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TÍTULO DO DESAFIO: 
 
Monitoramento remoto e em tempo real de condições que podem afetar a disponibilidade de 
linhas de transmissão. 
 

 
OBJETIVO: 
 
Sistema de monitoramento remoto e em tempo real de condições que podem afetar a 
disponibilidade de linhas de transmissão, tais como:  
- aproximação de vegetação em relação aos cabos condutores; 
- propensão de regiões a maiores riscos de queimadas e descargas atmosféricas; 
- estado de fundações e sistemas de aterramento de torres de linhas de transmissão; 
- estado de ferragens de cadeias de isoladores de linhas de transmissão. 
 
O sistema deverá integrar essas informações, realizar diagnósticos e emitir os alertas 
necessários tempestivamente. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
DESCRIÇÃO: 
 
A possibilidade de acesso ao tipo de informações supracitadas, desde que sejam confiáveis, de 
forma remota e em tempo real, otimizaria substancialmente a gestão da manutenção desses 
ativos, uma vez que as ações corretivas poderiam ser tomadas tempestivamente, antes de 
desencadearem falhas ao sistema. Consequentemente, é esperado que tal solução acarrete 
melhores índices de confiabilidade e disponibilidade ao sistema de transmissão. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
BENEFÍCIOS PARA FURNAS: 
 
A possibilidade de acesso ao tipo de informações supracitadas, desde que sejam confiáveis, de 
forma remota e em tempo real, otimizaria substancialmente a gestão da manutenção desses 
ativos, uma vez que as ações corretivas poderiam ser tomadas tempestivamente, antes de 
desencadearem falhas ao sistema. Consequentemente, é esperado que tal solução acarrete 
melhores índices de confiabilidade e disponibilidade ao sistema de transmissão. 
 
______________________________________________________________________________ 
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TÍTULO DO DESAFIO: 
 
Operação e manutenção de planta de H2 – Verde. 
 

 
OBJETIVO: 
 
A planta de H2 Verde visa a redução dos gases de efeito estufa e a consequente 
descarbonização da matriz elétrica. Nesse sentido, buscamos soluções e ferramentas 
relacionadas à operação e manutenção de uma planta de Hidrogênio Verde, o que inclui 
diversas aplicações energéticas e não energéticas do hidrogênio. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
DESCRIÇÃO: 
 

FURNAS através de projetos de P&D tem buscado conhecimento das tecnologias 

emergentes para obtenção de Hidrogênio, particularmente o tipo denominado de 

Hidrogênio Verde. 

 

O projeto de P&D em andamento possibilitou a FURNAS, além de estudos e utilização de 

equipamentos com essa tecnologia, a implantação de infraestrutura possibilitará estudos 

complementares do uso do H2 – Verde. 

 

Uma segunda etapa do projeto deverá ampliar o horizonte de aplicações do H2 – Verde 

além da geração de energia elétrica, incluindo utilização não-energética deste insumo. 

 

Considerando as informações que o projeto já proporciona a FURNAS e o escopo da segunda 

etapa do projeto, é evidenciado que existem diversos pontos a serem tratados. 

 

A utilização de parcerias com Startups poderá formar um ambiente propício ao 

desenvolvimento de soluções para aplicação em atuais e futuras instalações de produção de 

H2 – Verde. 

 

Considerando a necessidade de buscar solução para os principais gargalos atuais na cadeia 

do H2 – Verde, devem ser tratados alguns temas, através de desafios para Startups, 

observando os itens descritos abaixo:  

 
1. Normalmente somente fabricantes de equipamentos tem o conhecimento para a 

manutenção de equipamentos de produção de H2 – Verde.  

2. Estudar equipamento de produção de H2 – Verde, com tecnologia embarcada de última 

geração. 

3. Com a tendência de crescimento da utilização do H2 – Verde haverá necessidade de 

qualificação de mão de obra e ferramentas operacionais. 
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4. Ampliar interação com setores públicos sobre a inserção de novas tecnologias e suas 

consequências para o ambiente (Exemplo: Não existe norma brasileira para sistema de 

combate a incêndio para este tipo de instalação). 

5. O H2 – Verde tem sido tratado como uma Commodity e neste sentido haverá uma 

demanda por empresas com expertise na O&M de plantas de produção. 

6. Na perspectiva de utilização da planta de Armazenamento de Energia que FURNAS já 

possui (UHE Itumbiara) o foco dos custos será em formação de pessoal e ampliação do 

conhecimento dos equipamentos instalados. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
BENEFÍCIOS PARA FURNAS: 
 

O Hidrogênio é amplamente utilizado em diversas aplicações (energia, mobilidade, insumo 

farmacêutico e alimentício, etc.). A produção tradicional não contribui para a redução de 

Gases de Efeito Estufa. O Hidrogênio Verde é obtido através de fontes de energia limpas e 

renováveis, sendo que a Descarbonização/Desfossilização é a força-motriz para o 

desenvolvimento do H2V. 

 

O foco atual é a produção de Hidrogênio Verde. O crescimento de geração de energia por 

fontes renováveis e intermitentes (solar e eólica) e que FURNAS está buscando, traz a 

oportunidade para entrar neste mercado. A evolução e modernização do formato de gestão 

de plantas híbridas impõe a necessidade de estabelecer parcerias e o conceito de Startup 

para dinamizar a Operação e Manutenção desta gestão é uma opção a ser 

considerada/implementada. 

 
______________________________________________________________________________ 
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TÍTULO DO DESAFIO: 
 
Previsão de preço M+1 
 

 
OBJETIVO: 
 
Produzir as melhores previsões de preço de fechamento do mês com 1 mês de antecedência  
 
______________________________________________________________________________ 
 
DESCRIÇÃO: 

Solução para produzir a melhor previsão de preço de fechamento do mês para subsidiar as 
decisões de compra e venda de curto prazo. A solução pode utilizar (sem se limitar à) AI, mapas 
meteorológicos, previsões oficiais, econometria, dentre outros.  

A melhor informação disponível deve ser utilizada para a previsão, sendo atualizada 
constantemente até convergir para o momento de fechamento do mês.  

______________________________________________________________________________ 
 
BENEFÍCIOS PARA FURNAS: 

Este tema é relevante para FURNAS pois traz inteligência competitiva para a empresa, 
propiciando a identificação de oportunidades de negócios melhorando seus resultados de curto 
prazo. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 


