
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P&D 06961-0010/2019 
  

Título: Desenvolvimento de sistema Nacional de Recarga Rápida de Bicicletas e Veículos Elétricos para 
Aplicações V2G (Vehicle to Grid). 
 
Entidades Executoras: 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS 
Instituto de Tecnologia para o desenvolvimento – LACTEC 
Nexsolar Soluções em Energia Solar Ltda 
Nastek Industria e Tecnologia Ltda 
 
Duração: 42 meses. 
 
 
Início: 20/12/2019                                                            Término previsto: 20/06/2024 
 
 
Investimento: R$ 2.071.588,20. 
 
Palavras-chave: 
Recarga rápida, 
Carregamento wireless, 
Veículos elétricos. 
 
Objetivos do Projeto: 
O presente projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema de recarga rápida nacional 
(eletroposto) para aplicações V2G (Vehicle to Grid) que pode ser partilhado por bicicletas e veículos elétricos 
(VEs). Mais especificamente nesse projeto serão desenvolvidos alguns produtos, como: uma bicicleta 
elétrica nacional para aplicação V2G ou para um novo conceito chamado “B2G (Bike to Grid)” com módulo 
de carregamento wireless e sistema de compartilhamento e localização, módulos de equipamento físico de 
baixo custo nacional para a estação de recarga, que seja aplicado a VEs e bicicletas elétricas com 
funcionalidades de aplicações V2G, um sistema computacional, hospedado em nuvem de armazenamento 
(Cloud Storage), com interface amigável ao usuário para tele gerenciamento e que seja capaz de fazer o 
gerenciamento de compra e venda de créditos do sistema de carregamento elétrico, um algoritmo de 
otimização do fluxo de energia que seja capaz de fazer o gerenciamento do sistema de armazenamento de 



 
 
energia do eletroposto, sistema fotovoltaico (FV) e o armazenamento do próprio veículo elétrico, se ele 
possuir função de descarregamento, haverá um estudo do preço a ser cobrado na recarga de veículo 
elétrico e bicicletas, propondo um modelo onde o consumidor possa ser remunerado pelo descarregamento 
de seu veículo, caso traga benefício para a rede, implementar um projeto-piloto composto por 8 pontos de 
instalação da estação multifunção, composta por eletroposto comercial V2G, carregador wireless para 
bicicletas elétricas e conjunto de painéis fotovoltaicos, e por fim será estudado e caracterizado os impactos 
na rede elétrica com a implementação do projeto piloto que será realizado em 6 estados do Brasil, sob a 
visão de analisar o impacto da mobilidade elétrica avaliando o arcabouço comercial sob 3 diferentes 
aplicações de VEs entre eles: no transporte de pacientes entre pequenos municípios e a capital; no 
transporte público eficiente para pequenos municípios e em pontos turísticos de grandes cidades. 
Diferente dos outros projetos, onde a mobilidade elétrica tem foco na aplicação em grandes centros, é 
esperado com o desenvolvimento deste piloto a aquisição de 3 eletropostos, 2 VEs e 30 bicicletas para 2 
pequenos municípios. 
O projeto é de grande importância para o Brasil, por ser inovador e buscar soluções para um futuro mais 
sustentável. 


