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sistema de CT&I



PROJETOS 
CONCLUÍDOS
Rota 2030 EMBRAPII



PSEN-2007.0012

FORNECEDORES DE USINAGEM

• Unidade: ISI Metalmecânica

• Desenvolvimento de uma inteligência 

computacional aplicada a identificação e 

capacitação de fornecedores de usinagem.

PROJETOS EMBRAPII

concluídoEm andamento



• Unidade: ISI Eletroquímica

• Desenvolvimento com objetivo de aumentar a 

ciclabilidade da bateria em relação a bateria 

convencional SLI, utilizando nanografite na 

massa ativa da placa negativa, para aplicação no 

setor automotivo do mercado de reposição. A 

proposta do projeto possui objetivos específicos 

que atingidos permitirão superar um desafio 

tecnológico relevante para o aumento da 

qualidade das baterias.

PELE-1911.0006

Em andamento

PROJETOS EMBRAPII

PROTÓTIPO DE BATERIA DE 
CHUMBO ÁCIDO



VÁLVULA AGRÍCOLA POLIMÉRICA

• Unidade: ISI Polímeros

• O projeto envolve o desenvolvimento de uma 

válvula em material polimérico para 

pulverizadores agrícolas com alta precisão de 

dosagem, cujo uso associado a outras 

tecnologias inovadoras poderá permitir uma 

economia de até 90% na aplicação de 

agroquímicos no campo, além da redução de 

despesas e riscos no uso destes produtos.

PPLI-1912.0034

concluído

PROJETOS EMBRAPII



QUEIMA DE AMÔNIA

• Unidade: CIMATEC

• Nova rota tecnológica mais sustentável para a 

queima da água amonical gerada no processo 

de fabricação de chapas automotivas

PROJETOS EMBRAPII

concluído

PCIM-2002.0110

concluído

1 pedido de propriedade intelectual



AUTOMAÇÃO DO CORTE DE 
BOBINAS

• Unidade: CIMATEC

• Para eliminar os riscos operacionais no 

processo atual de corte de bobinas, foi 

desenvolvido um sistema automatizado para 

realizar a tarefa na produção de chapas 

automotivas.

PROJETOS EMBRAPII

concluído

PCIM-2002.0109

concluído



DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS E 
PARA COMPONENTES DE 
COLHEDEIRA DE CEREAIS 

• Unidade: FEMEC UFU

• 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.

PFEM-2108.0014

concluído

PROJETOS EMBRAPII



PLATAFORMA IOT DE LOCALIZAÇÃO
INDOOR

• Unidade: INATEL

• Desenvolvimento de uma Plataforma IoT de 

localização indoor que permita a localização de 

beacons indoor independentemente da versão BLE 

utilizada pelos dispositivos e do fabricante dos 

mesmos. Além das funcionalidades destinadas ao 

gerenciamento e localização de beacons, a nova 

plataforma IoT deverá possibilitar o tratamento de 

dados de telemetria para qualquer dispositivo que 

utilizem tecnologia UWB, RFID HF/UHF, LoRA, NB-

IoT, Zigbee e Sigfox.

PROJETOS EMBRAPII

concluído

PINA-2106.0061



PIPT-1910.0044

DESENVOLVIMENTO DE LIGAS 
METÁLICAS PARA O SETOR 
AUTOMOTIVO

• Unidade: ISI Ligas Especiais

• O objetivo deste projeto é demonstrar a 

viabilidade tecnológica de uma rota altamente 

inovadora no melhoramento de desempenho de 

ligas metálicas empregadas no setor 

automotivo quanto às propriedades mecânicas, 

dureza e resistência à fadiga destes materiais.

PROJETOS EMBRAPII



AVALIAÇÃO DA TAXA DE 
PROPAGAÇÃO DE TRINCAS DE 
FADIGA EM AÇOS ESTRUTURAIS

• Unidade: FEMEC/UFU

• Avaliação das propriedades de fadiga em aços 

estruturais para auxiliar o desenvolvimento de 

aplicações para a indústria automotiva.

