
Sistemas Elétricos

Tecnologias e Inteligência 
para Manutenção de Redes 

A área de Sistemas Elétricos do Lactec realiza projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I), consultoria e presta serviços tecnológicos. 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 Brasil possui uma extensa rede de transmissão e distribuição de energia elétrica, o que torna imprescindível a existência de 
tecnologias e inteligências que atendam as características ambientais de cada região do país.

O domínio que o Lactec possui nas engenharias elétrica, química, mecânica e de materiais possibilita um estudo aprofundado 
sobre as possibilidades de inovação e melhoria dessas redes, além de considerar a sua manutenção sem a necessidade de 
desligamento das linhas. Essa técnica, chamada de linha viva, tem se tornado uma ferramenta indispensável para as conces-
sionárias e empreiteiras que atuam no Brasil, em função das exigências estabelecidas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) para os índices de continuidade e de frequência.

A área de Sistemas Elétricos do Lactec produz conhecimentos inéditos no setor, obtendo avanços em técnicas, metodologias, 
procedimentos e ferramentas em atendimento a essas demandas.



www.lactec.org.br

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

Técnicas, metodologias, procedimentos 
e ferramentas para a manutenção de redes.

Novas metodologias, ferramentas e equipamentos para manutenção, automação e proteção de 
redes, em:

Baixa tensão;

Em pesquisa e desenvolvimento, o Lactec estuda:

Estudos e desenvolvimento de materiais isolantes e de técnicas de ensaios para: 

Equipamento de proteção individual (EPI);

Automação de equipamentos para proteção, supervisão e monitoramento das redes em tempo 
real;
Proteção de equipamentos contra distúrbios causados por manobras, curto-circuito, falha de 
equipamentos e transitórios eletromagnéticos, incluindo resultados de descargas atmosféricas;
Estudos e desenvolvimento de sensores, inspeção instrumentalizada de redes e equipamentos 
robóticos;
Classificação e localização de faltas em redes de distribuição e sistemas de aquisição de 
grandezas elétricas para dispositivos de proteção (relés digitais).

Sensor de detecção 
de falhas para linhas aéreas

Nossos pesquisadores, com títulos de mestrado e doutorado,
estão preparados para transpor barreiras que exigem uma equipe 
experiente e capacitada. A consultoria prestada por eles na área de 
tecnologias e inteligência para manutenção de redes engloba: 

Proteção de sistemas elétricos com coordenação de isolamento; 

Estudos de seletividade e coordenação e simulações digitais de 
sistemas de proteção;

Desenvolvimentos de materiais, ferramentas e equipamentos 
aplicados à manutenção de redes;

Desenvolvimento de novos ensaios aplicados a novas ferramentas e 
equipamentos para manutenção de redes de distribuição.

Técnica de manutenção em 
linha viva

Alta tensão;

Linhas vivas.

Média tensão;

Equipamento de proteção coletiva (EPC);

Equipamentos e ferramentas em geral.


