
UNIDADE EMPRESAS TÍTULO PÚBLICO DESCRIÇÃO PÚBLICA TIPO DO 
PROJETO STATUS

CEEI ACUMULADORES MOURA S A(09.811.654/0001-70) SMC-Monitor
Desenvolvimento de uma solução de software e 
automação para programação, controle e monitoramento 
remoto de carregamento de baterias.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI AION SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA(26.547.355/0001-
99) Cubee Software Software embarcado para integração com redes sociais 

de dispositivos de IoT.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI ARIMA COMUNICACOES BRASIL LTDA(10.337.888/0001-06) ExtendedTouch Solução integrada de hardware e software para permitir 
extensão de tela de toque para dispositivos vestíveis. Produto Concluído

CEEI
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

(02.214.604/0001-66);FELLYPE CAVALCANTE DE 
ALBUQUERQUE 08559640495(32.227.313/0001-73)

Inteligencia Energetica para a Industria
Desenvolvimento de uma solução de software para 
melhoramento dos níveis de eficiência em ambiente 
industrial utilizando aprendizagem de máquina.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI ASSOCIACAO DADO CAPITAL(26.202.950/0001-92) PARLAMETRIA

Projeto e protótipo de plataforma para visual analytics de 
dados legislativos; Relatório de avaliação do uso de 
modelos preditivos baseados em aprendizagem de 
máquina para a estimativa da chance de aprovação e 
proposições.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI ASSOCIACAO DADO CAPITAL(26.202.950/0001-92) AGORA DIGITAL Plataforma de software para inteligência regulatória. Produto e 
Processo Em andamento

CEEI AVL APLICATIVOS LTDA(13.499.233/0001-22) Game Analytics

Desenvolvimento de uma plataforma de software para 
manipulação de grandes bases de dados de jogos 
eletrônicos para suporte à recomendação a 
desenvolvedores quanto à jogabilidade, capacidade de 
retenção, e experiência de usuário.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI BEMATECH S.A(82.373.077/0001-71) SAT CLOUD Software para análise e diagnóstico remoto de 
equipamentos SAT Analyzer.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI BEMATECH S.A(82.373.077/0001-71) Bemago Sistema para análise de dados de passagem de 
usuários.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI CENTRAL DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA 
MOTOTAXISTAS LTDA(11.456.908/0001-20)

Monitoramento Inteligente de Transporte 
por Motocicletas

Plataforma para gerenciamento de transporte de 
passageiros por motocicletas, que inclui mecanismos 
inovadores de gestão de rotas, de previsão de custos e 
de interação segura com motoristas.

Produto Em andamento

CEEI
CINTERION BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA(10.230.477
/0001-17)

MODS-MAN Software para gerenciamento de módulos IoT. Produto e 
Processo Atrasado

CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) SI2 Sistema Inteligente de Instruções de manufatura. Produto e 

Processo Concluído

CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) MRP Solução de software para monitoramenteo de saúde via 

dispositivos móveis. Produto Concluído

CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) SML Sistema de gravação de dados textuais e códigos de 

barra em placas de circuito impresso.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) MOBILE SAR PCB

Sistema de software multiplataforma para monitoramento 
de execução de processos de automação de 
manufatura.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) SMON Software para gerenciamento inteligente de manufatura. Produto e 

Processo Concluído

CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) PCS Sistema PCS inteligente. Produto e 

Processo Em andamento



CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) MSD Sistema de automação dos processos de controle de 

componentes MSD.
Produto e 
Processo Atrasado

CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) Mr Carson Sistema de controle e monitoramento inteligente de 

equipamento de refrigeração.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) SPGEC Sistema de suporte à tomada de decisão utilizando 

tecnologias de proximidade.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA.(10.142.624/0001-05) Sistema Movel de Video Sistema móvel de gestão de vídeo para monitoramento 

de crianças em tempo real.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-
COMMERCE(05.314.972/0001-74) STORE COMPONENTS Solução de software para construção de lojas de 

comércio eletrônico.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI CONDUCTOR TECNOLOGIA S.A.(03.645.772/0001-79) SGR CLOUD Software para computação em nuvem para pagamento 
eletrônico integrado.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.(42.424.267/0001-
56) GIGA Sistema para ensaio semi-automático de protetores e 

dispositivos TAR e CERTA.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.(42.424.267/0001-
56) SESMP Sistema de Ensaio de Segurança de Módulos Protetores Produto e 

Processo Concluído

CEEI CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.(42.424.267/0001-
56) Smart Balance Protótipo de software e hardware inteligente para 

identificação de materiais através do peso.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
(55.979.736/0001-45) SIJA Simulador de sistema de Jiga para ensaio de autoclaves. Produto e 

Processo Concluído

CEEI DATAPEDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP
(23.932.207/0001-08) VisBrasil

Plataforma de software de  visualização interativa de 
padrões históricos em séries  temporais de indicadores 
econômicos, sociais e políticos.

Produto e 
Processo Atrasado

CEEI DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS 
LTDA(06.940.544/0001-10) BURN IN Software para dispositivos portáteis para realização de 

testes de estresses de dispositivos Produto Concluído

CEEI DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS 
LTDA(06.940.544/0001-10) PAS Software para automação de processos na linha de 

manufatura de dispositivos portáteis
Produto e 
Processo Concluído

CEEI DRIVER GO TECNOLOGIA LTDA(27.634.829/0001-00) DRIVER GO ANALYTICS
Plataforma de análise de dados sobre o comportamento 
de passageiros e motoristas em aplicativo de 
transportes.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI ENDRESS + HAUSER FLOWTEC (BRASIL) FLUXOMETROS 
LTDA(16.775.286/0001-17) AUTOMOB

Software para dispositivos portáteis para suporte à 
execução automatizada de processos de operação e 
manutenção.

Produto Concluído

CEEI
ENDRESS + HAUSER FLOWTEC (BRASIL) FLUXOMETROS 

LTDA(16.775.286/0001-17);KAZTOR TECNOLOGIA E 
SERVICOS LTDA(18.082.614/0001-25)

DIRKOO Plataforma de serviços para suporte à tomada de 
decisão em Indústria 4.0.

Produto e 
Processo Atrasado

CEEI ENERSYSTEM DO BRASIL LTDA.(05.260.429/0001-31) SMTB Protótipo de sistema de medição automática de tensão e 
corrente de bateria.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI ENERSYSTEM DO BRASIL LTDA.(05.260.429/0001-31) ASEB Protótipo de sistema para automação do processo de 
ensaio de baterias.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI ENERSYSTEM DO BRASIL LTDA.(05.260.429/0001-31) SEB Sistema de identificação de baterias usando RFID. Produto e 
Processo Concluído

CEEI ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
(04.176.689/0001-60) Dreadbot Plataforma de software para Perfil C do Ginga TVD. Produto e 

Processo Atrasado

CEEI ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
(04.176.689/0001-60) Optimus Prime/UFCG

Desenvolvimento de uma extensão da plataforma Ginga 
de software para integra-la à implementação dos Perfis 
C e D do Ginga.

Produto e 
Processo Em andamento



CEEI ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
(04.176.689/0003-22) KeeperTV

Solução baseada em RFID para ativação remota e 
monitoramento de ciclo de vida e de transportes de 
dispositivos.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
(04.176.689/0003-22) BANSHEE Software embarcado para TVs para suporte à 

acessibilidade de conteúdo.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI EPSON PAULISTA LTDA(01.554.976/0002-50) WorkForceMobile Software para dispositivos móveis compatíveis com a 
plataforma iOS para suporte a impressoras.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI EPSON PAULISTA LTDA(01.554.976/0002-50) Ar-Tools Ferramentas de software para realidade aumentada para 
suporte à manutenção de equipamentos.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI ERICSSON TELECOMUNICACOES S A.(33.067.745/0001-27) CLOUDISH-II Simulador para avaliar a viabilidade do escalonador para 
provedores de nuvem.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI ERICSSON TELECOMUNICACOES S A.(33.067.745/0001-27) CLOUDISH-III Software simulador para análise de viabilidade de SLOs 
em computação em nuvem.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI ERICSSON TELECOMUNICACOES S A.(33.067.745/0001-27) preemptiveRM Sistema de análise de para a detecção de falhas e 
predição de problemas.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
(16.701.716/0001-56) ARIC Plataforma de software para Análise de Reuso e 

Integração de Componentes ePT
Produto e 
Processo Concluído

CEEI FENIX INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA.(11.917.738
/0001-34) SBUM Sistema automático para medição do nível de carga de 

painéis elétricos.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI FENIX INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA.(11.917.738
/0001-34) ROBOT Sistemas robóticos integrado ao processo de montagem 

de placas e produção de componentes.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI FIH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS 
LTDA(04.009.604/0004-00) Folding Software embarcado para computação colaborativa. Produto Concluído

CEEI
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA

(74.404.229/0001-28);HUAWEI DO BRASIL 
TELECOMUNICACOES LTDA(02.975.504/0001-52)

iBMC Software para gerenciamento de múltiplos servidores em 
computação em nuvem.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA

(74.404.229/0001-28);HUAWEI DO BRASIL 
TELECOMUNICACOES LTDA(02.975.504/0001-52)

Migration Eval Arcabouço de software para avaliação de desempenho 
de migração de máquinas virtuais.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA

(74.404.229/0001-28);HUAWEI DO BRASIL 
TELECOMUNICACOES LTDA(02.975.504/0001-52)

CloudStack Software embarcado para integração de recursos em 
computação em nuvem.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(08.285.374/0001-02) TestMob Plataforma integrada para testes e gestão de qualidade 

de software para dispositivos portáteis.
Produto e 
Processo Atrasado

CEEI FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(08.285.374/0001-02) Projeto X

Plataforma de software para integração de sistemas 
relacionados à comércio eletrônico para a construção de 
lojas virtuais.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(08.285.374/0001-02)

Plataforma global baseada em Nuvem para 
serviços de Marketing

Plataforma global baseada em Nuvem para serviços de 
Marketing com suporte a customização das demandas 
de cada unidade operativa da corporação, escalabilidade 
rápida e de baixo custo para momentos de ociosidade e 
picos de demandas de marketing, análise estratégica 
das informações de marketing através de Business 
Intelligence e integração com outros serviços de 
marketing.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA.
(01.586.633/0001-96) GEMARKETING Plataforma de software para gerenciamento de 

publicidade direcionada. Produto Concluído

CEEI GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA.
(01.586.633/0001-96) GESEC Plataforma de software de segurança, em formato de 

micro-serviços. Produto Concluído



CEEI GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA.
(01.586.633/0001-96) ODC-OTA Soluções integradas de software baseadas em nuvem 

para serviços OTA e ODC.
Produto e 
Processo Atrasado

CEEI GERTEC BRASIL LTDA(03.654.119/0001-76) MDM
Desenvolvimento de uma plataforma de software em 
nuvem e embarcado para monitoramento e controle 
remoto de dispositivos móveis corporativos.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI GERTEC BRASIL LTDA(03.654.119/0001-76) MiniPOS-Tools Ferramentas integradas para o desenvolvimento de 
software embarcado para plataformas PoS.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS S/A
(48.015.119/0001-64) JIGAAUTOCLAVE Sistema supervisório para uma jiga de testes em 

autoclaves.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA(61.797.924/0001-55) REDFISH TOOLKIT Software para suporte de operações Redfish para 
plataforma de computação em nuvem.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA(61.797.924/0001-55) IRONIC DRIVERS - ID
Software em nuvem para suporte à alocação e 
provisionamento de servidores físicos em um ambiente 
distribuído.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA(61.797.924/0001-55) CORC Sistemas de gerência de contêineres de computação em 
nuvem.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA(61.797.924/0001-55) ZTP Ferramentas de software para suporte à segurança 
baseada em tecnologia Intel SGX.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA(61.797.924/0001-55) PUMA Vision Sistema de software para detecção de objetos baseados 
em câmeras inteligentes.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA(61.797.924/0028-75) Intelligent Analytics - Telemetry Plataforma de software para análise de dados de 
telemetria.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI HONEYWELL DO BRASIL LTDA.(61.338.844/0001-31) BEACON Software embarcado de localização indoor. Produto e 
Processo Concluído

CEEI HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS LTDA(22.086.683/0001-84) DAAS Analytics 2018 Software para análise de dados de periféricos (e.g., 

Bateria e CPU) de dispositivos computacionais.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS LTDA(22.086.683/0001-84) JumpStart Desenvolvimento de um sistema de recomendação para 

o domínio da aplicação JumpStart.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS LTDA(22.086.683/0001-84) Speech.io Desenvolvimento de software para suporte à 

identificação de locutores em conferência online.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS LTDA(22.086.683/0002-65) MLaaS Testes da acurácia na identificação da etiquetagem dos 

dados em ambiente de desenvolvimento integrado.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI IDEA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP(01.899.564
/0001-70) BR100

Sistema embarcado para processamento de taxas de 
dados acima de 100 Gigabits por segundo para sistemas 
de comunicação.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI
IN LOCO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.(17.399.938
/0001-29);Rodolfo de Andrade Marinho Silva 07102668473

(28.473.120/0001-25)
Secure Location

Software para o armazenamento e processamento de 
dados de forma que ofereça mecanismos de proteção 
contra vazamento de dados.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI INGENICO DO BRASIL LTDA(03.616.814/0001-43) Flextrans Sistema embarcado para pagamentos on line em 
terminais de pagamentos Produto Concluído

CEEI INGENICO DO BRASIL LTDA(03.616.814/0001-43) SYSCIT Software para melhoria dos processos de reparo e 
qualidade dos terminais de pagamento. Produto Concluído

CEEI INGENICO DO BRASIL LTDA(03.616.814/0001-43) DevTelium Software embarcado de referência para plataformas T+ e 
Telium Tetra. Produto Concluído

CEEI INGENICO DO BRASIL LTDA(03.616.814/0001-43) TermMonitor Plataforma de monitoramento remoto de terminais 
Ingênico. Produto Concluído

CEEI INGENICO DO BRASIL LTDA(03.616.814/0001-43) FINMAN Plataforma de software para gerenciamento de 
aplicativos financeiros para pagamento móvel. Produto Concluído



CEEI INGENICO DO BRASIL LTDA(03.616.814/0001-43)
Execução de testes através de Dispositivos 
Móveis e Controle das Informações 
Geradas

Solução de software para testes de terminais de 
pagamento.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI INGENICO DO BRASIL LTDA(03.616.814/0001-43) App Control
Desenvolvimento de uma plataforma de software para 
criação, atualização e controle de chaves de segurança 
para aplicativos em terminais Ingênico.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI INGETEAM LTDA(03.306.629/0001-52) REMOTE MONITORING Plataforma integrada de hardware e software para 
monitoramento remoto de inversores.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI INGETEAM LTDA(03.306.629/0001-52) Agile-Installer Software embarcado aplicado à instalação e diagnóstico 
de inversores fotovoltaicos.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI INOVATIC SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI
(30.167.143/0001-53) SCM

Sistema para comunicação com chassis de rede, 
descoberta automática e agregação de dados de 
dispositivos.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 
ELETRONICA BRASILEIRA(82.901.000/0001-27) New-EPON Sistema embarcado para o gerenciamento de 

equipamentos Intelbras.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 
ELETRONICA BRASILEIRA(82.901.000/0001-27) OLTest Plataforma de testes automáticos para os sistemas de 

redes ópticas.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA(86.527.934/0001-00) Active SIP Software embarcado para gerenciamento remoto de 

dispositivos de segurança. Produto Concluído

CEEI JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA(86.527.934/0001-00) Active-IoT Plataforma IoT para centrais de alarme. Produto e 

Processo Em andamento

CEEI JOHNSON CONTROLS DO BRASIL - INDUSTRIA E 
COMERCIO DE BATERIAS LTDA.(07.447.503/0001-59) SEMEB Solução integrada de hardware e software para a 

estimação de parâmetros do modelo elétrico de baterias.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA.(01.376.079
/0001-12) SEESB Sistema de automação para estimação do estado de 

saúde de baterias.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI JOSE DE CASTRO NETO - ME(11.683.419/0001-01) REVAI

Desenvolver um protótipo de software que receba como 
entrada uma imagem contendo um ou mais documentos 
e retorne como resultado o(s) tipo(s) de documento(s) 
presente(s) na imagem e valide o conteúdo de tais 
documentos segundo critérios de validação pré-
estabelecidos.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI LEGALABS FABRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE 
STARTUPS LTDA(26.560.575/0001-52)

PROJETO INTELIGÊNCIA NAS 
EXECUÇÕES

Plataforma de software inteligente para a catalogação 
automática de classes de processos de execução fiscal.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA(07.275.920/0001-
61) MaaS Solução inovadora de software de gerenciamento de 

nuvem híbrida como serviço. Produto Concluído

CEEI LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA(07.275.920/0001-
61) Datacenter Analytics Software para análise de dados de consumo energético 

e de dissipação térmica em datacenters. Produto Concluído

CEEI LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA(07.275.920/0001-
61) DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII Software de simulação de datacenter. Produto e 

Processo Atrasado

CEEI LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA(18.149.211/0001-56) Newtaritron Sistema de tarifação para plataformas Linux com 
comunicação com o sistema embarcado de PABX.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA(18.149.211/0001-56) IVR-Remoto Software embarcado para serviço IVR em central PABX. Produto e 
Processo Concluído

CEEI LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 
MEDICOS E HOSPITALARES S.A.(02.357.251/0001-53) ADRs Software embarcado para central de monitoramento para 

a comunicação com equipamentos médicos.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 
MEDICOS E HOSPITALARES S.A.(02.357.251/0001-53) SIE Sistema móvel para realização de operações em 

ambiente clínico integrado.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 
MEDICOS E HOSPITALARES S.A.(02.357.251/0001-53) CENTRAL LIGHT Software para o controle e armazenamento de dados 

para múltiplas Centrais de Monitoramento de Pacientes.
Produto e 
Processo Em andamento



CEEI LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 
MEDICOS E HOSPITALARES S.A.(02.357.251/0001-53) SMART BED Sistema embarcado para central de monitoramento de 

pacientes.
Produto e 
Processo Em andamento

CEEI LINK SOLUTIONS EIRELI - ME(10.466.196/0001-68) ALDAR
Desenvolvimento de sistema de software multi-
plataforma (web/móvel) para gestão de SIM Cards e 
serviços relacionados.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI MINI CHURRASCO LEONI LTDA(51.490.621/0001-31) Bazooca Plataforma integrada de software de logística de coleta e 
entrega de mercadorias em larga escala.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI MOTOROLA SOLUTIONS LTDA(10.652.730/0001-20) ANDROID SOL
Software embarcado para suporte à implantação, 
manutenção e operação de infraestrutura de 
comunicação móvel.

Produto Concluído

CEEI MOTOROLA SOLUTIONS LTDA(10.652.730/0001-20) MOTOTRBO-IoT
Sistema em nuvem para integração de rede digital de 
rádio privada com a internet para integração de serviços 
IoT.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL 
TELECOMUNICACOES LTDA.(01.108.177/0034-37) 5GApps Plataforma de software para Edge Computing baseada 

em 5G.
Produto e 
Processo Atrasado

CEEI PECCININ PORTOES AUTOMATICOS INDUSTRIAL LTDA
(60.938.404/0001-52) NICEMOB

Plataforma de software para dispositivos móveis para 
suporte a instaladores de produtos/equipamentos da 
empresa.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI PROQUALIT TELECOM LTDA.(68.389.097/0001-00) RFJIGA Plataforma para testes automatizados e verificação de 
antenas UHF.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI PROQUALIT TELECOM LTDA.(68.389.097/0001-00) JIGACELL Sistema de automação de testes para antenas de 
celulares.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI PROQUALIT TELECOM LTDA.(68.389.097/0003-71) JigaMontagemAntena Sistema de automação de teste de montagem de antena. Produto e 
Processo Concluído

CEEI SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA(01.498.525
/0001-61) LINE MONITOR Software embarcado para suporte à tomada de decisão 

referente à linha de produção Produto Concluído

CEEI SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA(01.498.525
/0001-61) Endostreamer

Solução integrada de software e hardware para 
equipamento de preceptoria e suporte ao treinamento de 
profissionais de saúde.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI SERVBRAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI(18.226.486
/0001-46) FRETEI Serviço Inteligente de Logística de Cargas Produto e 

Processo Em andamento

CEEI SIEMENS LTDA(44.013.159/0001-16) COR Sistema multiplataforma de acompanhamento de 
predição de consumo de energia elétrica.

Produto e 
Processo Concluído

CEEI SMART MODULAR TECHNOLOGIES INDUSTRIA DE 
COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.(06.103.827/0001-07) MobilePCP Software para dispositivos portáteis para planejamento 

inteligente de controle de produção Produto Concluído

CEEI SMARTIKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
(06.141.653/0001-77) ENERGY TRACKER Ferramentas para o acompanhamento do consumo de 

energia  de uma unidade consumidora
Produto e 
Processo Concluído

CEEI SMARTIKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
(06.141.653/0001-77) Grid Operation Intelligence

Facilitar o trabalho dos operadores de grandes sistemas 
elétricos é fundamental para a operação contínua do 
sistema. Este projeto investiga os dois principais 
aspectos do dia-a-dia da operação: tratamento de 
alarmes e comunicação entre os diversos entes 
envolvidos (ONS, agentes externos, operadores). 
Através da combinação de diversos mecanismos de 
processamento de dados, pretende-se minimizar a 
sobrecarga de interpretação de informações dos 
operadores do sistema.

Produto e 
Processo Em andamento

CEEI SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA(67.185.306
/0001-30) FISCALWEB Sistema de inteligência fiscal. Produto e 

Processo Em andamento



CEEI TEEWE SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA(13.552.669
/0001-38) GABDI Software para gerenciamento inteligente de grandes 

massas de dados Produto Concluído

CEEI TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.(46.563.938/0001-10) VRE Software embarcado para exibição remota em tempo 
real das imagens de equipamentos médicos. Produto Concluído

CEEI TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO 
LTDA.(05.246.462/0001-07) TransdataMobi Software para dispositivos portáteis para bilhetagem. Produto Concluído

CEEI TUKLUC SOLUCOES TECNOLOGICAS, SERVICOS E 
LOCACAO LTDA(29.844.914/0001-10) ANGULAR JSF Framework para software em nuvem baseado na 

integração de JSF e Angular.
Produto e 
Processo Atrasado

CEEI VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS 
DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO S.A.(33.113.309/0014-61) COUPONS Plataforma de software embarcado para o 

gerenciamento de cupons para clientes. Produto Concluído

CEEI VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS 
DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO S.A.(33.113.309/0014-61) ENGAGEMENT MANAGER Plataforma de software para gerenciamento de 

campanhas de marketing digital. Produto Concluído

CEEI VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS 
DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO S.A.(33.113.309/0014-61) Mobile Banking Software embarcado para integração com serviços do 

Valid Secure Services Hub (VSSH)
Produto e 
Processo Concluído

CEEI VICERI SOLUTION COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE LTDA(23.056.065/0001-54) UNIQUE Software para integração sistemática de processos 

logísticos de e-commerce.
Produto e 
Processo Concluído

CEEI VICERI SOLUTION COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE LTDA(23.056.065/0001-54) E-FINANCE Plataforma de software em nuvem para BI baseada em 

dados financeiros .
Produto e 
Processo Concluído

CEEI VSOFT INFORMATICA LTDA(03.776.595/0001-60) BIOMETRIC DETECTION Software para detecção facial e biométrica usando vídeo. Produto e 
Processo Atrasado

CEEI XIAOMI DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.(20.221.812/0001-74) EASYMIUI Ferramenta para a construção de temas para plataforma 
embarcada MIUI.

Produto e 
Processo Concluído

CERTI
3DRE ROBOTICA E ENGENHARIA DE DESENHO TECNICO 
LTDA.(19.111.402/0001-91);EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-

89)

Solução de gerenciamento térmico em 
equipamentos eletrônicos

Desenvolver soluções para refrigeração componentes de 
um equipamento eletrônico por meio de aprimoramento 
do gabinete e placa eletrônica, seguindo premissas e 
condições de uso para aplicação aeronáutica.

Produto Em andamento

CERTI ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
(55.979.736/0014-60)

Sistema inteligente para identificação e 
rastreabilidade de materiais e produtos

Solução de rastreabilidade, detecção e leitura de 
produtos em linhas de produção de equipamentos  
utilizando tecnologias habilitadoras da manufatura 
avançada, através do uso de sistemas de 
sensoriamento, medição e controle, visando a redução 
estoques intermediários, permitindo que os materiais em 
processo atravessem a fábrica rapidamente, agilizando 
as entregas e reduzindo os custos de armazenagem.

Processo Cancelado

CERTI ATECH - NEGOCIOS EM TECNOLOGIAS S.A.(11.262.624
/0001-01);DESH TECNOLOGIA S/A(20.467.223/0001-70)

Desenvolvimento de firmware para Rede 
de comunicação sem fio RF Mesh  IPv6

Solução baseada em firmware para rede de 
comunicação sem fio RF Mesh IPv6 de longo alcance. Produto Em andamento

CERTI AUTEQ TELEMATICA LTDA.(04.552.123/0001-96);JOHN 
DEERE BRASIL LTDA(89.674.782/0001-58)

Solução de comunicação de dados para 
agricultura mecanizada

Solução integrada de comunicação de dados sem fio 
para o segmento da agricultura automatizada e módulo 
para garantia da qualidade (QA) dos dados coletados 
pelos computadores de bordo

Produto Concluído

CERTI BASF SA(48.539.407/0001-18);HORUS AERONAVES LTDA - 
EPP(19.664.563/0001-02)

Projeto de Monitoramento de Pragas e 
Doenças agrícola

O  projeto proposto tem como objetivo principal modelar 
e desenvolver um sistema para verificar a presença de 
ervas daninhas, pragas e doenças em áreas cultivadas 
com soja, com base na detecção de padrões em 
imagens multiespectrais obtidas da área cultivada por 
meio do sobrevoo de aeronaves tipo drones

Produto Em andamento

CERTI EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) Controlador Eletrônico - Fase 1 e 2 Desenvolver equipamento de sistema embarcado de alta 
confiabilidade para aplicação aeronáutica. Produto Em andamento



CERTI EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89)
AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO 
CLIENTE - Engenharia Dimensional 
CLOSED-LOOP na Manufatura

AGUARDAR CONFIRMAÇÃO DO CLIENTE - 
Desenvolver, sistematizar e implantar uma solução para 
realimentar a simulação de cadeias de tolerâncias com 
dados reais da variação de peças e superfícies 
aerodinâmicas das aeronaves a jato fabricadas pela 
Embraer, promovendo melhorias no desempenho das 
aeronaves e contribuindo com a redução da variabilidade 
dos processos e a implantação da Manufatura 
Avançada.

Processo Em andamento

CERTI EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) Controlador Eletrônico - Fase 3 Desenvolver equipamento de sistema embarcado de alta 
confiabilidade para aplicação aeronáutica. Produto Em andamento

CERTI ENEL BRASIL S.A(07.523.555/0001-67);REIVAX S/A 
AUTOMACAO E CONTROLE(79.942.645/0001-01)

Sistema Inteligente de armazenamento de 
energia e gerenciamento de demanda para 
aplicações de pequeno porteSistema 
Inteligente de Armazenamento de Energia 
e Gerenciamento de Demanda para 
Aplicações de Pequeno Porte com 
Integração de Geração Distribuída

Solução para armazenamento de energia e 
gerenciamento de demanda para aplicações de pequeno 
porte com integração de geração distribuída

Produto Em andamento

CERTI ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
(04.176.689/0003-22)

Sistema Inteligente para Diagnóstico de 
Hardware baseado no Middleware Ginga

Sistema de diagnóstico de defeitos de hardware, 
baseado no middleware Ginga para automatizar o 
suporte às atividades de assistência técnica realizadas 
por técnicos em campo.

Processo Concluído

CERTI EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA(90.191.529/0001-
22)

Processos de Manufatura Inteligente para 
Produtos Eletrônicos – Fase 2

Solução de manufatura visando melhorar a integração e 
gestão da produção com o uso de ferramentas e 
tecnologias para garantir maior rastreabilidade, coleta e 
registro de dados da produção permitindo tomadas de 
decisão mais assertivas e aumento da competitividade 
empresarial com redução de custos e melhor eficiência 
do processo.

Processo Concluído

CERTI Exatron(90.191.29/0001-22) Manufatura Inteligente para Produtos 
Eletrônicos - Fase I

Desenvolvimento  do conceito e de solução piloto em 
manufatura inteligente para a fabricação de produtos 
eletrônicos pautado em conceitos de manufatura enxuta, 
fluxo de materiais, automatização de atividades e 
inteligência de gestão de informações do chão de 
fábrica.

Processo Concluído

CERTI FANEM LTDA(61.100.244/0001-30)
AGUARDANDO AUTORIZACAO CLIENTE 
- Equipamento de fototerapia neonatal 
Bilitron

Desenvolvimento do projeto conceitual da plataforma de 
equipamentos de fototerapia Bilitron. Produto Concluído

CERTI FENIX INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA.(11.917.738
/0001-34)

Manufatura Inteligente para Produtos 
Eletrônicos

Desenvolvimento  do conceito e de solução piloto em 
manufatura inteligente para a fabricação de produtos 
eletrônicos.

Processo Concluído

CERTI GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.(52.618.139/0001-05) Plataforma IoT para equipamento de 
energia

Solução de conectividade e funcionalidades para o 
monitoramento de sistemas de energia  através da 
integração de um módulo de comunicação IoT 
embarcado,

Produto Em andamento

CERTI GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.(52.618.139/0031-12) Plataforma de Streaming de Áudio

Desenvolvimento de plataforma para streaming de áudio, 
contemplando Hardware e Software, para integração 
com os equipamentos de de porteiro eletrônico da 
LEGRAND

Produto Em andamento

CERTI GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS S/A
(48.015.119/0001-64) Inovação na Manufatura da Gnatus

Desenvolver o conceito para o processo produtivo 
considerando premissas de inovação em processos e 
tecnologias de produção da Manufatura 4.0.

Processo Concluído



CERTI KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(84.683.556/0001-10)

Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa 
da Eletrônica para as Plataformas de 
Cadeiras Odontológicas Kavo

Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica 
para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - 
Modelos Aqia e Unik

Produto Em andamento

CERTI LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA(07.275.920/0001-
61) Solução de suporte por dispositivo móvel

Solução de software para  gerenciamento de 
computador, ajudando os usuários a obter suporte para 
assistência e serviços de reparo.

Produto Em andamento

CERTI LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 
MEDICOS E HOSPITALARES S.A.(02.357.251/0009-00)

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO CLIENTE 
-  Subsistema do mecanismo de infusão e 
do conceito modular para bombas de 
infusão

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO CLIENTE -  subsistema 
mecanismo de Infusão e o conceito modular para 
equipamentos de Bombas de Infusão

Produto Concluído

CERTI
MASS LABS SOFTWARE E TREINAMENTO LTDA - EPP
(19.534.878/0001-35);VIACAO VERDES MARES LTDA.

(81.547.044/0001-38)

POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico 
em cidades inteligentes.

Solução para alocação dinâmica, visando a eficiência no 
transporte urbano de passageiros e melhorando a 
mobilidade nas cidades.

Produto Em andamento

CERTI MGB SERVICOS E COMPUTADORES S/A(18.163.016/0001-
80)

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO CLIENTE 
- Docking Station Multifuncional,

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO CLIENTE - Projeto de 
módulos de computador para uso educacional e de 
equipamento acessório de uma docking station 
multifuncional

Produto Concluído

CERTI PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO CLIENTE 
- Sistema Inteligente de apoio à gestão da 
integridade de equipamentos submarinos

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE - 
Desenvolvimento de um Sistema Inteligente de apoio à 
gestão da integridade de equipamentos submarinos.

Produto Em andamento

CERTI POSITIVO INFORMATICA S/A(81.243.735/0001-48) AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO CILENTE 
- Projeto Maker -  Kit Educacional

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO CLIENTE - 
Desenvolver o conceito e uma solução educacional em 
robótica para estudantes na faixa etária do ensino médio 
composta por um kit de hardware e software, contendo  
placa de processamento principal (MPU),  módulos de 
sensores e atuadores (SAD) e  software (IDE) para 
programação via browser e aplicativo Android.

Produto Concluído

CERTI PROQUALIT TELECOM LTDA.(68.389.097/0001-00) Sistema integrado de gerenciamento do 
sistema de manufatura

Aprimorar a gestão do processo produtivo a partir da 
implantação de sistema de execução da manufatura.

Produto e 
Processo Atrasado

CERTI SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.(01.449.930
/0001-90)

Sistema especialista de avaliação de 
pacientes para tratamento de tomografia 
computadorizada

Desenvolvimento de aplicação móvel para disponibilizar 
um paciente virtual para configuração avançada de 
exame de tomografia computadorizada

Produto Em andamento

CERTI SIEMENS LTDA(44.013.159/0001-16) Centro de Operações Virtuais - F1

Solução para a Sala de Comando Virtual composto por 
um sistema com funcionalidades para padronizar, 
monitorar e controlar remotamente ambientes e 
equipamentos de ressonância magnética e tomografia 
computadorizada.

Produto Concluído

CERTI SIEMENS LTDA(44.013.159/0001-16) Sistema inteligente para setup remoto de 
equipamentos

Sistema especialista para Sala de Comando Virtual 
visando o suporte ao monitoraramento remoto do 
processo de setup de máquinas MRI (Ressonância 
Magnética) e CT (Tomografia Computadorizada)

Produto Concluído

CERTI SIEMENS LTDA(44.013.159/0001-16)
Aplicação móvel como ferramenta de 
suporte e apoio na execução de exames de 
tomografia computadorizada

Solução de software inteligente para uso em dispositivos 
móveis para ser usada como uma ferramenta de apoio 
na preparação de pacientes antes de realizarem exames 
de Tomografia Computadorizada visando o mercado 
brasileiro e mundial.

Produto Concluído

CERTI SIEMENS LTDA(44.013.159/0001-16) Centro de Operações Virtuais - F2

Sistema para operação remota de exames de alta 
complexidade baseados equipamentos em tomografia 
computadorizada e ressonância magnética com a 
criação da plataforma  " Virtual Operations Center" 
(VOC)

Produto Concluído



CERTI SIEMENS LTDA(44.013.159/0001-16) Centro de Operações de Serviço

Solução de monitoramento remota de infraestrutura 
física onde operam equipamentos de MRI (Ressonância 
Magnética) e CT (Tomografia Computadorizada) 
constituida por dispositivos de hardware, software e 
elementos de comunicação.

Produto Concluído

CERTI SIEMENS LTDA(44.013.159/0001-16) Dispositivo NanoBox para Transformadores Desenvolvimento de um dispositivo NanoBox usado para 
monitorar equipamentos transformadores. Produto Em andamento

CERTI SIEMENS LTDA(44.013.159/0001-16)
Projeto de automação do processo de 
fabricação e montagem de equipamentos 
para planta piloto no Brasil

Análise do projeto técnico do equipamento visando o 
projeto de manufatura visando a otimização da 
fabricação e montagem, bem como identificar a 
viabilidade de peças específicas para montagem 
automática.

Processo Em andamento

CERTI WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA(14.309.992
/0001-48) Smart Power System

Solução de Power System inteligente que possa se 
caracterizar como um novo produto  de fornecimento, 
gerenciamento e armazenamento de energia, com 
recursos de configuração para o atendimento de 
demandas de interesse, como, por exemplo, em 
aplicações industriais, comerciais, condomínios, 
hospitais, áreas remotas, militares e de defesa, áreas da 
rede de distribuição com deficiência de qualidade de 
energia, agropecuárias e itinerantes.

Produto Concluído

CERTI WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A(07.175.725/0009-17)

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO CLIENTE 
- Desenvolvimento de Linha Nacional  de 
Produto WEG para Recarga de Veículos 
Elétricos

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE - Projeto 
de uma linha nacional de equipamentos para recarga de 
veículos elétricos composta de três produtos: (i) estação 
para recarga lenta residencial em corrente alternada, 
para uso privado;  (ii) estação comercial de recarga 
semirrápida em corrente alternada para instalação em 
locais públicos e privados para uso de terceiros; e (iii) 
estação comercial para recarga rápida, em corrente 
alternada e corrente contínua

Produto Em andamento

CERTI WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0039-59) Dispositivo para preservação e 
esterelização de alimentos.

Desenvolvimento, teste e avaliação de  componentes, 
subsistemas e experimentos para preservação e 
esterelização de alimentos em equipamentos de 
refrigeração.

Produto Em andamento

CESAR FJ COMERCIO DE ELETRONICOS, DISTRIBUICAO E 
IMPORTACAO LTDA(12.710.742/0001-90) VAI - Vehicle Artificial Intelligence

Um sistema de inteligência artificial que vai revolucionar 
a forma que o motorista e a concessionária se 
relacionam com o carro, viabilizando o acesso em tempo 
real a informações de saúde do veículo, localização, 
perfil de uso e consumo. É a ferramenta que vai dar voz 
ao veículo e conectar o carro ao seu dono e à 
concessionária 24 horas por dia.

Produto Em andamento

CESAR PAYBACK INVEST INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 
ME(17.489.276/0001-88)

PayBack - Gestão de Abastecimento de 
Frota

MEIO DE PAGAMENTO DIGITAL PARA 
ABASTECIMENTO DE FROTA PRÓPRIAAbastecimento 
garantido, a transação só inicia com a presença do 
veıćulo, do motorista  no estabelecimento credenciado, a 
solução deve reduzir fraude, através do uso de 
tecnologias de IoT para validar consumo x rota, e os 
agentes da transação.

Produto Atrasado

CIMATEC
ACQUABRASILIS MEIO AMBIENTE LTDA(04.699.689/0001-

45);SMELL IT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
(07.397.758/0001-54)

Soluções integradas para aromatizar e 
sonorizar ambientes.

Projeto de desenvolvimento de soluções integradas para 
aromatizar ambientes. Produto Concluído



CIMATEC
AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS(02.688.100
/0001-88)

Identificador Neonatal Desenvolvimento de kit para teste de cadastramento 
biométrico. Produto Concluído

CIMATEC AMBIEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(09.439.336/0001-20) Ambiem - Vinagre Probio Desenvolver em escala conceitual de bancada, uma 
formulação de vinagre.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC ASV GLOBAL DO BRASIL LTDA. - ME(24.817.857/0001-67) Desenvolvimento do Protótipo de ASV. Desenvolver controle e sistemas de superfícies funcional 
de um ASV . Produto Cancelado

CIMATEC BCHEM BIOCOMBUSTIVEIS LTDA(24.659.892/0001-03);
VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0016-93)

Otimização do processo de produção de 
Biodiesel.

