Programa de P&D das

empresas do Grupo Global
Os programas de P&D das empresas do Grupo
Global visam promover o intercâmbio e o
aprimoramento de conhecimentos entre as
instituições de pesquisa e o corpo técnico de
CANDEIAS
ENERGIA,
da
COMPANHIA
ENERGÉTICA MANAUARA e da COMPANHIA
ENERGÉTICA POTIGUAR, mantendo-as na
vanguarda do conhecimento por meio de projetos
que contribuam para as diversas áreas de atuação
da empresa, para a preservação do meio ambiente
e para a sociedade onde se inserem as Usinas.
Os projetos de P&D buscam novos desafios, com a
consciência de que sempre existe risco associado
aos resultados que se pretende alcançar. Porém,
não perde de vista a exequibilidade dos projetos.
As empresas coligadas do Grupo concentram seus
esforços na obtenção de produtos e soluções que
também possam ser efetivamente aproveitados
pelas demais empresas de geração termelétrica e
ao setor elétrico brasileiro.
O alinhamento dos objetivos de P&D com os
desafios e com a estratégia organizacional é
elemento fundamental para institucionalização dos
temas prospectados e para o crescimento da
importância da P&D no Grupo.
O envolvimento dos vários agentes do setor elétrico
e também de fabricantes, consultores, empresas
de base tecnológica, institutos de pesquisa e
universidades é de fundamental importância para o
sucesso dos desafios em P&D. Utilizando os
conhecimentos de cada um dos integrantes do
processo, potencializam-se as chances de sucesso
na execução de projetos que gerem resultados
aplicáveis, dentro do prazo e custo estimados e
atendendo às normas da agência reguladora
quanto à aplicação desses recursos.
Espera-se que cada projeto contribua com
resultados que aprimorem os processos das Usinas
e tragam soluções que agreguem valor às plantas,
à sociedade e ao sistema elétrico, permitindo ainda

que os envolvidos se capacitem nos temas e
assuntos abordados.
Nessa perspectiva, os objetivos em P&D e os
Temas ou Tópicos Tecnológicos Prioritários se
comportam como uma entidade mais perene
(estratégica, orientadora, plurianual), enquanto as
linhas de pesquisa acomodam possibilidades
maiores de ajustes, permitindo cenários de
priorização diferenciados temporalmente.
Os objetivos definidos pela empresa em suas
ações relacionadas à Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica podem ser assim resumidos:
1. Buscar Inovação em suas atividades visando
alcançar a melhoria contínua dos processos em
suas atividades;

A energia de nossos parceiros,
gera a nossa força em P&D

2. Pesquisar e Desenvolver novas tecnologias,
processos ou soluções que permitam aumentar a
produtividade e o desempenho técnico, econômico
e comercial;

Conheça nossas demandas

3. Desenvolver conhecimento de forma a permitir
uma constante atualização e capacitação dos
profissionais envolvidos no Programa de Pesquisa;
4. Buscar soluções tecnológicas que permitam
preservar e proteger o meio ambiente;
5. Contribuir com soluções que permitam a
abertura de novos negócios para o Grupo oriundos
dos resultados dos projetos de pesquisa;
Todo esse processo é baseado em três fatores: a)
buscar inovação com foco na cadeia de valor; b)
integrar a sustentabilidade ao negócio e c) garantir
a melhoria contínua na qualidade da gestão. Como
conseqüência de ações focadas nos objetivos aqui
definidos, espera-se fortalecer a atividade de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação dentro das
Estruturas Organizacionais das coligadas do Grupo
Global.
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Temas de Interesse para Investimento

em P&D das Empresas do Grupo Global:
Fontes Alternativas de
Geração de Energia Elétrica

Geração
Termelétrica

O objetivo principal é desenvolver soluções e

As principais parcerias no tema serão feitas

alternativa

conhecimento para solucionar os desafios

equipamentos

apropriados
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energia.

direcionados, citam-se:

para

Como

geração

objetivos

• Desenvolver estudos e equipamentos que
permitam utilizar biomassa em sistemas
alternativos de geração de energia;

• Desenvolver modelos para gestão integrada
de energia alternativa;
•

Desenvolver

combustíveis
geração.

estudos

vegetais

em

para

uso

sistemas

de

de

O objetivo Global é desenvolver soluções,
ferramentas, materiais e equipamentos que
venham ao encontro de melhorias para o meio
ambiente e para a operação e manutenção de
usinas termelétricas.

ou tecnologias que melhorem a manutenção e
incrementem a confiabilidade da planta
termelétrica.

será de grande importância para maximizar os

Como objetivos direcionados citam-se:

ções de pesquisa, torna-se importante o inves-

timento em projetos com aquelas que dete-

Espera-se seguir a cadeia de inovação com o

• Desenvolver modelos e softwares que permitam analisar e quantificar o risco do investimento e da forma de operação da usina sob
condições de falta de gás ou diesel;
• Desenvolver novas técnicas, procedimentos
ou equipamentos que contribuam para a redução de poluentes;

sadores de instituições diferentes com objetivo

com instituições de pesquisa que possuam

apresentados. Cooperação de projetos com
outras empresas do setor elétrico também
recursos investidos nas pesquisas.

desenvolvimento dos modelos de gestão de
energia de fontes alternativas e equipamentos

alternativos para geração de energia. Para
tanto, serão desenvolvidas parcerias com
empresas de base tecnológica ou fabricantes.

