
INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Destaques de pesquisas

► Divisão Científica de Tecnologia de Sistemas Elétricos

► Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético

► Divisão Científica de Tecnologia de Petróleo, Gás Natural e Bioenergia

► Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental

● 29 Laboratórios

● 02 Programas de Pós-Graduação

- PPGE - PPG em Energia (nota 6)

- PROCAM – PPG em Ciência Ambiental (nota 7)



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Destaques de pesquisas

Recursos Humanos

► 10 docentes lotados na Unidade e 4 de outras unidades da USP com

vinculação subsidiária

► 55 docentes credenciados nos 2 Programas de Pós-Graduação

► 12 professores sêniores

► 138 servidores técnicos e administrativos

► nível superior: 53 especialistas (16 doutores e 12 mestres)

9 administrativos (1 mestre)

► nível médio: 33 especialistas (2 mestres e 1 doutor)

26 administrativos 

► nível básico: 17 servidores

► 102 alunos matriculados no PPGE

► 97 alunos matriculados no PROCAM

► 23 Pós-Doutorandos

► 83 Projetos de pesquisa em desenvolvimento
Fonte: IEE - Relatório Anual de Atividades 2020



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Tecnologia de Sistemas Elétricos

Destaques de pesquisas

❑ Sobretensões Atmosféricas em Linhas de Transmissão e 

Distribuição de Energia

• Pesquisador responsável: Alexandre Piantini (piantini@iee.usp.br)

• Objetivos:

Avaliação de transitórios e proteção de linhas de transmissão e distribuição 

contra descargas atmosféricas, incluindo linhas de diferentes níveis de tensão 

que compartilham as mesmas estruturas.

• Resultados:

- Desenvolvimento de modelos de torres e de cadeias de isoladores (ambos 

com validação experimental) de linhas de transmissão e subtransmissão de 

energia;

- Avaliação da eficácia de “underbuilt shield wires” na melhoria do 

desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas;

- Implantação de sistema em escala reduzida para análise de sobretensões

causadas por descargas atmosféricas em linhas híbridas (linhas de 138 kV e 13,8 

kV compartilhando as mesmas estruturas) – laboratório único nas Américas.

• Modelagem Isolador 138 kV

• Repercussão:

Premiação em evento internacional (ICLP-SIPDA 2021 - Best Poster Presentation - Young Scientist Award).



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Tecnologia de Sistemas Elétricos

Destaques de pesquisas

❑ Caracterização de Tensões Induzidas em Linhas de 

Distribuição por Descargas Atmosféricas Indiretas

• Pesquisador responsável: Alexandre Piantini (piantini@iee.usp.br)

• Objetivos: 

Avaliação das características de tensões induzidas por descargas 

atmosféricas em linhas de distribuição de energia.

• Resultados: 

- Implantação de sistema para medições de correntes de descargas 

atmosféricas e estudo experimental de tensões induzidas em linhas aéreas;

- Proposta de classificação de tensões induzidas por descargas 

atmosféricas em linhas de distribuição.

• Repercussão:

- Publicação do primeiro artigo com proposta de classificação de 

tensões induzidas por descargas atmosféricas naturais medidas em uma linha 

casada em ambas as terminações e sem condutor neutro ou equipamentos 

como transformadores e para-raios.

• Tipos de tensões induzidas 

por descargas atmosféricas



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Tecnologia de Sistemas Elétricos

Destaques de pesquisas

❑ Eficiência energética em motores

• Pesquisador responsável: Hédio Tatizawa (hedio@iee.usp.br)

• Objetivos: Desenvolvimento de tecnologias e propostas de 

regulamentação em motores

• Resultados: Desenvolvimento de protótipo de motor de relutância

• 3 artigos em periódicos internacionais e 1 em periódico nacional

• 2 Teses (em andamento)

• Repercussão: premiação em evento internacional – XVIII ERIAC-

Encontro Ibero-americano do CIGRE (Conseil International des Grands 

Réseaux Electriques)

• Motor de relutância chaveado



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Tecnologia de Sistemas Elétricos

Destaques de pesquisas

❑ Desempenho, segurança e confiabilidade de materiais e 

equipamentos

• Pesquisador responsável: Hédio Tatizawa (hedio@iee.usp.br)