Desenvolver novo processo de produção de mistura de 
combustível.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC
BEGE BAHIA MARMORE LTDA(13.466.164/0001-50);

INOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.(07.292.680
/0001-03)

Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore 
Bege Bahia

Desenvolver aplicações e/ou formulações para o pó de 
mármore Bege Bahia. Produto Em andamento

CIMATEC BG E&P BRASIL LTDA.(02.681.185/0001-72) Flatfish II

Continuar o desenvolvimento das funcionalidades do 
protótipo Flatfish, iniciado na fase EMBRAPII piloto, para 
inspeção em estruturas do setor de óleo e gás em 
ambiente offshore.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC BG E&P BRASIL LTDA.(02.681.185/0001-72) JIRo – Joint Inspection Robot

Desenvolvimento de um protótipo de robô para limpeza e 
inspeção de juntas flexíveis em serviço na produção de 
petróleo e gás em navios-plataforma (FPSOs) e outras 
unidades flutuantes.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC
BHS BIOHYDROSOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA(10.680.117/0001-17);MINERACAO CARAIBA S/A
(42.509.257/0001-13)

Desenvolvimento e modelagem de rota 
tecnológica para inertização.

Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para 
inertização de resíduos. Processo Em andamento

CIMATEC CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA(03.471.344/0001-
77) Automação de abastecimento

Pesquisa e Desenvolvimento para automação de 
abastecimento utilizando conceitos de manufatura 
avançada.

Processo Em andamento

CIMATEC CLARIANT S.A(31.452.113/0001-51) Sistema para avaliação da influência  de 
fluídos.

Desenvolver um sistema protótipo para avaliação da 
influência. Processo Em andamento

CIMATEC CLARIJU EMBALAGENS LTDA - ME(19.430.176/0001-01) Estabilizador de Pelve Desenvolver conceito  para estabilização no atendimento 
e tratamento de vítimas de trauma pélvico. Produto Em andamento

CIMATEC CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.(60.850.617/0001-
28);IOTAG TECNOLOGIA LTDA(25.398.133/0001-99)

Solução composta por base de dados em 
Big Data e manufatura de hardware para 
coleta e armazenamento de dados de 
medição de equipamentos agrícolas

Desenvolver uma solução composta por base de dados 
em Big Data e manufatura de hardware para coleta e 
armazenamento de dados de medição de equipamentos 
agrícolas

Produto e 
Processo Cancelado

CIMATEC COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO(61.409.892/0001-73) Load Backboard Automade II
Pesquisar e desenvolver um novo cabeçote com escova 
para ser acoplado no dispositivo desenvolvido no Projeto 
LBA – Load Backboard Automated

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - 
CODEMGE(29.768.219/0001-17) Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Desenvolvimento de equipamento de alta tecnologia 

para caracterização química.
Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
(76.484.013/0001-45)

Ferramenta para avaliação da viabilidade e 
otimização não linear de uma rede

Desenvolver a partir de sistemas existentes, ferramenta 
para avaliação técnica econômica visando otimização 
não-linear

Processo Em andamento

CIMATEC COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL(33.042.730/0001-04) Desenvolvimento de rota tecnológica de 
estampagem a quente.

Desenvolver rota de estampagem a quente para peças 
automotivas. Processo Em andamento

CIMATEC COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL(33.042.730/0001-04) Desenvolver sistema para manutenção em 
pontes rolantes.

Desenvolvimento de sistema para manutenção preditiva 
em pontes rolantes. Processo Concluído

CIMATEC CONECTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME
(05.923.336/0001-40) Leito hospitalar inteligente

Desenvolver um protótipo de uma plataforma  para 
monitoramento da ocupação e parâmetros clínicos de 
pacientes em leitos hospitalares.

Produto e 
Processo Concluído



CIMATEC DATEN TECNOLOGIA LTDA(04.602.789/0001-01) Mini PC Realizar pesquisa, desenvolvimento e testes de protótipo 
para a industria de eletro eletrônicos corporativos. Produto Concluído

CIMATEC DURATEX S.A.(97.837.181/0001-47) SAL - Sistema de Automação para Louças Desenvolver sistema piloto para automatizar as etapas 
de raspagem/limpeza da tampa de caixas acopladas. Processo Concluído

CIMATEC ECO-MARMORES E GRANITOS IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA(40.597.858/0001-08)

Reaproveitamento de estoques 
remanescentes de Mármore Bege

Este projeto tem por finalidade o reaproveitamento de 
resíduos de blocos de pedra de mármore bege a partir 
do desenvolvimento de protótipos de linhas de peças e / 
ou artefatos decorativos.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC

ECOSOLUCOES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA - ME(10.619.445

/0001-08);VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651
/0016-93)

Desenvolver um sistema para testar 
tecnologia spray dryer.

Desenvolver um sistema para testar tecnologia spray 
dryer na extração de contaminantes presentes nos 
efluentes.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) SmartFasteners Desenvolver a aplicação de sensores estruturais 
aeronáuticas.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) Desenvolver processo de automação 
avançada em aeronaves.

Desenvolver em ambiente relevante solução com 
realidade aumentada. Processo Em andamento

CIMATEC EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) Solução computacional para Análise de 
Reparos. Desenvolvimento de software para Análise de Reparos. Processo Concluído

CIMATEC
EVOGMED EQUIPAMENTOS MEDICOS, TECNOLOGIA E 
SOFTWARE LTDA, - ME(19.230.676/0001-08);MEDICICOR 

COMERCIAL EIRELI(02.068.375/0001-19)
Sistema para circulação extracorpórea. Desenvolvimento de um protótipo de equipamento para 

circulação extracorpórea.
Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC FIACAO DE SEDA BRATAC S A(61.080.735/0008-33) Desenvolvimento de produto 
eletroeletrônico para fio de seda

Desenvolver uma solução eletrômecânica para 
alinhamento do fio do fio de seda.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A(05.941.046/0001-29) Desenvolvimento de Microstent Desenvolver nova geometria de Microstent. Produto Em andamento

CIMATEC FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA(03.470.727/0016-07)
Pesquisa e Desenvolvimento para 
Realização de Testes em Tanques de 
Combustíveis Veiculares

Desenvolver protótipo para realizar testes em tanques de 
combustíveis veiculares. Produto Atrasado

CIMATEC GAIA ENGENHARIA LTDA(16.308.421/0001-14) Desenvolvimento de protótipo para testar 
nova tecnologia para controle de enurese

Desenvolver protótipo para testar nova tecnologia para 
controle de enurese. Produto Concluído

CIMATEC GERDAU S.A.(33.611.500/0177-80) Distorções após tratamento térmico. Distorções após tratamento térmico. Processo Concluído

CIMATEC ICESA MARMORES EIRELI(15.118.912/0001-30) Smart Logistics Pesquisar e desenvolver a aplicação de um processo 
inovador de Smart Logistics. Processo Em andamento

CIMATEC
INOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.(07.292.680
/0001-03);MJ BEGE POLIDO MARMORE LTDA(10.988.755

/0001-08)

Argamassa auto adensável - Desenvolver 
tecnologia para reaproveitar os resíduos de 
pó de pedra mármore bege

Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de 
pó de pedra de mármore bege.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC
INOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.(07.292.680
/0001-03);REVESTE BEGE - REVESTIMENTOS EM BEGE 

BAHIA LTDA(12.989.608/0001-70)
Projeto ASSOBEGE Este projeto tem por finalidade o reaproveitamento de 

resíduos de pó de pedra de mármore bege
Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC JURACY CONCEICAO SANTOS EIRELI - ME(26.327.649/0001-
05) Pelicano - Máquina de corte de cabelo Pesquisa e  desenvolvimento de protótipo de 

equipamento para corte de cabelo. Produto Em andamento

CIMATEC KORDSA BRASIL S.A(13.573.332/0001-07) PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA 
IDENTIFICAR "BAGGINESS".

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM 
PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS".

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC MDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA.(29.508.150/0001-92) Handy Met II

Desenvolver conceito de prototipo portatil capaz de 
integrar e comunicar parâmetros de medição e 
monitoramento de metabolismo

Produto Em andamento

CIMATEC MEDICICOR COMERCIAL EIRELI(02.068.375/0001-19) Pesquisa de desenvolvimento para 
circulação extracorpórea.

Pesquisar e desenvolver um equipamento 
eletroeletrônico para circulação extracorpórea. Produto Concluído



CIMATEC

MENSOR INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTACAO 
TECNICA E CIENTIFICA LTDA - ME(02.417.580/0001-42);

METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA(58.762.956/0001-
00)

Desenvolver um protótipo funcional da 
eletrônica do “Preset” com funções de CLP.

Desenvolver protótipo funcional da eletrônica que atue 
como um Computador de Vazão. Produto Concluído

CIMATEC MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.(59.104.273/0001-29) DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE 
AQUAPONIA E AEROPONIA.

Desenvolver sistema protótipo de aeroponia e aquaponia 
objetivando  melhoria de produtividade. Processo Atrasado

CIMATEC METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA(58.762.956/0001-
00) IWM - Identificador Wireless Desenvolver uma solução eletrônica para controle de 

abastecimento. Produto Concluído

CIMATEC

MICROCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DE JARDINAGEM 
LTDA(66.999.541/0001-83);SONO BRASIL INDUSTRIA, 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(24.120.831/0001-65)

Desconstrução e caracterização de 
resíduos Extração e caracterização de compostos bioativos Produto Suspenso

CIMATEC MINERACAO PARAGOMINAS S.A.(12.094.570/0001-77) Desenvolvimento de modelo CFD para 
simulação de parâmetros de processo

Determinar valores de parâmetros de processo por meio 
de simulações CFD. Processo Concluído

CIMATEC MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.(07.666.567/0002-
21)

Desenvolvimento de um sistema 
eletroeletrônico para testes de produtos 
(eletrodomésticos)

Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para 
testes de produtos eletrodomésticos.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC NEXA RESOURCES S.A.(20.679.515/0001-77) Pesquisa de processos para 
Beneficiamento Mineral.

Desenvolvimento de rotas para  beneficiamento mineral 
em escala piloto. Processo Em andamento

CIMATEC

PASSOS & PASSOS PROSPECCAO E ANALISE DE 
EMPREENDIMENTOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS LTDA
(10.725.491/0001-91);VOG IMPERIAL SPE LTDA(26.608.402

/0001-67)

Sistema para monitoramento de qualidade 
de execução de obra

Desenvolver um aplicativo que auxilie no controle de 
qualidade para execução de obras .

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Unidade Compacta para Intervenção em 
Poços. Desenvolver um robô para operação em poços. Produto Em andamento

CIMATEC PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Desenvolvimento experimental de Testes 
de Sistemas Elétricos.

Desenvolver provas de conceito dos sistemas de 
acionamento elétrico. Produto Em andamento

CIMATEC PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01) Automação de Operações com ROV

Desenvolver uma prova de conceito para automatizar 
algumas intervenções com manipuladores em veículos 
submarinos.

Produto Em andamento

CIMATEC PREALL PREMOLDADOS AGUA LIMPA LTDA - EPP
(07.596.129/0001-53) Concreto Polimérico Desenvolver concreto para aplicação em tampas. Produto e 

Processo Concluído

CIMATEC QUEIJOS FINOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - ME(06.144.792/0001-54) Active Cheese Pesquisa de  rota tecnológica para obtenção de queijo 

frescal.
Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC
RBF IMPORTACAO E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS 

E ELETRONICOS LTDA(12.727.161/0001-60);TRAVI E 
TRINDADE LTDA(19.949.071/0001-63)

CODAX Desenvolvimento de luminárias LED inteligentes para 
ambiente indoor e outdoor Produto Em andamento

CIMATEC RENAULT DO BRASIL S.A(00.913.443/0001-73) Desenvolvimento de um novo dispositivo 
para suporte de freio.

Desenvolver componente de suporte do bloco do 
sistema ABS (Anti Block System). Produto Concluído

CIMATEC RENAULT DO BRASIL S.A(00.913.443/0001-73) Sensor de Etanol Desenvolvimento de um protótipo de Sensor para 
medição do percentual de combustíveis em veículos. Produto Concluído

CIMATEC RENAULT DO BRASIL S.A(00.913.443/0001-73) Renault - Sustainable Vehicles 
Components

Desenvolvimento de componentes automotivos visando 
conforto dos usuários e maior autonomia de consumo de 
energia.

Produto Em andamento

CIMATEC REPSOL SINOPEC BRASIL SA(02.270.689/0001-08) RSB SPEED Desenvolvimento de melhorias em software de 
imageamento sísmico. Produto Em andamento

CIMATEC SHELL BRASIL PETROLEO LTDA(10.456.016/0001-67) Desenvolvimento de Arquitetura para 
Aceleração.

Desenvolver e validar um protótipo de hardware 
acelerador.

Produto e 
Processo Em andamento



CIMATEC SHELL BRASIL PETROLEO LTDA(10.456.016/0001-67) Estimativa de macro modelos acústicos 
usando PSO full-waveform inversion.

Desenvolver e validar um protótipo de algoritmos e 
códigos computacionais para uma inversão estocástica 
de onda completa Full Waveform Inversion (FWI).

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC SHELL BRASIL PETROLEO LTDA(10.456.016/0001-67) Robô para limpeza e inspeção de FPSOs
Desenvolver um protótipo robótico com sistema 
automático para limpeza do casco e inspeção estrutural 
de FPSO.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC

SOLENTECH - SOLUTION, ENGINEERING & TECHNOLOGY - 
PESQUISA, DESENVOLV., IND. E COM. DE TECNOLOGIAS 
DA INFORMACAO, COMUNICACAO E DE SISTEMAS LTDA - 

ME(10.660.789/0001-60)

Leitora Pulsar Desenvolver o projeto mecânico e eletrônico de um leitor 
de identificação. Produto Concluído

CIMATEC SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE 
ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA(23.294.509/0001-90) Microinversor Solar Desenvolver sensor para monitoramento do fio de seda 

no processo de fiação. Produto Concluído

CIMATEC STOREID DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA LTDA
(13.873.489/0001-58)

Desenvolver conjunto de soluções para 
antenas RFID Desenvolver conjunto de soluções para antenas RFID Produto e 

Processo Cancelado

CIMATEC STOREID DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA LTDA
(13.873.489/0001-58)

Desenvolvimento de envasadores 
metálicos Desenvolver para validação de envasores metálicos Produto Cancelado

CIMATEC TECNORED DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S.A.
(31.605.512/0001-05)

Desenvolvimento de Software para 
Autorredução

Desenvolvimento de modelo para processo de 
autorredução.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC TECNORED DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S.A.
(31.605.512/0001-05)

Desenvolvimento de Curtain Wall para o 
processo de autorredução.

Desenvolvimento de Curtain Wall Piloto para elevar a 
eficiência do processo de autorredução.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC TECNORED DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S.A.
(31.605.512/0001-05)

Desenvolver sistema automatizado para 
controle da injeção de gases.

Desenvolvimento em ambiente relevante de Sistema de 
Injeção de Ar.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC TECNORED DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S.A.
(31.605.512/0001-05)

Desenvolver processo para briquetagem de 
matérias-primas

Desenvolver rota tecnológica para processo de 
briquetagem. Processo Em andamento

CIMATEC TECNORED DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S.A.
(31.605.512/0001-05) Sistema Inteligente para carregamento. Desenvolver sistema de carregamento contínuo de 

autorredução. Processo Em andamento

CIMATEC TELTEX TECNOLOGIA LTDA(73.442.360/0001-17) Desenvolvimento de Poste Inteligente
Desenvolver um poste inteligente de iluminação pública, 
gerenciável remotamente, com diversos módulos 
tecnológicos e sensores embarcados.

Produto Cancelado

CIMATEC TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME(11.085.332
/0001-32) Fiscalizador Eletrônico

Desenvolver equipamento capaz de aferir a intensidade 
de algumas ordens de grandezas que são 
regulamentadas por normas.

Produto Cancelado

CIMATEC TORRES EOLICAS DO NORDESTE S/A(13.892.216/0002-31)
Pesquisa e desenvolvimento de um 
sistema de rastreamento no processo de 
fabricação de torres eólicas

Realizar um projeto de pesquisa e desenvolvimento de 
um sistema piloto de rastreamento das peças metálicas. Processo Concluído

CIMATEC TTS GRUPO COMERCIO DE BEBIDAS EXPORTACAO 
IMPORTACAO LTDA - ME(21.645.337/0001-26)

Desenvolvimento do processo de 
manufatura para bebidas energéticas

Desenvolvimento do processo de manufatura para 
bebidas energéticas sem gaseificação e com base 
natural.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC UNIDERBA UNIAO DE DERMATOLOGISTAS DA BAHIA LTDA
(96.720.313/0001-93) Flotation Tank Desenvolver conceito de sistema  em prol da saúde e 

bem-estar do corpo e mente humana. Produto Em andamento

CIMATEC VALE S.A.(33.592.510/0001-54) Dispositivo de Inspeção e Monitoramento 
Remoto de Cavidades

Desenvolver dispositivo  para inspeção e monitoramento 
remoto de cavidades. Produto Concluído

CIMATEC VALE S.A.(33.592.510/0001-54) Sistema de Direção Assistida para 
Equipamentos de Mineração

Desenvolver sistema de direção assistida capaz de 
fornecer informações complementares a operação.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC VALE S.A.(33.592.510/0001-54) Dispositivo Robótico para Qualificação 
Mineral

Desenvolver um sistema capaz de coletar amostras à 
distância e realizar qualificação mineral.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC VIANOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP
(13.387.138/0001-37) Caldo de Cana Industrial Pesquisa de tecnologia  para manufatura de caldo de 

cana industrializado. Processo Suspenso



CIMATEC VOTORANTIM CIMENTOS S.A.(01.637.895/0001-32) Sistema de medição de concreto desenvolvimento de uma solução integrada para 
medição do volume de concreto Produto Em andamento

CIMATEC VOTORANTIM METAIS S.A.(18.499.616/0004-67) LBA - Load Backboard Automated Desenvolver sistema para realizar o encostamento de 
carga.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC VOTORANTIM METAIS S.A.(18.499.616/0004-67) TAG - Troca de Anéis de Gás Desenvolver protótipo de ferramenta de troca de anéis 
dos fornos.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC VOTORANTIM METAIS S.A.(18.499.616/0004-67) Desenvolver processo de manufatura para 
recuperar metais presentes em sucata.

Desenvolver processo de manufatura para recuperar 
metais presentes em sucata eletrônica. Processo Concluído

CIMATEC VOTORANTIM METAIS S.A.(18.499.616/0004-67);
VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0001-07)

Desenvolvimento de Processo para 
remoção de halogêneos.

Desenvolver rota de processo para remoção de 
halogêneos.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0001-07)
Pesquisar e desenvolver um sistema piloto 
semi automatizado para o processo de 
manufatura do Zinco

Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi 
automatizado para o processo de manufatura do Zinco Processo Cancelado

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0001-07) Desenvolver sistema para aumentar a 
eficiência energética.

Desenvolver um sistema para aumentar a eficiência 
energética dos fornos através de tecnologias 
alternativas.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0001-07) Protótipo experimental para estripamento. Desenvolver protótipo experimental para estripamento 
automático.

Produto e 
Processo Em andamento

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0001-07) Desenvolver uma rota contínua para 
obtenção de propantes. Desenvolver rota contínua para obtenção de Propantes. Processo Concluído

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0016-93) Desenvolver sistema piloto para reduzir o 
teor de sulfatos. Desenvolver uma nova rota de manufatura. Produto e 

Processo Em andamento

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0016-93) Desenvolver modelagem de rota 
tecnológica para recuperar metais.

Pesquisar, desenvolver e modelar rota tecnológica para 
recuperação de metais presentes em resíduos de 
barragem.

Processo Desqualificado

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0016-93) Desenvolver sistema para coleta de 
nanopartículas.

Sistema experimental para coleta de nanopartículas de 
geogases.

Produto e 
Processo Concluído

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0016-93) Desenvolvimento de processo de 
manufatura de briquetes

Desenvolver briquetes de cádmio oriundos de rejeitos de 
produção. Processo Concluído

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0016-93) Desenvolvimento de uma nova rota para 
obter Baritina

Desenvolver conceito de rota de processo piloto, visando 
obter Baritina. Processo Desqualificado

CIMATEC VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0019-36) Sistema experimental mecanizado para 
escorificação.

Desenvolver um sistema experimental mecanizado para 
escorificação.

Produto e 
Processo Em andamento

CNPEM ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA(60.659.463
/0001-91)

Insumo farmacêutico ativo  a partir de 
biomassa vegetal com ação 
dermocosmética

Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) 
com qualquer ação terapêutica, incluindo  ação 
dermocosmética, a partir de biomassa vegetal

Produto Em andamento

CNPEM ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA(60.659.463
/0001-91)

Insumo farmacêutico ativo a partir de 
biomassa vegetal com ação anticâncer

Desenvolvimento de um insumo farmacêutico ativo (IFA) 
com qualquer ação terapêutica, incluindo anticâncer, a 
partir de biomassa vegetal

Produto Em andamento

CNPEM AGRIVALLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.(05.470.581/0001-49)

Otimização de biodefensivos para 
aumentar a produtividade de biomassa

Avaliar novas alternativas de meio de cultivo e aprimorar 
parâmetros de processo a fim de otimizar o processo 
produtivo de biodefensivos.

Produto e 
Processo Em andamento

CNPEM BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA(50.221.019
/0001-36) Enzimas biotecnologicas Coquetel enzimático para otimização do processo de 

produção de bebidas.
Produto e 
Processo Concluído

CNPEM BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA(50.221.019
/0001-36) Enzimas para o setor de alimentos Produção de enzimas em organismos considerados 

seguros para a produção de alimentos
Produto e 
Processo Concluído

CNPEM BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA(50.221.019
/0001-36)

Produção de enzimas para o tratamento de 
biomassa

Produzir novas enzimas, utilizando microorganismos 
GRAS, para otimizar a hidrólise de biomassa com uso 
potencial no setor de alimentos e bebidas

Produto e 
Processo Atrasado



CNPEM MAHLE METAL LEVE S.A.(60.476.884/0037-98) Novas Tecnologias para processo 
produtivo de etanol

Desenvolvimento de novas tecnologias para o processo 
produtivo de etanol Processo Atrasado

CNPEM PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Desenvolvimento de etapas críticas do 
processo de produção de etanol

Desenvolvimento e avaliação técnico-econômica de 
etapas críticas da produção de etanol, utilizando 
biomassas.

Produto e 
Processo Em andamento

CNPEM SINOCHEM PETROLEO BRASIL LTDA.(06.871.406/0004-79) Estratégias Enzimáticas para 
Biocombustiveis avançados

Desenvolver uma rota bioquímica para produzir 
biocombustíveis avançados através da descoberta e 
customização de novas enzimas.

Produto e 
Processo Em andamento

CNPEM SP PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA(11.452.999/0001-26) Cargas poliméricas verdes
Desenvolvimento de produtos para aditivação de 
polímeros a partir da torrefação e pirólise de biomassas 
e outros tratamentos

Produto e 
Processo Atrasado

CNPEM TECBEER DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EIRELI
(30.312.624/0001-05)

Enzimas para tratamento de biomassa 
vegetal em aplicações do setor alimentício

Otimização e aumento da escala de produção de 
coquetel enzimático com potencial uso no setor 
alimentício

Processo Atrasado

COPPE BG E&P BRASIL LTDA.(02.681.185/0001-72)
Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao 
Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção 
de CO2 em Campos do Pré-sal

O projeto subsidia metodologias de avaliação de 
integridade estrutural e de avaliação de riscos 
operacionais, posicionando o uso pioneiro de ligas de 
aço ao níquel em dutos, para aplicação em ambientes 
criogênicos, com alta pressão e presença de 
contaminantes. Neste caso o projeto se dedica ao estudo 
de dutos sem costura da liga ASTM A333 grau 8 “9% 
Níquel” aplicado às linhas de reinjeção de CO2 das 
plataformas replicantes do Pré-sal.O objetivo principal do 
projeto é conhecer detalhadamente a soldagem de tubo 
de aço 9%Ni quanto à:  integridade estrutural de suas 
juntas soldadas (como a qualidade - propriedades 
mecânicas e resistência à corrosão – e a inspeção não 
destrutiva de possíveis defeitos) e produtividade 
(redução de custo e tempo de soldagem) na obtenção 
destas juntas.

Processo Em andamento



COPPE FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.(48.122.295/0001-03)
Utilização de diferentes metodologias para 
avaliação do comportamento em corrosão 
sob tensão de juntas dissimilares

Dentro da área de análise de integridade estrutural, 
gerenciamento de risco e, consequentemente, 
monitoramento, inspeção e reparo existem linhas de 
pesquisa que se destacam dentro do atual contexto 
técnico, econômico, científico e de segurança e meio 
ambiente. Neste sentido se destaca a análise do 
comportamento de plataformas flutuantes e a interface 
desta com equipamentos submarinos e os poços de 
petróleo no fundo do mar. Nesse sentido, o 
LNDC/PEMM/COPPE/UFRJ intensificou os esforços em 
conjunto com a FMC Technologies do Brasil analisando 
as metodologias existentes atualmente utilizadas com 
esta finalidade e apresentou resultados contundes de 
ajustes a serem feitos tanto no planejamento 
experimental quanto na interpretação dos resultados. 
Para isto foram utilizados testes de tenacidade à fratura 
em ambientes contendo hidrogênio a partir de proteção 
catódica in situ em juntas dissimilares envolvendo aços 
baixa liga e alta resistência e uma liga de níquel (inconel 
625). Pode-se comprovar o efeito danoso do hidrogênio 
bem como a ineficácia das metodologias normalizadas 
em termos de análise quantitativa. Os resultados foram 
de extrema relevância dentro da área de integridade 
estrutural, pois, apresentou uma metodologia alternativa 
e representativa dos efeitos do hidrogênio na 
degradação de juntas dissimilares.

Processo Concluído

COPPE FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.(48.122.295/0001-03) Melhorias/Inovação do Sistema de Atuação 
de Válvulas para Manifolds Adoção de Sistema Elétrico de Controle de válvulas. Processo Concluído



COPPE INTEGRAL MONITORAMENTO E INSPECAO LTDA(27.502.127
/0001-65)

Tecnologias de inspeção para avaliação da 
integridade de risers de perfuração e dutos 
de produção.

A produção de petróleo em ambiente offshore demanda 
um constante aprimoramento dos mais diversos setores 
da engenharia. Na engenharia de inspeção e 
integridade, os avanços tecnológicos devem 
acompanhar as exigências cada vez mais rígidas do 
controle de qualidade e segurança da operação, sem 
comprometer o processo produtivo.   Tendo em vista a 
significativa quantidade de equipamentos submarinos 
relacionados à exploração de petróleo, dois são 
destacados no presente projeto, são eles: o riser de 
perfuração e as linhas de produção.   O riser de 
perfuração consiste em um conjunto de tubos acoplados 
ao longo de seu comprimento que conectam a 
plataforma ao leito marinho, permitindo assim a 
perfuração de poços de petróleo. Face à sua importância 
para operação e às condições críticas em que os risers 
são submetidos, normas de classe exigem inspeções 
periódicas nestes equipamentos. No entanto, as 
tecnologias disponíveis no mercado de inspeção têm alto 
impacto na produção e no custo para as operadoras, em 
virtude da dependência do translado dos tubos entre a 
plataforma e o continente, onde a inspeção é realizada. 
A fim de superar esta limitação, este projeto consiste no 
desenvolvimento de uma tecnologia que permita a 
inspeção dos risers de perfuração ainda no deck da 
plataforma, o que representa ganho operacional 
expressivo, devido à eliminação dos custos relacionados 
ao transporte e, consequentemente, ao menor tempo de 
parada.   Com relação à outra estrutura de destaque 
para a operação de extração, os dutos de produção, o 
aumento da lâmina d’água associado ao ambiente 
corrosivo demanda dutos de elevada espessura e 
revestidos com diversos materiais. Tais características 
tornam a inspeção não destrutiva em águas profundas 
um desafio para indústria e a comunidade científica. A 
ferramenta, que também será desenvolvida no projeto, 
tem como principal objetivo avaliar, pelo lado externo da 
parede, a integridade destes dutos, detectando defeitos 
de corrosão sem a retirada das camadas de 
revestimento.

Produto Em andamento



COPPE INTERCEMENT BRASIL S.A.(62.258.884/0001-36) Cimento especial para poços de petróleo

Na indústria cimenteira existem, permanentemente, 
questionamentos acerca da melhor alternativa para a 
produção do cimento portland, se pela moagem em 
conjunto ou em separado do cimento e seus aditivos. 
Diferenças entre essas estratégias incluem o consumo 
de energia, a granulometria individual dos componentes, 
bem como, a simplicidade de lay-out do circuito. Além 
disso, ainda não é claro qual o grau ótimo de 
substituição de material cimentíceo por calcários, bem 
como o melhor tipo de calcário a ser usado nessa 
substituição, sobretudo no caso de cimentos para 
produção de argamassas e pastas para cimentação de 
poços de petróleo.O trabalho tem como objetivo 
investigar a moagem, em separado, de clínquer/gesso e 
fíleres calcários (calcítico e dolomítico) e em conjunto, 
com vistas à aplicação do produto na produção de 
pastas para cimentação de poços de petróleo, 
analisando as características dos produtos, bem como, 
comparando o consumo energético obtido com as 
diferentes estratégias. O estudo permitirá à empresa 
apurar a viabilidade técnica / financeira das diferentes 
pastas de cimento estudadas, para aplicação em poços 
de petróleo.

Processo Em andamento



COPPE ORCA COMERCIO DE MINERAIS LTDA.(14.443.511/0001-92)
Viabilidade Técnica Preliminar da 
Mineração Submarina de Areia na Baía da 
Guanabara

A mineração submarina é uma tendência relativamente 
nova na indústria mineral e que está na iminência de 
crescer significativamente, uma vez que diversos 
estudos têm sido, recentemente, realizados a fim de 
desenvolver tecnologias para mineradoras explorarem o 
fundo dos oceanos em busca de metais e minerais 
industriais. Evidentemente, existem diversos desafios no 
desenvolvimento e aplicação destas tecnologias, que 
incluem a temperatura da água, a limitação de 
luminosidade, pressões, correntes marinhas em 
diferentes níveis na coluna d´água, topografia irregular, 
variabilidade no teor do minério de interesse ao longo do 
depósito, bem como o risco de impactos ambientais, 
entre outros. Apesar desses desafios, inúmeros países 
têm desenvolvido estudos e até já estão iniciando 
projetos para a exploração dos depósitos minerais 
localizados no fundo do mar. O Brasil, que conta com 
vasto litoral e tradição em mineração, tem grande 
potencial de desenvolvimento nessa área. Devido às 
peculiaridades da mineração submarina e, em particular, 
da Baía de Guanabara, desafios tecnológicos são 
identificados. As peculiaridades dessa aplicação, 
incluindo a lâmina de água no local de dragagem (15 a 
20 m), os riscos ambientais, o tráfego de embarcações, 
os contaminantes encontrados na areia, a baixa lâmina 
de água disponível na zona de descarga, entre outras, 
demandam soluções específicas para que essa 
operação seja um sucesso não somente para a empresa 
empreendedora, como também para o estado. O objetivo 
do projeto é de superar esses desafios a través do 
desenvolvimento de uma embarcação piloto de 
mineração customizada, o desenvolvimento de uma 
usina de processamento modular da areia marinha, bem 
como a caracterização hidrodinâmica na área de 
mineração. A proposta de sistemas de controle e 
mitigação dos impactos ambientais em todas as etapas, 
desde a extração até o processamento de disposição 
dos rejeitos é também um tópico de grande importância.

Produto Concluído



COPPE OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO(62.545.686/0001-53) Algoritmo para estudo da estabilidade de 
emulsões

Na indústria do petróleo, o estudo da estabilidade de 
emulsões tem recebido especial atenção no 
desenvolvimento de estratégias para garantia do 
escoamento. Isto se deve especialmente ao fato da 
interface entre as fases aquosa e gasosa representar o 
local ideal para formação de hidratos, cuja aglomeração 
leva ao aumento na viscosidade do fluido e eventual 
bloqueio parcial ou total da linha de produção, pela sua 
deposição nas tubulações. Neste contexto, este projeto 
visa à definição de modelos termodinâmicos adequados 
a emulsões de petróleo a partir do estudo de 
propriedades de emulsões normais e reversas e ao 
desenvolvimento de um algoritmo para o estudo da 
estabilidade destas emulsões. O algoritmo inclui um 
modelo de termodinâmica molecular que relaciona a 
estabilidade com a energia de Gibbs do sistema, 
permitindo a análise dos efeitos das características do 
sistema e dos aditivos nas propriedades e na 
estabilidade das emulsões. A validação do modelo é feita 
pela comparação dos resultados calculados com 
informações da literatura e dados experimentais obtidos 
em nosso laboratório, utilizando metodologias 
experimentais adequadas. Ao término do projeto o 
cliente receberá um algoritmo matemático capaz de 
auxiliar na escolha de aditivos para promover a 
desestabilização de emulsões de água-em-óleo, com 
aplicação na indústria do petróleo.

Produto Em andamento

COPPE PETREC - PETROLEO TECNOLOGIA E PESQUISA LTDA - ME
(05.613.447/0001-50)

Desenvolvimento de ferramentas de 
visualização 2D e 3D através de realidade 
aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL

O projeto teve como objetivo o desenvolvimento e a 
validação das técnicas de visualização 2D e 3D que 
complementarão os recursos de interpretação da 
plataforma ROCKLAB DIGITAL. O ROCKLAB DIGITAL é 
um software de gestão de dados geológicos, geofísicos, 
petrofísicos e geoquímicos de reservatórios, que tem 
como objetivo principal disseminar conhecimentos 
estratégicos, apoiando decisões de investimentos, 
operacionais e de pesquisas. Desenvolvido pela 
PETREC, o software permite o acesso facilitado a 
diferentes tipos de dados digitais, tais como, a 
visualização e análise de lâminas delgadas, plugues, 
fotos e tomografia das amostras de rochas e 
testemunhos assim como, dados de perfis petrofísicos e 
sísmicos. Todos os dados são apresentados em um 
ambiente georreferenciado.

Produto Concluído

COPPE PETROGAL BRASIL S.A.(03.571.723/0001-39) Sistemas Submarinos – SISTSUB

Avaliação de diferentes alternativas de arranjos 
submarinos, com e sem a utilização de plataforma 
flutuante, em águas profundas, com interconexões (tie-
back) para grandes distâncias, em especial o sistema 
associado a navio-plataforma FPSO e o conceito Subsea 
to Shore, levando-se em consideração aspectos 
referentes à integridade estrutural, garantia de 
escoamento, confiabilidade das operações, logística e 
avaliação econômica.

Produto Concluído



COPPE PETROGAL BRASIL S.A.(03.571.723/0001-39)

Investigação da Dinâmica de Migração e 
Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-
Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e 
Integração com os Sistemas Petrolíferos

O principal objetivo do projeto é aprofundar o 
conhecimento acerca da dinâmica dos processos de 
geração, migração, acumulação e remigração do 
petróleo por meio da aplicação de um fluxo de trabalho 
inovador que pretendecombinar e integrar de forma 
pioneira as seguintes tecnologias: (i) identificação de 
exsudações na superfície do mar e no assoalho 
oceânico, (ii)análise geológica/estrutural regional com 
base em dados gravimétricos e magnetométricos (iii) 
análise e modelagem estratigráfica/estrutural de detalhe 
com dados sísmicos e de poços, e (iv) modelagem de 
sistemas petrolíferos.

Processo Em andamento

COPPE PETROGAL BRASIL S.A.(03.571.723/0001-39)
Investigação do Comportamento Dinâmico 
de Manifolds Submarinos Durante sua 
Instalação

O projeto trata-se de uma campanha, onde serão 
utilizadas diversas ferramentas de hidrodinâmica e de 
dinâmica de corpos rígidos e flexíveis, de forma a se 
definir o melhor procedimento para instalação de 
manifolds em águas profundas.

Processo Em andamento

COPPE REPSOL SINOPEC BRASIL SA(02.270.689/0001-08) Sistema Nautilus

Desenvolver conversores de potência para operação em 
ambientes de alta pressão e o Estudo dos Produtos 
Químicos do Sistema Submarino de Armazenamento e 
Injeção em Poços de Petróleo

Produto Concluído

COPPE SHELL BRASIL PETROLEO LTDA(10.456.016/0001-67) Integridade e extensão de vida de dutos 
flexíveis

Este projeto de pesquisa considera um desenvolvimento 
de engenharia multidisciplinar, com atividades 
desenvolvidas para gerar modelos analíticos e 
metodologia de coleta de dados reais para avaliar 
projetos de flexíveis em operação.  Os resultados irão 
contribuir para a análise de requisitos essenciais a serem 
considerados na extensão de vida útil e integridade de 
dutos flexíveis para apoiar a tomada de decisão no 
tocante à continuidade operacional e nos critérios de 
projeto de dutos flexíveis.

Processo Em andamento

COPPE SHELL BRASIL PETROLEO LTDA(10.456.016/0030-00)
Desenvolvimento de Manufatura Aditiva 
com Arame e Arco aplicada a componentes 
da Indústria de Óleo e Gás

O projeto tem os objetivos de desenvolver um protótipo 
robótico para impressão 3D de peças utilizando o 
processo de Manufatura Aditiva com Arame e Arco 
(MAAA) e através de simulações computacionais e 
testes, adquirir conhecimento para produzir um 
componente típico, com propriedades mecânicas e 
metalúrgicas que permitam seu uso em aplicações 
específicas da indústria de óleo e gás.

Processo Em andamento

COPPE TECNOLOGIA EM ROBOTICA SUBSEA LTDA.(19.892.560
/0001-26)

Projeto S.O.S. - Simulador de Operações 
Submarinas

Desenvolver o primeiro software nacional de simulação 
de ROV (remotely operated vehicle), que será 
embarcado em uma réplica de um centro de comando e 
operação (software+hardware).

Produto Cancelado



COPPE TOTAL AUTOMACAO LTDA - EPP(06.301.202/0001-50)

“Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de 
Sensores sem Fio, com Autonomia 
Energética para Monitoramento e 
Automação em Poços de Petróleo – DWNS 
– Downhole Wireless Network Sensor”

O projeto tem seu foco no emprego de diferentes 
tecnologias para contornar limitações dos atuais 
sensores de fundo e solucionar problemas considerados 
difíceis nas áreas sensoriamento, autonomia energética 
e comunicação sem fio. A pesquisa proposta tem caráter 
multidisciplinar e aborda, dentre outros, os seguintes 
temas: Tecnologia Wireless, Tecnologias de 
Sensoriamento e Propagação Eletromagnética. Será 
realizada uma investigação sobre sensores para propor 
uma mudança disruptiva no processo de recuperação de 
petróleo e gás dos reservatórios novos e existentes, bem 
como a garantia de escoamento. O projeto prevê 
executar um conjunto de experimentos de 
laboratório/campo que permita extrair informações 
acerca da natureza eletromagnética da propagação de 
ondas pela região anular e pela coluna de produção de 
estruturas semelhantes a poços de petróleo e avaliar a 
possibilidade de fazer comunicação sem fio. Para 
comprovar a comunicação, deseja-se transmitir um sinal 
eletromagnético de baixa frequência (100 kHz ou menos) 
através dessas estruturas e então captar este mesmo 
sinal a várias distâncias. A partir da avaliação da 
qualidade desse sinal, é possível predizer a taxa máxima 
de transferência de bits, a taxa de erros e o consumo de 
energia, dentre outros.

