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O Lactec é um dos maiores 
centros privados de tecnologia 
do país.

Somos referência em soluções inovadoras para 
o segundo setor, como empresas, indústrias e 
concessionárias de energia.
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Somos pioneiros em pesquisas voltadas ao tema de smart 
grid no país, tendo realizado seus primeiros ainda no início dos anos 2000.
São anos de estudos e desenvolvimentos com ênfase em 
elétrica e eletrônica, com foco em cinco grandes áreas:
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Smart MeteringSmart Metering

Desenvolvimento de medidores eletrônicos de energia elétrica com 

funções inteligentes como corte e religamento remoto de cargas, 

telemedição com levantamento de dados e interação direta com 

consumidores, possibilitando a verificação do consumo em tempo real.

Integramos projetos de Smart Metering com sistemas de comunicação 

PLC, rede Mesh, rede de telefonia celular, dentre outros.

Desenvolvemos soluções AMI (Advanced Metering Infrastructure), o 

que inclui toda a comunicação até a concessionária, os bancos de dados 

e softwares para gestão da medição.



Smart MeteringSmart Metering
Medidor de Energia Inteligente

No contexto das redes inteligentes, o 

medidor desenvolvido para a Light conta 

com um mostrador digital que informa 

o consumo de energia em tempo 

real, além da tarifa que está sendo 

cobrada no momento, permitindo o uso 

mais consciente da energia elétrica.
Contratante



Município de
Ipiranga
927 km2

100%
Com Smart Grid !

Projeto P&D COPEL/LACTEC:
“Funções de Cidade Inteligente
Sobre uma REDE de Smart Grid”
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Atuamos em diversos projetos na área de Geração Distribuída, 

o que inclui sistemas de conexão, supervisão e proteção de 

geradores como painéis solares e mini aerogeradores. 

Desenvolvimento de estudos de versões compactas de redes 

de proteção para conexão de Geração Distribuída à rede de BT 

e equipamentos de monitoramento da qualidade da energia 

elétrica para aplicação nesta área.

GeraGeraçção Distribuão Distribuíídada



GeraGeraçção Distribuão Distribuíídada
Suprimento de energia elétrica a 
sistemas isolados no Pantanal

Com o objetivo de universalizar o acesso à energia 

elétrica em comunidades isoladas da região do 

Pantanal sul-mato-grossense,  foram estudadas 

alternativas de fornecimento de energia, 

respeitando as especificidades e restrições 

logísticas e de proteção ambiental da região, 

permitindo à concessionária estruturar seu plano 

de atendimento.

Até o mês de abril de 2022, o Projeto Ilumina 

Pantanal vai levar energia elétrica por meio de 

placas solares a 2090 famílias moradoras na região 

Contratante

Premiado na categoria: Projeto Internacional Solar e/ou 
Armazenamento do Ano pela Solar & Storage UK



GeraGeraçção Distribuão Distribuíídada
Armazenamento de Energia

Parceiros

Instalação de dois conjuntos de armazenamento 

de energia com potência de 580kW conectados a 

fontes fotovoltaicas com o objetivo de otimizar o 

despacho e reduzir a dependência de 

termelétricas a óleo diesel, até então a principal 

fonte de geração do arquipélago.

As estimativas iniciais são de economia de mais de 

R$ 600 mil em consumo do combustível e redução 

de 700 toneladas de CO2 emitidas por ano.

Contratante



Desenvolvemos projetos de sistemas de unidades remotas 

para automação de subestações e equipamentos de rede além 

de  algoritmos para reconfiguração automática (self-healing) e 

corte seletivo de cargas (load curtailment).

Atuamos na área de DSM (Demand Side Management) para 

atuação na curva de carga de alimentadores.

Desenvolvemos metodologias para melhor aproveitamento de 

equipamentos de automação de redes visando maximizar o 

seu potencial frente às faltas de energia. 

AutomaAutomaçção de Redesão de Redes



AutomaAutomaçção de Redesão de Redes
IA no Setor Elétrico

OBJETIVO:OBJETIVO:
Implementar sistema autônomo de visão computacional com 

reconhecimento automático de padrões de imagem para 

determinar automaticamente, de forma não invasiva, se uma 

chave está realmente aberta ou fechada!

DESAFIOS PARA O RECONHECIMENTO DESAFIOS PARA O RECONHECIMENTO 
AUTOMAUTOMÁÁTICO DE IMAGENS:TICO DE IMAGENS:
•Variações de iluminação durante o dia;

•Condições climáticas (chuva, neblina);

•Chaves sem cor predominante e com difícil caracterização;

•Necessidade de captura de milhares e milhares de imagens para 

o “aprendizado de Máquina”.

Imagens iniciaisImagens iniciais Aprendizado de 
Máquina

Aprendizado de 
Máquina

Imagem de
entrada

Imagem de
entrada

Rotulagem e 
cadastro

Rotulagem e 
cadastro

Modelos
computacionais

Modelos
computacionais ReconhecimentoReconhecimento



O Lactec dispõe de um Laboratório de Baterias onde 

trabalham pesquisadores especialistas em mobilidade elétrica 

que realizam trabalhos de consultoria para projetos em todo 

Brasil. 

Desenvolvemos versões de eletropostos para conexão de VE’s 

à rede elétrica com solução de faturamento da energia por 

cartão smart card. 

Atuamos também em construção de eletrovias e estudos do 

impacto da conexão dos veículos elétricos na rede elétrica.

Mobilidade ElMobilidade Eléétricatrica



Mobilidade ElMobilidade Eléétricatrica
Projeto Eletrovia

+ de 700km
cobertos em rodovia
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cobertos em rodovia
12 eletropostos

habilitados
12 eletropostos12 eletropostos

habilitados
9,2 kWh

de média de recarga
9,2 kWh9,2 kWh

de média de recarga
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Uma das bases das redes inteligentes depende de um robusto 

sistema de comunicação que possibilite o envio dos dados da 

rede obedecendo a diferentes requisitos de velocidade e 

confiabilidade.

O Lactec realiza projetos utilizando diversas tecnologias como 

PLC (comunicação pela rede elétrica), Rede Mesh, LoRa, 

Ethernet, Bluetooth e rede de telefonia celular (GPRS, 3G).

TelecomunicaTelecomunicaççõesões



TelecomunicaTelecomunicaççõesões
Sensor Inteligente

Contratante

Parceiro Industrial

Sistema de monitoramento em tempo real da rede 

de distribuição de energia baseado em tecnologias 

de supercapacitores, painel fotovoltaico e 

comunicação remota. Com sensores de medição 

trifásica, monitora níveis de corrente e de 

desequilíbrio de correntes entre as fases e 

comunica-se diretamente com o centro de controle 

da concessionária, informando anormalidades com 

dados de localização da falta e em tempo real.

VENCEDOR DO PRÊMIO
Inovação em Smart Grids 
do 14º Latin American Utility Week Awards



O LACTEC, ao longo destes 62 anos, criou uma estrutura sinérgica. 

Sua estrutura de P&D dá vida à esboços promissoras que, de forma 

natural, são absorvidos e distribuídos ao mercado pela sua equipe de 

Serviços Tecnológicos, tendo o suporte de uma vasta capacidade de 

análises Laboratoriais que permitem maior confiabilidade e segurança 

em nossas entregas.

Junto a isto lançamos em 2021 a iniciativa G04 que tem como premissa 

impulsionar negócios e soluções em um formato de atuação mais ágil e 

moderno.
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Siga-nos em nossas redes sociais

www.lactec.org.br

Alexandre Caliari
Gerente Comercial
alexandre.caliari@lactec.org.br
41 99273-3076