• Objetivos: Desenvolvimento de tecnologias visando o desempenho, segurança 

e confiabilidade de materiais e equipamentos

• Resultados:

> Desenvolvimento de protótipo: Sistema de detecção e análise de 

descargas parciais em equipamentos elétricos

> 01 patente no INPI: Sistema de detecção e análise de descargas 

parciais em equipamentos elétricos

> Desenvolvimento de metodologias de diagnóstico de descargas 

parciais em equipamentos elétricos

• Repercussão: 

> implementação do único Laboratório brasileiro de ensaios em 

vestimentas de proteção contra arco elétrico

> premiação em evento internacional – XVIII ERIAC-Encontro Ibero-americano 

do CIGRE 

• Laboratório de Ensaio de Vestimentas

de proteção contra arco elétrico

• Único no Brasil

• Desenvolvimento de máscara de 

proteção para a COVID-19



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético

Destaques de pesquisas

❑ Fornecimento de Serviços Ancilares com Sistemas de Armazenamento de Energia 

em Sistemas Elétricos com elevada penetração de Geração Intermitente

• Pesquisador responsável: Roberto Zilles (zilles@usp.br)

• Objetivos: Desenvolver a eletrônica de potência e o controle de sistema de armazenamento de energia 

(ESS) para o fornecimento de serviços ancilares à rede elétrica com elevada penetração de geração 

intermitente e propor requisitos regulatórios para a integração desses sistemas ao sistema elétrico. 

APLICABILIDADE – Parceiro industrial já produz o produto desenvolvido



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético

Destaques de pesquisas

❑ USINA EXPERIMENTAL DE BIOGÁS

• Pesquisador responsável: Ildo Luis Sauer (ilsauer@iee.usp.br)

• Objetivos: Avaliação Integrada de Geração Distribuída, Gerenciamento da Demanda, Monitoramento, Qualidade 

e Desempenho da Rede, visando otimização de investimentos e regulação tarifária, em Rede Subterrânea.

• Usina Experimental conta com dois digestores 

modelo CSTR de 430 m3, um reator para recepção e 

tratamento de digestado (biofertilizante);

• Pode receber entre 8 e 32 toneladas de resíduos 

orgânicos (restos de alimentos e podas) 

diariamente;

• Unidade de geração de energia elétrica: 

motogerador 75 Kwa;

• Sistema será utilizado em estudos elétricos em 

nível experimental, tendo em vista as novas 

regulamentações em discussão;

• Em fase final de implementação.



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético

Destaques de pesquisas

❑ Medición de la Pobreza Energética, sus determinantes y consecuencias en América

Latina y Caribe: el caso de Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay 

• Pesquisador responsável: Célio Bermann (cbermann@iee.usp.br)

• Objetivos: caracterizar os domicílios em pobreza energética nos cinco países a partir de indicadores 

comparativos

a fim de compreender como o fenômeno está relacionado com outras vulnerabilidades. 

• Apoio: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Tecnologia de Petróleo, Gás Natural e Bioenergia 

Destaques de pesquisas

❑ Análise de deslizamentos por sensoriamento remoto 

de alta resolução e machine learning

• Pesquisador responsável: Carlos Henrique Grohmann de Carvalho 

(guano@usp.br)

• Objetivos: O projeto propõe o uso de ferramentas modernas de análise 

geo-espacial - Sensoriamento Remoto de Alta Resolução baseado em 

RPAs, LiDAR terrestre/aeroportado, SfM-MVS, Deep Learning e 

computação em nuvem - no estudo de movimentos de massa 

(escorregamentos) e de risco geológico. 

• mapeamento multitemporal de escorregamento de uma área de 

escorregamento com atividade desde o início dos anos 2000 

identificada no município de Sebastião (SP)

• análise de susceptibilidade a escorregamentos em áreas urbanas (em 

parceria com a Defesa Civil do Município de São Paulo); 

• classificação e segmentação de imagens por GEOBIA e deep learning

para a construção semi-automática de inventários de 

escorregamentos.

