
Cases Mobilidade 
Elétrica



Mobilidade Elétrica

1. Eletroposto para Carga Rápida de Veículos Elétricos | Cliente: Copel

2. Eletroposto: Ponto de Recarga para Veículos Elétricos – Smart Grid | Cliente: Light

3. Conexão Sustentável de Mobilidade Elétrica Inter UHEs | Cliente: CTG Brasil

4. Caminhão Elétrico com Cesto Aéreo Eletro-hidráulico para Manutenção de Redes 
de Distribuição | Cliente: Neoenergia

5. Posto do Futuro para Mobilidade Elétrica | Cliente: Copel

6. Sistema Virtual de Bilhetagem a Analítico para Comportamento do Consumidor / 
Prosumidor | Cliente: Copel

7. Desenvolvimento de Sistema Nacional de Recarga Rápida de Bicicletas e Veículos 
Elétricos para Aplicações V2G (Vehicle to Grid) | Clientes: Grupo Equatorial e Global 
Participações

Índice de cases – clique na linha do case 
escolhido para ser direcionado ao slide



Eletroposto para Carga 
Rápida de Veículos Elétricos

Cliente: Copel



Desenvolvimento de conversores de potência e 
soluções de monitoramento remoto para posto 
para carga rápida de veículos elétricos ou híbridos. 
O projeto prevê a instalação de oito eletropostos ao 
longo de 700km  da BR-277, entre Paranaguá e Foz 
do Iguaçu. Cada eletroposto tem 50kVA de potência 
e três tipos de conectores, que atendem os padrões 
disponíveis no Brasil.

Benefícios: Domínio e adequação da tecnologia à 
realidade nacional; estímulo à expansão da frota 
de veículos elétricos; redução das emissões de 
poluentes

Eletroposto para Carga 
Rápida de Veículos Elétricos



Eletroposto: Ponto de Recarga 
para Veículos Elétricos –
Smart Grid

Cliente: Light



Desenvolvimento de medidor eletrônico de 
consumo de energia e controle de usuários, a 
partir de tecnologia RFID. A comunicação é 
feita por meio de uma rede em malha sem fio 
integrada a outros dispositivos desenvolvidos.

Benefício: Estimular o desenvolvimento de 
tecnologias e soluções nacionais para a área de 
smart grid e mobilidade elétrica.

Eletroposto: Ponto de Recarga 
para Veículos Elétricos –
Smart Grid



Conexão Sustentável de 
Mobilidade Elétrica Inter
UHEs

Cliente: CTG Brasil



Desenvolvimento de medidor eletrônico de 
consumo de energia e controle de usuários, a 
partir de tecnologia RFID. A comunicação é 
feita por meio de uma rede em malha sem fio 
integrada a outros dispositivos desenvolvidos.

Benefício: Estimular o desenvolvimento de 
tecnologias e soluções nacionais para a área de 
smart grid e mobilidade elétrica.

Conexão Sustentável de 
Mobilidade Elétrica Inter UHEs



Caminhão Elétrico com Cesto Aéreo 
Eletro-hidráulico para Manutenção 
de Redes de Distribuição

Cliente: Neoenergia



O veículo contará com conjunto inteligente para o 
gerenciamento da recarga e um sistema seguro e 
eficiente que permita o recarregamento na própria 
rede de distribuição da concessionária. Também será 
estudado o uso do caminhão elétrico como fornecedor 
de energia para o atendimento de cargas críticas, em 
situações de interrupção do fornecimento, no conceito 
vehicle-to-grid.

Benefícios: Estudar e estimular o uso de novas 
tecnologias de mobilidade elétrica, aderentes aos 
negócios das concessionárias; oferecer subsídios para 
fabricação nacional. 

Caminhão Elétrico com Cesto Aéreo 
Eletro-hidráulico para Manutenção de 
Redes de Distribuição

Projeto de Caminhão Elétrico com Cesto Aéreo



Posto do Futuro para 
Mobilidade Elétrica

Cliente: Copel



O objetivo desse projeto é implantar um modelo de 
eletrocentro, que concentre pontos de recarga de potência 
variada e com capacidade de carregar desde veículos elétricos 
de pequeno porte até caminhões e ônibus elétricos. O 
controle de demanda de potência ou limitações de potência 
para carga também serão alvo do projeto. A ideia é que a partir 
do controle automatizado, os pontos de carregamento possam 
ser ajustados para operar com as potências reduzidas, nos 
períodos de pico de consumo, ou nem operar para não haver 
risco de sobrecargas e desligamentos. 

Benefícios: Desenvolver  tecnologia nacional para recarga de 
veículos elétricos; criar oportunidades de novos modelos de 
negócio para as distribuidoras; incentivar a expansão da 
mobilidade elétrica.

Posto do Futuro para 
Mobilidade Elétrica



Sistema Virtual de Bilhetagem 
e Analítico para Comportamento 
do Consumidor/Prosumidor

Cliente: Copel



Está sendo desenvolvido um aplicativo, que permita 
acompanhar e orientar o consumidor/prosumidor em 
relação à melhor forma de utilização de estações de 
carregamento de veículos elétricos. A proposta é que o 
sistema virtual de bilhetagem opere com sistemas de 
pagamento distintos e gere informações para clientes, 
operadores, entes públicos e concessionárias de energia, 
que auxiliem, por exemplo, na localização dos 
eletropostos ou na gestão das estações de carregamento.

Benefícios:  Desenvolver tecnologia nacional para 
conectar meios de pagamento em estações de recarga; 
propor novas  possibilidades de prestação de serviços 
para a concessionária, relacionados à mobilidade elétrica.

Sistema Virtual de Bilhetagem 
e Analítico para Comportamento do 
Consumidor/Prosumidor



Desenvolvimento  de Sistema Nacional 
de Recarga Rápida de Bicicletas e 
Veículos Elétricos para Aplicações 
V2G (Vehicle to Grid)

Cliente: Grupo Equatorial e pela Global Participações



Essa é uma das pesquisas da chamada estratégica nº 22 da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para soluções em mobilidade elétrica eficiente nas 
quais o Lactec participa como parceiro tecnológico. O projeto é financiado por 
um consórcio de empresas de energia, representadas pelo Grupo Equatorial e 
pela Global Participações, e executado em parceria pelo Lactec, Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Nexsolar e Nastek.

Além do desenvolvimento da tecnologia de recarga, estão sendo realizados 
estudos de caracterização do impacto na rede de distribuição das 
concessionárias com a inserção da tecnologia V2G e a comparação com a 
tecnologia atual de estação de recarga.

A solução inovadora envolve, ainda, o desenvolvimento de uma plataforma 
computacional capaz de fazer a gestão a distância da estação de carregamento 
e um algoritmo para otimização do fluxo de energia para proporcionar o menor 
custo de recarga, além de benefícios de controle de tensão e redução de pico 
de demanda.

- Fase da Cadeia: Cabeça de serie – CS.

- Tipologia(s) do Estudo: Modelos de negócio | Equipamento | Sistemas | 
Infraestruturas para suporte ao desenvolvimento ou à operação dos veículos 
elétricos ou híbridos.

Desenvolvimento  de Sistema Nacional de 
Recarga Rápida de Bicicletas e Veículos 
Elétricos para Aplicações V2G (Vehicle to Grid)


