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 COMUNICADO 03 

RELAÇÃO DAS PROPOSTAS RECEBIDAS  

CHAMADA PÚBLICA P&D+I Nº 02/2017. 

 

A Chesf informa a relação das instituições que submeteram propostas de projetos e 

que deverão realizar apresentação para a Comissão de Avaliação Chesf como 

continuidade do processo de seleção conforme documento da Chamada Pública de 

P&D+I 02/2017: Aerogeradores e as melhorias no processo de conversão de energia 

com integração a outras fontes. 

 

Instituição Proponente Nome do Projeto Coordenador 

EMBREVEL e parceiras 

Desenvolvimento de novo conceito 

de aerogerador de baixo custo com 

capacidade de geração de 3 MW 

Demétrio Cornilios 

Zachariadis 

UFAL e parceiras 

Solução integrada para 

aprimoramento de sistemas de 

geração de energia elétrica a partir 

de plantas eólicas e fotovoltaicas 

com armazenamento de energia 

Marcus de Melo 

Braga 

UFCG e parceiras 

Otimização de Sistemas de Energias 

Renováveis com Armazenamento de 

Alto Desempenho 

Benemar Alencar de 

Souza 

SENAI CIMATEC e 

parceiras 

Sistema inteligente com 

aerogeradores integrados às fontes 

de energia solar e hidráulica como 

plataforma de desenvolvimento 

visando melhorias contínuas no 

processo de conversão e distribuição. 

Alex Alisson Bandeira 

Santos 

COPPE-UFRJ e parceiras 

Sistemas e Equipamentos Inovadores 

para Integração de Aerogeradores a 

geração solar e armazenamento 

visando aperfeiçoar o processo de 

conversão de energia buscando 

melhorias na qualidade de energia 

Maurício Aredes 

UFSC e parceiras 
Aerogeradores Baseados em 

Aerofólios Cabeados 

Alexandre Trofino 

Neto 

 

A Comissão informa a todos, que foi enviado e-mail ao Coordenador do projeto, 

cadastrado no sistema de gestão de P&D – SGPPED, convidando a instituição 

proponente e parceiros para a apresentação. A Chesf agradece a participação das 

entidades de ensino e pesquisa e respectivos parceiros, bem como aos pesquisadores, 

pelo encaminhamento das propostas nesta Chamada. 

Adicionalmente, a Chesf informa a todos, que suas propostas permanecerão sob total 

sigilo. 

  

 

Recife, 16 de março de 2018. 
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