• Uso de imagens de alta resolução (orbital/drone) na classificação de 

deslizamentos por OBIA e deep learning



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Tecnologia de Petróleo, Gás Natural e Bioenergia 

Destaques de pesquisas

❑ GASBRAS – Apoio à rede de P&D em Gás Não Convencional no Brasil

• Pesquisador responsável: Edmilson M. dos Santos (edsantos@iee.usp.br)

• Objetivos: Estudar formas de desenvolvimento da indústria do gás não convencional no Brasil. O foco 

principal de estudos da rede é o gás de folhelho (shale gas, ou folhelhos gasógenos), mas foram avaliadas 

também as ocorrências de metano contido nas camadas de carvão (coalbed methane), incluindo os 

folhelhos carbonosos associados, e gás em reservatórios de baixa permoporosidade (tight gas). Abrange 

estudos nas diversas fases que envolvem o aproveitamento econômico de forma sustentável de gás não 

convencional, desde a avaliação das reservas disponíveis, passando pelas técnicas de exploração, 

produção e distribuição, do desenvolvimento de técnicas para a preservação ambiental e da formulação 

de políticas públicas, até a regulação e aspectos sociais. O projeto foi desenvolvido pelo IEE-USP em 

conjunto com as  seguintes instituições: UFBA, UERJ, UFMG, UFRGS, e PUCRS.



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental

Destaques de pesquisas

❑ Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à Mudança Climática

Projeto Temático Fapesp (2015/03804-9)

• Pesquisador responsável: Pedro Roberto Jacobi (prjacobi@gmail.com)

• Objetivos:

O projeto tem como objetivo, analisar de forma interdisciplinar, por meio de 5 subprojetos no

contexto da Macrometrópole Paulista, o conjunto de processos que devem compor uma agenda de

atuação e de integração das diferentes interfaces da governança ambiental associados à água e

seus diversos usos. Visa compreender e analisar os impactos dos processos amplos de degradação

ambiental e incremento da vulnerabilidade macrometropolitana, e propor uma agenda inovadora

de atuação e de integração das diferentes interfaces da governança ambiental em contexto de

mudanças climáticas. Equipe interdisciplinar com participação de pesquisadores de diversas

unidades da USP, UFABC, do ITA e da USJT.

• Resultados:  35 artigos em periódicos indexados internacionais. e 31 nacionais; 4 livros (2 no

prelo), 42 capítulos de livro internacionais e 40 nacionais. 

• Dissertações e Teses- 5 Pós-Doutorados, 5 Mestrados, 3 Doutorados. Vários em fase de conclusão.

• Repercussão: Regional e nacional



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE
Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental

Destaques de pesquisas

❑ Mudanças climáticas e impactos ambientais em áreas alagadas (“wetlands”) do 

Pantanal (Brasil): quantificação, fatores de controle e previsão em longo prazo. 

Projeto temático FAPESP 2016/14227-5 (01/02/2017 a 31/01/2023)

• Pesquisadores responsáveis: Prof. Adolpho José Melfi - coordenador (ajmelfi@usp.br), 

Profa. Célia Regina Montes - vice-coordenadora (crmlauar@usp.br)

Objetivos: Elucidar o funcionamento geoquímico e biogeoquímico da Nhecolândia, transferir os

conhecimentos adquiridos para a elaboração de balanços regionais dos fluxos de gases de efeito estufa

(GEE), e compreender os processos de disponibilização do arsênio (As) para as águas, solos e

sedimentos, considerando a influência de fatores ambientais, em particular, das mudanças climáticas.

Resultados: Os resultados estão sendo publicados em revistas especializadas.

Repercussão: Os modelos climáticos usam os dados de emissão de GEE da Amazônia para estimar os 

fluxos no Pantanal. O projeto fornecerá dados reais coletados in situ de uma das maiores áreas úmidas 

do mundo. 

Artigos: 8 artigos publicados; 16 apresentações em congressos internacionais

Dissertações e Teses: 3 concluídas e 2 em andamento; Teses: 2 concluídas e 9 em andamento; Pós-

doutorados: 4 



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental

Destaques de pesquisas

❑ GovernAgua - Crises de água em bacias da Argentina, Brasil y Uruguai: lições e 

desafíos

• Pesquisador responsável: Pedro Roberto Jacobi  (prjacobi@gmail.com)

• Objetivos: O projeto GovernAgua (2019-2022) é coordenado pelo Instituto SARAS, do Uruguai, com

financiamento do Inter-American Institute for Global Change Research (IAI), em parceria com IEE e

instituições acadêmicas da Argentina. Analiza comparativamente a governança da água em bacias da

Argentina, Brasil e Uruguai, com ênfase nas crises, abordando os caminhos seguidos e as transformações na

governança adaptativa e antecipatória.