PROJETOS EMBRAPII

concluído

PFEM-2103.0011



OTIMIZAÇÃO DE LIGAS DE ALTA 
RESISTÊNCIA DE ALUMÍNIO PARA O 
SETOR AUTOMOTIVO

• Unidade: ISI Ligas Especiais

• Desenvolver duas ligas de alumínio para o setor 

automotivo e suas respectivas rotas de 

processamento. Uma liga processada na forma 

de planos para parte externa do veículo. A 

outra liga processada na forma de perfil para 

parte estrutural do veículo.

concluído

PROJETOS EMBRAPII



DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA 
COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DE 
JUNTAS DE LIGAS DE ALUMÍNIO EM 
ESTRUTURAS DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES

• Unidade: IPT-MATERIAIS

• Desenvolvimento de corpos-de -prova 

padronizados em arranjos estruturais de 

veículos automotores, englobando diferentes 

técnicas de união, cujas características das 

juntas serão avaliadas através de simulação 

coupons específicos.

PIPT-1910.0044

PROJETOS EMBRAPII



PFLN-2010.0009

PROJETOS EMBRAPII

INSERÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 
EM FROTAS PÚBLICAS

• Unidade: Instituto Federal de Santa Catarina  -

Campus Florianópolis

• Serão desenvolvidos a metodologia e os 

procedimentos necessários para a conversão de 

04 veículos a combustão para tração elétrica.

concluído



BANCADA AUTOMATIZADA DE TESTES 
PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO 
DE VEÍCULOS

• Unidade: CPqD

• Desenvolvimento de bancada que será utilizada 

para testar de forma automatizada três tipos 

de transmissão: hidráulica, pneumática e 

elétrica. Os testes serão reconfiguráveis e os 

parâmetros para configuração de variáveis 

baseados nos procedimentos de ensaios atuais.

concluído

PROJETOS EMBRAPII



DOLASTOOL

• Unidade: ISI Laser

• Desenvolver e otimizar uma plataforma 

tecnológica focada no processamento avançado 

de materiais a laser. Tecnologias subtrativas e 

transformativas, como texturização de 

superfície a laser (LST) e peening a laser (LSP), 

serão usadas para modificar e controlar as 

propriedades da superfície de componentes e 

peças de alto valor agregado (moldes, matrizes 

e ferramentas de corte) da indústria de 

ferramentas. 

concluído

PROJETOS EMBRAPII



AVALIAÇÃO DA FRAGILIZAÇÃO POR 
HIDROGÊNIO EM AÇOS 
AVANÇADOS DE ALTA RESISTÊNCIA 
LAMINADOS A FRIO PARA A 
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

• Unidade: FEMEC/UFU

• Este projeto tem como objetivo identificar os 

efeitos da fragilização por Hidrogênio em aços 

de alta resistência mecânica laminados a frio e 

galvanizados (DP 1200, TRIP 100, PHS 1500) 

para aplicação na indústria automotiva.

PROJETOS EMBRAPII

concluído

PFEM-2012.0009



SISTEMA IoT DE MONITORAMENTO E 
ANÁLISE PRODUTIVA PARA 
MANUFATURA DE BATERIAS 

• Unidade: CIn-UFPE

• Sistemas Cyber-Físicos (CPSs) permitem a 

integração da computação com processos 

físicos. Um sistema CPS usa sensores e 

atuadores para ligar os sistemas 

computacionais ao mundo físico. 

PCIN-2103.0001

concluído

PROJETOS EMBRAPII



PLATAFORMA INTELIGENTE PARA 
FABRICAÇÃO DE BATERIAS 
AUTOMOTIVAS

• Unidade: ELDORADO

• Plataforma para coletar dados do ciclo de vida 

de baterias automotivas, visando a geração de 

informações para tomada de decisão 

inteligente, com o uso da tecnologia e 

inovação envolvendo soluções em Cloud, 

Analytics e Machine Learning.

