
Sistemas Elétricos

Usinas Hidrelétricas (UHE, PCH e CGH);
Usinas Termelétricas (incluindo biomassa e biogás);
Usinas Eólicas;
Usinas Solares Fotovoltaicas.

Mercado e Planejamento Estratégico

Previsão de mercado e de carga no curto, médio e longo prazo;
Leilões de energia elétrica;
Regulação do serviço;
Preço e tarifas de energia elétrica.

Entre as principais técnicas e práticas estão o uso de modelos estatísticos, otimização matemática, inteligência 
computacional e desenvolvimento de softwares e sistemas.

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

O Lactec dedicam-se à melhoria da operação do sistema elétrico, ao planejamento de sua expansão e à análise de sua 
viabilidade e riscos por meio de projetos de P&D e consultoria técnica, tanto para pequenos como grandes empreendimentos.

Os pesquisadores do Lactec também auxiliam seus clientes – concessionárias de energia e indústrias – no desenvolvimento 
de modelos, metodologias e ferramentas computacionais para gestão do setor elétrico, oferecendo subsídios para a tomada de 
decisão:



www.lactec.org.br

Para mais informações, entre em contato conosco: comercial@lactec.org.br 

Projetos para planejamento e operação
do setor elétrico brasileiro. 

Eficiência Energética
Na distribuição de energia, a aplicação compulsória de recursos em projetos de 
P&D voltados à eficiência energética traz uma série de benefícios às 
concessionárias e aos consumidores como: 

Diminuição de perdas comerciais e técnicas; 
Melhoria de equipamentos; 
Economia a partir da troca de lâmpadas e eletrodomésticos por versões mais 
eficientes. 

Além da distribuição de energia, é possível pensar em soluções inovadoras com foco em geração e transmissão, pouco exploradas 
pelo setor.  

Gestão energética por indicadores e metodologias para mensuração de resultados de ações de eficiência energética;

Avaliação de sistemas de iluminação, conforto térmico e motores elétricos.

Também atende serviços tecnológicos contemplando pré-diagnósticos e diagnósticos energéticos, projeto e implementação de 
sistemas eficientes de iluminação pública, coordenação de programas de eficiência energética para concessionárias de energia e 
serviços de medição e verificação (M&V). 

Qualidade de Energia Elétrica
Desenvolver o setor elétrico de forma consistente envolve – além de pesquisas em eficiência, mercado e planejamento energético – a 
necessidade de se discutir a qualidade da energia. É por isso, que projetos de P&D também são desenvolvidos em temas como:

Análise de impactos na rede de distribuição e transmissão tanto em regime permanente quanto transitório;

Adequação desses sistemas às regulamentações vigentes; Acesso à rede básica;

Proposição de melhorias;  

Análise de seu impacto nas redes de distribuição.

A experiência adquirida ao longo das décadas por nossos pesquisadores também permite a prestação de serviços de consultoria em 
qualidade de energia elétrica, tais como:

Estudo e análise transitória no software Alternative Transient Program (ATP) para conexão de cargas e fontes ao Sistema Interligado 
Nacional;
Projeto e especificação de soluções para distúrbios de qualidade de energia elétrica;
Modelagem de sistemas e equipamentos elétricos em diversas plataformas computacionais.

Estudos de qualidade de energia para parques eólicos, usinas de biomassa e sistemas fotovoltaicos para:

O Lactec está apto a atender seus clientes nesses variados projetos de eficiência energética, com destaque para as pesquisas da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), reguladora da energia no Brasil.


