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OPORTUNIDADE DE P&D 

Prospecção de Novos Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento 
 
A empresa Versattus Gestão de Projetos e Energia foi contratada pela TAESA - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA 
ELÉTRICA S.A, para fazer a Prospecção de Novos Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, para o ano de 2010. 
 
Acessem o site www.taesa.com.br, cliquem em Captação de Novos Projetos de P&D, encontrarão 3 arquivos  

• Processo de capatação,  
• Instruções P&D,  
• Formulário Proposta de P&D 2010.  

 
As propostas deverão ser enviadas em 2 formulários para os emails, contato@versattus.com.br  e p&d@taesa.com.br . 
 
O prazo final de recebimento encerrará no dia 07/05/2010. 

 



 

LINHAS DE PESQUISA PARA OS PROJETOS DE P&D 2010/201 1 
 
TEMA 1 - MEIO AMBIENTE 
- Impactos e restrições socioambientais de sistemas de energia elétrica. 
- Metodologias para mensuração econômico-financeira de externalidades em sistemas de energia elétrica. 
 
TEMA 2 - SEGURANÇA 
- Identificação e mitigação dos impactos de campos eletromagnéticos em organismos vivos. 
- Análise e mitigação de riscos de acidentes elétricos. 
- Novas tecnologias para inspeção e manutenção de sistemas elétricos. 
 
TEMA 3 - PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 
- Planejamento integrado da expansão de sistemas elétricos. 
- Metodologia de previsão de mercado para diferentes níveis temporais e estratégias de 
contratação. 
- Materiais supercondutores para transmissão de energia elétrica. 
- Tecnologias e sistemas de transmissão de energia em longas distâncias. 
 
TEMA 4 - OPERAÇÃO 
- Ferramentas de apoio à operação de sistemas elétricos de potência em tempo real. 
- Critérios de gerenciamento de carga para diferentes níveis de hierarquia. 
- Estruturas, funções e regras de operação dos mercados de serviços ancilares. 
- Estudo, simulação e análise do desempenho de sistemas elétricos de potência. 
- Análise das grandes perturbações e impactos no planejamento, operação e controle. 
 
TEMA 5 - SUPERVISÃO, CONTROLE E PROTEÇÃO DE SISTEMA S ELÉTRICOS 
- Implementação de sistemas de controle (robusto adaptativo e inteligente). 
- Análise dinâmica de sistemas em tempo real. 
- Desenvolvimento de técnicas para recomposição de sistemas elétricos. 
- Técnicas de inteligência artificial aplicadas ao controle, operação e proteção de sistemas elétricos. 
- Novas tecnologias para supervisão do fornecimento de energia elétrica. 
- Desenvolvimento e aplicação de sistemas de medição fasorial. 



- Análise de falhas em sistemas elétricos. 
- Compatibilidade eletromagnética em sistemas elétricos. 
- Sistemas de aterramento.  
 
TEMA 6 - QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS SISTEMAS DE  ENERGIA ELÉTRICA 
- Sistemas e técnicas de monitoração e gerenciamento da qualidade da energia elétrica. 
- Modelagem e análise dos distúrbios associados à qualidade da energia elétrica. 
- Requisitos para conexão de cargas potencialmente perturbadoras no sistema elétrico. 
- Curvas de sensibilidade e de suportabilidade de equipamentos. 
- Impactos econômicos e aspectos contratuais da qualidade da energia elétrica. 
 
TEMA 7 - MANUTENÇÃO 
- Melhoria de desempenho de instalações/equipamentos/sistemas, gestão do processo de manutenção. 
- Gestão Empresarial (Gestão e Controle, Gestão Contábil dos Ativos, Finanças, Processos de Suporte e Apoio, Gestão do Conhecimento, 
dentre outros). 
 

 

  

 
 

Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s) endereço 
(s) de E-mail (s). Obrigado. 

  
 