PELD-2011.0036

concluído

PROJETOS EMBRAPII



DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO 
HIDROMETALÚRGICO PARA 
RECICLAGEM DE BATERIAS DE ÍON-
LÍTIO

• Unidade: Tecnogreen

• Serão estudados as sequências de operações 

unitárias, reagentes, parâmetros do processo e 

balanços de massas para o processo de 

reciclagem de baterias de carros elétricos e 

híbridos. Não faz parte do escopo dessa 

proposta, a etapa de projeto conceitual de 

planta piloto. 

PTEN-2103.0013

concluído

PROJETOS EMBRAPII



PSEN-2102.0016

SISTEMA DE VISÃO COMPUTACIONAL 
EMBARCADO APLICADO A 
AGRICULTURA DE PRECISÃO

• Unidade: ISI Sensoriamento

• Desenvolvimento de um sistema de visão 

computacional embarcado para automatizar o 

processo de capina elétrica. O sistema irá 

aplicar descargas elétricas somente onde há 

presença de vegetação indesejada, reduzindo 

assim a demanda de energia.

PROJETOS EMBRAPII



VERSÃO 2.0.1 DO PROTOCOLO OPEN 
CHARGE POINT PROTOCOL (OCPP) 
PARA ELETROPOSTOS

• Unidade: CPQD

• Desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo 

Open Charge Point Protocol (OCPP) nos O 

OCPP, seguindo as normas internacionais da 

Open Charge Alliance (OCA), permitindo gestão 

remota dos eletropostos e funcionalidades de 

recarga inteligente.

PCPQ-2009.0066

concluído

PROJETOS EMBRAPII



PSEN-2009.0014

DESENVOLVIMENTO DE UNIDADE 
DE GERAÇÃO DE ENERGIA PARA 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

• Unidade: ISI SENSORIAMENTO

• Desenvolvimento de uma plataforma de 

geração de energia elétrica para 

movimentação de motores, controladores, 

sensores, atuadores, entre outros 
elementos de implementos agrícolas.

PROJETOS EMBRAPII

concluídoEm andamento



GATEWAY DE COMUNICAÇÃO PARA 
ELETROPOSTO DE RECARGA DE 
VEÍCULOS ELÉTRICOS

• Unidade: INSTITUTOS LACTEC

• Tem por objetivo desenvolver Gateway de 

Comunicação para Eletroposto de Recarga de 

Veículos Elétricos, contemplando o 

desenvolvimento de hardware e firmware que 

atendam aos requisitos da especificação 

acordada entre as partes, com inovação 

mediante a aplicação de soluções e interfaces 

baseadas em Linux embarcado.

PLAC-2006.0019

concluído

PROJETOS EMBRAPII



PSEN-1912.0006

SISTEMA DE SENSORIAMENTO 
PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS

• Unidade: ISI Sensoriamento

• Desenvolvimento de um sistema de 

sensoriamento para plantadeiras 
utilizando a interface homem-máquina.

PROJETOS EMBRAPII

concluídoEm andamento



PABC-2109.0002

DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS 
ELASTOMÉRICOS FUNCIONAIS

• Unidade: CTIM-UFABC

• Desenvolvimento de compostos elastoméricos 

reforçados com materiais funcionais, em micro 

e nano escalas. 

concluído

PROJETOS EMBRAPII



I4.0@Suppliers.

• Unidade: ISI Sensoriamento

• Solução tecnológica de data visualization com 

dispositivo IoT de baixo custo para verificação 

da condição operacional de máquinas indoor

PSEN-2109.0018

concluído

PROJETOS EMBRAPII



MUITO 
OBRIGADO!

Mais informações: 

www.embrapii.org.br

Edifi ́cio Armando Monteiro Neto - SBN, quadra 01, 

bloco I, 13o e 14o andares, Asa Norte, Brasi ́lia, DF

Telefone: (61) 3772-1000