Produto Concluído

CPqD 4ALL TECNOLOGIA S.A.(23.483.494/0001-08) Solução tecnológica de prevenção a perdas 
e desperdícios

Desenvolvimento de uma solução tecnológica de decisão 
para combate a perdas e desperdícios nos 
procedimentos médicos a serem aprovados por um 
plano de saúde, com capacidade de monitoramento e 
flexibilidade para atender diferentes procedimentos e 
atores (médico, laboratório, hospital, etc.).

Produto Concluído

CPqD ALEXANDRE FONSECA BRANDAO - ME(24.332.798/0001-37) Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor 
Biomecânico

Implementação do Hardware e Firmware de um 
dispositivo Sensor Biomecânico, objetivando aprimorar 
uma solução preexistente com sensores por ultrassom 
(sonar) e placa controladora (Arduino) que se comunica 
com o celular via bluetooth. A solução utiliza a realidade 
virtual (RV) simulada, onde a computação gráfica é 
usada para criar um mundo de aparência realista.

Produto Atrasado

CPqD ASGA S.A(59.694.729/0001-58) Evolução Switch Open Flow

Evolução de produto de comutação de pacotes da 
empresa AsGa de forma a torná-lo um elemento de 
comutação em Redes Definidas por Software, neste 
caso, OpenFlow enabled.

Produto Concluído



CPqD BRPHOTONICS PRODUTOS OPTOELETRONICOS S/A
(19.455.907/0001-73)

Processador Digital de Sinais e Laser 
Cavidade Externa

O objetivo deste projeto é a implementação física em 
circuito integrado de algoritmos de processamento digital 
de sinais (DSP - Digital Signal Processing) e de Laser de 
cavidade externa (ECL), para transmissão/recepção de 
sinais de 100 Gb/s em sistemas de comunicações 
ópticas coerentes. Os algoritmos a serem 
implementados visam à compensação de efeitos lineares 
(Deskew, PAM4, DP-QPSK, dispersão cromática e 
outros) em transmissões/recepções em sistemas de 
comunicações ópticas coerentes com taxas de 100 Gb/s 
por canal. A implementação em silício dos algoritmos 
DSP para comunicações ópticas coerentes consiste no 
mapeamento tecnológico do código fonte do DSP em um 
conjunto de milhões de portas lógicas interconectadas 
fisicamente que serão posteriormente fabricadas em 
circuitos integrados para aplicação específica (ASICs). 
Com relação ao Laser a ser desenvolvido, trata-se de um 
dispositivo de cavidade externa baseado em óptica de 
espaço livre com largura de linha em torno de 100 kHz.

Produto Concluído

CPqD BRPHOTONICS PRODUTOS OPTOELETRONICOS S/A
(19.455.907/0001-73) Transporte 100G & ASIC DSP 100G

Este projeto visa dois objetivos. O primeiro trata-se do 
desenvolvimento de placas de transporte óptico de 
dados de alta capacidade (100Gb/s) para detectores de 
raio-x em aceleradores de partícula do tipo sincrotron 
(com ASIC customizado embarcado), e o segundo 
objetivo trata-se do desenvolvimento de IP de ASIC DSP 
(implementado em tecnologia de fabricação de 28nm) 
para aplicações de 100-200Gb/s otimizado em consumo 
de potência para módulos transceptores ópticos.

Produto Concluído

CPqD
CITYFLOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

(27.486.424/0001-64);CONTREL CONSTRUCOES LTDA
(78.366.275/0001-30)

Desenvolvimento do Módulo de Telegestão 
para End-Device" para o controle de 
luminárias utilizadas em Iluminação Pública

Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-
Device" para o controle de luminárias utilizadas em 
Iluminação Pública .O Módulo de Telegestão  possui 
funcionalidades de controle da luminária como: 
liga/desliga, dimerização, e medição de tensão e 
corrente. Para comunicação entre os MTEDs, utiliza a 
tecnologia de comunicação sem fio mesh baseada em 
IEEE 802.15.4. Para a comunicação com sensores e 
smartphones será utilizada a tecnologia BLE.

Produto Concluído

CPqD CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A(66.429.895/0001-92) Predição do tempo de vida de DPS

Desenvolvimento de projeto elétrico para sensoriamento 
de um modelo de dispositivo de proteção contra surtos 
elétricos ou descargas atmosféricas  (DPS) e de um 
algoritmo de predição de vida do DPS integrado a  uma 
plataforma de IoT, evidenciando os resultados em uma 
aplicação WEB (tipo dashboard).

Produto Em andamento

CPqD Contransin(01.292.729/0001-42);FAROL SINALIZACAO VIARIA 
LTDA(01.292.729/0001-41) Controlador Semafórico Inteligente

O objetivo deste projeto é desenvolver um controlador 
semafórico com autoconfiguração de temporização das 
fases, com base em coleta de dados de tráfego através 
de câmera e laço indutivo e com configuração remota da 
temporização via tecnologias GPRS e/ou 3G. A 
comunicação entre o dispositivo de acionamento e o 
controlador semafórico será via cabo. Para configuração 
local, o controlador terá hot spot Wi-Fi de acesso.

Produto Suspenso



CPqD
EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - ME(00.601.520/0001-

50);SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN(60.765.823/0001-30)

Dialog Manager com a capacidade de 
integração com plataformas de 
interatividade

Plataforma digital  inovadora e disruptiva na área de 
Integração e Governança de Sistemas dentro de uma 
cidade. Esta solução não só ajudará os idosos a 
manterem-se bem ao estarem mais bem ligados à sua 
cidade, mas também permitirá aos planeadores urbanos 
uma utilização mais eficiente dos serviços públicos.

Produto Em andamento

CPqD EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
LTDA - EPP(18.434.112/0001-16) Gateway IoT para Luminária Pública

Este projeto tem por objetivo desenvolver um hardware 
(Gateway) adaptado para o módulo de controle de 
luminárias utlizadas em Iluminação Pública. O gateway 
irá se conectar à Luminária através da interface padrão 
National Electrical Manafatures Association (NEMA) 7 
pinos.

Produto Concluído

CPqD EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
LTDA - EPP(18.434.112/0001-16) Rede de  Sensoriamento de Curto Alcance

Rede de Sensoriamento de Curto Alcance com o objetivo 
principal de atuar no aumento de eficiência e segurança 
(criptografia) na troca de mensagens em redes de banda 
estreita, através da implementação de protocolos de 
curto alcance para sensores, que utilizam a rede mesh 
como backhaul.Também estão incluídas atividades 
relativas a Provas de Conceito (PoC) em laboratório para 
validação da solução

Produto Atrasado

CPqD FURUKAWA INDUSTRIAL OPTOELETRONICA LTDA
(07.620.567/0001-00)

Evolução de microcabos ópticos para 
instalação em microdutos

Pesquisa e desenvolvimento considerando uma base 
teórica e resultados de ensaios laboratoriais. Serão 
definidas as dimensões, o perfil aerodinâmico e os 
materiais mais adequados para aplicação em 
microcabos ópticos para instalação em microdutos pelo 
processo de sopramento, evoluindo assim os microcabos 
ópticos, produtos já desenvolvidos pela Furukawa, no 
sentido de melhorar seus desempenhos. Também serão 
definidos os procedimentos de instalação que venham 
otimizar o lançamento dos microcabos, incluindo as 
principais características exigidas dos microdutos.

Produto Concluído

CPqD FURUKAWA INDUSTRIAL SA PRODUTOS ELETRICOS
(51.775.690/0001-91)

Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, 
cobertos e mensageiros para aplicação até 
a Classe de 25 kV

O objeto deste projeto é a Evolução do sistema de 
Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para 
aplicação até a Classe de 25 kV, que consiste na 
consolidação das especificações técnicas dos cabos 
OPDC e do isolador de terminação, além dos 
procedimentos para montagem do isolador de 
terminação até a Classe de 25 kV.

Produto Em andamento

CPqD
FURUKAWA INDUSTRIAL SA PRODUTOS ELETRICOS
(51.775.690/0001-91);INDUSTRIA ELETROMECANICA 

BALESTRO LTDA(52.770.948/0001-20)
OPDC - Optical Distribution Cable

O objetivo do projeto "Cabos com fibras ópticas 
integradas - OPDC (Optical Distribution Cable)" é 
desenvolver um sistema completo de uma nova 
tecnologia de cabos de energia elétrica para aplicação 
em telecomunicações e sensoriamento.

Produto Concluído

CPqD
HENRIQUE LUIZ DA SILVA 22862429848(29.702.415/0001-99);

MINIPA SENSE COMERCIO E SERVICO DE 
SENSORIAMENTO LTDA.(26.348.154/0001-62)

Interferômetro para equipamento de 
sensoriamento e monitoração de vibrações 
em fibras ópticas monomodo

Desenvolvimento de tecnologia de interferometria óptica 
para equipamento de sensoriamento e monitoração de 
vibrações em fibras ópticas monomodo.



CPqD HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
ELETRONICOS LTDA(03.271.206/0001-44)

Solução integrada de monitoramento e 
coleta de informações e configuração dos 
equipamentos estéticos e fisioterápico

Operação e Manutenção Preventiva de Equipamentos 
através de Tecnologia IoT  para desenvolvimento da 
solução integrada de monitoramento e coleta de 
informações e configuração dos equipamentos estéticos 
e fisioterápicos em uso pelos clientes da HTM,  visando 
aumentar a competitividade da empresa no mercado e 
melhorar os seus processos produtivos e operacionais 
através da gestão dos equipamentos que estão em 
clientes.

Produto e 
Processo Em andamento

CPqD HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA(02.975.504
/0001-52)

Solução relacionado à segurança pública 
no ambiente urbano validado em living lab 
colaborativo voltado a inovação aberta na 
cidade de Campinas, Estado de São Paulo

Desenvolvimento de sistema de software relacionado à 
segurança pública no ambiente urbano validado em 
living lab colaborativo voltado a inovação aberta na 
cidade de Campinas, Estado de São Paulo. O Projeto 
visa o emprego de tecnologias de visão computacional 
avançadas em um ambiente urbano de grande porte 
(superior a um milhão de habitantes), levando em 
consideração câmeras aderentes a padrões arquiteturais 
em vigor e também equipamentos legados.

Produto Em andamento

CPqD
ICATEL-TELEMATICA SERVICOS E COMERCIO LTDA.

(04.163.433/0001-19);KRAFTY DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIAS LTDA(27.210.899/0001-23)

Desenvolvimento de estação meteorológica 
de baixo custo para monitoração de 
condições climáticas e de enchentes

O Motivador do Projeto é a possibilidade de predição de 
catástrofes ambientais hiperlocalizadas em grandes 
centros urbanos, principalmente alagamentos e 
enchentes que possam trazer impacto nas comunidades 
locais. O objetivo é o desenvolvimento de uma estação 
meteorológica de baixo custo para monitoração das 
condições climáticas hiperlocalizadas e de um sensor de 
enchentes. O diferencial, além do baixo custo, estará na 
solução tecnológica a ser desenvolvida

Produto Concluído

CPqD IDEA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP(01.899.564
/0001-70)

Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia 
de fotônica em silício, para aplicações em 
dispositivos ópticos de altas taxas

Desenvolvimento de dispositivos fotônicos, utilizando 
tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em 
dispositivos ópticos de altas taxas.Os motivadores do 
projeto têm como objetivo criar e evoluir tecnologias 
inovadoras de dispositivos fotônicos para aplicações em 
sistemas ópticos de alta capacidade.

Produto Em andamento

CPqD INDIGOSOFT TECNOLOGIA S.A.(22.864.109/0001-00)

Transmissão contínua de áudio em sistema 
de reconhecimento automático de fala para 
integração à solução de Monitoria Virtual 
da PARCEIRA em Call Centers

Desenvolvimento de um servidor de reconhecimento de 
fala com suporte à transmissão contínua de áudio (TCA) 
a ser agregado à oferta da Indigosoft de Monitoria Virtual 
em Call Centers (CSR - Customer Service Call Center) 
para o mercado brasileiro. Isso possibilitará que a 
parceira ofereça ao mercado um serviço inovador devido 
à característica de transmissão CONTÍNUA de áudio.

Produto Concluído

CPqD JOHNSON CONTROLS DO BRASIL - INDUSTRIA E 
COMERCIO DE BATERIAS LTDA.(07.447.503/0001-59)

Sistema para a rastreabilidade das baterias 
estacionárias produzidas  via tecnologias 
de AIDC

Desenvolvimento do sistema para a rastreabilidade das 
baterias estacionárias, via tecnologias de AIDC 
(Automatic Identification and Data Capture). Dentre estas 
tecnologias, será identificada a mais adequada do ponto 
de vista técnico, operacional e financeiro para viabilizar a 
rastreabilidade das baterias. A metodologia  deve 
permitir um estudo aprofundado do estado da arte das 
técnicas de AIDC, de modo que se estabeleça uma rota 
tecnológica compatível com os requisitos demandados  
pela solução.

Processo Em andamento



CPqD LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA(18.149.211/0001-56) CPLD-Comutador Digital e de CPLD 
emFPGA

Orientar a execução do projeto de substituição física de 
um circuito integrado comutador digital e um dispositivo 
CPLD (Complex Programamable Logic Device) por um 
único componente FPGA (Field Programmable Gate 
Array)

Produto Concluído

CPqD LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA(18.149.211/0001-56)

Solução nacional baseado em dispositivo 
de lógica programável (FPGA) para 
atualização tecnológica de centrais 
telefônicas PABX

Desenvolvimento de uma solução nacional baseado em 
dispositivo de lógica programável (FPGA-Field 
Programmable Gate Array), destinado a substituir os 
circuitos integrados importados, utilizados na nova 
geração de centrais telefônicas PABX da Leucotron. Por 
ser programável, a solução permite uma maior 
flexibilidade e agilidade para incorporar novas funções 
ao componente, sem precisar alterar o hardware..

Produto Concluído

CPqD N2M-I VENDAS + MARKETING LTDA(26.739.422/0001-77) Birô de medicamentos com uso de 
blockchain

Sistema de suporte à troca de medicamentos, utilizando 
a tecnologia de blockchain,  permitindo rastrear a cadeia 
de escambo de medicamentos em redes hospitalares, 
em  processos como:- Oferta dos medicamentos 
disponíveis, onde são informados o prazo de validade, a 
localização e o valor de cada medicamento.- Busca por 
medicamentos,- Escambo do medicamento, quando há a 
confirmação das condições  entre as partes,  o envio e o 
controle do recebimento.- Acompanhamento de extrato 
de pontos das carteiras das farmácias.

Produto Em andamento

CPqD OPT - ELETRONICOS E BATERIAS LIMITADA(12.127.723
/0001-35)

Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon 
estacionária para sistemas de 
telecomunicações

Desenvolvimento de um protótipo industrial que 
contemple a Bateria de lítio-íon para aplicação 
estacionária em sistema de backup de energia em 
sistemas de telecomunicações, contendo células 
avançadas de lítio-íon com empacotamento térmico e 
mecânico, além de um adequado sistema eletrônico de 
monitoramento, controle e gestão da bateria (BMS - 
Battery Management System).

Produto Em andamento

CPqD PADTEC S/A(03.549.807/0001-76) Sistemas e subsistemas de comunicações 
ópticas de alta capacidade (WDM-AC)

O projeto tem como objetivo criar e evoluir tecnologias 
inovadoras de sistemas e subsistemas de comunicações 
ópticas WDM (Wavelength Divison Multiplexing) de alta 
capacidade.

Produto Concluído

CPqD PADTEC S/A(03.549.807/0001-76)
Tecnologias inovadoras de amplificação 
óptica para operação em sistemas WDM  
de alta capacidade

Execução do projeto de desenvolvimento para criar e 
evoluir tecnologias inovadoras de amplificação óptica 
para operação em sistemas WDM (Wavelength Division 
Multiplexing) de alta capacidade (“Projeto”). Faz parte do 
escopo deste Projeto a exploração e levantamento de 
requisitos para o desenvolvimento de novos 
amplificadores ópticos utilizando as tecnologias EDFA, 
Raman e ROPA.

Produto Concluído

CPqD PADTEC S/A(03.549.807/0001-76)

Criação e evolução de tecnologias 
inovadoras para roteamento e monitoração 
de canais ópticos em sistemas de 
comunicação WDM

Desenvolvimento com a criação e a evolução de 
tecnologias inovadoras, para roteamento e monitoração 
de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM  
de alta capacidade,  proporcionando maior flexibilidade e 
robustez às plataformas de transporte óptico de alta 
capacidade, produzidas pela PADTEC e a continuidade  
dessas plataformas no estado da técnica, na área das 
tecnologias de comunicações ópticas.

Produto Em andamento



CPqD PADTEC S/A(03.549.807/0001-76) Evolução para redes ópticas de nova 
geração

Desenvolvimento do sistema de gerência para modelo 
SDN para o  gerenciamento, o roteamento e a 
monitoração de canais ópticos em sistemas de 
comunicação WDM de alta capacidade utilizando 
hardwares supervisoras para produtos OCM e WSS.

Produto Em andamento

CPqD PGA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 
EPP(04.325.071/0001-15)

Solução tecnológica para Assistente Virtual 
Multicanal

Desenvolvimento de uma plataforma de assistente virtual 
cognitivo com alta flexibilidade para atender diversos 
cenários de uso para diferentes contratantes e 
assessorias. O assistente virtual deverá ser capaz de ser 
acionado por diferentes canais, como web, mobile e por 
telefone e utilizar-se da voz no português brasileiro para 
falar e ouvir durante as interações com os clientes.

Produto Concluído

CPqD PGA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 
EPP(04.325.071/0001-15)

Plataforma de cobrança com tecnologias 
de inteligência analítica para automatizar 
canais digitais de relacionamento

Plataforma de Cobrança Digital em nuvem para 
configuração, execução e acompanhamento de ações de 
cobrança, incorporando tecnologias inovadoras de 
inteligência analítica e de fala natural para otimizar e 
automatizar os acionamentos através de diferentes 
canais digitais de relacionamento.

Produto Em andamento

CPqD PGA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 
EPP(04.325.071/0001-15)

Evolução da plataforma de Assistente 
Virtual Multicanal Cognitivo

Evolução do Projeto Assistente Virtual, para continuidade 
do desenvolvimento de uma plataforma de assistente 
virtual cognitivo com alta flexibilidade para atender 
diversos cenários de uso para diferentes contratantes e 
assessorias. Além da capacidade multi-tenant e 
multicanal, serão agregadas novas funcionalidades 
inovadoras ao assistente virtual de forma a tornar 
possível prover facilidades de atendimento nos 
diferentes canais.

Produto Em andamento

CPqD PHB ELETRONICA LTDA(53.977.021/0001-28) Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para 
recarga de veículos elétricos plug-in

Projeto e desenvolvimento de uma família de 
eletropostos (EPs), recarregadores para veículos 
elétricos (VEs) do tipo plug-in, com alto nível de 
automação, a fim de atender os proprietários de veículos 
elétricos, frotistas, empresas de transporte e logística, 
além de estabelecimentos interessados em oferecer o 
serviço de recarga de VEs como diferencial para seus 
clientes. Visando assegurar o alinhamento com as 
características técnicas que o mercado de veículos 
elétricos demanda atualmente, e atendendo os requisitos 
técnicos estabelecidos nas normas NBR IEC 61851 e 
NBR IEC 62196. Está previsto o desenvolvimento de três 
tipos de eletropostos:  Normal (residencial/caseiro), 
Semirrápido e Rápido.

Produto Em andamento

CPqD PROQUALIT TELECOM LTDA.(68.389.097/0001-00)
Jiga de testes automatizados para garantir 
a qualidade dos acessórios para redes 
ópticas

Desenvolvimento de uma Jiga de testes automatizados 
para garantir a qualidade dos acessórios para redes 
ópticas fabricados pela Proqualit.Este projeto visa 
desenvolver de forma integrada em uma só solução, 
dispositivos de testes ópticos, mecânicos e de 
acoplamento, facilitando a caracterização das fibras 
ópticas, análises de integridade dos cabos, perda de 
retorno e resistência mecânica dos conectores.

Processo Concluído



CPqD PRYSMIAN DRAKA BRASIL S.A(03.737.402/0001-61) Desenvolvimento de Microcabos Ópticos 
(DMO)

Desenvolvimento de microcabos ópticos para instalações 
externas soprados em dutos, os quais permitirão a 
otimização da utilização da infraestrutra existente de 
dutos, contribuindo para o processo do enterramento das 
redes de telecomunicações, meta das grandes cidades 
brasileiras para a diminuição da poluição visual e 
aumento do espaço livre na superfície.

Produto Concluído

CPqD PWT TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM 
TELECOMUNICACOES LIMITADA - EPP(06.155.518/0001-80) SmartDGO

O projeto tem como objetivo evoluir a plataforma de 
DGOs (Distribuidor Geral Óptico) atualmente em 
desenvolvimento pela empresa parceira, agregando 
capacidade de monitoração física dos enlaces ópticos, 
gerenciamento e segurança no acesso aos quadros de 
distribuição.

Produto Suspenso

CPqD QUALCOMM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
(05.948.524/0001-22)

Solução inovadora para Cidades 
Inteligentes através de uma plataforma de 
visão computacional com abordagem de 
computação de ponta e validada em living 
lab na cidade de Campinas

Desenvolvimento de solução para as Cidades 
Inteligentes através de uma plataforma de visão 
computacional em uma abordagem de ponta,  validada 
em um ambiente real (living lab) em Campinas-SP, 
empregando:1) uso de tecnologias para processar 
imagens de câmeras em tempo real e localmente2) uso 
de rede sem fio de baixa capacidade, custo e consumo 
de energia uma vez que a transmissão do vídeo é 
processada localmente e apenas a informação de 
telemetria é enviada para o processamento centralizado

Produto e 
Processo Em andamento

CPqD SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA(00.280.273
/0002-18)

Jiga de teste com análise automatizada 
utilizando visão computacional no contexto 
do Projeto Sistema de inspeção de 
qualidade em notebooks

Desenvolvimento de uma jiga de teste com análise 
automatizada utilizando visão computacional no contexto 
do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em 
notebooks – SIQN da Samsung. 1.2

CPqD SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA(00.280.273
/0002-18)

Natural User Interaction Enhancement on 
Tizen - NUIET

O projeto visa a aplicação de mecanismos de inferência 
baseados em técnicas de aprendizado de máquina 
avançadas, como redes neurais profundas, em 
dispositivos de menor poder computacional e com o 
mínimo consumo de energia. A manipulação de redes 
neurais profundas em dispositivos está associada com 
tecnologias para a Internet das Coisas, assunto com 
grande apelo mundial e considerada a próxima onda 
tecnológica.

Produto Concluído

CPqD SANMINA CORPORATION(05.717.370/0001-68) Life Surgery Box Clinical Data Storage 
System

Trata-se do desenvolvimento de um equipamento para 
uso em ambiente médico cirúrgico, dotado de interfaces 
de entrada para captura de áudio e vídeo, saída para 
monitor LCD e conexões de dados via rede Ethernet e 
Wi-Fi.Permite a captura e armazenamento de imagens 
provenientes de câmeras laparoscópicas e do ambiente, 
juntamente com áudio do ambiente e informações dos 
sinais vitais do paciente em cirurgia.

Produto Em andamento

CPqD SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA(01.498.525
/0001-61)

Solução para monitoração de temperaturas 
em uma cadeia fria distribuída, utilizando 
padrões de internet das coisas

Desenvolvimento de uma solução para monitoração de 
temperaturas em uma cadeia fria distribuída, pautada em 
padrões de internet das coisas com dispositivos de baixo 
custo (gateway), que se valha de mecanismos de 
comunicação banda estreita, e apoiada por uma 
plataforma de internet das coisas. Os resultados deste 
projeto visam minimizar perdas referentes à 
descontinuidade de condição climática em cargas 
dependentes de controle de temperatura.

Produto Concluído



CPqD SOLVIANTECH DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
(12.535.270/0001-86)

Desenvolvimento de Modelos de Detecção 
de Anomalia e Predição de Falhas

O objetivo do projeto DAPF é, a partir de uma base de 
dados disponibilizada pela PARCEIRA, estudar modelos 
de Machine Learning para detecção de anomalias no 
funcionamento e predição de falhas de máquinas e 
desenvolver protótipos desses modelos da forma mais 
adequada para os dados analisados. A base, fonte de 
dados a serem analisados, disponibiliza informação 
tridimensional de acelerômetros em máquinas rotativas.
Será desenvolvido um módulo de Machine Learning que 
irá estimar o tempo até a ocorrência de falha de uma 
máquina. Além disso, será também realizado um projeto 
de coleta de dados para validação e extensão do módulo 
de Machine Learning desenvolvido. O conjunto de 
máquinas de interesse para coleta dos dados será 
definido conjuntamente com a PARCEIRA.

Produto Concluído

CPqD TAGGEN SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.(11.471.790
/0001-00) Dispositivo Beacon padrão

O objetivo deste projeto é  desenvolvimento de um 
dispositivo beacon padrão, baseado em tecnologia BLE 
(Bluetooth Low Energy), que utlizará bateria de lítico da 
familia CF, bem como fonte de alimentação e demais 
formas de fonte de alimentação.

Produto Concluído

CPqD TAGGEN SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.(11.471.790
/0001-00) Beacons - Fase 2

Desenvolvimentos de 3 (três) modelos de beacons 
baseado em tecnologia Bluetooth 4.0/5.0 (BLE) 
compatível com o protocolo iBeacon e Eddystone com o 
desenvolvimento e implementação de HW e FW:1. 
Beacon simplificado utilizando chipset NORDIC 
nRF51822.2. Beacon crachá utilizando chipset NORDIC 
nRF52822.3. Beacon com sensores integrados, incluindo 
a função data logger,utilizando o chipset NORDIC 
nRF52832.

Produto Atrasado

CPqD VIANNA EMPORIO SISTEMA DE INFORMACAO EM 
INFORMATICA LTDA(07.568.427/0001-30)

Solução IoT para capturar dados de 
dispositivos de telemetria de veículos 
automotores através de smartphones

Desenvolvimento de aplicativo móvel com capacidade de 
capturar dados de dispositivos de telemetria instalados 
na porta de comunicação OBD-II (On-Board Diagnostic – 
second generation) de veículos automotores através de 
smartphones, visualizar, formatar no protocolo MQTT 
(padrão IoT), transmitir e armazenar estes dados em 
ambiente em nuvem, utilizando a plataforma dojot 
(middleware IoT open source) para permitir 
escalabilidade no volume de dados e segurança na 
comunicação de dados.

Produto Em andamento

CQMED ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA(60.659.463
/0001-91)

Desenvolvimento de inibidores específicos 
para potenciais alvos terapêuticos

A parceria entre o CQMED e a Aché tem como objetivo 
utilizar biologia estrutural e química medicinal, através da 
plataforma de pesquisa “do gene ao probe”, para 
desenvolver moléculas inibidoras para potenciais alvos 
terapêuticos. O projeto envolve a expertise do Structural 
Genomics Consortium (SGC) em biologia estrutural e 
química medicinal com cerca de 300 pesquisadores nos 
seus laboratórios localizados nas Universidades: Oxford, 
Toronto, Unicamp, Carolina do Norte, Frankfurt e 
Instituto Karoli

Produto Em andamento



CQMED EUROFARMA LABORATORIOS S.A.(61.190.096/0001-92) Desenvolvimento de inibidores específicos 
para potenciais alvos terapêuticos

A parceria entre o CQMED e a Eurofarma tem como 
objetivo utilizar biologia estrutural e química medicinal, 
através da plataforma de pesquisa “do gene ao probe”, 
para desenvolver moléculas inibidoras para potenciais 
alvos terapêuticos. O projeto envolve a expertise do 
Structural Genomics Consortium (SGC) em biologia 
estrutural e química medicinal com cerca de 300 
pesquisadores nos seus laboratórios localizados nas 
Universidades: Oxford, Toronto, Unicamp, Carolina do 
Norte, Frankfurt e Instituto K

Produto Em andamento

CQMED PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.(11.909.227
/0001-70)

Desenvolvimento de ensaio NanoBret em 
Leishmania

O projeto irá desenvolver e validar os ensaios de 
NanoBret (já comercializados pela Promega) criando as 
bases para uma nova aplicação do produto e assim  
expandindo a atuação da empresa em outros modelos 
biológicos.

Produto Em andamento

CSEM NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA(00.412.839
/0001-37) Projeto Nexa - OPV Flutuante

O projeto consiste em desenvolver uma solução flutuante 
fotovoltaica de baixo custo, para validação da aplicação 
em barragens de rejeito. Com os resultados, espera-se 
expandir a aplicação do painel OPV em qualquer 
ambiente aquático, tendo em vista o grande potencial 
brasileiro para utilização desta tecnologia.

Produto Atrasado

DCC-UFMG APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.(33.390.170/0013-12) Antecipação de Qualidade na Produção de 
Aço Inoxidável

Este projeto visa o desenvolvimento de novas técnicas 
de Inteligência Artificial para predizer defeitos 
relacionadosao processo de produção de aços 
inoxidáveis.

Produto Em andamento

DCC-UFMG ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV
(12.308.301/0001-66)

Operação remota de equipamentos de 
mineração

O projeto é uma parceria entre o Laboratório de Visão 
Computacional e Robótica (VeRLab) do DCC/UFMG e o 
Instituto Tecnológico Vale. O principal objetivo é 
investigar e propor tecnologias para operação remota de 
equipamentos de mineração visando o aumento da 
segurança e da produtividade. Com apoio das áreas 
operacionais da Vale foram levantadas características 
desejáveis das aplicações de operação remota de modo 
a trazer impacto relevante aos processos atuais da 
empresa. O projeto envolve a utilização de técnicas e 
dispositivos considerados estado da arte incluindo visão 
ativa, reconstrução tridimensional, interfaces hápticas, 
visualização de dados e planejamento, visão 
computacional avançada e robótica móvel cooperativa 
para implementação de um arcabouço computacional 
que possibilite a realização de tarefas de tele-operação 
de modo mais eficaz, eficiente e seguro.

Produto Em andamento

DCC-UFMG ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENCAO S/A(59.944.983
/0001-67)

Recuperação de Informação Padronizada 
de Materiais

Desenvolvimento e implantações de soluções para 
saneamento de cadastro Produto Em andamento

DCC-UFMG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - 
CODEMGE(29.768.219/0001-17) Projeto NA@MO

Desenvolvimento de equipamento de alta tecnologia 
para caracterização química e estrutural em escala 
nanométrica.

Produto Em andamento



DCC-UFMG ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A.(05.845.791/0001-74)
Recuperação de Informação Inteligente e 
Aprendizado de Máquina Aplicados a E-
Commerce (RecInt-eComm)

Criação e implementação de soluções para melhorias 
dos serviços de informação tanto do lado do usuário final 
(comprador) facilitando e maximizando sua chance 
encontrar o “produto certo para a ocasião certa no 
momento adequado” quanto para os vendedores no 
sentido de maximizar as taxas de exposição e conversão 
em compras de seus produtos.

Produto Concluído

DCC-UFMG ERICSSON TELECOMUNICACOES S A.(33.067.745/0001-27)
Estudo Crítico de Técnicas de Aprendizado 
de Máquina aplicáveis a Sistemas de 
Suporte para Redes de Comunicação

Um cenário de particular interesse para a ERICSSON é 
a melhoria constante de seus sistemas de suporte de 
rede. Este projeto objetiva a proposta de melhorias a 
esses sistemas, de forma com que eles venham se 
adequar à abordagem de Inteligência Planejada seguida 
pela empresa. Sendo assim, as melhorias a serem 
propostas neste projeto serão baseadas em técnicas de 
análise preditiva e aprendizado profundo, e portanto o 
principal objetivo deste projeto é uma análise crítica de 
tais técnicas.

Produto Concluído

DCC-UFMG K1 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR LTDA(29.158.749/0001-43)

Inteligência Artificial para predição de 
desfechos em Unidades de Tratamento 
Intesivo

Este projeto visa o desenvolvimento de novas técnicas 
de Inteligência Artificial para monitorar e predizer o risco 
e outros fatores associados a pacientes intensivos.

Produto Em andamento

DCC-UFMG MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA(04.188.944/0001-95) V+: Soluções para Video Analytics

A Maxtrack Industrial Ltda é uma empresa que 
desenvolve equipamentos e softwares para Internet das 
Coisas. Para isto, existe necessidade de criação e 
implementação de soluções para problemas dentro do 
contexto de video analytics de modo a incorporar 
métodos automáticos para vigilância visual.

Produto Em andamento

DCC-UFMG MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA(04.188.944/0001-95) HitSense: Sensor Analytics Solutions para 
Veículos

Pesquisa e desenvolvimento de soluções dentro do 
escopo de sensor analytics de modo a incorporar 
métodos automáticos para processamento de dados 
sensoriais coletados pelos rastreadores instalados em 
veículos automotores.

Produto Em andamento

DCC-UFMG PSP INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA(17.082.481/0001-
24)

Aprendizado de máquina aplicado para 
compreensão do perfil do cliente

Criação e implementação de soluções para melhoria dos 
serviços da empresa, particularmente quanto ao contato 
com os clientes, visando maximizar a chance de venda 
e, indiretamente, a fidelização do cliente.

Produto Concluído

DCC-UFMG VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0016-93) PICAMExpress
Automatização da coleta de dados, execução do modelo 
matemático de previsão e simulação de Monte Carlo 
para geração de cenários futuros

Produto Em andamento

ELDORADO BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS 
MEDICO-HOSPITALARES EIRELI(08.598.959/0001-82) Marca Passo

Desenvolvimento de um equipamento Marca Passo 
Externo Bicameral, para uso temporário, para produção 
e comercialização no mercado brasileiro de um 
equipamento para uso Hospitalar nos procedimentos de 
pré-avaliação para implante de Marca Passo Definitivo, 
em tratamento de arritmias, insuficiências e anomalias 
cardíacas.

Produto Em andamento

ELDORADO BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA(52.828.936/0001-09) CPG HIPEC

Desenvolvimento de dois equipamentos para uso nos 
procedimentos de cardioplegia e quimioterapia 
hipertérmica intraperitonial.

Produto Atrasado

ELDORADO BRPHOTONICS PRODUTOS OPTOELETRONICOS S/A
(19.455.907/0001-73) ASIC Desenvolvimento de ASIC para comunicações ópticas 

coerentes Produto Concluído



ELDORADO BRPHOTONICS PRODUTOS OPTOELETRONICOS S/A
(19.455.907/0001-73) Estruturas de Controle Embarcado

Desenvolvimento de estruturas automatizadas para 
controle embarcado de parâmetros em circuitos 
fotônicos.

Produto Concluído

ELDORADO COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA(76.483.817/0001-
20) Rádios LPWAN Desenvolvimento de Rádios LPWAN para medição 

remota de medidores de energia. Produto Em andamento

ELDORADO
EXCELCHIP SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME

(10.145.971/0001-83);LC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
(06.994.507/0001-94)

Soluções para luminárias LED Desenvolvimento de soluções para luminárias LED Produto Em andamento

ELDORADO FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(08.285.374/0001-02) Digital TV Equipamento portátil para streaming de TV Digital para 

dispositivos móveis. Produto Concluído

ELDORADO FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(08.285.374/0001-02)

CPB - Plataforma Cyber-Física para 
suporte de Enfermagem

O principal objetivo deste projeto é o desenvolvimento de 
uma plataforma para construção e implantação de 
sistemas “Cyber-Phisical Biomedical” para suporte às 
atividades dos profissionais de enfermagem atuando no 
ambiente hospitalar.

Produto Concluído

ELDORADO FUNDACAO ABC PARA ASSISTENCIA E DIV.TEC.
AGROPECUARIA(78.594.025/0001-58) SIGMA

Desenvolvimento de solução sistêmica baseada em 
câmera multiespectral de baixo custo para otimização de 
manejo e gestão  agronômica de culturas.

Produto Atrasado

ELDORADO IDEA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP(01.899.564
/0001-70) Equallizador Digital para Sistemas Ópticos Desenvolvimento de  estimadores e corretores para 

garantir a qualidade de comunicação óptica. Produto Concluído

ELDORADO IDEA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP(01.899.564
/0001-70) DSP 10nm

Desenvolver uma metodologia de design de ASIC para 
aplicações de alta performance e baixo consumo de 
potência.

Produto Atrasado

ELDORADO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 
MEDICOS E HOSPITALARES S.A.(02.357.251/0009-00) Medidor de Diurese No momento o cliente pede que não haja divulgação do 

projeto. Produto Atrasado

ELDORADO MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LTDA(01.472.720/0001-12) Motorola Mod DTV

Desenvolvimento de um Moto Snap para o modelo de 
celular Moto Z, com a capacidade de sintonizar a TV 
Digital brasileira e estender a capacidade de bateria, 
através da inclusão de um módulo adicional de bateria.

Produto Concluído

ELDORADO PI-TECNOLOGIA LTDA(28.176.375/0001-26) Plataformas para Ativação e Validação de 
Detectores de Raio-X

Este projeto visa o desenvolvimento de plataformas 
automatizadas para ativação e validação de subsistemas 
que compõe um detector de raio-x de área larga e alta 
taxa de amostragem para linhas de luz síncrotron.

Produto Atrasado

ELDORADO
SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL - 

INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES LTDA.
(11.576.445/0001-30)

Monitoramento de Transformadores Desenvolvimento de um dispositivo para o  
monitoramento de transformadores de distribuição. Produto Em andamento

ELDORADO SMART MODULAR TECHNOLOGIES INDUSTRIA DE 
COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.(06.103.827/0001-07) Estudos sobre Wi-Fi/BT Combo Chip Estudos para o desenvolvimento de um chip Wi-Fi/BT 

Combo Produto Concluído

ELDORADO SMART MODULAR TECHNOLOGIES INDUSTRIA DE 
COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.(06.103.827/0001-07)

Estudo para Chip Sensor de Impressão 
Digital

Estudos para o desenvolvimento de encapsulamento de 
chip sensor de impressão digital. Produto Concluído

ELDORADO
SMARTER SOLUTION TECNOLOGIA DE INFORMACAO 

EIRELI(05.220.452/0001-00);TIM CELULAR S.A.(04.206.050
/0001-80)

NANO

Desenvolvimento de um dispositivo que possibilitará 
transformar uma televisão em um computador, com 
acesso à internet através de conexão de dados via Wi-Fi 
e LTE/UMTS 3G/4G. Adicionalmente, o dispositivo fará a 
sintonia de televisão digital (padrão adotado no Brasil, 
ISDB-T), com a sintonia dos canais sendo feita através 
do dispositivo.