❑ Pró-Restaura - Governança da Restauração Florestal

• Pesquisadora Responsável: Cristina Adams (cadams@usp.br)

• Objetivos: Mapeamento da paisagem social (análise de redes sociais) e análise dos arranjos de

governança para a restauração florestal em larga escala em três bacias hidrográficas nos estados de

São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Financiado pelo World Resources Institute Brasil.

x



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental

Destaques de pesquisas

❑ P/BIO Povos indígenas, Tradicionais e Quilombolas: Biodiversidade e Políticas 

Públicas no Brasil

• Pesquisadoras Responsáveis: Cristina Adams (cadams@usp.br), Manuela Carneiro da 

Cunha (U. Chicago, coordenadora), Sônia Magalhães (UFPA)

• Objetivos: 1) Levantamento e síntese das contribuições dos povos indígenas e comunidades

locais no Brasil para a geração, manutenção ou conservação da biodiversidade e outros serviços

ecossistêmicos, e as políticas públicas que os afetam positiva ou negativamente. Diagnóstico

dirigido a tomadores de decisão de todos os níveis; (2) Experiências: relato dos processos e

analise do envolvimento de povos tradicionais nas diversas etapas do diagnóstico, como

contribuição ao Painel Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos

(IPBES).

• Resultados até o momento:  7 Seções publicadas pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) de um total de 17 na obra completa. Disponível gratuitamente para download 

em http://portal.sbpcnet.org.br/publicacoes/povos-tradicionais-e-biodiversidade-no-brasil/  

• Dissertações e Teses: 1 doutorado em andamento, participação em eventos de divulgação

• Repercussão: Local, regional e nacional



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental

Destaques de pesquisas

❑ Políticas públicas de água e esgoto: análise de uso e apropriação da água no 

estado de São Paulo

• Pesquisadora Responsável: Ana Paula Fracalanza (fracalan@usp.br)

• Objetivos: Analisar o uso e apropriação da água a partir de diferentes estudos de caso no 

estado de São Paulo. O objeto de estudo são políticas públicas de abastecimento de água e 

coleta e tratamento de esgoto. 

❑ ELOS - Ampliando as conexões: das relações dose-resposta à governança dos 

serviços ecossistêmicos na Mata Atlântica 

• Pesquisadores responsáveis: Paulo Antônio de Almeida Sinisgalli (psinisgalli@usp.br) /

Wilson Cabral de Sousa Jr. (wilson.cabral.ita@gmail.com)

• Objetivos: Realizar análises sobre as interfaces de projetos de restauração ecológica 

e pagamento por serviços ambientais no Corredor Sudeste de Mata Atlântica, em especial 

nas relações entre conservação e geração de serviços ecossistêmicos e suas 

adicionalidades, bem como na apropriação e gestão, pela sociedade local, dos serviços 

socioculturais providos a partir destas ações.

x



Destaques de pesquisas

❑ Metodologia integrada de valoração ambiental e análise de impacto e dependência 

para o setor elétrico (P&D da EDP).

• Pesquisador responsável: Paulo Antônio de Almeida Sinisgalli (psinisgalli@usp.br)

• Objetivos: Desenvolver uma nova metodologia integrada quali/quantitativa de análise dos 

impactos e de dependência dos serviços ecossistêmicos para o setor elétrico (geração 

termelétrica, e distribuição)

• Repercussão: Ferramenta de gestão dos impactos e dependências do setor elétrico

INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental

❑ Transições na história da energia: desenvolvimento e novas perspectivas sobre o gás 

natural no Brasil

Jovem Pesquisador Fapesp (2017/18208-8), Período: 01/2019-12/2022

• Pesquisadora Responsável: Drielli Peyerl (dpeyerl@usp.br)

• Objetivos: Analisar aspectos históricos e questões teóricas relacionadas ao papel do gás natural

como elemento de transição no setor de transporte. O projeto também o setor elétrico, e

atualmente novos temas como hidrogênio, shale gas, tecnologias emergentes, e outros assuntos

referentes ao contexto de transição energética para uma sociedade de baixo/zero carbono estão

sendo debatidos no projeto.

x


