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Sistema híbrido de geração, transformação e 
controle de energia capaz de produzir 

concomitantemente energia elétrica e hidrogênio 
por meio de mais de uma fonte de energia, neste 

caso, calor residual e solar.

R$ 2.028.776,47
Instituto Gnarus e 

IATI

Geração de H2 a partir de energia residual 
em circuitos de geração termelétrica e 

fotovoltaica
PD-00678-0521/2021 jan/22 nov/23

Desenvolvimento, em parceria com a UTE GNA, 
de um sistema gerador de hidrogênio a partir de 
duas fontes de energia: o calor residual resultante 
dos circuitos de geração e o sol. Composição: 1) 
módulos de transformação de energia térmica em 
elétrica e, 2) módulo eletrônico de potência capaz 
de gerenciar as duas fontes de energia (de origem 
térmica e a fotovoltaica) para suprimento de 
energia elétrica de um eletrolisador para produção 
de H2 cinza e verde.

Sistema de monitoramento de baixo custo de 
consumo de energia, temperatura e vibração.

R$ 2.509.647,48
AQTECH/Jordão 

Consultoria e 
Projetos

Módulo plug-and-play de baixo custo para 
upgrade de estações de recarga

PD-00678-0421/2021 set/21 mar/23

Desenvolvimento de melhorias no módulo de
inteligência para retrofit dos carregadores de 
veículos elétricos que não possuem conectividade. 
As melhorias propostas visam aplicar um 
carregador sem conectividade no conceito de smart 
cities, sendo possível modular a potência de 
recarga de um único carregador ou mesmo de um 
grupo de carregadores. A fim de validar o 
desenvolvimento do produto, será realizado um 
piloto com algumas unidades, disponibilizando os 
carregadores já inteligentes na plataforma digital da 
executora, a qual proverá funcionalidades para um 
melhor controle das recargas. 

Módulo (software e hardware) inteligência para 
estações de recarga de baixo custo do tipo plug-and-
play, capaz de tornar inteligente qualquer estação 

de recarga de baixo custo/sem conectividade.

R$ 1.906.930,00 Move

Inserção no Mercado do sistema de 
monitoramento de baixo custo desenvolvido 
nos projetos PD-0678-0410/2010, PD-0678-

0213/2013, PD-00678-0217/2017 e PD-
00678-0119/2019

PD-00678-0321/2021 abr/21 jun/22
Finalização da produção do lote pioneiro e 

preparação do plano de negócios para inserção do 
produto no mercado.

R$ 2.492.930,30
Instituto Gnarus e 

Jordão Consultoria e 
Projetos

Cabeça de Série do Sistema de Detecção 
Online de Falhas no Isolamento de Motores 

Elétricos pelo Método da Resposta em 
Frequência

PD-00678-0221/2021 abr/21 jun/22

Cabeça de Série do projeto PD-00678-0519/2020 
intitulado Desenvolvimento de uma Plataforma 

Computacional Inteligente para Diagnóstico 
Energético utilizando o método machine learning 
para otimização e redução de não-conformidades 

de todas as fases do processo, desde a 
sistematização do levantamento dados em campo, 
passando pela validação das medidas de eficiência 
energética e concluindo na emissão de relatórios 

finais padronizados.

Plataforma Computacional Inteligente para 
Diagnóstico Energético utilizando o método 

machine learning (mobile e desktop)
R$ 2.448.496,16

Greenant e Jordão 
Consultoria e 

Projetos

Cabeça de Série de Plataforma Inteligente 
para realização de Diagnóstico Energético

PD-00678-0121/2021 abr/21 ago/22

Desenvolvimento de um cabeça-de-série para o 
protótipo desenvolvido no projeto anterior com 

Código ANEEL PD-00678-0219/2019. O projeto 
anterior resultou no desenvolvimento de um 

protótipo para máquinas de até 4160V, apesar de 
toda a concepção do projeto permitir se chegar até 

13.8kV. Nesta proposta de cabeça-de-série, 
buscaremos o aprimoramento deste protótipo 
quanto a: otimização das placas eletrônicas; 
melhorias de software e de firmware e novo 

método para injeção dos sinais via aterramento da 
máquina elétrica.

Aperfeiçoamentos do protótipo original (módulo 
FRA) no sentido de se facilitar o seu processo 
produtivo e melhorar as suas características 

funcionais.

R$ 785.511,00 PSR
Proposição de Metodologia para Seleção de 

Locais para a Implantação de Usinas 
Hidrelétricas Reversíveis

PD-00678-0120/2020 jun/20 jun/22

Desenvolvimento de uma metodologia para seleção 
de locais para implantação de projetos de usinas 

hidrelétricas reversíveis no Brasil utilizando 
técnicas computacionais, além de estimar 

quantitativos, custos e avaliar sua inserção na 
matriz energética.

Software para auxílio na seleção de locais para a 
implantação de usinas hidrelétricas reversíveis 
(UHR), composto de módulos de engenharia, 

orçamento, ambiental.