Produto Atrasado

ELDORADO TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA(04.165.939/0001-67) Rádio Digital Desenvolvimento de rádio de comunicação para 
sistemas de energia. Produto Atrasado

ELDORADO TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA(04.165.939/0001-67) Rádio Wi-SUN Desenvolvimento de rádio Wi-SUN para IoT. Produto Atrasado



ELDORADO TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA
(59.704.510/0001-92) Balança Industrial Desenvolvimento de soluções embarcadas para 

balanças industriais. Produto Concluído

ELDORADO WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0039-59) Monitoramento de Cervejeiras Desenvolvimento de solução para detecção de estoque 
de bebidas em cervejeiras domésticas . Produto Cancelado

EMBRAPA 
AGROENERGI

A

CENCODERMA INSTITUICAO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DE COSMETICOS LTDA(15.126.252

/0001-39)

Produção de corantes por via 
biotecnológica

O projeto visa desenvolver um processo de produção de 
corante utilizando-se microrganismo por via 
biotecnológica.

Produto e 
Processo Em andamento

EMBRAPA 
AGROENERGI

A

DEMETRA AGROSCIENCE - INOVACAO TECNOLOGICA 
LTDA(28.521.545/0001-62);SANTA CLARA AGROCIENCIA 

INDUSTRIAL LTDA(01.810.945/0001-31)

Prospecção de extratos e compostos 
bioativos de fungos e plantas para 
aplicação no controle de fitonematoides

O projeto visa obter extratos ativos de fungos cultivados 
em resíduos agroindustriais como substratos; bem como 
de extratos de matérias-primas in natura, resíduos de 
biomassa in natura, para fornecer compostos naturais 
com ação nematicida contra o fitonematoide modelo: M. 
incognita.

Produto e 
Processo Em andamento

EMBRAPA 
AGROENERGI

A

DIMIAGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES - EIRELI - ME
(26.322.698/0001-55)

Produção  de  bioestimulantes  vegetais  
derivados  de  macroalgas ou 
cianobactérias

O projeto objetiva produzir bioestimulantes vegetais 
derivados de macroalgas ou cianobactérias.

Produto e 
Processo Em andamento

EMBRAPA 
AGROENERGI

A
PAULO CEZAR DE LUCCA - ME(23.541.759/0001-87)

Produção de variedades comerciais de 
cana-de-açúcar transgênica para aumento 
da biomassa e da produção de etanol 1G e 
2G.

O projeto resultará em inovações tecnológicas para um 
considerável aumento na produtividade da cultura de 
cana-de-açúcar. Serão produzidos eventos transgênicos 
comerciais apresentando resistência a herbicida e a 
insetos em materiais de cana-de-açúcar.

Produto Em andamento

EMBRAPA 
AGROENERGI

A

RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA(15.179.682
/0001-19)

Produção renovável de diácidos orgânicos 
a partir da transformação de lignina por 
processos de conversão enzimáticos e 
químico-oxidativos

Produzir ácidos orgânicos por meio da transformação da 
lignina  por rota enzimática ou química.

Produto e 
Processo Em andamento

EMBRAPA 
AGROENERGI

A

VITAL NATUS NUTRACEUTICA EIRELI(10.405.142/0001-92);
ZUCCA ALIMENTOS LTDA(04.131.057/0001-80)

Extratos brutos de enzimas, substâncias 
bioativas e biomassas microbianas obtidas 
a partir dos resíduos da produção de 
cogumelos comestíveis

Agregar valor aos resíduos da cadeia de cogumelos a 
partir da obtenção de biomassa microbiana, substâncias 
bioativas e extratos enzimáticos.

Produto e 
Processo Em andamento

ESALQ BIONAT SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA(29.513.685/0001-51)
Desenvolvimento de um produto 
microbiologico para a cultura da soja com 
multiplos beneficios

Desenvolvimento de um produto que viabilize ao 
mercado agrícola brasileiro uma solução biológica para a 
cultura da soja que possa diminuir as perdas causadas 
por pragas ou fitopatógenos, juntamente com a 
bioestimulação das plantas e o fornecimento de 
nitrogênio, fosforo e potássio através da nodulação ou 
bio-solubilização dos minerais dos solos.

Produto Em andamento

ESALQ BRASIL OZONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S.A(07.385.288/0001-09)

Aplicações do ozônio no manejo de pragas 
e carrapatos

O projeto de pesquisa está subdividido em dois 
subprojetos. O primeiro subprojeto visa estudar o uso do 
ozônio no controle de importantes pragas agrícolas 
(ácaro rajado, mosca branca, psilídeo dos citros e 
percevejo da soja). O objetivo do segundo subprojeto é 
investigar a aplicação de jatos de água ozonizada em 
bovinos para controle do carrapato do boi.

Produto e 
Processo Em andamento

ESALQ INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA
(08.706.600/0001-81)

Desenvolvimento de bioproduto para 
controle de pragas da soja e algodão por 
aplicação UBV.

Desenvolvimento de um bioproduto a base de fungos por 
fermentação liquida com efeito biopesticida para controle 
de pragas da soja e algodão e uma formulação para 
aplicação UBV.

Produto e 
Processo Em andamento



ESALQ PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
(04.041.933/0011-50)

Desenvolvimento de um Programa de 
Manejo Integrado de pragas do tabaco

A presente proposta tem por objetivo otimizar o Manejo 
Integrado de Pragas da cultura do tabaco , aumentando 
a eficiência de controle e diminuindo a quantidade de 
inseticidas utilizados. Para que este objetivo seja 
alcançado propõe-se conhecer melhor as dinâmicas das 
principais pragas da cultura na região Frankniella 
occidentalis e  Phthorimaea operculella e espera-se 
viabilizar o uso do Trichogramma atopovirilia produzido 
na própria fazenda para o controle dessas pragas.

Processo Em andamento

ESALQ SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E 
INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA(08.879.643/0001-69)

Desenvolvimento de um inoculante e um 
biopesticida a base de fungos 
entomopatogênicos

Neste projeto serão desenvolvidos dois produtos a base 
de fungos entomopatogênicos. O primeiro produto tem 
como foco a cultura da cana-de- açúcar, com efeito na 
promoção do crescimento e na redução de pragas em 
mudas pré-brotadas, cana planta e cana soca. O 
segundo produto visa o controle de mosca branca, 
selecionando um agente baseado no rendimento 
produtivo em meio de cultura e arroz e a sua virulência 
sob o inseto alvo.

Produto Em andamento

FEMEC-UFU BELGO BEKAERT ARAMES LTDA(61.074.506/0001-30) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de 
Arames MIG/MAG

O objetivo geral do projeto é desenvolver e aprimorar 
arames de soldagem utilizados na soldagem MIG/MAG. 
Assim, o presente projeto de pesquisa contempla o 
desenvolvimento tecnológico de arames com foco em 
inovação, com nível de maturidade tecnológica (TRL) 
entre 3 e 4, ou seja, estudo e desenvolvimento 
tecnológico de arames realizado em ambiente 
laboratorial.

Produto e 
Processo Concluído

FEMEC-UFU BP BIOCOMBUSTIVEIS S.A.(08.204.974/0001-07)

Desenvolvimento de Componentes 
Resistentes à Corrosão para Sistemas de 
Troca de Calor de Usinas de Açúcar e 
Álcool

A presente proposta tem como objetivo desenvolver 
componentes resistentes à corrosão causada pela 
condensação de ácidos em sistemas de troca de calor 
em usinas de açúcar e álcool.

Produto Em andamento

FEMEC-UFU MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.(61.156.501/0001-
56)

Desenvolvimento de Juntas Soldadas para 
Meios Contendo SO2, SO3 e O2

A presente proposta tem como objetivo desenvolver 
procedimentos de soldagem e revestimentos que levem 
a uma redução da corrosão em juntas soldadas de 
superaquecedores na linha de produção de fertilizantes 
(atmosferas contendo SO2, SO3 e O2).

Processo Em andamento

FEMEC-UFU PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Projeto de Avaliação de Propriedades 
Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação 
em Amostras Miniaturas

O presente projeto tem por objetivo avaliar propriedades 
mecânicas e integridade estrutural sob hidrogenação em 
amostras miniaturas e desenvolver correlações entre 
esses ensaios e os respectivos convencionais.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-BA ALGETEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 
ME(14.007.145/0001-29)

Simulador para Estudo de Patologias 
Cardíacas

Manequim de tórax humano capaz de gerar, de forma 
programável, os sinais elétricos do eletrocardiograma – 
ECG de diversas patologias cardíacas. O simulador gera 
os sinais de ECG de forma interativa, evoluindo o quadro 
clinico em função do tratamento simulado que é 
aplicado.

Produto Concluído



IF-BA
BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
(02.836.248/0001-12)

Desenvolvimento de foco cirúrgico

A tecnologia dos diodos emissores de luz (LED) tem sido 
amplamente utilizada na substituição de diversos tipos 
de lâmpadas e no campo da saúde a situação não é 
diferente. Entretanto, devido as características 
requeridas para o seu uso neste campo, alguns desafios 
necessitam serem superados. Os focos à LED já são 
produzidos fora do país, mas a indústria nacional ainda 
necessita desenvolver expertise nessa produção, 
especialmente no que concerne na regulagem do campo 
luminoso. Dessa forma, pretende-se atender essa 
necessidade da indústria nacional.

Produto Concluído

IF-BA
FUNDACAO ESTATAL SAUDE DA FAMILIA - FESF(11.020.634
/0001-22);MDS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME

(06.242.423/0001-02)

Sistema de Monitoramento online da saúde 
do paciente

Pacientes internados em domicílio necessitam de 
monitoramento e registro. O sistema proposto deverá 
realizar medições e acompanhar dados  "on line" do 
paciente, inclusive as questões de logística relacionadas 
ao mesmo.

Produto Em andamento

IF-BA NEOS INDUSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA - ME(12.627.894
/0001-23) Analisador de Incubadora para neonatos

Desenvolver equipamento para avaliação metrológica de 
incubadoras  para neonatos, visando atender aos 
critérios de segurança básica e ao desempenho 
essencial  previstos na norma NBR/IEC 60.601-2-19.

Produto Concluído

IF-BA SURFACE - ENGENHARIA E SOLUCOES A PLASMA LTDA
(15.733.075/0001-59)

Sistema para aplicação de plasma em 
odontologia

O sistema proposto trata-se de um equipamento para 
uso odontológico que deverá ser utilizado para a 
aplicação de plasma em superfície dentária, visando a 
melhoria do processo adesivo dos materiais utilizados e 
será composto por um dispositivo de aplicação e 
gabinete com compartimento para cilindro de gás e 
medidor/controlador de fluxo.

Produto Em andamento

IF-CE 3E - ENGENHARIA EM EFICIENCIA ENERGETICA LTDA
(10.654.927/0001-07)

DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO 
DATALOGGER PARA MONITORAMENTO 
ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE 
ELÉTRICA MEDIDOS PELOS 
EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO 
KRON E EMBRASUL

O Plano de Eficiência Energética (PEE) foi criado pela 
ANEEL em 2000 com o objetivo de promover o uso 
eficiente e racional de energia por meio de projetos de 
combate ao desperdício e de melhoria da eficiência 
energética de equipamentos, processos e usos finais de 
energia. Projetos desenvolvidos no âmbito do PEE 
devem executar os procedimentos e metodologias de 
apuração dos resultados energéticos (M&V), cabendo 
esta tarefa às distribuidoras de energia. Neste sentido, o 
projeto em questão visa a criação de um Datalogger para 
monitorar parâmetros da rede elétrica em tempo real.

Produto Em andamento

IF-CE 3V3 TECNOLOGIA LTDA - ME(15.630.860/0001-86) Sensor de volume de água em solos de 
agricultura

Medições realizadas em solos agrícolas usando sinais 
de Radiofrequencias ou Microondas são comumente 
utilizadas na área agrícola. As aplicações mais 
relevantes são na avaliação das propriedades dielétricas 
de sementes, frutos , solos, etc. Atualmente os sensores 
disponíveis no mercado nacional apresentam baixa 
repetibilidade, não fornecendo aos usuários um 
desempenho aceitável para aplicações comerciais, e 
complexa manipulação e configuração. Por outro lado, 
no mercado internacional existem sensores comerciais 
que apresentam grau de tecnologia, usabilidade e 
qualidade necessárias para a aplicação do mesmo em 
cultivos agrícolas de alta tecnologia. Logo, o presente 
projeto trata da nacionalização de tecnologia e 
desenvolvimento de produto nacional para suprir a 
presente demanda no setor agrícola.

Produto Concluído



IF-CE ACELERA EMPREENDIMENTOS EIRELI(32.180.595/0001-09) SkiuHub

Muitas profissões do mercado de trabalho 
contemporâneo não demandam, obrigatoriamente, um 
diploma de curso técnico, graduação e pós-graduação 
para que o profissional atue na área. O mercado já 
aprendeu que apenas diplomas de instituições, mesmo 
aquelas renomadas, não garantem que o profissional 
seja eficiente para realizar determinadas atividades. Ou 
seja, as atitudes comportamentais do profissional e as 
experiências pessoais na resolução de problemas e 
descoberta de soluções poderão pesar muito mais na 
execução eficiente de uma necessidade de mercado. 
Dessa forma, esse projeto objetiva seguir a tenência de 
usar as TICs para facilitar o contato entre pessoas que 
desejam compartilhar o conhecimento e mudar a cultura 
de compra de educação.

Produto Em andamento

IF-CE ALBERTO G DOS SANTOS NETO(21.807.463/0001-30) FresadoraCNC Key

O torno mecânico e a fresadora, são sem dúvida, as 
principais máquinas operatrizes utilizadas para 
fabricação de peças, por meio da usinagem. Contudo, 
com o processo de automação na área de usinagem, 
promoveu-se grandes transformações no setor 
metalmecânico, em especial, com o advento das 
máquinas CNC (Comando Numérico Computadorizado). 
As máquinas CNC’s são equipamentos programáveis 
que possuem a capacidade de controlar, por 
programação os parâmetros da máquina, entre eles 
destacam-se: velocidade, aceleração e posicionamento 
de eixos. Podem ser aplicadas para usinagem de 
diversos tipos de materiais. De forma geral, são ideais 
para indústrias de transformação, dentre as quais se 
incluem os segmentos de fabricação de móveis, 
decoração e design, modelagem 3D, prototipagem, 
indústria automobilística e aeroespacial, entre outras. 
Dessa forma, esse projeto tem por objetivo desenvolver 
uma fresadora CNC para chaves automotivas e planas.

Produto Em andamento

IF-CE
ANTELO - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LTDA - EPP

(14.034.170/0001-00);UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA 
VALE DO JAGUARIBE LTDA(00.138.864/0001-74)

TEACH IN TOUCH, uma plataforma 
automatizada para melhoria pedagógica e 
educacional

A estrutura da educação tem passado por diversas 
mudanças no Brasil e no mundo. Conforme a sociedade 
evolui, é natural que os métodos e costumes também 
mudem. Nesse contexto, a necessidade de adaptar-se 
às novas tecnologias é inevitável e foi pensando nisso 
que a Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ) aceitou o 
desafio de adicionar em suas salas de aula um 
equipamento eletrônico para auxílio do professor em 
suas atividades. Hoje isso foi possível graças ao 
desenvolvimento de um aplicativo chamado de TEACH 
IN TOUCH (TIT). Desta forma, hoje, o professor 
consegue ultrapassar a burocracia do papel e 
padronizou o diário acadêmico, evitando a entrega de 
relatórios no final de cada unidade. Devido a um 
levantamento de satisfação da metodologia atual do TIT, 
surge a necessidade de acrescentar a funcionalidade de 
automação na frequência dos alunos.

Produto Concluído



IF-CE AS PARTICIPACOES LTDA(23.895.507/0001-56);EMPRESA 
JORNALISTICA O POVO S A(07.222.565/0001-62)

Sistema Inteligente de Direcionador de 
Conteúdo e Publicidade – Direct

O mercado de comunicação e publicidade online tem 
buscado direcionar anúncios e produzir conteúdo de 
acordo com o comportamento e interesse dos usuários. 
O uso de tecnologias que possibilitem esse 
direcionamento personalizado, faz com que as empresas 
fidelizem seus clientes, ofereçam produtos direcionados 
às suas necessidades e, por consequência, gerem cada 
vez mais receitas. Neste sentido, este projeto visa o 
desenvolvimento de um Sistema Inteligente de 
Identificação de preferências de usuários, formado por 
um conjunto de módulos que devem trabalhar em 
conjunto para que se possa obter de forma automática a 
alocação de conteúdo e publicidade de acordo com as 
preferências de acesso do usuário que está navegando 
no site da empresa.

Produto Em andamento

IF-CE
ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI

(09.019.150/0001-11);RAFAEL RUBERT CRUZ(19.029.419
/0001-02)

Simplifica – Tecnologia Social para o 
Terceiro Setor

O Simplifica se propõe ser uma plataforma acessível, 
fácil de usar e que causará grande revolução da 
modernização do Terceiro Setor, não só no Nordeste, 
como também no Brasil, cujo objetivo é fornecer uma 
solução tecnológica inovadora para o terceiro setor, não 
apenas para a sua modernização, mas também para a 
sua inserção em um ambiente virtual de colaboração e 
socialização.

Produto Em andamento

IF-CE ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA(00.542.479
/0001-98)

PLATAFORMA INTEGRADA DE 
MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E 
DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE 
TRÂNSITO POR IMAGEM

A fiscalização eletrônica tem papel importante na 
melhoria do trânsito e redução de acidentes nas grandes 
cidades. A fiscalização eletrônica produz dezenas de 
milhares de registros por mês, somente em Fortaleza,  
que são processadas e entregues pelas empresas 
contratadas pelo órgão municipal ou estadual de trânsito. 
Uma das formas de agregar valor e informação ao 
processo de fiscalização eletrônica de trânsito, consiste 
em monitorar e entregar informações atualizadas 
periodicamente sobre o estado das vias. A implantação 
dos equipamentos de fiscalização eletrônica requer, em 
geral, o uso de sistemas de deteção de veículos 
conhecidos popularmente por "laços indutivos de 
deteção". Uma solução inclui o uso de sistemas de 
deteção de veículos por meio de radares ou mesmo o 
uso das próprias câmeras de videomonitoramento. Isto 
aborda o problema da instalação física, com diminuição 
da intervenção na via e  do tempo de instalação. Por ser 
um sistema que pode ser embarcado também em uma 
unidade móvel, permite maior flexibilidade e o reuso do 
equipamento em diferentes situações.

Produto Em andamento



IF-CE AVAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA(27.380.683
/0001-06)

Rastreamento e monitoramento de ativos 
na construção civil

A indústria da Construção Civil até 2014 passou por um 
período de grande expansão gerado pelas condições 
macro econômicas, existência de uma grande demanda 
por obras de infraestrutura e pelo déficit habitacional de 
nosso país. Contudo diante da retração da economia dos 
últimos 3 anos, gerando uma baixa nos preços dos 
imóveis, a recuperação do setor deve ser baseada em 
uma grande mudança nos paradigmas de gestão da 
produção com foco principalmente na melhoria da 
eficiência e produtividade no canteiro de obras. Os 
estudos existentes de melhoria da eficiência do sistema 
produtivo e levantamento de indicadores de 
produtividade nos canteiros, por demandarem um grande 
período de tempo, para coleta de várias amostras, e 
necessitarem de uma equipe específica para esse fim 
dentro da empresa, acabam representando iniciativas 
isoladas e que, em vários casos não podem ser 
replicados para outros canteiros. Sendo assim, o objetivo 
desse projeto é a construção de um sistema embarcado 
(hardware + firmware) para rastreio e monitoramento em 
tempo real da localização de dispositivos a serem 
instalados em EPI, no caso os capacetes, de 
funcionários da construção civil.

Produto Concluído

IF-CE BEMATECH HARDWARE LTDA(27.101.611/0001-82) Integração de Dispositivos e Sensores à 
Plataforma de Serviços de Hardware

O uso de soluções com mobilidade para automação 
comercial vem se fortalecendo no setor. Este projeto 
contempla uma evolução dessa mobilidade. 
Processamento em nuvem, agregando funções além de 
financeiro e fiscal, incluindo uma interação mais direta e 
envolvente com o consumidor final tornarão a 
experiência na loja mais eficiente, atrativa, interativa, 
customizada conforme o perfil do usuário e agradável 
para pessoas envolvidas nos processos de compra e 
venda.

Produto Atrasado



IF-CE BEMATECH HARDWARE LTDA(27.101.611/0001-82) Drivers Avançados para Hardware 
Bematech

A plataforma atual de drivers e software para hardware, 
desenvolvida internamente pela BEMATECH, oferece 
suporte para equipamentos de automação comercial 
legados, principalmente impressoras e caixas. Saliente-
se que esses equipamentos ainda atendem a diversos 
mercados mesmo em 2019, portanto há uma significativa 
quantidade de unidades instaladas em campo e que 
demandam manutenções no tocante aos drivers. 
Observadas as revoluções no âmbito da documentação 
fiscal e automação em geral experimentadas na última 
década pelo mercado (SAT-CF-e, NF-e, dispositivos 
móveis, novas regulamentações técnicas, mudanças na 
legislação, etc), priorizaram-se iniciativas de inovação 
visando novos produtos que viriam a mudar o mercado, 
a exemplo do equipamento S@T. Isso posto, as 
ferramentas e demais elementos utilizados na pilha de 
software de comunicação com os dispositivos legados 
Bematech ficaram defasados, fazendo com que os 
processos de manutenção e evolução desses artefatos 
tornem-se custosos, demorados e propensos ao erro. 
Dessa maneira, o projeto visa agregar valor aos pontos 
de venda, principalmente àqueles que se utilizam de 
equipamentos legados, viabilizando produtos e serviços 
inovadores, além de apoiar a tomada de decisão do 
lojista.

Produto Em andamento

IF-CE BEMATECH S.A(82.373.077/0001-71) Plataforma de serviços para hardware

Os equipamentos fabricados pela Bematech, tais como 
impressoras, gateways e PDVs ficam ligados 24h e 
assim permanecem por meses e às vezes anos. A 
gestão desses equipamentos carece de ferramentas 
adequadas. Isso inclui monitoramento de dispositivos, 
atualizações de firmware e software, diagnósticos, 
análise e relatórios de falhas, gerenciamento físico e 
gerenciamento de segurança. Por outro lado, os 
equipamentos devem ser dotados de facilidades para 
que se comuniquem com uma diversidade de sistemas, 
plataformas e linguagens, principalmente no que 
concernem aos dispositivos móveis e às aplicações web. 
Hoje os componentes de software Bematech para os 
equipamentos e aplicações de automação são 
implementados usando APIs heterogêneas, de modo 
que cada combinação de sistema operacional e 
plataforma utiliza uma biblioteca específica para realizar 
essa função, sem mencionar ainda interoperabilidade 
entre diferentes linguagens de programação. O advento 
de uma nova plataforma baseada em serviços 
disponibilizados através da rede pode contribuir de forma 
decisiva para solucionar essas limitações. Dessa forma, 
este projeto propõe desenvolver uma Plataforma de 
Serviços para Hardware Bematech visando 
adaptabilidade e monitoramento dos equipamentos. 
Essa deverá prover uma interface de alto nível, portável 
entre sistemas operacionais, plataformas e linguagens 
de programação, para que as aplicações acessem 
serviços disponibilizados tanto na rede local quanto na 
Nuvem.

Produto e 
Processo Concluído



IF-CE BV SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI(02.194.338/0001-57)
OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM 
PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO

As vendas diárias de um estabelecimento comercial são 
cada vez mais realizadas por meios eletrônicos, tais 
como cartões de crédito ou débito e essas transações 
geram um grande volume de dados que necessitam de 
mecanismos para controlar seu gerenciamento. Para 
monitorar essas operações, é necessário realizar vários 
cruzamentos de dados que nem sempre são 
encontrados nos sistemas computacionais que as 
empresas possuem. Nesse contexto, a Boa Vista 
Tecnologia desenvolve soluções computacionais que 
realizam a consolidação dessas informações de venda 
das empresas. Dessa forma, o projeto tem como objetivo 
criar um sistema em nuvem inteligente capaz de 
configurar fontes de dados web, realizar a captura 
automática de informações através do uso de robôs 
computacionais que utilizam Web Scraping e 
disponibilizá-los através de uma API que proverá 
comunicação com os sistemas da empresa parceira.

Produto Em andamento

IF-CE CLINICA BOA SAUDE LTDA(28.256.340/0001-05) PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE 
ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO

Desde os primórdios da formação médica, há dois 
grandes meios de aprendizado prático: os cadáveres 
humanos e os pacientes. Nos últimos anos, verifica-se 
uma crescente dificuldade no acesso aos cadáveres por 
meios legais, devido ao aumento do número de 
faculdades e, portanto, da demanda. Diante desse 
contexto, o uso de plataformas virtuais pode ser uma 
ferramenta segura e acessível ao treinamento desses 
profissionais. Nesse sentido, o presente projeto pretende 
construir um modelo de aprendizagem.

Produto Em andamento

IF-CE CLINICA BOA SAUDE LTDA(28.256.340/0001-05) Plataforma multilateral para profissionais de 
saúde

Desenvolver uma plataforma multilateral para aproximar 
profissionais da área de saúde que estejam prontos e 
capacitados para realizar sua atividade profissional e 
usuários com problemas de saúde que não tenham 
convênio ou estejam insatisfeitos com os seus. A 
plataforma estará disponível em web, android e iOS, 
sendo rápida, acessível, tendo layout e design atrativos 
ao público e de fácil manejo. Ela será integrada a redes 
sociais para atrair clientes e terá espaços onde o usuário 
poderá experimentar diferentes situações relacionadas a 
sua saúde

Produto Em andamento



IF-CE CONCEPTU PROTOTIPOS E SISTEMAS LTDA - ME
(24.915.488/0001-45)

Sistema de Gestão e controle de micro-
geração distribuída

A maior fonte primária de energia do planeta terra é 
indubitavelmente o sol, sendo este responsável direto 
pela vida na terra em razão da imensa quantidade de 
energia que o mesmo nos fornece de forma gratuita e 
limpa. Estima-se que a quantidade de energia solar que 
os telhados brasileiros captariam com painéis 
fotovoltaicos, caso eles estivessem na maioria das 
casas, superaria com folga a geração total de 
eletricidade do Brasil, afirma Rodrigo Sauaia, presidente 
executivo da Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (ABSOLAR). “Somente no segmento 
residencial, o potencial técnico de geração de energia 
distribuída é de 164 GW (gigawatts), o que é mais do 
que os 149 GW produzidos pelo sistema elétrico 
brasileiro em 2015. E ainda por cima é uma energia 
limpa e renovável”, compara Sauaia. (ABSOLAR, 2016). 
Pensando no crescimento dessa fonte de geração e 
energia, um ponto que pode ser melhorado é na gestão 
da geração de energia fotovoltaica. Neste sentido, esse 
projeto busca desenvolver protótipo inicial e funcional de 
um sistema de gestão ligado a uma plataforma de 
análise de dados que faça a gestão de múltiplos 
inversores, estando os mesmos juntos ou separados 
geograficamente.

Produto Atrasado

IF-CE DDORA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA(08.147.998/0001-
63)

Sistema de Gestão e Controle de 
Consumo, Armazenamento e Qualidade de 
Energia

Visando reduzir as barreiras para a penetração da 
geração de energ distribuída de pequeno porte, a 
Resolução Normativa (REN) no 482/2012 da ANEEL 
estabeleceu as condições gerais para o acesso de micro 
geração e minigeração distribuída aos sistemas de 
distribuição de energia elétrica, além do sistema de 
compensação de energia elétrica, que permite ao 
consumidor “devolver” e vender a energia produzida.

Produto Em andamento

IF-CE
DELFOS SERVICOS INTELIGENTES LTDA(23.873.009/0001-

02);ENERGO SERVICOS EM ENERGIA LTDA - EPP
(23.524.920/0001-04)

Solução para Gestão da Rastreabilidade 
Industrial - Módulo Gestão de Dados

Com a evolução tecnológica há um processo de 
modernização dessa infraestrutura legada em 
funcionamento até hoje no Setor Elétrico de Potência 
(SEP) e uma dessas tecnologias são os  Smart Grids. 
Um dos cenários demandados pelas redes Smart Grid é 
a geração distribuída de energia elétrica. Logo, o 
presente trabalho pretende atender os requisitos da 
geração distribuída de uma PCH fazendo uso de um 
Sistema Embarcado para Monitoramento e envio dos 
dados para serviço em Nuvem, Cloud Computing.

Produto Atrasado



IF-CE DPM SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - EPP(07.386.732
/0001-00)

Anemômetro ultrassônico especializado 
para sistemas de prospecção e avaliação 
de potencial eólico

Para atender acrescente demanda do mercado brasileiro 
por energia elétrica é necessário aumentar a oferta 
constantemente, para isto, deve-se diversificar a matriz 
elétrica do país inserindo fontes renováveis, pois os 
grandes potenciais hidrelétricos estão se tornando cada 
vez mais escassos. A energia eólica vem assumindo um 
papel cada vez mais importante na matriz elétrica 
brasileira e mundial. O Brasil possui potenciais eólicos 
de alta qualidade no Nordeste e Sul do país, e segundo 
estudos recentes, têm apresentado potenciais também 
em São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo e outros 
estados que antes não eram considerados de alto 
potencial. Segundo o conselho global de energia eólica 
(GWEC), o Brasil ocupará em breve o ranking dos dez 
maiores países produtores e investidores de energia 
eólica, portanto, esta fonte tem um grande futuro no país 
e já é essencial na composição de sua matriz elétrica. 
Apesar de todo este crescimento, ainda existe uma 
carência de informações sobre as características 
energéticas da fonte eólica, que são necessárias para o 
planejamento da expansão do sistema elétrico nacional. 
O estudo e tratamento estatístico de variáveis eólicas e 
meteorológicas como a velocidade e a direção do vento, 
intensidade de turbulência, temperatura, umidade 
relativa do ar e pressão atmosférica, possibilitam a 
simulação de ciclos diários de geração e da permanência 
de geração em certos períodos para obtenção de índices 
de confiabilidade regionais dos parques eólicos. 
Estações de medição e registro de dados 
anemométricos e climatológicos devem possuir 
equipamentos para a aquisição de dados de alta 
qualidade, possuindo certificações internacionais, 
robustez, confiabilidade e uma alta exatidão. Dentre 
estes equipamentos, os anemômetros são os principais 
responsáveis pelo alto custo de investimento em 
estações de medição, com um alto índice de 
manutenções e um valor de aquisição elevado. Neste 
sentido, este projeto propõe-se a desenvolver um 
anemômetro ultrassônico especializado para sistemas 
eólicos e meteorológicos, visando reduzir custos e 
facilitar a instalação de estações meteorológicas e de 
campanhas de medição anemométricas e climatológicas 
necessárias à prospecção e validação de áreas para 
geração eólica, como também para o monitoramento 
contínuo de parques eólicos (acompanhamento de 
medições anemométricas – AMA).

Produto Concluído



IF-CE DPM SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - EPP(07.386.732
/0001-00)

DATA LOGGER MODULAR PARA 
APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, 
MICROGERAÇÃO DE ENERGIA 
DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS

O data logger é um dispositivo que realiza a coleta e 
armazenamento dos dados relativos a medições 
provenientes de sensores. Em aplicações de energia 
eólica, o estudo e tratamento estatístico de variáveis 
eólicas e meteorológicas possibilitam a simulação de 
ciclos diários de geração e da permanência de geração 
em certos períodos para obtenção de índices de 
confiabilidade regionais dos parques eólicos. Estações 
de medição e registro de dados anemométricos e 
climatológicos devem possuir equipamentos para a 
aquisição de dados de alta qualidade. Neste sentido, 
este projeto se propõe à criação de um Datalogger 
visando atender principalmente o mercado eólico.

Produto Em andamento

IF-CE EAXY - EIRELI(03.726.714/0001-70);IT2B TECNOLOGIA E 
SERVICOS LTDA(04.392.420/0001-11)

Solução para gestão da rastreabilidade 
industrial - módulo gestão de dados

Produtos e a transparência dos serviços oferecidos, os 
sistemas automáticos de rastreamento da cadeia de 
suprimentos se tornaram uma tendência global. Em uma 
empresa, existem diversas forma de rastreabilidade de 
produtos que auxiliam no controle do processo produtivo, 
no acompanhamento do fluxo de materiais e no controle 
de qualidade das atividades realizadas. No ambiente 
industrial, aplica-se a Gerenciamento de Ativos, 
Produção Automatizada, Processo de Logística Interna, 
Gestão do Fluxo de Materiais e Logística Externa. Neste 
sentido, este projeto propõe o desenvolvimento de um 
sistema integrado gerencial especialista e genérico, para 
fins de rastreabilidade industrial, suportado por um 
sistema de identificação único e proprietário da empresa 
IT2B, armazenado em nuvem e acessível também por 
dispositivos móveis.

Produto Concluído

IF-CE EAXY - EIRELI(03.726.714/0001-70);IT2B TECNOLOGIA E 
SERVICOS LTDA(04.392.420/0001-11)

Solução para Gestão da Rastreabilidade 
Industrial – Módulo de Business In…

Apenas armazenar dados de rastreabilidade pode não 
ser o suficiente para agregar valor na gestão da cadeia 
de suplementos de determinados produtos. O que faz a 
diferença é utilizá-los de maneira estratégica para que 
eles possam ajudar na tomada de decisões e no 
planejamento de seus negócios. E é nesse momento que 
entra a Business Intelligence, com o processo que 
permite coletar, organizar, analisar e disseminar o 
conteúdo para que ele possa servir prontamente aos 
objetivos da empresa.

Produto Em andamento

IF-CE FOITOP DO BRASIL TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS LTDA(28.259.668/0001-77) FOITOP IA

O planejamento de eventos pode se beneficiar de 
estratégias automatizadas de recomendação, que, 
através da inferência das relações e escolhas de um 
cliente em diversos tipos de eventos, possa direcionar 
suas escolhas e sugerir opções que melhor se 
enquadrem em seu perfil de consumo. Dessa forma, o 
objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de 
recomendação para uma plataforma de gerenciamento 
de eventos, a fim de torna esta tarefa uma experiência 
inovadora e eficiente.

Produto Atrasado



IF-CE FOITOP DO BRASIL TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS LTDA(28.259.668/0001-77)

FoitopCards: Orientação à Modelos na 
Autoria e Automação de Divulgação de 
Convites de Festas

A realização de eventos, tais como festas e 
confraternizações, é uma tarefa que demanda 
planejamento e, portanto, tempo e dedicação. Cada tipo 
de evento tem seu público-alvo e é organizado sempre 
com a intenção de tentar garantir a satisfação dos 
convidados. Esses, por sua vez, podem possuir perfis 
dos mais diversos dependendo de tipo de evento. Uma 
festa de casamento, por exemplo, tem um público 
diferente de um aniversário de criança. Desse modo, o 
público-alvo do evento acaba por direcionar todas as 
escolhas a serem realizadas no seu planejamento. A 
lista de convidados deve ser planejada com cuidado e 
esses devem ser informados sobre as datas ou outras 
informações relevantes. Além disso, é sempre 
importante se ter noção do real interesse dos convidados 
em comparecer ao evento, visto que é natural, em 
alguns casos, convidados faltarem ou até não 
convidados aparecerem, o que acaba influenciando 
diretamente nos custos finais dos eventos. Nesse 
sentido, além de toda a complexidade do planejamento 
de um evento, a sua divulgação é uma etapa de 
fundamental importância nesse processo, visto que esse 
é o momento em que as pessoas que farão com que o 
evento aconteça devem ser avisadas e motivadas a 
participar. Sendo assim, esse projeto tem o objetivo de 
desenvolver uma plataforma de gerenciamento de 
divulgação de convites no qual todo o fluxo de contato 
com os convidados poderá ser planejado e executado 
automaticamente.

Produto Concluído

IF-CE FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA(63.542.443
/0001-24)

Sistema Inteligente para Detecção de 
Próxima Funcionalidade e Fluxos de 
Trabalhos em Software Contábil com 
Múltiplas Funcionalidades - SIGA

A Fortes Tecnologia desenvolve e licencia para uso 
sistemas de software que atendem a diversas áreas, 
como: serviços, indústria, comércio, transporte e 
logística, entre outras. Tais sistemas são de alta 
complexidade, dado o elevado número de casos-de-uso, 
variando de 200 a 900 telas. Apresentam também alta 
quantidade de usuários, em torno de 30 mil. Devido ao 
grande número de telas, algumas operações realizadas 
no sistema, podem envolver mais de um fluxo de 
atividades, elevando o tempo de sua finalização. Nesse 
sentido, busca-se por mecanismos inteligentes que 
possibilitem a otimização dessas operações realizadas 
dentro do sistema, aliado ao elevado número de clientes 
que utilizam o sistema, trariam um impacto significativo 
tanto na velocidade dos processos realizados pelos 
usuários como também na melhoria da usabilidade do 
sistema. Nesse contexto, o projeto em questão busca 
desenvolver um Sistema Inteligente para Detecção de 
Fluxos de Trabalhos, formado por um conjunto de 
módulos que devem trabalhar em conjunto para que se 
possa obter de forma automática a sequência de 
funcionalidades mais frequentes

Produto Atrasado



IF-CE FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA(63.542.443
/0001-24)

Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel 
para Interação Colaborador-Empresa - App 
do Colaborador

A Fortes Tecnologia desenvolve e licencia para uso 
sistemas de software que atendem a diversas áreas, 
como: serviços, indústria, comércio, transporte e 
logística, entre outras. Entre os vários sistemas que a 
Fortes oferece, destacamos o sistema de folha de 
pagamento, responsável pelo cálculo de todas as verbas 
dos colaboradores das empresas, controles de 
afastamentos, ocorrências, etc, além de controle de 
entrega de todas as obrigações da legislação trabalhista, 
tais como GFIP, GPS, CAGED, RAIS e DIRF. Estima-se 
que hoje há cerca de 6 milhões de colaboradores que 
possuem suas informações funcionais (sociais) 
armazenadas no sistema da Fortes. Nesse contexto, 
onde o acesso às informações se torna imprescindível, 
idealizar a construção de um app mobile (sistema para 
celular) integrada ao sistema da Fortes que seja 
responsável por realizar troca de informações mais 
célere entre empresa e colaborador de forma que o 
colaborador poderá, como exemplo, consultar no próprio 
celular as informações como sua folha de pagamento ou 
sua declaração de rendimentos, se mostra como uma 
excelente ferramenta de comunicação. Logo, o projeto 
tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema 
móvel (app) e de um middleware para interação com os 
diversos computadores desktops que contém 
informações dos colaboradores.