Meio Ambiente
Grupo Global provocam emissões de gases
poluentes e ruídos, os quais são controlados

rigidamente de forma a se manterem abaixo
dos limites permitidos por regulamentações
específicas.

Estas características fazem com que as
empresas

dediquem

atenção

• Desenvolver novas técnicas, procedimentos
ou equipamentos que permitam a captura de
gás carbônico da planta;
• Desenvolver técnicas, ferramentas, materiais

As atividades de geração das empresa do

especial

à

este nos ativos das usinas.

Como objetivos direcionados citam-se:
• Identificar e desenvolver soluções, materiais
e/ou equipamentos para minimização dos
impactos ambientais das usinas no meio
ambiente;

• Desenvolver sistemas e equipamentos de

nacionalização de equipamentos para seguir

Operação de Sistemas de Energia Elétrica

e/ou fabricantes para o desenvolvimento ou a
na cadeia de inovação.

linhas

desenvolver

estratégicas
estudos

e

selecionadas
soluções

é

para

aumentar a disponibilidade e confiabilidade da
planta termelétrica.

• Desenvolver tecnologia e soluções que

• Desenvolver soluções e técnicas para
diminuir o consumo de energia no processo de

O objetivo global é identificar os impactos

parcerias com empresas de base tecnológica

to tratado, o Grupo Global, se interessa em

Para que estes objetivos sejam alcançados
serão realizarão parcerias com instituições
que detenham conhecimento sobre eficiência
energética e sobre o processo completo da
cadeia de inovação, de forma a garantir e
proteger as inovações geradas com os
projetos de pesquisa.

ambientais.

negócios destinados à diminuição de impactos

• Desenvolver tecnologia que contribua para a
análise de equipamentos importados bem
como a sua nacionalização.

de complementar conhecimento para o assun-

• Desenvolver estudos, simulações e análise

ou ao Grupo a que elas pertencem abrir novos

• Estudar e desenvolver sistemas de proteção
online, para transformadores e/ou motores.

• Desenvolver sistemas de supervisão e
controle inteligentes que auxiliem o operador a
tomar decisões de forma mais confiável e de
maneira antecipada aos problemas;

Como é necessário compor grupos de pesqui-

• Estudar e implantar soluções que permitam
diminuir o consumo de energia nos sistemas
auxiliares da usina;

• Desenvolver projetos que permitam às usinas

ambiente nos ativos da usina;

Acredita-se que os equipamentos de
manutenção preditiva e/ou os sistemas de
supervisão on-line e/ou as tecnologias de
análise dos equipamentos importados possam
ser usados por outras empresas do setor,
permitindo assim o prosseguimento na cadeia
de inovação.

geração ou cogeração de energia da planta
termelétrica;

• Desenvolver tecnologias passíveis de serem
aplicadas em projetos de eficiência energética
das distribuidoras;

e/ou equipamentos para minimização dos

Como objetivos específicos citam-se:

O objetivo principal para investimento no tema
é desenvolver novas tecnologias que
contribuam para a melhoria da eficiência
energética e diminua as perdas com energia
no processo de geração termelétrica.
Como objetivos direcionados citam-se:

seu entorno.

objetivos propostos pelas empresas.

Eficiência Energética

impactos ambientais causados pelo meio

alternativas para melhorar a flora e fauna no

nham esse conhecimento para atender aos

manutenção que atuem de forma preditiva;

e

com o desenvolvimento sustentável e a

grande interesse das empresas é pesquisar

conhecimento restrito para algumas institui-

O objetivo principal em investir no tema
selecionado é permitir uma supervisão e
operação adequadas de maneira a atuar a
proteção somente em situações realmente
necessárias e, de maneira preditiva, identificar
futuros
problemas,
evitando
paradas
indesejadas.

O objetivo principal para investimento no tema

• Identificar e desenvolver soluções, materiais

manutenção do ambiente. Um dos pontos de

Como a termeletricidade ainda é um tema de

ambientais causados no meio ambiente e por

preservação ambiental. Com isso, estão
sempre em busca de soluções que contribuam

Supervisão, Controle e Proteção
de Sistemas de Energia Elétrica

Como objetivos direcionados citam-se:
do desempenho da planta frente a situações
de operação anormal;

melhorem a manutenção de equipamentos
voltados à geração termelétrica;

• Desenvolver novos modelos de gestão da

manutenção, principalmente os centrados em
confiabilidade;

• Desenvolver tecnologias preditivas para
determinação de falhas em equipamentos.

Para que estes objetivos sejam alcançados as
empresas

instituições

realizarão

que

parcerias

detenham

com

conhecimento

sobre o assunto tratado e sobre o processo
completo da cadeia de inovação, de forma a

garantir e proteger as inovações geradas com
os projetos de pesquisa.

Acredita-se que as inovações relacionadas
com simulações e desempenho possam ser

compartilhadas com outras usinas, desde que
adaptadas à realidade de cada uma. Por outro

lado, as tecnologias que contribuam com a
manutenção e operação da planta poderão
seguir a cadeia de inovação.

