção do
fornecimento de energia

Apoio valioso para diagnósticos imediatos
e precisos na operação de distribuição

Detecção e localização de faltas na rede de
distribuição de energia elétrica

Informação de eventos em tempo real

Melhoria nos índices de qualidade de energia e de serviço

Desenvolvimento de produto com transferência
de tecnologia para a indústria

Medição de corrente entre 1A e 4kA.

Após a instalação do lote pioneiro pela concessionária 
Coelba, o produto foi inserido no mercado e a empresa já 
recebe royalties com a comercialização.Para mais informações a respeito deste projeto, 

entre em contato com ped@lactec.org.br

Uma premissa estabelecida pelo projeto era de que o sensor tivesse sua 
alimentação autossustentável. Para isso, deveria apresentar ultrabaixo consu-
mo. O consumo prático obtido para o sensor em operação foi de 14mW.

Os pesquisadores do Lactec buscaram no mercado internacional um painel 
solar comercial com características elétricas e dimensões para atender à 
aplicação do Sensor Inteligente, sendo necessária alguma modificação do 
circuito da fonte de alimentação do sensor.

Foram produzidos trinta conjuntos de Sensores-Remota, com os devidos 
códigos de identificação e rastreamento. A empresa Tecsys recebeu todas as 
informações necessárias para a produção industrial dos elementos e acompa-
nhou as instalações e os testes de campo na Bahia.

Para este lote, os pesquisadores do Lactec acompanharam e participaram 
em fábrica do desenvolvimento dos processos de levantamento de listas de 
materiais, compras, desenvolvimento de fornecedores, da máquina pick and 
place e do forno de solda de refluxo e treinamento de pessoal de montagem e 
de garantia da qualidade.