Produto Em andamento

IF-CE
FP ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA(06.789.673

/0001-59);RIO ELBA SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP
(21.584.590/0001-17)

Desenvolvimento de Inteligência Artificial 
para imagens médicas e integração com 
sistema de telemedicina comercial

O uso de técnicas de visão computacional (VC) e 
inteligência artificial (IA) podem efetivamente aumentar 
tanto a produtividade do profissional radiologista quanto 
a qualidade dos laudos gerados.  Estudos já comprovam 
que profissionais auxiliados por estas soluções são 
capazes de realizar laudos médicos de forma mais 
eficiente, em comparação à profissionais não auxiliados.

Produto Em andamento

IF-CE GERA3 SISTEMAS E AUTOMACAO DE GESTAO EIRELI
(12.401.305/0001-94)

Sistema PDV baseado em CLOUD 
COMPUTING (Nuvem), com sincronização 
de dados para funcionamento do sistema 
de Frente de Loja temporariamente em 
modo off-line

As legislações e normas para emissão de documentos 
do tipo cupons fiscais são definidas pelas Secretarias da 
Fazenda de cada estado brasileiro, podendo adotar um 
modelo diferente dos demais. Assim, o mercado faz uso 
de sistemas informatizados de Ponto de Venda (PDV), 
devidamente homologados e atualizados de acordo com 
as leis vigentes para emissão de cupons fiscais de cada 
estado. As empresas que prestam serviços de 
desenvolvimento de Softwares PDV trazem consigo a 
responsabilidade de atualizar suas aplicações, não 
somente nos aspectos legais, mas também de 
usabilidade, escalabilidade, integridade dos dados, 
segurança e ainda serem atentas às constantes 
modernizações que ocorrem na área de 
Desenvolvimento de Softwares e Sistemas Distribuídos. 
Logo, o projeto visa o desenvolvimento de um Sistema 
PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com 
sincronização de dados para funcionamento ocasional 
off-line do Módulo de Frente de Loja.

Produto Em andamento



IF-CE INOVAEDUC CONSULTORIA EM MIDIAS DIGITAIS LTDA
(14.894.952/0001-00)

DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA 
TREINAMENTO DE HABILIDADE DE 
TIRO

O treinamento por simuladores, de modo geral, oferece 
importantes vantagens sobre o treinamento em ambiente 
real, que devem ser levadas em consideração: economia 
de dinheiro e tempo; alta disponibilidade de serviço; 
segurança para realizar treinamentos de alto risco; 
possibilidade de padronização e repetição; e 
mecanismos de avaliação. As instituições públicas ou 
privadas que atuam na área de segurança enfrentam 
desafios referentes a treinamento de habilidade de tiro 
de forma eficiente. Um desses desafios é proporcionar 
aos treinandos situações de estresse que os capacitem a 
enfrentar de maneira adequada as situações reais em 
que rápidas decisões precisam ser tomadas. Outro 
desafio, que é mais vivenciado pelas instituições 
públicas, é atender ao grande número de treinandos. 
Devido à complexidade do treinamento real e à busca de 
um treinamento mais eficaz e controlado, muitas 
instituições fazem uso de simuladores virtuais de 
treinamento de habilidades de tiro.

Produto Em andamento

IF-CE INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA(01.588.099/0001-57);LUX 
CONSULTORIA E GESTAO LTDA(10.795.556/0001-75)

Uma plataforma de gestão estratégica 
baseada na integração de tarefas

Gerenciar tarefas em empresas tem sido uma atividade 
complexa, principalmente devido à quantidade e 
diversidade de ferramentas de gestão que precisa-se 
trabalhar. Isso gera um custo de tempo tanto para o 
gerente como para os executores das tarefas, 
aumentando a complexidade dos negócios. Desta forma, 
é importante disponibilizar soluções para otimizar a 
produtividade da equipe, por meio da organização e da 
disciplina, que são indispensáveis para manter o bom 
ritmo dos negócios. Nos últimos anos, percebeu-se um 
aumento no número de ferramentas e/ou softwares para 
auxiliar na organização de tarefas voltadas à gestão de 
negócios. No entanto, ao mesmo tempo que diversas 
soluções tonaram-se populares nas empresas, os 
sistemas de gestão acabaram ficando separados uns 
dos outros. A maioria das empresas utiliza editores de 
texto, planilhas eletrônicas e até papel, mas nenhuma 
ferramenta para tornar as reuniões mais produtivas e 
eficazes. Desta forma, torna-se cada vez mais 
necessário o desenvolvimento de uma ferramenta para 
integrar não apenas os sistemas de gestão, mas também 
as tarefas.

Produto Concluído



IF-CE INTEGRARE HEALTH TECHNOLOGY LTDA. - ME(24.000.677
/0001-98)

Desenvolvimento de dispositivo vestível 
para acompanhamento em tempo real de 
pacientes em ambiente hospitalar

Com a crescente evolução tecnológica, os serviços de 
saúde estão buscando dispositivos simples e não 
invasivos que possibilitem a monitoramento do paciente 
de saúde em qualquer momento e lugar. Wearables 
Technologies ou Tecnologias Vestíveis vem atingindo 
diferentes nichos no mercado, desde o setor social, 
esportivo, educacional como também a saúde. 
Analisando o cenário brasileiro, percebe-se que a 
população está envelhecendo e as tecnologias estão 
avançando agressivamente. Segundo estudo da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a população 
brasileira vem envelhecendo rapidamente e é o oitavo 
país que mais contribui para o aumento da população 
mundial. As projeções do IBGE mostra que o Brasil terá 
216 milhões de habitantes em 2025, dos quais 32 
milhões(14,8%) serão idosos. Em 2050, quando a 
expectativa de vida possivelmente alcançará 81,2 anos, 
serão 52 milhões de brasileiros idosos. Por outro lado, os 
avanços tecnológicos na miniaturização dos chips e 
eletrônicos com maiores poderes computacionais têm 
impulsionado as criações de novos produtos de 
tecnologias vestíveis mais confortáveis e pouco 
invasivos. As principais empresas internacionais que 
fabricam produtos com o objetivo esportivo são: 
Jawbone, Misfit, Fitbit e Garmin. Os seus elevados 
preços com a importação, produtos com características 
focadas em medições de atividades esportivas e suas 
plataformas fechadas para a criação de novos produtos 
são as principais desvantagens das soluções existentes. 
Neste sentido, o projeto busca desenvolver um 
dispositivo vestível, capaz de monitorar em tempo real, 
os parâmetros vitais temperatura corporal, frequência 
cardíaca, frequência respiratória, e nível de consciência 
de um paciente em um leito de hospital, disponibilizando 
as informações em um banco de dados web.

Produto Concluído

IF-CE INTEGREAT SERVICOS, TREINAMENTOS E COMERCIO EM 
INFORMATICA LTDA - ME(11.803.104/0001-50) Firewall UTM - f. multipathing

Firewalls UTM são essenciais para prover serviços de 
Segurança da Informação independente do porte de uma 
empresa. Apesar de existir vários fabricantes de Firewall 
UTM nacionais e principalmente internacionais, tais 
como: Check Point, Palo Alto, Sonicwall, Fortinet, 
Watchguard, o produto proposto teria grandes 
diferencias no tocante à facilidade de uso, valor 
agregado e, principalmente, preço acessível. Como os 
Firewalls UTM comercializados no mercado demandam 
de mão de obra qualificada para sua implementação e 
operacionalização, muitas empresas acabam se 
tornando dependentes destes serviços especializados. 
Sendo assim, ao reavaliar esse nicho de mercado, o 
presente projeto consiste em desenvolver uma 
Plataforma de Gerenciamento de Firewalls 
disponibilizada em Computação das Nuvens, onde 
qualquer cliente poderá utilizá-lo de forma simples e sem 
requerer muitos conhecimentos.

Produto Cancelado



IF-CE INVISTA TECNOLOGIA SERVICOS E MANUTENCAO EM 
COMPUTADORES LTDA. - ME(24.333.088/0001-21)

HANDOVER – Gerenciador de Força de 
trabalho Multiplataforma

O Workforce mandegement ou Gerenciamentode Força 
de Trabalho fornece um conjunto comum de ferramentas 
e softwares baseados em desempenho para suportar o 
gerenciamento corporativo, supervisores de linha de 
frente, gerentes de lojas e trabalhadores em todas as 
operações de manufatura, distribuição, transporte e 
varejo. Às vezes é referido como sistemas de HRMS, ou 
gerenciamento de ativos da força de trabalho, ou parte 
de sistemas ERP. O Handover preenche a lacuna 
existente entre os grandes sistemas de uso geral e 
pouco customizáveis e entre os pequenos e 
especializados. Unindo o melhor dos dois paradigmas e 
expandindo com modularidade e adequação ao modo 
brasileiro de prestação de serviços, o Handover tem a 
estabilidade, robustez e adaptabilidade que as empresas 
brasileiras de todos os portes necessitam para 
implementar a Gestão de força de trabalho, alavancando 
assim, o desempenho e eficiência das operações, 
consequentemente, elevando o lucro das empresas. 
Devido à crescente necessidade de maior eficiência e 
redução de custos, as empresas de todos os portes 
começam a implantar os conceitos de Gestão de força 
de trabalho, o que propicia um mercado em expansão 
para o Handover. Este, permite dimensionar 
corretamente os requisitos operacionais e também 
possibilita que a equipe ou indivíduo alocado para o 
serviço tenha todas as informações e materiais 
necessários para a execução dos serviços e permite 
também a rápida deslocação e continuidade do ciclo de 
atendimento uma vez que elimina o uso de formulários 
de papel e chegagem de cheklists manualmente. Desta 
forma, o objetivo deste projeto é complementar o 
desenvolvimento do Handover, que foi idealizado como 
uma solução modular adaptável e customizável em que 
o sistema possa ser comercializado com um conjunto 
básico de módulos possibilitando incluir módulos 
acessórios ou personalizados para as empresas clientes 
da Invista.

Produto Cancelado

IF-CE
IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCACAO LTDA.(04.102.843/0001-50);SOFTBUILDER 
INFORMATICA LTDA(02.165.859/0001-86)

Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino 
em Saúde

A partir da utilização das tecnologias móveis e sem fio 
como parte de um modelo de aprendizado integrado, 
surgiu o paradigma conhecido como Mobile Learning ou 
m-learning. Entre ganhos importantes proporcionados 
pelo uso das tecnologias móveis no ensino destacam-se: 
o registro das ações; a utilização de sensores; e a 
comunicação entre alunos e professores através de 
redes sem fio para resolução de dúvidas ou 
compartilhamento de ideias.

Produto Em andamento



IF-CE IQNUS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVCOS DE 
INFORMATICA LTDA - ME(12.647.324/0001-03) PNS ( Phone Name System)

Muitas pessoas e empresas realizam mudanças de seus 
números telefônicos corriqueiramente. Com base nos 
aplicativos disponíveis para Android e iOS, até hoje não 
houve uma solução para que essa mudança fosse 
disseminada de maneira automática. Diante deste 
cenário, o proposto projeto visa sanar essa problemática 
através de um simples APP (aplicativo móvel) que 
funcionará como uma rede social de agendas 
compartilhadas onde as pessoas se cadastrarão para 
que os seus números e informações pertinentes de 
agenda possam ser compartilhados de forma distribuída. 
Esse aplicativo utilizará a própria agenda do telefone 
para atualizá-la, organizá-la, consultar e atualizar dados.

Produto Cancelado

IF-CE LAERCIO ALEXANDRE ALVES AVELINO 98195883320
(23.646.344/0001-78)

HandShake - Automação e gestão de 
contratos online

O HandShake é uma plataforma de inovação jurídica 
orientada à Gestão Eletrônica de Documentos (GED), 
contendo uma poderosa tecnologia de segurança da 
informação compartilhada, onde a inteligência do 
sistema permite aos nossos clientes criarem os mais 
variados tipos de documentos legais, contendo tabelas, 
variáveis dinâmicas e assinatura digital, a fim de que 
estes possam otimizar suas negociações, reduzir custos 
de transação e ter mais eficiência no processamento 
burocrático de sua governança. Este projeto visa 
complementar o desenvolvimento do portal HandShake 
para incluir novas funcionalidades como a 
implementação da blockchain, criação da timeline do 
fluxo de documentos, criação de um editor de texto 
inteligente para edição online dos documentos e 
armazenamento criptografado de arquivos que possam 
ser anexados ao fluxo.

Produto Concluído

IF-CE LINKDESIGN TECNOLOGIA LTDA - ME(20.316.239/0001-82)

HEALTH OF THINGS - Uma Solução para 
a Assistência Domiciliar em Saúde 
baseada na TV Digital e em Internet das 
Coisas

O projeto HEALTH OF THINGS é um componente do 
NextSAUDE, um projeto liderado pelo Laboratório de 
Redes de Computadores do IFCE. Um cenário típico do 
HEALTH OF THINGS seria o uso de sensores de saúde, 
cada vez mais disponíveis no mercado, captando sinais 
vitais do paciente/idoso em sua residência. Assim, o 
projeto Oferecer a todos os atores envolvidos no cenário 
de Assistência Domiciliar à Saúde uma solução 
informatizada e inteligente de acompanhamento 
constante do paciente/idoso.

Produto Em andamento



IF-CE LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA 
LTDA(00.983.496/0001-60)

Plataforma de controle inteligente de 
condomínios com portaria virtual

Cancelas, crachás e alguns vigilantes já não são mais 
suficientes para controlar o acesso de pessoas e garantir 
a segurança em condomínios comerciais e residenciais. 
Com o aumento da criminalidade e da criatividade dos 
marginais para encontrar formas de burlar a segurança, 
os empresários e residentes precisam buscar novas 
maneiras para proteger seu patrimônio, além de seus 
familiares e funcionários. Para isso, é possível contar 
com a tecnologia para melhorar o controle de acesso nas 
dependências de tais estabelecimentos. Sendo assim, 
neste projeto serão implementadas uma solução 
Software as a Service (SaaS) em nuvem e um aplicativo 
inovadores com serviço web de monitoramento do 
controle de acesso de automóveis por Visão 
Computacional, sistema de gravação, visualização e 
gerenciamento de vídeos por eventos da mesa do 
operador da Portaria Virtual, serviço web de controle de 
acesso temporário para pedestres por QR-Code 
utilizando Visão Computacional, entre outros.

Produto Em andamento

IF-CE M L LOUREIRO(30.984.093/0001-05) Composição Corporal Mobile

As características antropométricas são importantes 
variáveis biológicas relacionadas ao desempenho 
esportivo, obesidade, diabetes tipo 2, doenças 
cardiovasculares e outras. Existem métodos precisos 
para a avaliação da composição corporal como a 
absortometria de raio-X de dupla energia (DXA), 
ressonância magnética e tomografia computadorizada.  
No entanto, estes são limitados a ambientes médicos e 
de pesquisa. Apesar de produzirem medições precisas, 
ainda exigem equipamentos pesados, espaço amplo e 
iluminado tornando- os impraticáveis para uso pessoal 
de rotina. Desta forma, o objetivo é desenvolver e validar 
modelo de fotografia digital, a partir da câmera do celular 
smartphone, para mensurar a composição e perímetros 
corporais de um indivíduo de forma precisa, rápida e 
acessível.

Produto Em andamento



IF-CE META COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA(11.831.302
/0001-28) ObseKium

O Sistema Nacional Integrado de Informações 
Econômico-Fiscais - SINIEF, é responsável pela a 
coleta, elaboração e distribuição de dados básicos 
essenciais à formulação de políticas econômico-fiscais e 
ao aperfeiçoamento permanente das administrações 
tributárias do Brasil e é gerido pelo Conselho Nacional 
de Política Fazendária (CONFAZ). Segundo a Secretaria 
da Fazenda do Brasil, o emitente e o destinatário de NF-
e deverão mantê-las em arquivo digital, sob sua guarda 
e responsabilidade, pelo prazo estabelecido na 
legislação tributária, mesmo que fora da empresa, 
devendo ser disponibilizado para a Administração 
Tributária quando solicitado de forma que o destinatário 
deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a 
existência de Autorização de Uso da NF-e. Com o 
sistema “ObseKium”, oferecemos todas as ferramentas 
necessárias para gerenciamento, validação, 
armazenamento e disponibilização dos Documentos em 
uma plataforma sistêmica única, concentrando todo o 
prontuário de documentos eletrônicos fiscais ou não que 
cada organização Cliente usuário da plataforma está 
atribuído como Emitente ou Destinatário, conforme 
legislação fiscal vigente.

Produto Atrasado

IF-CE METALURGICA W3SAT LTDA(00.647.670/0001-02)
Sistema de Comunicação de Dados para 
Dispositivos IOT com foco nas aplicações 
de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids

O conceito Smart Grid e SmartCities propões integrar, de 
forma inteligente, o comportamento e as ações de 
usuários conectados à rede elétrica e/ou serviços 
públicos - produtores, consumidores e aqueles que 
fazem as duas coisas (prosumers) - a fim de 
eficientemente entregar um fornecimento de serviços 
públicos de forma sustentável e econômica. Tudo isso 
realizado por meio de uso intensivo de recursos de 
comunicação e informática, da geração ao consumidor 
final. Por outro lado, a Internet da Coisas (IoT) vem se 
apresentando como uma tendência de mercado, nos 
quais os mais diversos dispositivos podem se conectar a 
Internet. Para isso, um dos principais desafios é 
estabelecer canais de comunicação de dados 
apropriados e eficientes entre usuários e 
concessionárias. Ainda na questão dos serviços 
públicos, destacam-se as questões relacionadas a 
gestão da iluminação pública. Atualmente a iluminação 
pública é de responsabilidade das prefeituras municipais 
que repassam a cobrança aos contribuintes por meio de 
cálculos estatísticos de consumo de energia. Em relação 
a gestão de iluminação pública, a possibilidade de tornar 
a luminária um dispositivo IoT integrado com tecnologias 
de comunicação de dados LORA, traz um conjunto de 
possibilidades para ferramentas de gestão e possibilita 
uma maior inserção no mercado, principalmente devido a 
questões relacionadas a custo. Neste sentido, esse 
projeto busca pesquisar e validar sistema de 
comunicação de dados baseado na tecnologia LORA 
para dispositivos IOT voltados a gestão de dispositivos, 
com foco em iluminação Pública.

Produto Concluído



IF-CE MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA
(16.383.848/0001-87)

Sistema Inteligente de Monitoramento de 
Faixas Automáticas - CORUJA

O serviço de fiscalização eletrônica de trânsito está 
presente em rodovias federais, estaduais e municipais 
visando a diminuição de acidentes e o aumento da 
segurança dos usuários. Conforme dados divulgados 
pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), somente entre os anos de 2010 a 
2015 houve uma redução de 30% no número de total de 
acidentes e uma redução de 20,8% no número de 
acidentes com vítimas fatais nas rodoviasfederais após a 
implantação do Plano Nacional de Controle Eletrônico de 
Velocidade. A partir dessas vantagens, os governos 
municipais, estaduais e federal estão investindo nesse 
tipo de monitoramento, conforme pode ser observado no 
aumento de número de equipamentos instalados nas 
ruas das cidades e rodovias. Para a realização da 
fiscalização eletrônica são necessários equipamentos e 
sistemas computacionais capazes de receber, 
armazenar e processar as informações enviadas por 
esses dispositivos. As empresas que trabalham no 
mercado de fiscalização eletrônica devem possuir 
mecanismos eficazes para manter os equipamentos em 
operação o maior tempo possível e sem falhas e uma 
das principais prioridades, até mesmo por cláusulas 
contratuais, é manter em operação os equipamentos e 
substituí-los em caso de falhas, uma vez que sem o 
dado da infração todas as outras atividades são 
comprometidas. Contudo, a tarefa de manter os 
equipamentos em constante operação não é de fácil 
realização. Dessa forma, o presente projeto tem o 
objetivo de desenvolver um painel (software de 
monitoramento) digital inteligente em nuvem que 
possibilite o monitoramento de dispositivos de 
fiscalização eletrônica para faixas monitoradas de 
diferentes fabricantes.

Produto Concluído



IF-CE NICOLAS SIPAHI IPIRANGA 06698105333(28.602.488/0001-
46)

SYSENERGYPLUS - uma solução para 
gestão e eficientização e uso racional de 
energia

A energia é um insumo crítico na operação das 
organizações, qualquer que seja o setor ou atividade 
econômica à qual elas pertencem. Portanto, os atores 
econômicos devem buscar o seu uso sustentável em 
toda a cadeia de fornecimento, desde a obtenção de 
matérias-primas até a reciclagem de materiais e 
produtos descartados. Além dos aspectos econômicos 
associados ao uso da energia, tais como custos de 
produção, produtividade etc., a temática energética 
também remete a relevantes impactos socioambientais 
vinculados ao esgotamento de recursos naturais e 
mudanças climáticas. Neste sentido, a melhoria do 
desempenho energético de uma organização pode 
representar benefícios importantes por meio da 
racionalização do uso dos recursos energéticos e outras 
providências vinculadas à redução do consumo e 
aumento da eficiência. Diante destes fatos o 
SysEnergyPlus é um projeto de software e metodologia 
que se propõe a implementar a gestão do uso e 
consumo racional de energia nas organizações, a partir 
da constatação de que iniciativas isoladas de eficiência 
energética, mesmo se adotadas adequadamente, não se 
perpetuam ao longo do tempo.

Produto Em andamento

IF-CE PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME(10.661.512
/0001-52)

Sistema de monitoramento e controle de 
qualidade da água para aquicultura

A produção aquícola total brasileira, segundo a FAO 
(2014), foi de 707.461 toneladas no ano de 2012, 
somente a produção de tilápias correspondeu com 40, 
5% (286.460 toneladas) desta produção, caracterizando 
a tilapicultura como a principal atividade aquícola no 
país. Os recentes avanços na comunicação e na 
tecnologia de sensores tem projetado um grande 
progresso no monitoramento remoto da qualidade de 
água. Os avanços na tecnologia de sensores, 
computadores e comunicações wireless, permitem aos 
pesquisadores e técnicos monitorar e transmitir uma 
grande quantidade de dados do campo para os 
laboratórios e escritórios, observando o desempenho de 
organismos através de sistemas em tempo real. 
Portanto, deve-se primeiro entender a dinâmica físico-
química do ambiente de cultivo de peixes, caso se 
pretenda manejar corretamente essas unidades, 
corrigindo os problemas e criando as melhores 
condições para a realização dos objetivos propostos. 
Neste sentido, o projeto propõe-se a desenvolver um 
sistema para monitoramento da qualidade da água de 
viveiros. Trata-se de um sistema que possui sensores 
capazes de detectar parâmetros qualitativos no cultivo e 
um software para armazenamento e tratamento dos 
dados em tempo real.

Produto Em andamento



IF-CE QUANTA CONSULTORIA LTDA(05.314.789/0001-79) Bentham Obras – Um sistema de controle 
de programas e projetos de obras

Todos os programas e projetos que possuem 
financiamento do Banco Internacional de 
Desenvolvimento (BID) são obrigados a adotar um 
sistema computacional de gerenciamento. Neste 
contexto, a Quanta Consultoria LTDA, empresa parceira 
deste projeto, desenvolveu o Bentham, um sistema de 
gestão de qualquer programa ou projeto financiado pelo 
BID. Apesar de seguir todas as regras de gerenciamento 
de programas/projetos do BID, os gestores de projeto 
têm requisitado mecanismos de avaliação e geração de 
alertas a partir dos registros do Betnham. Como grande 
parte dos financiamentos do BID estão voltados para 
obras de engenharia civil, foi sugerida a criação do 
Bentham Obras. O projeto Bentham Obras surge devido 
à necessidade de controle total do andamento dos 
programas e projetos de obras, desde a gestão de 
informações registradas até o monitoramento de cada 
obra.

Produto Concluído

IF-CE QUANTA CONSULTORIA LTDA(05.314.789/0001-79)

BENTHAM – UMA PLATAFORMA 
INTELIGENTE DE CONTROLE E 
PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E 
PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA 
EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE 
MÁQUINA

Todos os programas e projetos que possuem 
financiamento do Banco Internacional de 
Desenvolvimento (BID) são obrigados a adotar um 
sistema computacional de gerenciamento. Neste 
contexto, a Quanta Consultoria LTDA, empresa parceira 
deste projeto, desenvolveu o Bentham, um sistema de 
gestão de programas e projetos financiados pelo BID. 
Este projeto visa o desenvolvimento de mecanismos de 
inteligência artificial aplicadas ao BENTHAM.

Produto Em andamento

IF-CE RAFAEL RUBERT CRUZ(19.029.419/0001-02) TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS 
MÓVEIS

Totens podem e são utilizados em diversos setores da 
economia. No primeiro setor (Órgão públicos) são 
necessários em autoatendimento. No setor secundário 
(comércio e indústria) são essenciais em vista a 
automatização de atividades que podem ser substituídas 
(em geral de atendimento), reduzindo custos com 
rubricas trabalhistas. Neste setor, cita-se a exemplo o 
uso de terminais de autoatendimento para pagamento de 
estacionamento em Shoppings. As empresas, outrora, 
despendiam grandes montantes com pagamentos de 
adicionais noturnos para profissionais atuarem como 
atendente e caixa de estacionamento. Por fim, no 
terceiro setor da economia (órgãos sem fins lucrativos), 
os Totens são indispensáveis para viabilizar o 
atendimento, evitando filas e gargalos. Nessa 
perspectiva, é salutar observar que as soluções 
mercadológicas atualmente disponíveis são 
substancialmente onerosas e não possuem integração 
com dispositivos móveis. O valor médio mercadológico 
de produção de um Totem é superior a R$14.000,00 
(Quatorze Mil Reais). Neste sentido, esse projeto busca 
construir uma solução de Totens para autoatendimento 
composta de hardware+software, automatizada, 
inteligente, com interação entre dispositivos móveis, 
envolvendo sistemas embarcados.

Produto Concluído



IF-CE REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL LTDA(28.348.096/0001-00) Solução para integração com sistemas 
averbadores de crédito consignado

O Crédito consignado, ou mais popularmente também 
conhecido como empréstimo consignado, é um 
empréstimo com pagamento indireto, cujas parcelas são 
deduzidas diretamente da folha de pagamento da 
pessoa física. Essa modalidade de empréstimo se 
popularizou devido a dar maior segurança para quem 
está emprestando, no caso as Instituições consignatárias 
autorizadas a conceder empréstimo, e que decorrente a 
isso trouxe taxas menores em relação a prática do 
mercado. Analisar e desenvolver uma solução, que 
possibilite de forma simples e segura a gestão de uma 
base nacional da margem consignável, a obtenção dos 
dados do solicitante de empréstimo consignado, bem 
como os seus documentos digitalizados, por meio de 
captura por dispositivo móvel, registro da geolocalização 
de onde está sendo realizado essa obtenção dos dados 
e imagens, realizar uma pré-análise dos dados 
submetidos e direcionar as informações para o servidor 
Backend. Durante este processo, será realizado a 
captura e reconhecimento facial do solicitante. Este 
servidor disponibilizará um barramento de serviços com 
padrão RESTful em um ambiente seguro com 
criptografia SSL. Através dessa plataforma os bancos e 
averbadoras poderão gerenciar os seus dispositivos 
mobile, definir cercas virtuais da área permitida para 
cada dispositivo e captar os dados das solicitações 
realizadas.

Produto Em andamento

IF-CE RR ASSESSORIA, SERVICOS E COBRANCA - EIRELI
(18.040.829/0001-83)

DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO 
DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO 
DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE 
RECEBÍVEIS UTILIZANDO 
APRENDIZADO DE MÁQUINA 
HOSPEDADO NAS NUVENS

Conceitualmente, o problema de análise de crédito pode 
ser modelado como um problema tıṕico de classificação 
de dados, no contexto das áreas de Aprendizado de 
Máquina (Machine Learning - ML) e Mineração de Dados 
(Data Mining - DM). A tarefa de classificação, em 
particular, consiste em induzir um modelo preditivo capaz 
de rotular automaticamente amostras (tuplas) de dados 
em categorias (classes) com base em informações 
(atributos) que descrevem tais amostras. Assim, o 
produto a ser desenvolvido será um software que 
integrado a base de dados do sistema atual classificará 
as novas operações financeiras em aprovadas, ou 
rejeitadas e nas classificações aprovadas indicará o grau 
de risco das mesmas.Dessa forma o sistema proverá 
interface da análise das operações financeiras e 
relatórios financeiros para mostrar o grau de acerto e 
volumes de operações por grau de risco.

Produto Em andamento



IF-CE SEVENIA INOVACAO EM ENERGIA LTDA(19.324.298/0001-
13)

Gerador de energia plug-in-play - módulo 
CA- para redes inteligentes (Smart Grid)

O Brasil possui aproximadamente 20 MW de energia 
fotovoltaica instalada na sua matriz energética (BIG-
ANEEL, Out/2016). De acordo com o Plano Decenal de 
Expansão de Energia (PDE) 2020, divulgado pelo 
ministério de Minas e Energia, este número passará para 
3,5 GW até 2023. Através da Resolução Normativa 
482/2012 ANEEL, o consumidor pode gerar sua própria 
energia e havendo excedente, transformar em créditos 
de kWh que serão abatidos da conta. Atualmente os 
países que detêm as tecnologias para fabricação de 
equipamentos para geração fotovoltaica são China, 
Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos e Japão, 
sendo que o Brasil vem importando equipamentos 
destes países. Diante deste cenário otimista de 
crescimento e da forte dependência tecnológica ainda 
enfrentada pelo Brasil, o governo já vem estabelecendo 
planos para estimular o desenvolvimento e fabricação de 
células e módulos fotovoltaicos e inversores, que são os 
principais equipamentos para a geração deste tipo de 
energia. Situando-se neste cenário promissor, a 
SEVENIA propõe aqui o desenvolvimento de um 
microinversor fotovoltaico totalmente nacional integrado 
ao módulo fotovoltaico, com interface para conexão 
através de aplicativos móveis para ser utilizado em 
sistemas de microgeração distribuída (conectado à 
rede).

Produto Atrasado

IF-ES
ANTARES RECICLAGEM LTDA - ME(08.456.505/0002-58);

INDUSTRIAS TUDOR M. G. DE BATERIAS LTDA(20.278.271
/0001-10)

NovoPb: IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO 
HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL 
DE RECICLAGEM DE PASTA DE 
BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA 
PILOTO NÃO COMERCIAL

O projeto faz parte da proposta aprovada em edital do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços com 
o Innovate-UK em 2016, submetida pela Antares 
Reciclagem. O método foi pensado por pesquisadores 
da universidade de Cambridge, e essa será a primeira 
implantação em escala de planta-piloto no Brasil. Com o 
sucesso do projeto, o processo de reciclagem de 
baterias chumbo-ácido no Brasil será revolucionado e o 
passivo ambiental será eliminado.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-ES ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0001-77)
Utilização de escória de aciaria tipo KR 
como matéria prima para indústria do 
cimento portland

Verificar a plicabilidade da escória de aciaria KR na 
fabricação do cimento Portland (CP). Sendo o cimento 
CPIII o tipo mais produzido em nossa região, será 
veificado se a escória de aciaria KR tem potencial para 
ser usada na composição do mesmo.

Produto e 
Processo Concluído

IF-ES ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0001-77) Otimização da rota de refino de aços 
microligados

Buscar soluções para: a) dessulfuração de ferro gusa em 
processo KR; b) descarburação e desfosforação no aço 
em convertedor; c) busca de condições operacionais 
para minimizar inclusões.

Processo Concluído

IF-ES ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0001-77);
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0104-82) Maximização da dessulfuração no KR

Este projeto visa formular novas escórias sintéticas para 
atingir teores de enxofre no gusa abaixo de 10ppm 
usando o processo KR

Processo Concluído

IF-ES ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0001-77);
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0104-82) Minimização do pick up de S no BOF Este projeto visa analisar quais matérias-primas estariam 

aumentando o teor de enxofre no aço Processo Concluído

IF-ES ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0001-77);
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0104-82)

Dessulfuração de aço para obtenção de 
teores de S baixo de 20 PPM

Este projeto visa formular novas escórias sintéticas para 
atingir teores de enxofre no aço abaixo de 20 PPM Processo Concluído



IF-ES ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0001-77);
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0104-82)

Dissolução da cal aplicada ao processo de 
desfosforação de gusa em convertedor

Este projeto visa obter dados de velocidade de 
dissolução da cal em escorias com diferentes 
composições, principalmente no que se refere ao teor de 
CaO . Também ira estudar a influencia da granulometria 
e composição química nesta dissolução

Processo Concluído

IF-ES ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0001-77);
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0104-82)

Minimização de inclusões em aço 
desoxidado ao alúminio

Determinar qual a melhor composição de escória para 
capturar inclusões e as melhores condições de processo 
para uma melhor limpidez do aço

Processo Concluído

IF-ES ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0104-82) Processo de desfosforação de gusa em 
convertedor

Este processo trata da desfosforação de ferro gusa em 
convertedor visando uma maior eficiência de 
desfosforação

Processo Concluído

IF-ES ARCELORMITTAL BRASIL S.A.(17.469.701/0106-44) Slag ID: Pretidor de Vazamento de Escória 
de Convertedor para Panela

O projeto Slag ID busca desenvolver um processo eficaz 
de identificação de escória pela aplicação de técnicas 
avançadas de aprendizado de máquina e visão 
computacional, permitido prever o momento de início do 
vazamento de escória enquanto o aço é basculado. A 
estratégia inovadora abordará a utilização de uma 
câmera termográfica posicionada em direção ao jato de 
aço formado durante o vazamento em associação a 
variáveis metalúrgicas do refino primário.

Processo Em andamento

IF-ES VALE S.A.(33.592.510/0001-54)
Desenvolvimento de material resistente a 
erosão utilizados nos chutes do sistema de 
transporte em minério da Vale

Desenvolvimento de material resistente a erosão 
utilizados nos chutes do sistema de transporte em 
minério da Vale

Produto e 
Processo Atrasado

IF-FLU ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DA CODIN DE CAMPOS 
DOS GOYTACAZES (AIC CAMPOS)(14.398.774/0001-27) Sistema Integrado de Resíduos

Implantar um sistema capaz de integrar a gestão interna 
dos resíduos produzidos pelas indústrias a uma bolsa de 
negócios de resíduos, possibilitando uma destinação 
final ambientalmente adequada.

Processo Concluído

IF-FLU BARCELOS & CIA LTDA(28.598.795/0001-09) Protótipo de dispositivo aplicado em 
logística reversa

Desenvolvimento de protótipo de Sistema Automatizado 
(monitoramento, instrumentação e controle) de Coleta de 
Embalagens (resíduos), para atendimento às demandas 
de logística reversa do cliente e sua cadeia de 
fornecedores.

Produto e 
Processo Atrasado

IF-FLU BIOTECAM ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.(17.251.261/0001-87)

Instrumentação de Equipamento de 
Oxigenação de Corpos Hídricos

Projeto de instrumentação e automação para medição, 
controle e análise on-line de teor de oxigênio em um 
equipamento para oxigenação de água, com 
processamento de dados para relatório.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-FLU CHP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES S/A
(14.238.231/0001-42)

Desenvolvimento de protótipo de 
dispositivo para motor estacionário ciclo-
otto

Desenvolvimento de software embarcado em hardware 
comercial para controlar, monitorar e instrumentar 
motores à combustão interna industriais Ciclo-Otto 
movidos a combustível gasoso, aplicados no 
acionamento de grupos motogeradores, motobombas, 
compressores, etc, com objetivo de otimizar o seu 
desempenho com relação à eficiência energética e nível 
de emissões de poluentes.

Produto Concluído

IF-FLU CHP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES S/A
(14.238.231/0001-42)

Dispositivo de monitoramento remoto de 
motores ottolizados.

Desenvolvimento de um dispositivo, composto de 
hardware + software, para realizar o monitoramento 
remoto de moto-geradores ottolizados.

Produto e 
Processo Atrasado



IF-FLU EXIMEA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - EPP(07.396.463/0001-63)

Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga 
com instrumentação e monitoramento para 
o processamento de resíduos de efluentes, 
provenientes de processo industrial de 
beneficiamento de rochas ornamentais, 
visando o seu enquadramento legal para 
devolução ao

Contribuir para a solução do problema de contaminação 
dos cursos d´água da região Noroeste Fluminense em 
função das atividades de produção (corte) de rochas 
ornamentais.

Produto e 
Processo Suspenso

IF-FLU INVISION GEOFISICA LTDA - ME(09.291.648/0001-39) Desenvolvimento de Dispositivo de 
Monitoramento Microsísmico

O projeto visas o desenvolvimento de protótipo de rede 
de sensores para monitoramento microsísmico 
debarragens.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-FLU MJ SERVICOS AMBIENTAIS E CONSTRUCAO SPE LTDA
(23.655.282/0001-60) Instrumentação e controle de reator Protótipo de sistema de instrumentação e controle para o 

gaseificador.
Produto e 
Processo Em andamento

IF-FLU NETWORD CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA(01.337.546
/0001-03)

SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE 
DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA 
OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Desenvolvimento de sistema automatizado para 
distribuição ótima de sensores e aquisição de atributos 
de solos e lavouras, que seja capaz de proporcionar a 
otimização da utilização de Recursos Hídricos.

Produto e 
Processo Cancelado

IF-FLU RODOLFO AZEVEDO GAMA CERAMICA - ME(03.063.053
/0001-40)

Protótipo de um dispositivo monitorado e 
instrumentado para reaproveitamento 
energético de forno cerâmico visando a 
redução do consumo de combustível e da 
emissão de gases de efeito estufa.

Desenvolver um sistema de reaproveitamento energético 
em um forno intermitente tipo abóboda que reduza o 
consumo de combustível, emissão de particulados e 
gases do efeito estufa.

Produto e 
Processo Concluído

IF-FLU S R TAVARES LATICINIOS LTDA - ME(10.366.112/0001-14) Protótipo de Codigestor Modular

Protótipo Codigestor Modular com Sistemas de 
Aquecimento comAgitação Automatizada do substrato, 
composto por:1) Tanque Reator Anaeróbio de 10.000 
litros;2) Sistema Solar de Coletores;3) Bombas d'água 
elétricas;4) Trocador de calor;5) Sensores de 
temperatura;6) Controlador de temperatura;7) Motor 
elétrico para o sistema de agitação;8) Controlador de 
agitação;9) Sistema de purificação do biogás.

Produto e 
Processo Concluído

IF-FLU SOUZA SILVESTRE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME
(18.404.932/0001-65)

Desenvolvimento de protótipo para 
carcinicultura de precisão.

O projeto tem como escopo principal o desenvolvimento 
de um protótipo de Sistema Automatizado de 
Monitoração e Controle, para unidades de produção de 
camarão com a elaboração do conceito de Carcinicultura 
de Precisão (CP) onde se realiza a prática de 
interferência a fim de estabelecer condições ideais às 
espécies cultivadas em tanques escavados, seja ela 
hidrogeoquímica, física ou ambiental, utilizando-se da 
análise de dados de amostras do ambiente aquático e 
climatológico do local.

Produto e 
Processo Concluído

IF-FLU T.R. FARIA - TECNOLOGIA EM SISTEMAS EMBARCADOS
(29.655.042/0001-42)

Equipamento de Vídeo Inspeção 
Robotizada de Dutos

Desenvolver um protótipo de dispositivo robotizado e 
componentes acessórios que possibilitem a inspeção de 
dutos visando a manutenção corretiva e preditiva de 
sistemas de escoamento de efluentes industriais, esgoto 
sanitário, águas pluviais e água potável.

Produto e 
Processo Concluído

IF-Goiano AIRSCOUT BRASIL LTDA(28.163.836/0001-26) Solução para manejo de pragas na soja 
com imagens aéreas

Desenvolver algoritmo para detecção espectral de 
Heterodera glycines em soja utilizando Imagens Aéreas.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-Goiano GRUPO ASSOCIADO DE PESQUISA DO SUDOESTE GOIANO
(04.082.636/0001-80)

Phyll Agrotech - Sistema de Gestão 
Agrícola

Sistema de gestão agrícola com controle de custos, 
manejo e rentabilidade. Produto Em andamento

IF-Goiano PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA(19.471.981
/0001-83)

Indução da tolerância à seca em plantas de 
soja e milho por meio da suplementação 
mineral

Indução da tolerância à seca em plantas de soja e milho 
por meio da suplementação mineral Produto Em andamento



IF-Goiano PROCER AUTOMACAO LTDA - ME(13.649.003/0001-00) Melhoria no processo de manejo da 
aeração em silos metálicos.

Propor e avaliar um novo processo de manejo do 
sistema de aeração de grãos por meio da automação e 
do monitoramento do teor de água de equilíbrio 
utilizando sensores digitais de temperatura e umidade 
relativa do ar durante o armazenamento do produto em 
silos metálicos.

Processo Em andamento

IF-Goiano TECNO NUTRICAO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA LTDA
(18.371.566/0001-95)

Desenvolvimento de biofertilizante para 
mitigação do estresse hídrico de culturas 
graníferas

Desenvolver produtos que possam trabalhar o balanço 
hormonal de plantas, permitindo incremento de absorção 
de água e nutrientes pelas plantas, manejo do estresse 
biótico e abiótico, que possam ser utilizados com 
segurança, produzindo efeitos satisfatórios na 
minimização do estresse sofrido nas condições em que 
estas culturas estão sujeitas no campo de produção e 
que atenda à demanda dos agricultores.

Produto Em andamento

IF-MG AIKO LOGIC BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
(23.750.422/0001-80)

Escalonador inteligente para veículos e 
ativos móveis

Desenvolver um protótipo em ambiente relevante (TRL 
6) de um escalonador de tarefas inteligentes para 
processos operacionais genéricos.

Produto Concluído

IF-MG BBC SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
(66.354.689/0001-60)

Semáforos Inteligentes para Controle de 
Fluxo Mediante Detecção de Presença

Alguns estudos levantam perdas financeiras em função 
do tempo gasto no trânsito em percursos urbanos. Tais 
gastos provêm dos impactos negativos na fluidez do 
trânsito, dificuldades de fluxo, tempo de translado, 
aumento na ocorrência de sinistros, riscos de assalto em 
locais de alta periculosidade, efeitos indiretos na saúde 
dos condutores dado o estresse e outros fatores 
ergonômicos. Por esta razão, este projeto constitui a 
primeira etapa de desenvolvimento de um sistema 
inteligente para controle semafórico. Seu principio de 
funcionamento objetiva a detecção de veículos em 
aproximação dos cruzamentos para que, na inexistência 
de veículos em rota de colisão, o controle de fluxo seja 
otimizado, evitando esperas desnecessárias.

Produto Concluído

IF-MG CELULA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME
(12.574.153/0001-21)

Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e 
Produção Integrado a Veículo Automotor 
para Ambientes de Baixa Conectividade

Desenvolver um protótipo em ambiente operacional de 
um sistema inteligente de ponto eletrônico e produção 
integrado a veículo automotor para ambientes de baixa 
conectividade, ou seja, sem sinal de rede móvel ou com 
grande variação na disponibilidade do serviço.

Produto Concluído

IF-MG IDEALIZE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME
(18.206.918/0001-57)

Carro Verde: um arcabouço de coleta e 
descoberta de informação na Web - uma 
abordagem semiautomática

Implementar um sistema de coleta e descoberta de 
informações na Web capaz de extrair de forma 
semiautomática informações relacionadas a veículos e 
peças automotivas.

Produto Concluído

IF-PB ADVANSAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LTDA(06.154.366/0001-00) TV Digital - TVD

Desenvolvimento de software embarcado para 
plataformas de middleware e aplicativos da Advansat 
com foco em receptores de TV Digital e TV Híbrida que 
auxiliem na evolução de processos de manufatura.

Produto e 
Processo Concluído

IF-PB ADVANSAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LTDA(06.154.366/0001-00) TVDII

Desenvolvimento de software embarcado para 
plataformas de middleware e aplicativos da Advansat 
com foco em receptores de TV Digital e TV Híbrida que 
auxiliem na evolução de processos de manufatura.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-PB BF FABRICACAO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
(19.819.985/0001-00) BF Logistica

Desenvolvimento de software para aprimoramento e 
automação de processo logístico de restaurantes, bares, 
hóteis e similares.

Produto e 
Processo Cancelado



IF-PB CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.(42.424.267/0001-
56) TEC-LAB

Desenvolvimento de um dispositivo de ensaios para 
caracterização de resistência mecânica e hermeticidade 
de componentes.

Produto e 
Processo Concluído

IF-PB CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.(42.424.267/0001-
56) InspConect

Desenvolvimento de um dispositivo detector de falhas 
em conectores 101, para inspeção automatizada em 
linha de produção, baseado em processamento de 
imagens.

Produto e 
Processo Atrasado

IF-PB CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.(42.424.267/0001-
56) FailDetact

Desenvolvimento de um dispositivo detector de falhas 
em blocos de conectores em relação a alinhamento 
vertical, altura do conector metálico e existência de gap, 
com seleção automática de conectores alvo.

Produto e 
Processo Concluído

IF-PB CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.(42.424.267/0001-
56) SCM

Desenvolvimento de um sistema de gestão Andon no 
contexto de Indústrias 4.0, agregando tecnologias de 
informação à gestão de notificações de abastecimento 
de componentes à linha de produção. O sistema deve 
incorporar as notificações da gestão Andon em um 
sistema de informação, agregando-as em um serviço 
central, além do envio destas notificações de 
abastecimento para um hardware a ser utilizado pelos 
líderes das linhas. O referido hardware também deverá 
ser desenvolvido neste projeto. A solução

Produto e 
Processo Atrasado

IF-PB CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.(42.424.267/0001-
56) CaboDrop

Este projeto tem como principal objetivo o 
desenvolvimento de uma solução automatizada para 
integrar três máquinas que compõem um sistema de 
corte do cabo drop.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-PB CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.(42.424.267/0001-
56) STAR

Desenvolvimento de dispositivo automatizado para a 
medição de Resistência de isolamento, Rigidez dielétrica 
e Capacitância de conectores STAR capaz de 
armazenar todo o histórico de execução para posterior 
processamento.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-PB DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
(55.979.736/0001-45) SIJR

Desenvolvimento, especificação e integração dos 
elementos da Jiga de teste para o equipamento de raio-x 
odontológico no que se refere a hardware e software.

Produto e 
Processo Concluído

IF-PB DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS 
LTDA(06.940.544/0001-10) Mobile Stress Test

Desenvolvimento de um módulo de software que será 
inserido em dispositivos portáteis, com o objetivo de 
realizar testes de estresse de tela por meio da execução 
de testes padronizados que verifiquem toda a 
sensibilidade da tela ao toque durante o processo de 
fabricação.

Produto e 
Processo Concluído

IF-PB ENERSYSTEM DO BRASIL LTDA.(05.260.429/0001-31) Mobile RFID

Desenvolvimento de módulo de gravação para 
etiquetagem de baterias usando a tecnologia RFID para 
armazenamento de informações referentes a 
características elétricas das baterias, modelo, 
identificação, fabricante e cliente final das mesmas.

Produto e 
Processo Concluído

IF-PB HI-MIX ELETRONICOS S/A(14.785.345/0001-02) Gllot
Desenvolvimento de um software em nuvem, composto 
por um sistema de gestão de operações de manutenção 
e acompanhamento de módulos llot.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-PB INTERMEC (SOUTH AMERICA) LTDA(00.954.716/0002-09) RCP
Desenvolvimento de um sistema de suporte à produção 
que permita à empresa o rastreamento dos insumos em 
todo o processo de manufatura.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-PB MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS EIRELI
(00.640.736/0001-24) MiPlan Desenvolvimento de software para controle de produção 

de fazendas plantadoras de cana de açúcar.
Produto e 
Processo Concluído



IF-PB PROQUALIT TELECOM LTDA.(68.389.097/0003-71) Ship to Line com IoT

Desenvolver um dispositivo de propósito específico 
capaz de ler informações sobre os operadores 
dereabastecimento e os insumos que estes distribuem 
nas linhas de produção; Modelo de comunicação sem fio 
para um sistema de informação acessível através de 
uma rede Wi-FiIEEE 802.11 que não dependerá de uma 
rede de comunicação pré-existente;Desenvolver uma 
solução para integrar todo o fluxo de insumos em um 
serviço central.

Produto e 
Processo Concluído

IF-PB PROQUALIT TELECOM LTDA.(68.389.097/0003-71) ENSAIOS
Desenvolvimento de solução para setup de medição 
automática de antenas em ambientes quase não 
controlados, em nível de protótipo.

Produto e 
Processo Atrasado

IF-SC - FLN GYTH DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME
(15.707.994/0001-58)

Manutenção preditiva de motores elétricos 
em ambiente industrial

Metodologia para  análise de  falhas em motores 
elétricos por meio de vibrações.

Produto e 
Processo Atrasado

IF-SC - FLN LUG PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA(30.036.969
/0001-83)

Armazenamento de Energia em Baterias de 
Íons de Lítio

Sistema de Armazenamento de Energia em pacotes 
modulares de Baterias de Íons de Lítio.

Produto e 
Processo Em andamento

IF-SC - FLN WAZ - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.(19.059.572
/0001-74) Agrupamento de Usinas Fotofoltaicas

Analisar e incorporar parâmetros e dados técnicos, 
regulatórios e econômicos necessários, de fontes 
confiáveis e uso comum, para construir cenários 
possíveis e comparar soluções de negócios de energia 
fotovoltaica com diferentes cenários.

Processo Em andamento

IF-Suldeminas CARMOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E 
MAQUINAS AGRICOLAS LTDA(04.768.124/0001-72) Torrador Móbil: Stratto

TORRADOR MÓBIL: DESTINADO A TORRA DE CAFÉ,  
CAPACIDADE PARA ATÉ 1 KILO, DESTINADO A USO 
DOMÉSTICO, CAFETERIAS E COFFEE SHOP -  
TORRADOR STRATTO.

Produto Atrasado

IF-Suldeminas CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI(18.323.709
/0001-93)

TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo 
BATimétrico e verificação da TURBidez da 
água

Equipamento para mensuração do nível de água 
represada, sedimentos e turbidez  para reservatórios de 
água residuária de café.

Produto Em andamento

IF-Suldeminas HIGHZ VALE INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP
(13.350.922/0001-70)

Controlador automatizado para torradores 
de prova de café

Automação de processos e torrefação de café, bem 
como a troca de informações entre as partes visando o 
desenvolvimento  de um protótipo, e posterior 
industrialização,  de um controlador automatizado para 
torradores de prova de café (Hardware e Software), 
envidando  todos os esforços para viabilizar a sua 
produção e comercialização em escala industrial, tanto 
no Brasil como no exterior.

Produto Em andamento

IF-Suldeminas PABLO RODRIGUES DIAS(11.169.048/0001-44) Painel para colheita seletiva de café

Painel acoplado em diferentes maquinas de colheita de 
café que promovem a derriça mecânica de forma  
seletiva ou não dos grãos de café, como forma de 
aumentar a eficiência do processo de colheita ainda 
promovendo seletividade da mesma e com maior 
economia no peso e maior versatilidade no processo.

Produto Em andamento

INATEL

ADTC ASSESSORIA E COMERCIO DE 
ELETROELETRONICOS LTDA - ME(27.424.545/0001-81);

PIXEL TI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LTDA(05.554.082/0001-30)

Solução de IoT para Controle de Acesso

Desenvolvimento de uma solução IoT de controle de 
acesso a ser acoplada em fechaduras convencionais. O 
projeto contempla o desenvolvimento da mecânica, do 
hardware e do software embarcado da fechadura 
eletrônica, e também inclui o desenvolvimento de uma 
aplicação em cloud e de aplicativo móvel.

Produto Atrasado

INATEL
AGTECHNOLOGIES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

(07.135.153/0001-95);INFINITY DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA - ME(21.619.343/0001-09)

Localizador de Beacons

Desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos 
móveis (smartphones e tablets), nas plataformas iOS e 
Android, cujo objetivo é facilitar a localização de objetos, 
com Beacons Bluetooth acoplados a eles.

Produto Concluído



INATEL BLUEWAY COMUNICACAO LTDA(30.116.612/0001-05) Sistema de recepção via satélite
O objetivo do projeto é o desenvolvimento de um 
equipamento receptor de sinais de satélites para área 
automotiva.

Produto Suspenso

INATEL CAS TECNOLOGIA S.A.(00.958.378/0001-00) Novas funcionalidades para sistema 
SmartGrid

Desenvolvimento de novas funcionalidades inovadoras 
para sistema SmartGrid, agregando valor na gestão dos 
respectivos medidores.

Produto Concluído

INATEL CAS TECNOLOGIA S.A.(00.958.378/0001-00) Módulo Tarifa Branca para Sistema 
SmartGrid

Desenvolvimento de módulo para tratamento de 
medidores que contemplam a Tarifa Branca em Sistema 
SmartGrid de forma a atender novas regulamentações 
do setor.

Produto Concluído

INATEL CAS TECNOLOGIA S.A.(00.958.378/0001-00) Solução de monitoramento de dispositivos 
IoT

Desenvolvimento de Solução de monitoramento de 
dispositivos IoT. Produto Em andamento

INATEL CONNECTDATA TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA
(25.080.637/0001-66) IoT para Indústria da Construção IoT para Gestão de Ativos na Cadeia da Construção e 

Gestão do Canteiro de Obras. Produto Em andamento

INATEL EASYTECH TECNOLOGIA LTDA(03.434.672/0001-01)
CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE 
ACESSO A HW POR TICKET DE 
AUTENTICAÇÃO

O projeto tem por objetivo realizar o desenvolvimento do 
software embarcado, da aplicação servidora e do 
software aplicativo móvel Android de um sistema de 
controle de acesso remoto a dispositivos de hardware 
por meio de tickets com tráfego dos dados 
criptografados.

Produto Concluído

INATEL EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) Antenas Embutidas em Aeronaves

Pesquisa e desenvolvimento de técnicas e métodos que 
aumentem a eficiência (arrasto, ruído, estética, etc) na 
instalação de sistemas irradiantes embutidos em 
aeronaves.

Produto e 
Processo Em andamento

INATEL ERICSSON TELECOMUNICACOES S A.(33.067.745/0001-27) Plataforma Ericsson para Smart Cities 
(Cidades Inteligentes)

Desenvolvimento de uma plataforma para Cidades 
Inteligentes visando a flexibilidade e escalabilidade para 
diferentes tipos de aplicações.

Produto Concluído

INATEL ERICSSON TELECOMUNICACOES S A.(33.067.745/0001-27) Plataforma Ericsson para Gerenciamento 
de Cidades Inteligentes

Implementar uma solução de controle de cidade 
inteligente integrado permitindo aos gestores a 
visualização das informações de diversos equipamentos 
e sensores espalhados na cidade permitindo uma 
resposta mais rápida e eficiente para problemas de 
segurança pública, iluminação pública e prestação de 
serviços à comunidade.

Produto Concluído

INATEL ERICSSON TELECOMUNICACOES S A.(33.067.745/0001-27)
Sistema de Telegestão de Iluminação 
Pública através da Plataforma Ericsson 
para Smart Cities

Implementar e expandir a solução de controle de 
iluminação pública integrada a solução de cidade 
inteligente permitindo aos  gestores o controle das 
luminárias de forma individual ou em grupos, geração de 
relatórios de consumo de energia individual, em grupo ou 
em zonas geográficas, visualização de parâmetros de 
potência e histórico de notificação de falhas e alarmes 
em tempo real  permitindo uma resposta rápida e 
eficiente para problema de iluminação pública e 
prestação de serviço à comunidade.

Produto Concluído

INATEL ERICSSON TELECOMUNICACOES S A.(33.067.745/0001-27)
Aplicabilidade das redes 5G como solução 
para IoT aplicada a cidades inteligentes, 
indústria 4.0 e agronegócios

O objetivo deste projeto de pesquisa consiste em avaliar 
o uso das redes 5G como solução de infraestrutura para 
Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) aplicadas a 
cidades inteligentes, processos industriais e automação 
de processos agropecuários.

Produto Concluído



INATEL FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(08.285.374/0001-02) Sistema de Localização

Sistema de localização que permitirá o monitoramento e 
localização, por meio de dispositivos localizadores, 
leitores e também pelo uso de um módulo de software de 
gerenciamento e monitoramento.

Produto e 
Processo Concluído

INATEL FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(08.285.374/0001-02) Solução de Segurança  e Emergência

Desenvolvimento de uma sistema de Segurança e de 
Emergência, composto pelos módulos de emergência, 
segurança eletrônica e com o propósito de possibilitar 
uma gestão consolidada e inteligente.

Produto Concluído

INATEL FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(08.285.374/0001-02) Solução Smart Facilities

Este projeto tem como objetivo realizar a Pesquisa, 
Desenvolvimento e a Inovação de uma solução 
tecnológica para Smart Facilities

Produto Em andamento

INATEL FURUKAWA INDUSTRIAL SA PRODUTOS ELETRICOS
(51.775.690/0001-91)

Módulo de controle para equipamento de 
Telecom

O objetivo do projeto consiste no desenvolvimento de um 
novo módulo de controle para um equipamento de 
Telecom, envolvendo o controle de registro de 
dispositivos conectados, controle de mensagens 
recebidas e enviadas pelos devices dessa da tecnologia, 
interpretação, apresentação de alarmes e criação de 
banco de dados, dentre outras funcionalidades.

Produto Em andamento

INATEL FURUKAWA INDUSTRIAL SA PRODUTOS ELETRICOS
(51.775.690/0001-91) Sistema de Comunicação Ponto-MultiPonto

Objetivo é realizar a pesquisa e o desenvolvimento de 
um sistema de comunicação ponto-multiponto,  formado 
por uma estação rádio base e múltiplos terminais de 
usuários.

Produto Em andamento

INATEL
HI-MIX ELETRONICOS S/A(14.785.345/0001-02);TELIT 

WIRELESS SOLUTIONS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
(09.406.402/0001-65)

Solução de Conectividade LoRaWAN
Projeto de pesquisa e desenvolvimento de uma solução 
de conectividade composta por um Módulo End Device 
LoRa e um Gateway LoRa.

Produto Concluído

INATEL

HIDROAZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(25.686.353
/0001-18);SOLUCOES EM CONECTIVIDADE DAS COISAS 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 

LTDA - ME(24.618.362/0001-09)

Sistemas de monitoramento de piscinas

O objetivo do projeto consiste em realizar o 
desenvolvimento de um sistema de monitoramento 
remoto e controle automatizado da qualidade da água 
das piscinas.

Produto Atrasado

INATEL HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
S/A(19.690.445/0001-79) Módulo de descriptografia CSA-BISS

Pesquisa e desenvolvimento de um software embarcado 
em linguagem VHDL para implementar o algoritmo CSA-
BISS, especificado pelo ETSI.

Produto Concluído

INATEL HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA(02.975.504
/0001-52)

Desenvolvimento de Sistemas para analise 
de dados de Redes de Comunicações 
Móveis

Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Suporte à 
analise de dados  de Redes de Comunicações Móveis, 
afim ter à sua disposição informações ordenadas, 
filtradas e úteis, para que consigam tomar decisões 
tecnicamente acertadas

Produto Concluído

INATEL HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA(02.975.504
/0001-52) CIDC HUB

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um 
sistema que agrega informações sobre o estado da rede 
e também dados referentes ao resultado da atuação 
humana nestes equipamentos.

Produto e 
Processo Em andamento

INATEL INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 
ELETRONICA BRASILEIRA(82.901.000/0001-27)

Sistema de Monitoramento e 
Gerenciamento de Redes GPON

Esta primeira versão do software tem por objetivo fazer a 
gestão de uma rede em topologia GPON da Intelbras, 
podendo esta gerenciar um conjunto de OLTs e suas 
respectivas ONUs e ONTs.

Produto Concluído

INATEL INTERMEC (SOUTH AMERICA) LTDA(00.954.716/0002-09) Desenvolvimento de antena RFID 900MHz
Pesquisa, concepção e o desenvolvimento de uma 
antena operando na faixa de frequência para a aplicação 
em RFID.

Produto Concluído



INATEL JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA(86.527.934/0001-00) Aplicativo Programador JFL

Este projeto tem o objetivo realizar a comunicação 
remota com a finalidade de facilitar a realização da 
programação/configuração das centrais de alarme, 
enviando comando para armar/desarmar a central de 
alarme e receber os eventos armazenados no produto 
via nuvem ou por conexão direta.

Produto Concluído

INATEL JMM TECH AUTOMOTIVE EIRELI - ME(21.975.170/0001-61) Novas funcionalidades para sistema de 
mobilidade urbana

Desenvolvimento de novas funcionalidades inovadoras 
para sistema de mobilidade urbana. Produto Em andamento

INATEL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.(59.717.553/0001-02) Desenvolvimento de Centrais de Alarme e 
Aplicativos

Desenvolvimento de uma solução de segurança 
eletrônica para centrais de alarme, envolvendo 
hardware, firmware e softwares aplicativos composta por 
quatro modelos: 1 - Central Lite, 2 - Central Lite 
monitorada com conectividade GPRS, 3 - Central Pro 
monitorada com conectividade Ethernet, 4 - Central Pro 
monitorada com conectividade Ethernet e GPRS.

Produto Concluído

INATEL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.(59.717.553/0001-02) Desenvolvimento Cercas Elétricas

O objetivo do projeto envolve a concepção, o 
desenvolvimento e testes de um eletrificador para cercas 
elétricas para compor o sistema de segurança eletrônica 
com monitoramento remoto.

Produto Atrasado

INATEL PECCININ PORTOES AUTOMATICOS INDUSTRIAL LTDA
(60.938.404/0001-52) Módulo de Comunicação e Aplicativos

Desenvolvimento de uma solução composta por um 
módulo de conectividade e aplicativos de software para 
modernizar a linha de central de alarmes da Peccinin.

Produto Concluído

INATEL PECCININ PORTOES AUTOMATICOS INDUSTRIAL LTDA
(60.938.404/0001-52)

Módulo de Comunicação e Aplicativos  - 
Fase 2

Fase II – Desenvolvimento de uma solução composta 
por um módulo de conectividade e aplicativos de 
software para modernizar a linha de central de alarmes 
da Peccinin. Nesta fase visa-se desenvolver novas 
funcionalidades em sua central de alarme podendo 
prover um produto diferenciado e competitivo.

Produto Atrasado

INATEL QUALCOMM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
(05.948.524/0001-22)

Desenvolvimento de Novas 
Funcionalidades para o projeto “System in 
a package (QSiP)”

Design e desenvolvimento de novas funcionalidades 
para os projetos QSiP baseados nas plataformas da 
família 400 e 600.

Produto Atrasado

INATEL SENSE ELETRONICA LTDA(47.922.042/0004-96) Solução de Comunicação para Monitores 
de Válvulas

O objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma 
solução de comunicação, envolvendo um módulo de 
comunicação Bluetooth e um aplicativo móvel, para 
possibilitar a configuração e visualização do status dos 
monitores de válvula da SENSE via smartphone/tablet

Produto Cancelado

INATEL
SOLUCOES EM CONECTIVIDADE DAS COISAS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME
(24.618.362/0001-09)

Antena ISM 915MHz
O objetivo do projeto consiste na concepção, pesquisa e 
desenvolvimento de uma antena para operar na faixa de 
frequências de 915MHz na banda de ISM

Produto Concluído

INATEL TERACOM TELEMATICA S.A.(02.820.966/0001-09) Sistema de Monitoramento e 
Gerenciamento de equipamentos

Pesquisa e desenvolvimento de um Sistema de 
Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos Produto Concluído

INATEL TERACOM TELEMATICA S.A.(02.820.966/0001-09) Ferramenta de Sincronismo
Desenvolvimento de um software para monitoramento e 
sincronismo dos equipamentos de telecom da rede viva 
da DATACOM com outro sistema legado.

Produto Concluído

INATEL UNITEC SOLUCOES LTDA.(23.759.753/0001-80) Módulo de Comunicação LoRaWan Desenvolvimento de um módulo de comunicação sem fio 
(LoRaWan) para aplicações de IoT. Produto Suspenso

INATEL VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA(05.293.074/0001-87) Sistema de Gerenciamento Remoto dos 
Equipamentos de Inspeção por Raios-X

Desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento 
Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X 
utilizados em locais de segurança, como aeroportos, 
presídios, tribunais, hotéis, entre outros.

Produto Concluído



INATEL VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA(05.293.074/0001-87) Desenvolvimento de drivers para sistema 
de detecção de raios-X

Desenvolvimento de drivers em VHDL para permitir o 
processamento das imagens diretamente no hardware, 
melhorando e inovando o sistema de raios-X utilizados 
em locais de segurança, como aeroportos, presídios, 
tribunais, hotéis, entre outros.

Produto Concluído

INDT ENERSYSTEM DO BRASIL LTDA.(05.260.429/0001-31) WHPlus

O objetivo do projeto WHPLus é prover soluções 
integradas de logística e tecnologia da informação, 
através da realização de pesquisas para desenvolver e 
aperfeiçoar os processos de movimentação interna de 
material, em vista de alcançar o conceito de Manufatura 
4.0 e benefícios do Lean Manufacturing.

Produto e 
Processo Concluído

INDT GERTEC BRASIL LTDA(03.654.119/0001-76) PLANTA 4.0

Este projeto trata da Pesquisa e Desenvolvimento de 
uma solução de hardware e software embarcado capaz 
de executar testes automáticos de placa de circuito 
impresso e produtos acabados compatíveis com 
modelos específicos de terminais de pagamento, bem 
como solução de rastreabilidade

Produto e 
Processo Em andamento

INDT SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
(07.637.620/0001-85) PROCYON

O objetivo do projeto PROCYON  é desenvolver uma 
nova linha de carregadores USB, com PCI e gabinete 
comuns para toda a linha, baseando-se em modelos 
atuais apontados pela Salcomp e reduzindo custos de 
produto e de processo.

Produto Concluído

INT
CPMH - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO - 
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA(13.532.259/0001-

25)
Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V

Desenvolver os parâmetros ótimos do processo de 
sinterização a laser de uma liga à base de Titânio para 
aplicação em dispositivos médicos implantáveis.

Processo Em andamento

INT FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS MARITIMOS 
LTDA - EPP(04.543.932/0001-31)

Desenvolvimento de elementos flutuadores 
a base de polímeros e seu processo de 
fabricação

Desenvolver elementos flutuadores  para compor cesta 
para transferência de pessoal em operações offshore. Produto Atrasado

INT
GLOBAL SAUDE A. A. J. V. SERVICOS, COMERCIO E 
ADMINISTRACAO EM SAUDE AMBIENTAL, ANIMAL E 

HUMANA LTDA - ME(24.777.865/0001-27)

Desenvolvimento de processo de 
biodigestão

Otimização de Biodigestão e Outras Gerações de Valor 
no Processo de Tratamento da Vinhaça utilizando a 
Tecnologia do Consórcio Probiótico.

Produto Em andamento

INT L'OREAL BRASIL PESQUISA E INOVACAO LTDA.(19.634.901
/0001-63)

Aprimoramento do processo de obtenção 
de produto para tratamento capilar

Desenvolver um processo para obtenção de produto 
para tratamento capilar através de modificações e 
ajustes da técnica atual baseados no estudo da cinética 
da reação, visando minimizar a formação de produtos 
indesejados que prejudicam o desempenho do 
procedimento para relaxamento capilar.

Processo Concluído

INT MEGA PACK PLASTICOS S.A.(19.631.376/0001-22)

Desenvolvimento de formulações de 
polietileno linear de baixa densidade 
(PELBD), polietileno de baixa densidade 
(PEDB) e polietileno de alta densidade 
(PEAD) com óleos amazonicos para a 
produção de filmes extrusados e/ou 
soprados.

Desenvolvimento de formulações de polietileno linear de 
baixa densidade (PELBD), polietileno de baixa 
densidade (PEBD) e polietileno de alta densidade 
(PEAD) com óleos amazônicos para a produção de 
filmes extrusados e/ou soprados.

Produto Em andamento

INT OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO(62.545.686/0001-53)
Desenvolvimento de princípio ativo de 
inibidor de corrosão para ambiente de alta 
pressão e temperatura

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de 
princípio ativo de inibidor de corrosão a ser usado em um 
cenário contendo H2S e CO2, em condição específica de 
alta pressão, temperatura e tensão de cisalhamento, 
para aplicações no mercado de Petróleo e Gás.

Produto Atrasado



INT PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Desenvolvimento de metodologias de 
corrosão para operações de estimulação 
ácida para aumentar a produtividade em 
poços do Pré-Sal

Desenvolvimento de metodologias de corrosão para 
operações de estimulação ácida para aumentar a 
produtividade em poços do Pré-Sal.

Processo Em andamento

INT PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em 
mandris e em ambientes de fluídos de 
completação

A injeção de gás CO2 e de produtos químicos via 
sistema de GAS-LIFT gera problemas de corrosão, 
ocasionando a perda da integridade dos componentes 
dos equipamentos de produção de óleo & gás, tais 
como: mandris, revestimentos e coluna. Os mandris e as 
colunas podem apresentar problemas de Corrosão SoB 
Tensão (CST) pelo Sulfeto e Cloreto devido à presença 
do gás H2S e do íon cloreto no reservatório, sendo 
agravado pela reinjeção de CO2; Os revestimentos e as 
colunas de produção também podem apresentar 
problemas de corrosão microbiológica, CST pelo H2S, 
CO2 e Cloreto devido ao fluido de completação 
localizado no anular e, à sua contaminação pelo CO2 e 
pelos produtos químicos injetados via mandril. Para 
minimizar esses problemas de corrosão, este trabalho 
tem como objetivos: otimizar a composição de um fluido 
de completação e viabilizar a utilização de mandris 
soldados de aço inoxidável martensítico em meios 
contendo H2S e CO2 expostos a condições de alta 
pressão e temperatura. Com os resultados obtidos, 
espera-se que a Petrobras veja a possibilidade de 
reduzir custos, mediante a inovação de seus processos 
de seleção de materiais e de fluidos de completação.

Processo Em andamento

INT PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Metodologias inovadoras para a utilização 
de arames de dutos flexíveis expostos ao 
CO2 do Pré-Sal

Desde 2009 os dutos flexíveis são utilizados para a 
produção de óleo e gás, oriundos das jazidas do pré-sal 
brasileiro, por causa das suas características técnicas e 
da sua facilidade de logística e instalação. No entanto, 
desde 2017  várias falhas foram detectadas em dutos 
flexíveis com pouco tempo de serviço, principalmente 
nos arames de aço de carbono que compõe o duto. 
Essas falhas foram atribuídas à Corrosão Sob Tensão; 
entretanto as causas e os mecanismos que as geraram 
ainda não foram identificadas. para encontrar uma 
solução para esse problema, este trabalho tem como 
objetivos: identificar e entender o fenômeno de Corrosão 
Sob Tensão de arames de dutos flexíveis; gerar 
metodologias e procedimentos de avaliação, qualificação 
e certificação de arames de dutos flexíveis; e, encontrar 
os limites de utilização em ambientes contendo CO2 dos 
aços ao carbono mais utilizados como arames. Com os 
resultados obtidos, espera-se que o setor de óleo e gás 
veja a possibilidade de reduzir custos e evitar a troca da 
malha de dutos flexíveis no Brasil por duto rígido 
mediante a inovação de seus processos de qualificação 
e certificação de dutos flexíveis.

Processo Em andamento



INT SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.(16.404.287/0001-55) Desenvolvimento de carvões ativados

O Brasil é importador de carvão ativado (CA), pois 
apesar do país ser rico em matéria-prima vegetal, o 
carvão ativado produzido no país não apresenta as 
características desejáveis de alta eficiência de remoção 
das impurezas presentes na água domiciliar para 
consumo humano. Dentro deste escopo, o domínio da 
síntese carvões ativados a partir de diferentes 
biomassas em escala de laboratório caracteriza uma 
inovação.

Produto Em andamento

INT VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.
(08.689.024/0001-01)

Metodologia para o desenvolvimento de 
aços de alta resistência para serviço em 
ambientes contendo sulfeto de hidrogênio 
(H2S)

Este projeto tem como objetivo ajudar a  empresa 
Vallourec tubos do Brasil  a desenvolver um produto no 
mercado de modo a atender as exigências de seus 
clientes , trabalhando em ambientes SOUR,  trazendo 
como benefícios a obtenção de conhecimento das  
propriedades dos materiais candidatos em função da 
difusão de hidrogênio e a sua relação com a 
microestrutura obtida no processo de fabricação.

Processo Em andamento

INT VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.
(08.689.024/0001-01)

Metodologia para o emprego de aços 
martensíticos no setor de Óleo & Gás

Desenvolvimento de metodologia para o emprego de 
aços martensíticos no setor de Óleo & Gás.

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Bio AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A(05.373.212/0009-95)

Desenvolvimento de processo 
biotecnológico para obtenção de 
aminoácidos essenciais para suplemento 
animal

Este projeto tem por objetivo construir uma cepa de 
bactéria capaz de produzir aminoácidos essenciais por 
via biotecnológica em grande escala, que seja viável 
economicamente.

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Bio CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.
(06.981.381/0002-02) Gênesis Desenvolvimento de biotecnologia em cana-de-açúcar. Produto e 

Processo Em andamento

IPT-Bio
G & MA - GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA(04.093.528/0001-03);MINERACAO 

MORRO VERDE LTDA(20.094.607/0002-76)
BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO

BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATOS MINERAIS 
PARA APLICAÇÃO NA INDUSTRIA DE PRODUÇÃO DE 
FERTILIZANTES FOSFATADOS BIOTECNOLÓGICOS.

Processo Concluído

IPT-Bio LABORATORIO BIO-VET S.A.(60.411.527/0014-55) BioVac.008
Desenvolvimento de bioprocesso de produção de 
sistema de liberação controlada de antígeno, empregado 
como vacina, a ser aplicada para imunização de aves.

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Bio NATANAEL PINHEIRO LEITAO JUNIOR(27.122.876/0001-67) BIOYLIVE PROBIÓTICOS DE USO VETERINÁRIO Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Bio NATURA INOVACAO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS LTDA
(60.883.329/0001-70) ECOBUBBLE 2

a definirAmpliação de escala do processo de produção 
do biotensoativo  produzido por microrganismo  a partir 
da utilização do resíduo de oleaginosas da Amazônia

Processo Em andamento

IPT-Materiais ANANSE QUIMICA LTDA(14.074.472/0001-01) SISLIB Desenvolvimento de sistemas avançados de 
encapsulação e liberação de substâncias ativas.

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais ANANSE QUIMICA LTDA(14.074.472/0001-01) Aromatizador LCA Desenvolvimento de um sistema inovador de liberação 
controlada de aromas. Produto Concluído

IPT-Materiais ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
S/A(00.257.992/0001-37) Ionômero de Vidro

O cimento de ionômero de vidro (CIV) é um material 
constituído de partículas de vidro dispersas numa matriz 
formada pela reação ácido/base do vidro com o ácido 
poli acrílico. Os CIVs apresentam liberação contínua de 
flúor conferindo propriedades anticariogênicas. Uma das 
limitações quanto à utilização dos CIVs é a baixa 
resistência à compressão e à flexão, em relação às 
resinas orgânicas. Esse projeto tem o desafio de estudar 
um ionômero com melhores propriedades mecânicas e 
maior radiopacidade.

Produto e 
Processo Concluído



IPT-Materiais
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE

(60.979.457/0001-11);COMPANHIA BRASILEIRA DE 
METALURGIA E MINERACAO(33.131.541/0001-08)

Obtenção de próteses ortopédicas de ligas 
Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser

O projeto visa a obtenção de ligas e pós de Ti-Nb-Zr e 
Nb-Ti que são empregadas para fabricação de próteses 
ortopédicas por manufatura aditiva pela técnica de fusão 
seletiva a laser. As próteses serão caracterizadas quanto 
a resistência mecânica, biocompatibilidade, corrosão e 
posteriormente a AACD deverá realizar testes clínicos

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV
(12.308.301/0001-66)

Produção e avaliação de protótipos de 
corpos moedores fundidos com ligas do 
sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V

O desenvolvimento a ser efetuado visa ao 
desenvolvimento de corpos moedores produzidos por 
meio da utilização de ligas dos sistemas Fe-C-Cr-Si e 
Fe-C-Cr-Si-Ni-V

Produto e 
Processo Concluído

IPT-Materiais ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV
(12.308.301/0001-66)

Desenvolvimento de processo alternativo 
para produção de pinos resistentes ao 
desgaste ("studs") para revestimento de 
moinho HFGR

desenvolver pinos de ligas de alta resistência ao 
desgaste que possam substituir com redução de custo 
os pinos de WC-Co atualmente utilizados no 
revestimento dos rolos dos moinhos tipo prensa de rolos, 
sem comprometer a disponibilidade do moinho

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV
(12.308.301/0001-66);VALE S.A.(33.592.510/0001-54)

Estudo e desenvolvimento de materiais 
resistentes ao desgaste e ao impacto para 
britadores de rolos

Estudo dos materiais com adequada combinação de 
resistência ao impacto e ao desgaste abrasivo para 
aumentar a vida útil dos revestimentos dos britadores de 
rolos

Produto Em andamento

IPT-Materiais
ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA(09.662.563

/0001-10);JOSE ANTONIO MALLIS ADMINISTRATIVO
(26.521.191/0001-20)

APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES 
EM COMPÓSITOS PARA REDES 
ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO

Desenvolver material compósito para isoladores de 
redes elétricas de média tensão, que necessitam de 
propriedades de maior segurança e resistência, além de 
custos menores para fornecimento a concessionárias de 
energia.

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais
ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA(09.662.563

/0001-10);JULIANA XAVIER NUNES SUZIGAN 03927871486
(24.629.132/0001-45)

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL 
COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE 
REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA

O objeto do projeto é desenvolver material compósito 
para espaçador losangular (35 kV) e o grampo de 
ancoragem para cabo coberto,  acessórios de redes 
aéreas de distribuição de energia elétrica, visando 
melhorar as suas características elétricas e mecânicas e 
em atendimento às normas técnicas nacionais 
específicas, oferecendo um produto de boa qualidade ao 
mercado e dentro do possível, a um custo menor.

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais
BIOWARE SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI(26.634.787

/0001-37);VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651
/0008-83)

BIO-PELOTA Bio -pelota para processo waelz de recuperação de 
óxido de zinco

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais

BREC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HIDRAULICOS LTDA - EPP(19.026.110/0001-50);SANTOS 

FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES EIRELI - 
EPP(17.131.604/0001-70)

TAMPOS DE BUEIROS EM MATERIAL 
COMPÓSITO.

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO 
PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE 
SANEAMENTO.

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO(61.409.892/0003-35)
DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR 
ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM 
LIGAS DE ALUMÍNIO

Testes de parâmetros da tecnologia de manufatura de 
uniões por atrito em perfis chatos de alumínio para 
avaliação da viabilidade de aplicação desta tecnologia 
na extensão dimensional de componentes 
manufaturados.

Processo Em andamento

IPT-Materiais COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
(33.131.541/0001-08)

Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir 
de óxido de didímio

O objetivo do projeto é a obtenção da liga Didímio-Ferro-
Boro a partir e Didímio obtido por redução eletrolítica de 
óxido de Didímio produzido pela CBMM. Esta liga será 
obtida por fusão e solidificação rápida por stripcasting 
para que se obtenha composição química e 
microestrutura adequadas para a fabricação de imãs 
permanentes.

Produto e 
Processo Concluído



IPT-Materiais COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
(33.131.541/0001-08)

Processo de redução de concentrado de 
Nióbio

Desenvolvimento em escala laboratorial de processo de 
otimização da rota de produção de Ferronióbio por meio 
de etapa de redução controlada

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
(33.131.541/0001-08)

Desenvolvimento de aço para molas 
resistente à corrosão.

Desenvolvimento de projeto de liga e roteiro de 
processamento de aços destinados à fabricação de 
molas, de forma a melhorar as propriedades mecânicas 
eeliminar a etapa de pintura.

Produto Em andamento

IPT-Materiais EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89)

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA 
POROSIDADE INTERNA EM 
ESTRUTURAS DE MATERIAIS 
COMPÓSITOS

O projeto visa estudar e avaliar a influência da 
porosidade interna em materiais compósitos em relação 
às suas propriedades mecânicas.

Produto e 
Processo Atrasado

IPT-Materiais ESTRE AMBIENTAL S/A(03.147.393/0001-59);LUANA 
VALERIA DE SOUZA LIMA - ME(11.002.065/0001-92)

Desenvolvimento de protocolo para 
preparação de catalisadores  e avaliação 
do processo visando oxidação catalítica de 
hidrocarbonetos (VOCs), em sistemas de 
tratamento de corrente de ar contaminada 
com BTEX

Desenvolvimento de equipamento de remediação de 
efluentes gasosos (BTXE)

Produto e 
Processo Atrasado

IPT-Materiais FONTANA SA(89.305.197/0001-80) Desenvolvimento de um derivado de 
glicerina

Avaliação  de rotas de produção um derivado de 
glicerina através do estudo de reação.”

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais GERDAU S.A.(33.611.500/0001-19) DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE 
LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

Processamento para maximizar a resistência à fadiga 
térmica de ligas do sistema Fe-C-X, contemplando a 
avaliação da viabilidade de fabricação de cilindros por 
centrifugação em escala industrial

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais IOCHPE-MAXION S.A.(61.156.113/0001-75)
DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTE 
AUTOMOTIVO EM MATERIAL 
COMPÓSITO - FASE A

O projeto visa executar a Fase A do desenvolvimento de 
uma tecnologia de manufatura de componentes 
estruturais automotivos em material compósito de alto 
desempenho.

Produto Atrasado

IPT-Materiais MADZ SKATEBOARDS LTDA(28.695.741/0001-53) RODAS DE SKATE PREMIUM
DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO DE 
MATERIAL ESPECIAL,À BASE DE POLIURETANO, 
PARA APLICAÇÃO EM RODA DE SKATE

Produto Em andamento

IPT-Materiais MAHLE METAL LEVE S.A.(60.476.884/0037-98) Camisas de cilindro em ferro fundido 
cinzento de alta resistência

Desenvolvimento de um ferro fundido cinzento de 
elevada resistência (LR  > 400 MPa) para aplicação em 
camisas de cilindro de motor a combustão

Produto e 
Processo Concluído

IPT-Materiais MAKCEL TECNOLOGIA LTDA - ME(15.239.030/0001-22)
Desenvolvimento de material compósito 
para videolaringoscópio  com lâmina 
descartável

O objeto desta parceria é a realização de projeto de 
pesquisa para o desenvolvimento de compósito 
biocompatível aplicável a um vídeo laringoscópio 
nacional com lâmina descartável.

Produto Cancelado

IPT-Materiais MAXION WHEELS DO BRASIL LTDA.(02.234.234/0003-90)

DESENVOLVIMENTO DE 
COMPONENTES PARA RODA 
AUTOMOTIVA EM MATERIAL 
COMPÓSITO - FASE 1

O projeto visa executar a Fase 1 do desenvolvimento de 
uma tecnologia de projeto e manufatura de componentes 
para roda automotiva em material compósito ou híbrido.

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(16.622.284
/0001-98) Aços Martensíticos Melhorar a resistência ao desgaste abrasivo de ferros 

fundidos de alto cromo
Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(16.622.284
/0001-98) Ferro fundido de alto cromo melhoras a resistência ao desgaste abrasivo de ferros 

fundidos de alto cromo
Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais NATURA INOVACAO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS LTDA
(60.883.329/0001-70) Par Perfeito desenvolvimento de formulação cosmética Produto e 

Processo Em andamento

IPT-Materiais ORIGINAL TRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
(09.558.197/0001-53)

Desenvolvimento de ingredientes de ativos 
naturais para aplicação em Cosméticos

Desenvolvimento de ingredientes ativos empregando 
matérias-primas amazônicas visando posterior 
incorporação na linha de cosméticos da ORIGINAL 
TRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA .

Produto e 
Processo Atrasado



IPT-Materiais OURO FINO QUIMICA LTDA.(09.100.671/0001-07) Projeto NPCDox desenvolvimento de nova formulação para uso 
veterinário contendo material nanoestruturado.

Produto e 
Processo Atrasado

IPT-Materiais OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO(62.545.686/0001-53) Projeto MAAM Desenvolvimento de insumo funcional para 
revestimentos funcionais. Processo Concluído

IPT-Materiais OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO(62.545.686/0001-53) Projeto PPF Desenvolvimento de polímero funcional aplicado a 
formulações complexas.

Produto e 
Processo Concluído

IPT-Materiais PIRELLI PNEUS LTDA.(59.179.838/0001-37) ARTAP, Fase II Avaliar e validar materiais de alto desempenho térmico. Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais PLURICELL BIOTECH - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
LTDA(18.427.346/0001-36) NanoBioCardio

Desenvolvimento de Scaffold de nanofibras poliméricas 
visando ancoragem de células para aplicação em 
engenharia tecidual.

Produto e 
Processo Em andamento

IPT-Materiais RAIZEN ENERGIA S.A(08.070.508/0121-84) Etanol 2G Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de 
alto desempenho para plantas industriais de etanol 2G Processo Concluído

IPT-Materiais RENNER HERRMANN SA(92.690.700/0002-54);VALE S.A.
(33.592.510/0001-54) Tintas Ricas em Zinco Desenvolvimento de tintas ricas em zinco com teor de 

zinco reduzido Produto Em andamento

IPT-Materiais SABO INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS S.A.
(60.860.681/0013-23) MOLDES DE INJEÇÃO SEM REBARBA

Projeto de diagnóstico da geração de rebarbas nos 
moldes para injeção de termofixos, de simulação do 
processo de injeção e desenvolvimento de liga e projeto 
de molde que elimine ou minimize a geração de rebarbas 
em polímeros e compósitos de aplicação automotiva.

Processo Em andamento

IPT-Materiais TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS 
INDUSTRIAIS LTDA - EPP(59.205.294/0001-30) RECICLAGEM DE LÂMPADAS LED

PROCESSOS DE TRATAMENTO DE 
CONTAMINANTES E RESÍDUOSPARA RECICLAGEM 
DE LÂMPADAS LED

Produto e 
Processo Atrasado

IPT-Materiais VALE S.A.(33.592.510/0001-54) Desenvolvimento de processo de 
aglomeração de minério de ferro

Desenvolvimento de processos alternativos com uso de 
aditivos, aglomerantes e insumos diferentes dos atuais, a 
fim de reduzir o custo do processo mantendo a qualidade 
química, metalúrgica e fisica das pelotas de minério de 
ferro.

Processo Em andamento

IPT-Materiais VALE S.A.(33.592.510/0001-54)
Desenvolvimento de processo de produção 
de as de minério de ferro obtidas em 
temperaturas reduzidas

Avaliação de alternativas na formulação das pelotas de 
minério de ferro a fim de reduzir o consumo energético 
do processo de pelotização.

Processo Em andamento

IPT-Materiais VALE S.A.(33.592.510/0001-54)
Injeção de gás produzido por gaseiflcação 
de biomassa em forno de queima de pelota 
de minério de ferro

Acoplamento do processo de gaseificação de biomassa 
com o forno de queima de pelotas para alterar as 
condições da atmosfera do forno e utilizar um  
combustível renovável.

Produto Em andamento

ITA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
(16.701.716/0001-56)

Transbordamento da abordagem de 
Desenvolvimento Integrado de Produtos no 
setor automotivo: aplicação no 
desenvolvimento da cadeia de fabricação e 
análise de engrenagens e virabrequins

O projeto aplica os conceitos de desenvolvimento 
integrado de produtos utilizados tradicionalmente na 
indústria aeronáutica para a indústria automobilística. Tal 
conceito consiste em trazer as restrições e condições da 
manufatura para dentro das etapas de desenvolvimento 
de cada componente ou sistema. Para validar esta 
aplicação, foram escolhidos dois componentes 
(engrenagens e virabrequins) onde foram avaliados seus 
respectivos processos de fabricação, bem como seus 
impactos nas características dos produtos.

Produto e 
Processo Atrasado

LACTEC BEMATECH HARDWARE LTDA(27.101.611/0001-82) Desenvolvimento de firmware para 
plataforma de serviços da Bematech

Desenvolvimento de tecnologias de informática 
abrangendo atividades de pesquisa e desenvolvimento 
na área de Eletrônica Embarcada

Processo Concluído



LACTEC BEMATECH HARDWARE LTDA(27.101.611/0001-82)

Desenvolvimento de Tecnologias de 
Informática Abrangendo Atividades de 
Pesquisa e Desenvolvimento na Área de 
Eletrônica Embarcada

Desenvolvimento para implementação de novas 
funcionalidades de firmware no novo sistema 
autenticador e transmissor de cupom fiscal eletrônico 
(s@tGo) da Bematech.

Produto Concluído

LACTEC BEMATECH S.A(82.373.077/0001-71)
Desenvolvimento de Novo Sistema 
Autenticador e Transmissor de Cupom 
Fiscal Eletrônico

Desenvolvimento de um novo hardware com software 
embarcado para atender à legislação Paulistana e a 
demanda e oportunidade do mercado, agregando 
middlewares e softwares que auxiliem no uso, ativação e 
vinculação do equipamento, assim como no 
desenvolvimento de aplicações por parceiros ou 
terceiros.

Produto Concluído

LACTEC BREE EFICIENCIA ENERGETICA S.A.(17.995.592/0001-21) Filtro Ativo para Redes Elétricas Desenvolvimento (software e hardware) de filtro ativo 
para redes elétricas Produto Em andamento

LACTEC ELSTER MEDICAO DE ENERGIA LTDA.(05.120.418/0001-56) Desenvolvimento de placa conversora de 
protocolo para medidores de energia

Desenvolvimento de hardware e firmware para 
conversão de protocolo ABNT 14522 para protocolo 
SIBMA Versão 2.0

Produto Concluído

LACTEC ELSTER MEDICAO DE ENERGIA LTDA.(05.120.418/0001-56)

Desenvolver solução (software e 
hardware), com a finalidade de possibilitar 
a redução de interferência magnética nos 
circuitos dos medidores eletrônicos.

Desenvolvimento de hardware e soluções de blindagem 
visando minimizar a interferência magnética nos 
medidores de energia de fabricação.

Produto Concluído

LACTEC ELSTER MEDICAO DE ENERGIA LTDA.(05.120.418/0001-56) Plataforma de hardware para um medidor 
eletrônico de energia com multitarifação.

Estudo de uma nova plataforma de hardware de 
medidores eletrônicos de energia com multitarifação. O 
produto terá versões bifásicas (duas fases) e trifásicas 
(três-fases).

Produto Em andamento

LACTEC ROBERT BOSCH LIMITADA(45.990.181/0001-89)
Eletrônica Embarcada para Aplicação em 
Motores de combustão interna com ignição 
por compressão

Desenvolvimento de uma aplicação em motores de 
combustão interna com ignição por compressão, com a 
entrega de protótipo para controle eletrônico de funções 
de sistema.

Produto e 
Processo Atrasado

LACTEC ROBERT BOSCH LIMITADA(45.990.181/0001-89) Eletrônica Embarcada para Aplicação em 
Agricultura de Precisão

O projeto visa  desenvolver uma aplicação em agricultura 
de precisão, com a entrega de protótipo para controle 
eletrônico de funções em implemento agrícola.

Produto Em andamento

LACTEC TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA(04.165.939/0001-67) Sensor de 69 KV.
Desenvolver circuitos eletrônicos com eletrônica 
embarcada para a detecção de eventos na rede de 
distribuição na tensão de 69 KV.

Produto Concluído

LAMEF BG E&P BRASIL LTDA.(02.681.185/0001-72)
Desenvolvimento de método de avaliação 
da vida em fadiga de dutos para aplicação 
offshore

O projeto tem como objetivo, fundamentalmente, ampliar 
o conhecimento sobre os mecanismos de degradação 
causados pelos fenômenos de fadiga e corrosão fadiga 
em risers rígidos e flexíveis

Produto e 
Processo Atrasado

LAMEF EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) Confiabilidade de sistemas de 
monitoramento estrutural-LAMB WAvES

Desenvolver e validar uma metodologia para a 
determinação da confiabilidade de sistemas de detecção 
de danos estruturais através do uso da tecnologia LAMB 
WAVES.

Processo Em andamento

LAMEF EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89);SUBSEA7 DO BRASIL 
SERVICOS LTDA(04.954.351/0001-92)

Sistema de Monitoramento Estrutural de 
Ativos

Projeto que visa avaliar a capacidade de uma tecnologia 
de monitoramentos  de detectar defeitos em estruturas 
tubulares.

Processo Em andamento

LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Desenvolvimento de um novo conceito para 
extensão da vida de dutos rígidos com 
defeitos através da aplicação de reparo tipo 
A

Pesquisa e desenvolvimento de reparos compostos por 
luvas bipartidas com interferência e talas intermitentes.

Produto e 
Processo Atrasado



LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Desenvolvimento de metodologia para 
acompanhamento de integridade de 
válvulas submarinas em operação

O objetivo deste trabalho é desenvolver metodologia e 
ferramentas computacionais que combinem informações 
oriundas de inspeções submarinas, monitoramento de 
parâmetros diversos, e testes que possibilitem uma 
avaliação da condição da válvula, uma estimativa de sua 
probabilidade de falha e sua vida remanescente.

Processo Atrasado

LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Desenvolvimento de metodologia para 
cálculo de tensões em Sistema de Cabeça 
de Poço Submarina

Desenvolvimento de um sistema para avaliar esforços 
resultantes em Sistemas de Cabeça de Poço Submarino. Processo Em andamento

LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01) Desenvolvimento de tubos bimetálicos

O projeto visa determinar a viabilidade técnica da 
utilização de processo de fricção para promover uma 
sobre-espessura externa em extremidades de tubos 
bimetálicos de 8" de diâmetro. A soldagem de anéis 
externos visa aumentar a espessura de parede de dutos 
rígidos para promover uma elevação da resistência das 
juntas circunferenciais.

Produto Em andamento

LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Definição de critério de dureza visando 
qualificação de juntas soldadas dos aços 
5%Ni e 9%Ni para transporte de CO2 com 
a eventual presença de H2S.

Tubulações metálicas que realizam o transporte de CO2 
para as subsequentes operações de injeção em 
reservatórios, são construídas a partir da união de 
segmentos de tubos. A seleção de materiais, assim 
como, os parâmetros de soldagem aplicados, 
necessitam ser criteriosamente selecionados e validados 
previamente.  Em caso da presença de H2S no fluído a 
ser transportado, agrava-se a severidade do meio sobre 
o material. No que tange a qualificação de aços para 
construção de tubulações, a norma NACE TM0177 
estabelece testes e ensaios específicos para meios 
contendo H2S. Mais especificamente, a norma define 
testes de corrosão sob tensão com duração de 720h, 
utilizando corpos de prova de juntas soldadas e ou 
material base. Na condição operacional das tubulações 
para injeção de CO2, no entanto, a exposição ao H2S é 
eventual, e portanto, não caracteriza-se como um meio 
tipicamente "sour". O objetivo desta pesquisa é 
estabelecer um critério baseado em ensaios de dureza 
para validação de juntas soldadas de aços 5 e 9% 
níquel, empregado em tubulações de reinjeção de CO2.  
Esse critério de dureza estará diretamente relacionando 
a literatura (normas e artigos da área) e resultados 
obtidos nos ensaios de corrosão sob tensão. Na 
execução do trabalho serão testados duas ligas de aço 
com teores de 5 e 9% de Níquel, variando também os 
níveis de carbono em cada liga e dois níveis de aporte 
térmico durante a soldagem. Através do 
desenvolvimento de um novo critério, espera-se obter 
um método de avaliação igualmente confiável e mais 
rápido, que possa ser realizado inclusive em campo, 
para validação de soldas de tubulações e acessórios 
para injeção de CO2

Processo Em andamento



LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Tomografia por ondas guiadas aplicada a 
dutos

A tomografia por ondas guiadas permite o mapeamento 
de defeitos do tipo corrosão, e o monitoramento do 
avanço destes, fornecendo o perfil do defeito, sem 
necessidade de inspetor ou automação de 
movimentação dos sensores. A técnica permite desta 
maneira, que sejam realizadas avaliações de integridade 
de um duto ou estrutura plana em regiões críticas, e que 
esta integridade seja reavaliada continuamente a partir 
dos dados de monitoramento.Como benefício é 
esperado o desenvolvimento de um sistema baseado em 
conjuntos de sensores de ondas guiadas que possa 
mapear com precisão adequada a corrosão em áreas 
críticas de dutos em operação, sem necessidade de 
automação para movimentação dos sensores. 
Problemas como corrosão sob suporte e sob 
abraçadeiras poderiam ser identificados e mapeados 
sem a necessidade de acesso direto a região

Processo Em andamento

LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Análise de Tensões Residuais em 
Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos 
Elétricos e Eletromagnéticos

Falha recente de duto flexível de injeção de CO2 pelo 
mecanismo de CST (corrosão sob tensão) evidenciou a 
importância da determinaçãodo nível de tensões 
residuais existente nas armaduras de tração e pressão 
de dutos flexíveis. Diversas técnicas podem ser 
utilizadas paramedição de tensões residuais. As técnicas 
de aplicação no campo se restringem à técnica de 
furocego incremental e a difração por Raio-X.As técnicas 
de furo cego e de contorno somente podem ser 
utilizadas em amostras removidas do duto, enquanto a 
técnica de difração por nêutrons, apesar de ser a mais 
completa e totalmente não-destrutiva, é de elevado custo 
e somente pode ser aplicada em ambiente de 
laboratório. Desta forma, neste estudo serão 
comparadas as diversas técnicas de medição de tensões 
residuais (Furo cego incremental, Raio X, Método 
eletromagnético e Difração por nêutrons) aplicadas a 
armaduras de tração e pressão de dutos flexíveis com 
medições diretamente no tubo e amostras removidas. 
Após os estudos, será possível identificar qual a técnica 
de medições de tensões residuais é mais adequada e 
mais representativa para aplicação em armaduras de 
tração e pressão de linhas flexíveis.Os resultados deste 
projeto serão fundamentais para a avaliação das tensões 
atuantes nestes componentes e darão suporte 
substancial para a correta avaliação da integridade 
operacional de linhas flexíveis.

Processo Em andamento



LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

SCC-CO2: Proteção 
anticorrosiva/Mecânica da Fratura

A produção de petróleo em alto mar depende, dentre 
outros equipamentos, de dutos para a interligação do 
poço a unidade de produção. Tais dutos, podem ser 
rígidos ou flexíveis e são responsáveis pelo transporte 
de fluídos de produção e injeção. No Brasil a utilização 
de dutos flexíveis é predominante. Os dutos flexíveis são 
estruturas multicamada onde cada uma possui 
propriedades distintas e funções específicas. Dentre 
estas, as múltiplas camadas metálicas, chamadas de 
armaduras, concêntricas sobrepostas e assentadas em 
helicoide fornecem a resistência estrutural para o 
conjunto frente a esforços axiais e radiais.Estas 
armaduras localizam-se entre as barreiras de vedação 
interna e externa em uma região denominada espaço 
anular. Tal região, em caso de perda de estanqueidade 
da barreira externa, é alagada com água do mar que, 
associados com gases permeados do fluído de 
produção, propiciam um ambiente altamente corrosivo. 
Este ambiente quando aliado a esforços mecânicos 
(residuais ou externos), pode levar a danos estruturais 
causados majoritariamente por fenômenos envolvendo 
corrosão sob tensão, podendo incorrer em falhas 
catastróficas e consequentes prejuízos financeiros e 
ambientais.Logo, é de extrema relevância compreender 
o desempenho dos materiais que compõem as camadas 
metálicas frente às condições adversas em que estão 
inseridas. Tanto para dutos de produção, dadas as altas 
concentrações de dióxido de carbono no próprio petróleo 
produzido em campos do Pré-sal, como também para 
dutos utilizados na reinjeção de gás visando o aumento 
da produtividade de poços mais antigos, sendo este gás 
de reinjeção majoritariamente composto por CO2.

Processo Em andamento

LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Corrosão sob tensão em atmosferas 
contendo CO2: Determinação da envoltória 
de ocorrência do fenômeno em 
componentes de dutos flexíveis

A ocorrência de falhas nas armaduras metálicas de 
dutos flexíveis que operaram transportando fluidos 
altamente pressurizados e altas concentrações de CO2, 
tendo como causas principais fenômenos de corrosão 
sob tensão (CST) e/ou corrosão localizada severa, 
impulsionou na determinação de uma envoltória de sua 
ocorrência considerando os cenários complexos que 
podem se apresentar no espaço anular de dutos 
flexíveis. Dado que esta ocorrência associa-se à 
combinação do estado de tensões presente nas 
armaduras e condições de meios corrosivos presentes, 
torna-se necessário prever um espectro de ocorrência 
dos defeitos supracitados considerando as variáveis 
mais relevantes através de um conjunto de ensaios e 
técnicas empregadas para caracterizar e descrever os 
fenômenos envolvidos, possibilitando fomentar uma 
análise abrangente de sua ocorrência, mitigação dos 
defeitos e cálculos de vida remanescente através de 
metodologia adequada.

Processo Em andamento



LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Projeto de Testes e Execução da Análise 
da Confiabilidade de Válvulas de 
Segurança de Subsuperfície, como parte 
do Projeto de DHSV baseado em 
confiabilidade

O objetivo do presente projeto é a realização de testes 
de qualificação, pesquisa, desenvolvimento e análise da 
falhas de válvulas DHSV submetidas as condições do 
pré-sal brasileiro, bem como efetivamente testar por 
completo um destes componentes quando submetido a 
estas condições.

Processo Em andamento

LAMEF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Dispensa dos requisitos de dureza da 
norma NACE MR0175/ISO 15156 para 
componentes cladeados

A crescente demanda mundial de energia requer a 
rápida exploração de novas reservas de hidrocarbonetos 
em locais de difícil acesso. Deste modo, tendo em vista 
as condições operacionais de produção do Pré-Sal, em 
diversos casos, é necessário que os equipamentos de 
top-side, equipamentos submarinos e risers sejam 
revestidos, pelo menos em trechos específicos, com 
ligas resistentes à corrosão. A norma NACE 
MR0175/ISO 15156 estabelece para componentes 
cladeados que o aço do substrato deva ser resistente à 
corrosão sob tensão por sulfetos a não ser que o usuário 
possa demonstrar e garantir a integridade da camada do 
cladding durante a vida do componente. Desta forma, 
para alcançar tal objetivo serão testados aços baixa-liga 
sour-resistant e non sour-resistant em meios agressivos 
típicos das operações do Pré-Sal. Ensaios em escala 
reduzida servirão para quantificar a corrosão por perda 
de massa e a susceptibilidade dos aços baixa-liga ao 
trincamento sob tensão assistidos por sulfetos. Em 
seguida, ensaios em  escala real com trechos tubulares 
cladeados serão utilizados para validar o modo de falha 
e as previsões feitas com base nos ensaios em escala 
reduzida.

Processo Em andamento

LAMEF STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.(87.235.172
/0001-22)

OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA 
PRODUÇÃO DE CILINDROS

O objetivo geral deste projeto é o desenvolvimento 
tecnológico visando otimizar a produção de cilindros da 
empresa Stihl, contemplando a redução de custo de 
fabricação, maior sustentabilidade ambiental e melhoria 
da qualidade do produto final (cilindros) da planta de São 
Leopoldo.

Processo Atrasado

LAMEF TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO 
MARITIMO LTDA.(68.915.891/0001-40)

Desenvolvimento de Metodologia para 
avaliação em Fadiga das amraduras de 
tração em Risers Flexíveis

Estabelecer uma metodologia consistente para avaliação 
do fenômeno de fadiga desenvolvido nos arames que 
constituem as armaduras de tração de dutos flexíveis. A 
exploração deste fenômeno especialmente nas 
armaduras, contribui para a avaliação global do 
desempenho em fadiga do componente como um todo

Produto e 
Processo Concluído



Poli-USP ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV
(12.308.301/0001-66);VALE S.A.(33.592.510/0001-54)

EMBRAPII MCE - Rejeitos de mineração 
aplicados na construção civil

O setor de materiais de construção civil é intensivo no 
consumo de matériasprimas, empregando cerca de 1/2 
de todos minerais extraídos no planeta. As atividades de 
mineração são as maiores geradoras de resíduo. 
Investigar oportunidades inovadoras para utilização de 
diferentes resíduos de mineração nesses materiais é 
uma necessidade socioambiental com potenciais ganhos 
econômicos. Sendo o cimento Portland o produto 
industrializado com maior produção em escala mundial, 
estudar a possibilidade de inserir os resíduosnessa 
classe de materiais abre perspectivas para o consumo 
de parcelasignificativa dos mesmos, que nesse projeto 
são os resíduos da produção dominério de ferro, 
evitando o seu acúmulo em barragens e melhorando 
aeconomia local. Além do uso em cimento, serão 
também avaliados possíveisusos desses resíduos em 
materiais cerâmicos e poliméricos. As 
soluçõesapontadas serão baseadas em análises técnico-
científicas e em critérios deviabilidade geoeconômica 
das mesmas.

Produto e 
Processo Em andamento

Poli-USP CMC - MODULOS CONSTRUTIVOS LTDA.(10.279.488/0001-
91)

Concepção de sistema construtivo de 
montagem rápida e industrializada para 
edificações.

O projeto tem por objetivo desenvolver um sistema 
construtivo industrializável, que apresente uma solução 
de montagem rápida, durável, segura e de baixo impacto 
ambiental na implantação de unidades residenciais 
unifamiliares isoladas ou geminadas, sem deixar de 
apresentar uma boa relação custo x benefício para o 
usuário. Para alcançar tais aspectos foram considerados 
o levantamento do Estado da Arte da tecnologia do 
sistema construtivo Light Steel Framing – o qual é 
fortemente aderente à composição de estruturas 
painelizadas e modulares, e realizadas análises quanto à 
adequação e nível de atendimento perante os requisitos 
e critérios da Norma de Desempenho (ABNT NBR15575:
2013). O Light Steel Framing possibilita a obtenção de 
uma obra seca,  com maior velocidade, facilidade de 
manuseio e transporte (pela leveza do material). Por fim, 
o projeto também visa a compatibilidade com tecnologias 
alinhadas com a eficiência energética – como o 
aquecimento solar – e inclui a busca por inovações 
disruptivas, contribuindo para uma nova era da 
construção civil, e transformando a forma de execução 
rudimentar empregada atualmente em processos 
industrializados.

Produto e 
Processo Concluído



Poli-USP CMC - MODULOS CONSTRUTIVOS LTDA.(10.279.488/0001-
91)

Detalhamento de sistema construtivo de 
montagem rápida e industrializada para 
edificações

O projeto tem por objetivo desenvolver um sistema 
construtivo industrializável, que apresente uma solução 
de montagem rápida, durável, segura e de baixo impacto 
ambiental na implantação de unidades residenciais 
unifamiliares isoladas ou geminadas, sem deixar de 
apresentar uma boa relação custo x benefício para o 
usuário. Para alcançar tais aspectos foram considerados 
olevantamento do Estado da Arte da tecnologia do 
sistema construtivo Light Steel Framing – o qual é 
fortemente aderente à composição de estruturas 
painelizadas e modulares e realizadas análises quanto à 
adequação e nível de atendimento perante os requisitos 
e critérios da Norma de Desempenho (ABNT NBR15575:
2013). O Light Steel Framing é um dos fatores que 
possibilitarão a obtenção de uma obra seca, com maior 
velocidade, facilidade de manuseio e transporte (pela 
leveza do material). Por fim, o projeto também visa a 
compatibilidade com tecnologias alinhadas com a 
eficiência energética – como o aquecimento solar – e 
inclui a busca por inovações disruptivas, contribuindo 
para uma nova era da construção civil, transformando a 
forma de execução rudimentar empregada atualmente 
em processos industrializados. Esta segunda fase visa, 
após etapa de concepção, o detalhamento do sistema 
construtivo, incluindo a execução de protótipos de função 
crítica.

Produto e 
Processo Em andamento

Poli-USP FIBRIA CELULOSE S/A(60.643.228/0001-21) Identificação de potenciais aplicações de 
celulose em materiais cimentícios

Materiais cimentícios são frágeis e o uso de fibras de 
reforço é uma possível solução para a produção 
componentes leves, com alta resistência a impactos e 
boa resistência a tração. Existem inúmeras aplicações 
comerciais de materiais cimentícios, como as telhas de 
fibrocimento, concretos reforçados com fibras, em 
especial para pavimentos, ultra-high performance 
concretes (UHPC). Nesse contexto, o presente projeto 
teve como objetivo explorar o uso de celulose em 
diferentes estados como aditivo em fibrocimento, 
concretos e argamassas e buscou entender a influência 
da utilização destes produtos de celulose tanto nas 
suspensões quanto nos materiais cimentícios 
endurecidos. Com base nas características 
(propriedades mecânicas, comportamento reológico, etc) 
dos concretos e argamassas, foram avaliadas as 
principais aplicações de celulose como aditivo na 
indústria de cimento.

Produto Concluído

Poli-USP FIBRIA CELULOSE S/A(60.643.228/0001-21) EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada 
(MFC) em fibrocimento Hatschek

As fibras de celulose são parte essencial da produção de 
fibrocimentos pelo processo Hatschek. A celulose 
microfíbrilada é um desenvolvimento recente que traz a 
nanotecnologia para os produtos cimentícios. O projeto 
visa desenvolver aplicações deste MFCs na produção de 
fibrocimento pelo processo Hatschek aumentando a 
produtividade e melhorando o desempenho dos 
produtos.

Produto e 
Processo Em andamento



Poli-USP
IMBRALIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS E 
FIBROCIMENTO LTDA.(83.724.302/0001-30);INFIBRA S/A

(04.277.941/0001-28)

“EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de 
fibrocimento com reforço de fibras 
orgânicas produzidas por máquinas 
Hatschek”

Este projeto tem por objetivo desenvolver soluções 
inovadoras para melhoria do desempenho em uso de 
telhas de fibrocimento produzidas nas máquinas 
Hatschek, aumentando a competitividade do produto e 
reduzindo seu impacto ambiental.

Processo Em andamento

Poli-USP
IMBRALIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS E 
FIBROCIMENTO LTDA.(83.724.302/0001-30);INFIBRA S/A

(04.277.941/0001-28)

“EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de 
fibrocimento com reforço de fibras 
orgânicas produzidas por máquinas 
Hatschek”

Este projeto tem por objetivo desenvolver soluções 
inovadoras para melhoria do desempenho em uso de 
telhas de fibrocimento produzidas nas máquinas 
Hatschek, aumentando a competitividade do produto e 
reduzindo seu impacto ambiental.

Processo Em andamento

Poli-USP VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.(96.824.594/0130-21)
Desenvolvimento de metodologia inovadora 
para controle da produção de argamassas 
de revestimento"

A indústria de materiais cimentícios enfrenta o desafio de 
fornecer produtos com melhor desempenho e 
confiabilidade; e produzir mais, de forma limpa e 
otimizada, visando a economia de recursos financeiros e 
naturais. No caso das argamassas industrializadas, as 
variações das características das matérias-primas 
causam alterações no comportamento reológico e teor 
de água das formulações produzidas. O agregado é o 
insumo mais barato e com menor controle industrial, mas 
é a fase sólida com maior volume na microestrutura de 
uma argamassa (40-70%), na qual forma um esqueleto 
granular que tem influência muito significativa no 
comportamento reológico e nas propriedades no estado 
endurecido. O potencial de aprimoramento dos produtos 
e otimização do processo no contexto de 
sustentabilidade começa com o controle e a otimização 
da areia. Assim, este projeto tem como objetivo o 
desenvolvimento de metodologia experimental inovadora 
– baseada na associação de técnica avançada de 
caracterização granulométrica e morfológica (Análise 
Dinâmica de Imagens) das areias com a avaliação 
reológica de argamassas por squeeze-flow – para 
controle de produção de argamassas de revestimento 
produzidas em larga escala, visando propiciar a 
otimização de formulações com ganho de 
competitividade e sustentabilidade.

Processo Atrasado

Poli-USP VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0016-93)
Caracterização e processamento de 
resíduos de mineração e desenvolvimento 
de aplicações em argamassas.

Atualmente, vários resíduos de mineração provenientes 
do tratamento de minérios e processamento de materiais 
são estocados em barragens de rejeitos e em áreas de 
disposição de resíduos., acarretando custos de 
tratamento, manuseio, disposição e monitoramento 
ambiental. Neste projeto, resíduos a base de minerais de 
silicato de ferro têm sido avaliados e processados com o 
intuito de serem incorporados em argamassas 
cimentícias e como matérias-primas para a produção de 
propantes cerâmicos comumente utilizados no 
fraturamento hidráulico de reservatórios de 
hidrocarbonetos. Desta forma, além de minimizar os 
gastos de gestão de áreas contendo resíduos, novas 
tecnologias e abordagens inovadoras podem minimizar 
impactos ambientais e mitigar riscos de barragens de 
rejeitos gerando novas oportunidades de uso e 
aplicações de resíduos de mineração na construção civil 
e indústria de energia.

Produto e 
Processo Concluído



Polimeros 3L PARTICIPACOES LTDA(08.995.494/0001-01);AEL 
SISTEMAS S.A(88.031.539/0001-59) Projeto Mira Rápida Desenvolvimento de Mira Optrônica Produto Atrasado

Polimeros 3M DO BRASIL LTDA(45.985.371/0001-08);BRASKEM S/A
(42.150.391/0037-81) Desenvolvimento de resina Desenvolvimento de nova resina para o desenvolvimento 

de produtos Produto Em andamento

Polimeros
ARKEMA QUIMICA LTDA.(45.259.983/0001-13);EVONIK 

DEGUSSA BRASIL LTDA.(62.695.036/0001-94);MICROMAZZA-
PMP LTDA(72.096.100/0001-74)

Válvula e conexões poliméricas Desenvolvimento de válvula e conexões em material 
termoplástico de engenharia Produto Em andamento

Polimeros ARLANXEO BRASIL S.A.(29.667.227/0001-77) Compostos MP-R Compostos MP-R. Produto e 
Processo Em andamento

Polimeros BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI(10.418.324/0001-06) Polímero de fontes renováveis Desenvolvimento de polímero biodegradável a partir de 
fontes renováveis Produto Concluído

Polimeros BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI(10.418.324/0001-06);
ML PACKAGING TECNOLOGIA EIRELI(24.916.510/0001-71)

Embalagens sustentáveis de baixo custo e 
densidade

Desenvolvimento de embalagem de fonte renovável, 
biodegradável com baixo custo. Produto Em andamento

Polimeros BRASKEM S/A(42.150.391/0037-81) Desenvolvimento de nova matéria prima Desenvolvimento de nova matéria prima Produto Concluído

Polimeros BRASKEM S/A(42.150.391/0037-81) Desenvolvimento de nova matéria prima Desenvolvimento de nova matéria prima através de 
formulações e variáveis de processo. Processo Concluído

Polimeros DEBORAH APARECIDA MENDES 00698793625(25.003.517
/0001-65) Horta Mágica Smart Garden Horta Mágica Produto Em andamento

Polimeros ELEKEIROZ S/A(13.788.120/0001-47) Matéria-prima sustentável Desenvolvimento de matéria-prima sustentável Produto Concluído

Polimeros EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89);RENNER SAYERLACK 
S/A(61.142.865/0006-91)

Verniz para Móveis de Aeronaves 
Executivas

Desenvolvimento de processo e produto para aplicação 
em aeronaves executivas

Produto e 
Processo Em andamento

Polimeros EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA.(62.695.036/0001-94) Desenvolvimento de Adesivo Desenvolvimento de adesivo com propriedades 
adequadas para melhoria de desempenho Produto Concluído

Polimeros FARBEN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA(13.354.003/0001-75) Tinta UV - Novas Matérias Primas Desenvolvimento de novas matérias primas para a 
fabricação de tintas.

Produto e 
Processo Em andamento

Polimeros FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.(03.281.950/0004-72) Polímeros de alto desempenho Desenvolvimento polímeros de alto desempenho através 
de seleção de materiais e ajustes de processo Produto Concluído

Polimeros FIBRIA CELULOSE S/A(60.643.228/0001-21) Desenvolvimento de produtos com matéria-
prima sustentável

Desenvolvimento de produtos com matéria-prima 
sustentável

Produto e 
Processo Concluído

Polimeros FIBRIA CELULOSE S/A(60.643.228/0001-21) Desenvolvimento e aplicação de nova 
matéria-prima sustentável

Desenvolvimento (formulação) e aplicação de nova 
matéria-prima sustentável Produto Concluído

Polimeros GRENDENE S A(89.850.341/0012-12) recuperação de matéria prima desenvolver e validar processo de recuperação de 
matéria prima Processo Concluído

Polimeros INDUSTRIA DE DEPENADORES PROSPERIDADE LTDA
(08.150.543/0001-05) Componente Elastomérico Componente elastomérico com propriedades 

bactericidas Produto Concluído

Polimeros KRATON POLYMERS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS PETROQUIMICOS LTDA.(03.528.802/0001-67) Desenvolvimento de nova resina Desenvolvimento de nova resina com ajustes de 

formulação e variáveis de processamento Produto Concluído

Polimeros METALURGICA MOR SA(95.422.218/0001-40) Materiais Poliméricos Desenvolvimento de material polimérico resistente a alta 
temperatura.

Produto e 
Processo Em andamento

Polimeros NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO(42.147.496/0001-
70) Resina

Desenvolvimento composições elastoméricas com  
resina de alto teor de estireno (HSR) para aplicações em 
componentes de pneus, banda de rodagem (tread)e 
talão (bead).

Produto e 
Processo Em andamento

Polimeros PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01) Coluna Polimérica Avaliação da utilização de materiais compósitos na 

indústria de óleo e gás
Produto e 
Processo Em andamento

Polimeros
RETILOX QUIMICA ESPECIAL LTDA(68.966.035/0001-13);

UNIQUE RUBBER TECHNOLOGIES LTDA.(87.235.297/0001-
52)

Retimaster Desenvolvimento da produto retimaster como substituto 
para componentes tradicionais. Processo Concluído



Polimeros RHODIA BRASIL LTDA(57.507.626/0001-06) Matéria prima sustentável Aplicação de Matéria prima sustentável em produto Produto Concluído

Polimeros STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.(87.235.172
/0001-22) Nova Geração de DC Desenvolvimento de material compósito para aplicação 

em discos de corte
Produto e 
Processo Atrasado

Polimeros SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.(16.404.287/0001-55) Elastômero Bio Reforçado Utilização de lignina em compostos de borracha Produto e 
Processo Concluído

Polimeros TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A(92.782.705
/0001-26) Vedação Polimérica Avaliação de vedação polimérica Produto Concluído

Polimeros UNIRONS PLASTICOS LTDA(97.445.126/0001-01) Formulação para produto Ajuste de formulação polimérica para desenvolvimento 
de produto Produto Concluído

Polimeros V. FAIR TRADE COMERCIO E EXPORTACAO DE CALCADOS 
E ACESSORIOS LTDA. - EPP(07.670.088/0001-06) Veja Run Projeto de novo calçado Produto Concluído

Polimeros XALINGO SA INDUSTRIA E COMERCIO(95.425.534/0001-76) Projeto cavalo de Troia Desenvolvimento de processo Produto e 
Processo Concluído

POLO-UFSC BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA.(08.320.017/0001-38)

Análise do Impacto do Tipo de Evaporador 
e Sistema de Degelo Sobre o Desempenho 
de um Freezer Modelo GNP 3166

Estudos sobre novos sistemas de degelo, utilizando um 
conceito de evaporador inovador, sem resistência 
elétrica. O evaporador é energizado diretamente e sem 
curto-circuitos, o que permite a remoção da camada de 
geada da forma mais eficiente possível.

Processo Concluído

POLO-UFSC COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 
LTDA - ME(11.286.579/0001-17)

Análise do Desempenho Termodinâmico de 
um Freezer de Baixíssima Temperatura 
Modelo CL-374-80

Caracterização do comportamento termodinâmico de um 
Ultra-freezer e identificação de pontos críticos para 
aumento de desempenho, através da realização de 
ensaios normalizados.

Processo Concluído

POLO-UFSC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 
MINAS GERAIS - CODEMIG(19.791.581/0001-55)

Desenvolvimento de condicionador de ar 
operado por unidade de refrigeração 
magnética

Projeto de pesquisa sendo executado na Unidade 
EMBRAPII POLO/UFSC sob o financiamento da 
empresa CODEMGE e da EMBRAPII, o qual é intitulado 
"Desenvolvimento de condicionador de ar operado por 
unidade de refrigeração magnética". Este projeto tem 
como objetivo principal projetar e construir um 
condicionador de ar operado por um refrigerador 
magnético de ímãs permanentes e refrigerantes sólidos 
à base de elementos terra-rara. A refrigeração magnética 
é uma tecnologia alternativa à compressão mecânica, 
livre de gases de efeito estufa e de substâncias tóxicas 
ou inflamáveis. Seu princípio físico é o efeito 
magnetocalórico, caracterizado em alguns materiais 
como uma variação reversível de temperatura, 
proporcional à variação de campo magnético aplicado. 
Devido ao alto potencial teórico de eficiência dos ciclos 
termodinâmicos empregados em refrigeração magnética, 
esta tecnologia tem recebido grandes investimentos de 
PD&I no cenário internacional, fazendo com que, no 
médio prazo, possa se tornar uma concorrente de 
tecnologias convencionais em alguns nichos de 
aplicação.

Produto e 
Processo Em andamento



POLO-UFSC EMBRACO INDUSTRIA DE COMPRESSORES E SOLUCOES 
EM REFRIGERACAO LTDA.(29.958.609/0001-50)

Estudos sobre novos conceitos de sistemas 
de refrigeração para aplicações domésticas 
e comerciais

O projeto tem como razão principal o estudo de sistemas 
e componentes inovadores de refrigeração para 
aplicações domésticas e comerciais. Dentro desse 
contexto, serão exploradas novas concepções de ciclos 
de refrigeração, unidades de congelamento rápido e 
módulos para detecção de gases não condensáveis, 
ainda não disponíveis no mercado. Tais estudos irão 
permitir o desenvolvimento de sistemas de refrigeração 
mais eficientes e de menor impacto ambiental. Serão 
também explorados sistemas de controle para 
compressores comerciais enquanto aparatos 
experimentais específicos para unidades condensadoras 
e sistemas Plug’n Cool serão projetados e 
desenvolvidos. Além disso, são propostos o 
desenvolvimento de aplicativos web para auxiliar o 
projeto e o dimensionamento de trocadores de calor e o 
estudo de sistemas compactos de refrigeração.

Produto e 
Processo Em andamento

POLO-UFSC EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) Informação protegida por cláusula de sigilo. Informação protegida por cláusula de sigilo. Processo Concluído
POLO-UFSC EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) Informação protegida por cláusula de sigilo. Informação protegida por cláusula de sigilo. Processo Concluído
POLO-UFSC EMBRAER S.A.(07.689.002/0001-89) Informação protegida por cláusula de sigilo. Informação protegida por cláusula de sigilo. Processo Em andamento

POLO-UFSC EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S A EMBRACO
(84.720.630/0001-20)

Desenvolvimento de compressores e 
subsistema de baixa percepção de ruído

Estudo numérico e experimental de fontes de ruído e 
vibração em compressores herméticos, e seus efeitos no 
ruído de sistemas de refrigeração.

Produto e 
Processo Em andamento

POLO-UFSC FANEM LTDA(61.100.244/0001-30)
Desenvolvimento de um módulo de 
refrigeração para a centrífuga refrigerada 
modelo 2280R

O objetivo desse projeto consiste no desenvolvimento de 
uma centrífuga refrigerada, com  baixo nível de ruído e 
com a utilização de componentes inovadores de 
refrigeração, como por exemplo, condensadores de 
microcanais. Além do nível de ruído esforços foram 
realizados para diminuir o tempo de pull-down da 
unidade, sem comprometer o consumo de energia.

Produto e 
Processo Concluído

POLO-UFSC VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZACAO 
LTDA.(17.399.099/0001-49)

Análise numérica-experimental dos 
condensadores empregados nos sistemas 
de condicionamento de ar veicular MC-70 e 
RD-130

O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho 
térmico- hidráulico de diferentes configurações de 
condensadores utilizados nos sistemas de 
condicionamento de ar dos ônibus, modelos MC-70 e 
RD-130.

Processo Concluído

POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0001-86) Concepção e dimensionamento de um 
refrigerador magnético compacto

A refrigeração magnética é uma tecnologia emergente, 
que vem recebendo grandes investimentos de P&D&I no 
cenário internacional, e que pode, no médio prazo, se 
tornar uma concorrente da compressão mecânica 
(tecnologia convencional) em alguns nichos de 
aplicação. Este projeto corresponde à primeira etapa do 
desenvolvimento de uma adega de vinhos doméstica 
operada por um sistema de refrigeração magnética 
(magnetic wine cooler). Nesta primeira fase, será 
realizada a concepção e dimensionamento detalhado de 
uma unidade de refrigeração magnética compacta (tipo 
cassete). O principal resultado deste projeto será o 
comissionamento dos sub-sistemas da unidade: (i) 
circuito magnético, (ii) regenerador e (iii) circuito 
hidráulico.

Produto e 
Processo Em andamento

POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0039-59)
Estudo Numérico-experimental do 
Comportamento Termo-Acústico de 
Refrigeradores Domésticos

Investigação teórica-experimental com foco em sistemas 
de degelo, infiltração de ar, condensadores skin, ruído de 
expansão, fluxos de energia vibratória, entre outros.

Processo Concluído



POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0039-59)
Desenvolvimento de Modelos de Simulação 
para Análise Elétrica, Térmica e Energética 
de Motores Elétricos.

Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise 
Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. Processo Concluído

POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0039-59)
Caracterização do comportamento termo-
acústico de refrigeradores e de seus 
componentes

No referido projeto serão exploradas soluções para 
componentes e sistemas de refrigeração com foco no 
consumo de energia, impacto ambiental e conforto 
acústico.

Processo Em andamento

POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0039-59)

Modelagem de Eletrobombas de 
Eletrodomésticos e Análise Numérica do 
Desempenho de Tecnologias de 
Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo 
e NVH da Indústria de Motores Elétricos

Desenvolvimento de modelos em níveis de sistema e de 
componente para auxiliar o projeto de motores elétricos 
de eletrodomésticos.

Processo Em andamento

POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0057-30)
Tecnologias Inovadoras de Produção de 
Frio em Sistemas Domésticos de 
Refrigeração

Estudos numéricos e experimentais voltados para o 
desenvolvimento de sistemas de refrigeração inovadores 
e com baixo consumo de energia. Tecnologias 
alternativas para a produção de frio foram também 
exploradas no contexto desse projeto. Um compressor 
inovador, ainda não disponível no mercado, foi testado 
em sistemas de refrigeração domésticos com o objetivo 
de diminuir as flutuações de temperatura e melhorar a 
conservação dos alimentos.

Processo Concluído

POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0057-30)
Pesquisa sobre Desempenho 
Termodinâmico de Compressores 
Herméticos de Refrigeração

Análise do Desempenho de Compressores Integrados 
em Sistemas de Refrigeração; Análise Termoelétrica de 
Motores de Indução Monofásicos de Compressores; 
Investigação da Eficiência de Compressores de Baixa 
Capacidade; Análise Comparativa de Compressores 
para Aplicação em Bombas de Calor; Desenvolvimento 
de Modelos para Simulação de Compressores; 
Desenvolvimento de Bancadas e Ensaios de 
Compressores.

Processo Concluído

POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0057-30) Desenvolvimento de compressores de 
baixo ruído Informação protegida por cláusula de sigilo. Processo Concluído

POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0057-30)
Sistemas e componentes inovadores de 
refrigeração para aplicações domésticas e 
comerciais

O presente projeto é focado no estudo de sistemas e 
componentes inovadores de refrigeração para aplicações 
domésticas e comerciais. Dentro desse contexto, serão 
explorados, entre outros componentes, dispositivos de 
expansão e separadores de líquido ainda não 
disponíveis no mercado. Tais componentes irão permitir 
o desenvolvimento de sistemas de refrigeração mais 
eficientes e de menor impacto ambiental.

Processo Concluído

POLO-UFSC WHIRLPOOL S.A(59.105.999/0057-30)

Desenvolvimento de Atividades de 
Pesquisa para Aumento de Eficiência e 
Confiabilidade de Compressores 
Alternativos Herméticos

O projeto objetiva a análise de alternativas para o 
aumento da eficiência e confiabilidade de compressores 
usados em sistemas de refrigeração, através do 
desenvolvimento de modelos de simulação e bancada de 
testes.

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
BIOMASSA

BETA 1-4 CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIAS QUIMICAS E BIOTECNOLOGICAS LTDA

(11.697.466/0001-04)
Biotecnologia para solventes verdes Otimizar rota biotecnológica de produção de solventes 

verdes por linhagens anaeróbicas. Processo Em andamento

SENAI ISI 
BIOMASSA

BIOTECH BRASIL FERMENTOS E COAGULANTES LTDA
(19.549.458/0001-22) Bactérias láticas para queijos finos

Desenvolver processo fermentativo até a escala de 100L 
para produção industrial nacional de fermento lácteo 
liofilizado e de baixo custo para uso na fabricação de 
queijos finos

Processo Em andamento



SENAI ISI 
BIOMASSA RIO PARANA ENERGIA S.A.(23.096.269/0003-80) Macrofuel Aproveitamento energético de biomassa aquática dia 

processamento termoquímico.
Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
BIOMASSA SINOCHEM PETROLEO BRASIL LTDA.(06.871.406/0004-79) ZEA2G

Incrementar a produção de  etanol de primeira geração 
(1G) incrementando no processo uma variedade  
comercial de milho transgênico contendo genes que 
codificam para a expressão de amilases. Adicionalmente 
os residuos oriundos do processamento do milho serão 
avaliados para a produção do etanol 2G e de 
monômeros para a produção de polímeros verdes 
visando a integração dos dois processos em uma 
biorefinaria (1G e 2G)

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
ELETROQUÍMI

CA

BATER-LIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(02.700.905
/0001-08);BATERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ACUMULADORES LTDA - EPP(77.366.664/0001-01);BATERIA 
CARGO LTDA - EPP(03.854.466/0001-42);BATERIAS REAL 

LTDA - EPP(82.044.983/0001-22);CAMAROTTO - INDUSTRIA 
E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA - EPP(04.779.578

/0001-49);ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ACUMULADORES S.A.(75.263.475/0001-70);ELO 

COMPONENTES ELETROQUIMICOS LTDA.(23.557.678/0001-
75);FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA(08.978.872

/0001-30);G.N.B. INDUSTRIA DE BATERIAS EIRELI
(05.697.322/0001-55);INBRACELL IND BRASIL DE 

ACUMULADORES ELETRICOS LTDA(94.328.580/0001-94);
RAYOFLEX - COMERCIO DE BATERIAS - EIRELI - ME

(11.031.578/0001-21)

Projeto Consórcio Baterias

O SENAI-PR apoiará o Projeto Solução Tecnológica 
Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB 
(Enhanced Flooded Battery),  como um Projeto 
Consórcio Nacional liderado pelo Instituto SENAI de 
Inovação em Eletroquímica (ISI-EQ)

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
ELETROQUÍMI

CA

BATER-LIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(02.700.905
/0001-08);BATERIA CARGO LTDA - EPP(03.854.466/0001-42);

BATERIAS MARTE LTDA(05.392.502/0001-29);BATERIAS 
REAL LTDA - EPP(82.044.983/0001-22);URIO INDUSTRIAL DE 

BATERIAS LTDA(76.458.629/0001-41)

Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-
Ácido Inundada com nanotecnologia para o 
setor Estacionário

O escopo do projeto de pesquisa é o “Desenvolvimento 
de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com 
nanotecnologia para o setor Estacionário com 
Tecnologia NacionalAo final do projeto, os seguintes 
resultados serão esperados: protótipos de baterias 
inundada estacionária com novas grades contendo 
carbono nanoestruturado na composição da liga e como 
aditivo da massa ativa. Com estas inovações algumas 
melhoras nas propriedades físico-química e elétricas das 
grades e das baterias protótipos serão esperadas

Produto Em andamento



SENAI ISI 
ELETROQUÍMI

CA
BRASIL CARBONOS S.A.(10.535.766/0001-24)

Desenvolvimento de protótipos de baterias 
chumbo-ácido contendo diferentes 
arquiteturas de carbonos ativados e 
funcionalizados nas placas ativas

Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-
ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos 
ativados e funcionalizados nas placas ativas. Atualmente 
as empresas fabricantes de baterias de tecnologia de 
chumbo ácido para o mercado de reposição de carros e, 
com espírito inovador, buscam soluções e produtos que 
contribuam para a sustentabilidade da empresa e o 
crescimento econômico do país. Hoje a empresa 
participante do projeto atua prioritariamente no segmento 
automotivo, no mercado de reposição de baterias SLI. 
No Brasil o mercado de reposição de baterias 
recentemente ganhou uma opção de bateria melhorada, 
conhecida no meio como Bateria de tecnologia EFB, 
que, devido principalmente as suas propriedades 
elétricas, é capaz de atender um mercado competitivo 
com prazos maiores de garantia de produto, e podendo 
ser aplicado a outros sistemas como o de veículos micro 
híbridos (MHV). Para desenvolver esta bateria 
melhoranda os produtores terão que utilizar da 
nanotecnologia embarcada, através da adição aditivos 
nanoestruturados, que é possível aumentar a eficiência 
energética das baterias chumbo-ácido através do 
aumento da macroporosidade, da área superficial ativa e 
da condutividade nas interfaces, através do uso destes 
aditivos condutores (e.g. grafites, grafenos e nanotubos 
de carbono), consolidando-as como a melhor relação 
custo-benefício para acumulação de energias renováveis 
no Brasil.

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
ELETROQUÍMI

CA

COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
(33.131.541/0001-08)

Desenvolvimento de Baterias de Estado 
Sólido Com Tecnologia Nacional

O objetivo deste projeto é desenvolver a tecnologia de 
fabricação de Baterias Toda de Estado Sólido a Base de 
Lítio de alta eficiência para aplicação como 
acumuladores de energia para dispositivos portáteis. O 
projeto contempla a produção de insumos cerâmicos, 
eletrodos e eletrólitos sólidos a base de Nióbio via 
processos inovadores e modernos, inéditos no Brasil: 
Spray Pirólise para síntese do pó e produção de pellets 
densos pela técnica de SPS - "Spark Plasma Sintering" 
como processo de sinter

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
EMBARCADOS

ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A(05.848.387
/0001-54)

IoCM (Internet of Condition Monitoring) – 
Gestão de águas e efluentes

Desenvolver a camada digital do sistema de 
monitoramento redundante da condição de gestão de 
águas e efluentes, na Hydro Alunorte. Esse sistema é 
denominado “IoCM – Gestão de águas e efluentes” e 
tem como foco contribuir com novas capacidades em 
relação ao atual sistema de gestão de águas e efluentes 
da planta, permitindo maior agilidade na tomada de 
decisão através da previsão de picos de demandas no 
tratamento de águas e efluentes, desta forma 
contribuindo para ações preventivas e efetivas na gestão 
do mesmo.

Produto Em andamento

SENAI ISI 
EMBARCADOS

BUNGE ALIMENTOS S/A(84.046.101/0001-93);SAUR 
EQUIPAMENTOS S/A(92.253.095/0001-73);SIC - SISTEMAS 
INTELIGENTES DE CONTROLE LTDA(06.209.832/0001-07)

Informação sigilosa. Por enquanto a informação é sigilosa. Produto e 
Processo Em andamento



SENAI ISI 
EMBARCADOS

DONA FRANCISCA ENERGETICA S.A.(02.832.860/0001-17);
UPSENSOR DESENVOLVIMENTO LTDA - ME(18.025.901

/0001-01)

Sistema de Monitoramento e Controle 
Inteligente para a Barragem

Desenvolvimento de um protótipo de sistema inteligente 
de monitoramento, operação e de verificação da 
estabilidade geral da estrutura da barragem e do 
reservatório/margens da UHE Dona Francisca, 
permitindo uma resposta mais rápida aos fatores de risco 
geotécnicos, ambientais e hidráulicos, com fornecimento 
de dados verificados e plotados, online, em sistemas 
móveis como tablets, telefones celulares, computadores 
de mesa ou portáteis.

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
EMBARCADOS IVECO LATIN AMERICA LTDA(01.844.555/0001-82) Informação sigilosa. Informação sigilosa por enquanto. Produto e 

Processo Em andamento

SENAI ISI 
EMBARCADOS VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A.(13.944.554/0001-99) Sistemas Satelitais para Satélites de 

Órbitas Baixas

A parceria com esta Unidade EMBRAPII visa o 
desenvolvimento de um satélite para gerar soluções de 
coleta de dados e imageamento. Representará o 
primeiro satélite realizado integralmente desenvolvido 
pela indústria brasileira. A parceria propõe o 
desenvolvimento, a integração e a validação dos 
segmentos de solo e de espaço de um satélite do tipo 
CubeSat 6U e do desenvolvimento de uma bancada de 
integração para o computador embarcado.

Produto Em andamento

SENAI ISI 
LASER

AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA
(85.236.743/0001-18);RV USINAGEM LTDA - ME(04.088.474

/0001-98)

ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE 
SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO 
PROCESSO DE CORTE DE TECIDO 
UTILIZANDO OS CONCEITOS DE 
MANUFATURA A LASER

O objetivo do projeto é estudar e desenvolver soluções 
para a implementação de mecanismos de 
processamento a laser aplicado ao corte de tecido para a 
indústria têxtil. Visando a inovação para o setor têxtil, a 
UE atuará em conjunto com as empresas RV 
Metalúrgica e AUDACES para melhorar a eficiência, a 
produtividade e a rastreabilidade da máquina de corte de 
tecido, sempre focado na redução de custos.

Produto e 
Processo Atrasado

SENAI ISI 
LASER GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA(59.275.792/0001-50) FERRAMENTARIA 4.0

O projeto tem como principais objetivos (i) desenvolver e 
validar conceitos de sistemas de monitoramento 
aplicados ao processo de estampagem e (ii) avaliar a 
viabilidade de soluções robóticas alternativas para a 
soldagem de componentes para a indústria automotiva. 
Está previsto também o uso de outras tecnologias laser. 
Esses desenvolvimentos visam melhorar o processo de 
transformação na ferramentaria do setor automotivo.

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
LASER

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01) Manufatura Digital

Esta pesquisa tem como objetivo a criação de uma 
metodologia para certificar a fabricação de componentes 
por manufatura aditiva através de protótipos e métodos 
de homologação. O conhecimento gerado ao longo 
deste trabalho será compilado em aplicativo de software 
para certificação da metodologia de fabricação. Com 
isso, é esperado o desenvolvimento de protótipos 
funcionais de componentes para a indústria de óleo e 
gás, proporcionando confiabilidade às partes fabricadas 
para utilizações e aplicações em campo.

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
LIGAS 

ESPECIAIS
METALSIDER LTDA(17.635.277/0001-93) Ferros fundidos nodular e cinzento com 

usinabilidade melhorada

Este projeto trata da otimização do processo de de 
fundição de ferros fundidos nodular e cinzento utilizados 
na fabricação de peças automotivas com vistas a 
melhorar suas propriedades quanto a usinabilidade.

Produto Em andamento



SENAI ISI 
LIGAS 

ESPECIAIS
TERRA BRASIL PARTICIPACOES S/A(18.836.636/0001-33)

Avaliação de produção de ligas especiais e 
recobrimentos de superfícies a partir de 
Ferro Liga de Titânio obtido de minerais 
provenientes do beneficiamento de mineral 
marginal

Avaliar rota de processo para beneficiamento mineral, 
produção e utilização de liga de ferro titânio obtida da 
redução de concentrado de minério marginal na 
produção de ligas especiais e coberturas para 
superfícies

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
LIGAS 

ESPECIAIS

VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.
(08.689.024/0001-01)

Modelamento de Laminador de Tubos sem 
Costura

Ajustes de modelos matemáticos para o laminador de 
tubos sem costura a partir de ensaios mecânico-
metalúrgicos na Gleeble visando melhoria da qualidade 
do produto e controle do processo.

Processo Atrasado

SENAI ISI 
LIGAS 

ESPECIAIS
VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0016-93) Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg 

por imersão simples

O projeto trata da validação em ambiente de laboratório 
da viabilidade de utilizar a liga Zn-Al-Mg em 
galvanização de arames por imersão simples, visando 
simplificação de processo e melhoria da aderência da 
camada de zinco sobre o aço.

Produto e 
Processo Em andamento

SENAI ISI 
SENSORIAME

NTO

EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO MIGRA LTDA
(25.400.600/0001-78)

Sistema de sensoriamento para logística 
ativa de contêineres

Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um 
sistema de logística ativa das caixas contêineres da 
MIGRA. O sistema de logística ativa será baseado em 
um sistema de sensoriamento das caixas contêineres, o 
qual busca levantar dados referentes à localização, 
volume e massa depositada nas caixas.

Produto Em andamento

SENAI ISI 
SENSORIAME

NTO
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.(42.956.441/0001-01) Soluções USIMINAS 4.0

O projeto busca otimizar a produção a partir da criação 
de um sistema de inspeção inteligente, garante maior 
inteligência nos processos, possibilita a redução de 
custos operacionais e contribui para o aumento da 
produtividade e competitividade na indústria brasileira.

Processo Em andamento

SENAI ISI 
SENSORIAME

NTO

STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
(91.495.499/0001-00)

Sistema de Sensoriamento para Linha de 
Pintura

O objetivo do projeto é desenvolver um dispositivo para 
medição (protótipo) e um sistema de sensoriamento, 
capaz de garantir a qualidade nos produtos 
(rastreabilidade de defeitos), reduzindo a aplicação de 
insumos e consumo de energia elétrica utilizada nos 
processos de jateamento, aplicação de primer, fornos de 
cozimento, pintura e estufa em comparação com o 
processo atual onde parte é manual.

Processo Em andamento

TECGRAF 3M DO BRASIL LTDA(45.985.371/0001-08);GENERAL 
ELECTRIC DO BRASIL LTDA(33.482.241/0001-73) Navegação 3D Virtual em Ginecologia

Reconstruir de modo semiautomático uma malha 3D 
representativa de cavidade uterina capturada através de 
exame de ultrassom de imagem volumétrica. Permitir a 
navegação virtual livre ou assistida pelo volume 
reconstruído como parte da avaliação do exame.

Produto Concluído

TECGRAF FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
(16.701.716/0001-56)

Modelagem Numérica de Sistemas de 
Exaustão de Baixa Espessura-LTES

Pesquisar e desenvolver, com base em cooperação 
tecnológica com Conventry University (UK), 
metodologias e ferramentas computacionais que 
permitam projetar e analisar sistemas de exaustão 
veiculares (parte fria). Pesquisar e analisar o 
comportamento estrutural, a dinâmica de fluido e a 
acústica de sistemas de exaustão veiculares.

Produto Suspenso

TECGRAF PARETO TECNOLOGIA E MARKETING LTDA - ME(19.331.125
/0001-22)

Automação na Gestão de Campanhas 
Publicitárias

O objetivo do projeto é  aprimorar um algoritmo para 
gestão automatizada  de campanhas publicitárias, bem 
como desenvolver uma plataforma web  para visualizar 
os resultados das campanhas.

Produto Concluído



TECGRAF PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS(33.000.167/0001-
01)

Desenvolvimento de Modelo de Otimização 
com incerteza em Tempo Real para 
Plataformas Offshore

O principal desafio deste projeto é oferecer aos 
engenheiros um sistema de suporte à decisão para 
auxiliar a maximização da produção de óleo minimizando 
a queima e respeitando as restrições impostas pelos 
poços, linhas, planta de processamento e o limite de 
queima estabelecido pelos órgãos governamentais.

Produto Em andamento

TECGRAF QUEIROZ GALVAO EXPLORACAO E PRODUCAO S.A.
(11.253.257/0001-71)

Estudo de Métodos de Aprendizagem de 
Máquina para Apoio à Interpretação 
Sísmica

O objetivo deste projeto é pesquisar diferentes métodos 
de aprendizagem de máquina para apoio ao trabalho da 
interpretação sísmica. Serão estudadas diferentes 
técnicas para análise de atributos e agrupamentos e 
automatização de detecção de horizontes. No trabalho, 
pesquisaremos dados de dois tipos de região: regiões 
onde não há informações de poços e regiões onde 
temos disponíveis estas informações.

Produto e 
Processo Em andamento

TECGRAF REPSOL SINOPEC BRASIL SA(02.270.689/0001-08)

Desenvolvimento de um Ambiente de 
Edição & Visualização 3D para simular 
Sistemas Robóticos em Unidades 
Flutuantes Complexas

Desenvolvimento de um ambiente virtual para testes de 
operações com robôs em unidades flutuantes complexas 
da indústria de Óleo & Gás. O software usa o framework 
de robótica ROCK para comunicação com controladores.

Produto Concluído

TECGRAF SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO 
DO BRASIL LTDA(48.090.120/0001-53)

Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções 
para Geração Automática de LogBook

O projeto tem como objetivo melhorar a qualidade e 
eficiência dos processos de geração de documentação 
técnica de motores de helicóptero, chamados LogBooks. 
A primeira linha de pesquisa consiste em arquiteturas 
orientadas a serviços para integração e validação da 
consistência dos dados que compõem a documentação 
técnica. A segunda linha de pesquisa envolve métodos 
de processamento de imagem e aprendizado de 
máquina para detecção automática de carimbos e 
assinaturas em documentos escaneados.

Produto Concluído

TECNOGREEN ARKAN PARTICIPACOES S/A(01.756.983/0001-53)

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO 
DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA 
DE CONTAMINANTES

Desenvolvimento de rota tecnológica para a purificação 
da água gerada durante a perfuração dos poços de 
petróleo que apresentam-se contaminadas com 
materiais orgânicos, impossibilitando sua utilização.

Processo Em andamento

TECNOGREEN MINERACAO TABOCA S A(34.019.992/0006-25)

Desenvolvimento de rota tecnológica de 
recuperação dos metais contidos nos 
resíduos gerados no processo de obtenção 
de estanho metálico

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de 
rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse 
contidos nos resíduos gerados no processamento do 
concentrado de cassiterita para a obtenção de estanho 
metálico

Processo Em andamento

TECNOGREEN OXI AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/A
(13.487.115/0001-02)

Otimização dos processos oxidativos de 
remediação de solos contaminados

Desenvolver rota tecnológica de remediação de solos 
contaminados através de processos oxidativos, 
avaliando o comportamento do diesel, gasolina e 
organoclorados em solos do tipo argilosos, silte e de 
aterros, em um período de 12 meses, a partir da reunião 
de kick off meeting do projeto e do desembolso referente 
à macroentrega 1.

Processo Atrasado

TECNOGREEN SILCON AMBIENTAL LTDA(50.856.251/0002-21) Desenvolvimento de rota tecnológica de 
recuperação dos catalisadores industriais

O projeto prevê o desenvolvimento de uma rota 
tecnológica para a recuperação dos metais e compostos 
químicos utilizados na obtenção de catalisadores 
industriais descartados após utilização principalmente na 
indústria química e petrolífera.

Processo Em andamento



TECNOGREEN TECNORED DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S.A.
(31.605.512/0001-05)

Desenvolvimento de Processo de Redução 
Carbotérmica de minério de ferro utilizando 
biomassa como fonte de carbono

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um 
processo de redução carbotérmica utilizando como fonte 
de carbono a biomassa, em um período de 24 meses. 
Para este desenvolvimento estão previstos ensaios 
utilizando diversos tipos de biomassa, que serão 
definidos pela Tecnored Desenvolvimento Tecnológico 
SA.

Processo Em andamento

TECNOGREEN VANADIO DE MARACAS S/A(15.191.786/0001-49)
Desenvolvimento de rota tecnológica de 
recuperação do estéril da lavra do minério 
de vanádio

O projeto visa a recuperação do vanádio presente no 
estéril da lavra do minério, ou do rejeito da lavra, 
permitindo o aumento do aproveitamento deste metal e 
consequentemente a melhora na competitividade da 
empresa perante a concorrência mundial.

Processo Em andamento

TECNOGREEN VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.(42.416.651/0019-36)

Desenvolvimento de rota tecnológica de 
recuperação do rejeito do processamento 
do minério de zinco para a produção de 
matérias-primas siderúrgicas

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de 
rota tecnológica para a recuperação do rejeito do 
processamento do minério de zinco para a produção de 
matérias-primas siderúrgicas e/ou sulfato de magnésio

Processo Em andamento

USP-IFSC ACEFLEX DO NORDESTE LTDA(16.584.863/0001-93)
Sensoriamento para controle de sistemas 
automatizados de confecção de 
contenedores flexíveis

Sensoriamento para controle de sistemas automatizados 
de confecção de contenedores flexíveis

Produto e 
Processo Em andamento

USP-IFSC AGROROBOTICA LTDA(22.799.521/0001-93) Câmara de Ablação para análise fotônica 
agroambiental utilizando a técnica LIBS

Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental 
utilizando a técnica LIBS Produto Em andamento

USP-IFSC ALLIANCE COMERCIAL DE SAO CARLOS LTDA - ME
(04.001.397/0001-97)

Desenvolvimento do desenho óptico com 
todos os parâmetros da parte óptica do 
microscópio cirúrgico

Desenvolvimento do desenho óptico com todos os 
parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico, 
utilizandoobjetiva multifocal, sistema de aumento 
galileano e binocular de 180.

Produto e 
Processo Concluído

USP-IFSC ARGILA KIMBERLITO DO BRASIL INDUSTRIA LTDA
(25.384.602/0001-10)

Desenvolvimento e caracterização de 
argilas naturais para uso em terapêutica e 
cosmética

Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais 
para uso em terapêutica e cosmética Processo Suspenso

USP-IFSC ARGILA KIMBERLITO DO BRASIL INDUSTRIA LTDA
(25.384.602/0001-10)

Desenvolvimento de membranas porosas à 
base de quitosana e diferentes argilas da 
empresa parceira, para tratamento de 
lesões de pele

Desenvolvimento de membranas porosas à base de 
quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para 
tratamento de lesões de pele

Produto e 
Processo Em andamento

USP-IFSC BR TECNOLOGIA EM BEBIDAS LTDA(15.106.489/0001-58)

Desenvolvimento de Instrumentação para 
monitoramento da fermentação do mosto 
de bebidas por espectroscopia infra-
vermelho.

Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento 
da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia 
infra-vermelho.

Produto e 
Processo Em andamento

USP-IFSC C4 BIOTECNOLOGIA LTDA(18.981.534/0001-01) Desenvolvimento de tecnologias ópticas 
para otimização da produção de vegetais.

Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização 
da produção de vegetais. Processo Em andamento

USP-IFSC CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
(07.491.529/0001-02)

Desenvolvimento de novas concepções de 
Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica 
para procedimentos cirúrgicos.

Desenvolvimento de novas concepções de Pinça 
Rotativa Laparoscópica utilizando ultrassom como 
mecanismo de ablação e corte

Produto e 
Processo Concluído

USP-IFSC CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
(07.491.529/0001-02)

Grampeador Endoscópico Motorizado para 
uso cirúrgico

Desenvolvimento de um protótipo de um Grampeador 
Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico

Produto e 
Processo Em andamento

USP-IFSC

DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E 
ACESSO LTDA(61.099.008/0001-41);HA-TECNO PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA(23.831.194
/0001-72)

Scanner biométrico baseado em 
Tecnologia de Tomografia de Coerência 
Óptica

Scanner biométrico baseado em Tecnologia de 
Tomografia de Coerência Óptica

Produto e 
Processo Em andamento

USP-IFSC
DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E 

COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 
NA AREA DA SAUDE LTDA - EPP(56.198.807/0001-35)

Desenvolvimento de visor portátil para 
auxilio na captação de veias em 
procedimentos intravenosos.

Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na 
captação de veias em procedimentos intravenosos.

Produto e 
Processo Em andamento



USP-IFSC MM OPTICS LTDA(02.466.212/0001-94);RICHTER & RICHTER 
DISTRIBUIDORA EIRELI(20.595.992/0001-54)

Aperfeiçoamento de sistema por 
fluorescência para analise de tratamentos 
dermatológicos e prova de princípios para 
um fármaco foto dérmico.

Otimização de sistema de fluorescência óptica, para 
avaliação de problemas de pele e teste de novo 
cosmético natural

Processo Em andamento

USP-IFSC MOURA & PEPATO FERRAMENTARIA LTDA(18.836.316/0001-
83)

Abrigo de Produtos Químicos para 
saneamento e Agro Indústria

Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro 
Indústria

Produto e 
Processo Em andamento

USP-IFSC N S F INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 
INSTALACOES COMERCIAIS LTDA(00.490.414/0001-46)

Desenvolvimento de Processos Fotônicos 
para Preservação e Descontaminação de 
Alimento

Desenvolvimento de Processos Fotônicos para 
Preservação e Descontaminação de Alimento Processo Em andamento

USP-IFSC NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
(07.467.822/0002-07)

Estudo de formulações nanoestruturadas 
contendo ativos de interesse agroquímico

Estudo de formulações nanoestruturadas contendo 
ativos de interesse agroquímico Processo Em andamento

USP-IFSC PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA(10.785.694/0001-73)

Desenvolvimento de Processo e Planta 
Pré-Piloto para a Síntese Química de 
Curcumina e Aplicações do Ativo como 
Fotossensibilizador em Estudos que 
envolvam Terapia Fotodinâmica.

Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a 
Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo 
como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam 
Terapia Fotodinâmica.

Processo Em andamento

USP-IFSC PRFV TUBOS E TANQUES EIRELI(01.587.684/0001-32)

Desenvolvimento de tubulação de material 
compósito (PRFV) para aplicação em 
poços artesianos/semi-artesianos visando 
benefícios ambientais e de saúde humana.

Desenvolvimento de tubulação de material compósito 
(PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-
artesianos visando benefícios ambientais e de saúde 
humana.

Produto e 
Processo Em andamento

USP-IFSC RINEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
QUIMICOS LTDA.(64.170.582/0001-37)

Desenvolvimentos de Soluções 
Enzimáticas usando métodos de 
Biotecnologia Molecular

Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando 
métodos de Biotecnologia Molecular Processo Em andamento

USP-IFSC SEVEN INDUSTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS 
LTDA(09.121.524/0001-05)

Avaliação das formulações com Celulose 
Bacteriana para Tratamento de Feridas 
Crônicas.

Desenvolver um processo de avaliação das formulações 
com Celulose Bacteriana paraTratamento de Feridas 
Crônicas.

Processo Em andamento


