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COMPETÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA CERTI CERTI – Uma organização privada, 
 

Desde 1984, atua na pesquisa 
aplicada, no desenvolvimento de 
produtos e processos inovadores, 
empreendedorismo e serviços 
tecnológicos, com reconhecimento 
nacional e internacional.

Planejamento, controle 
e garantia da qualidade

Instrumentação e testes

Metrologia e avaliação 
da conformidade

Gestão da inovação

Análise estratégica de 
negócio

Sistemas inteligentes

Convergência digital

Mecatrônica

Sistemas embarcados

Manufatura avançada

Processos produtivos

Energia sustentável

Economia verde

Empreendedorismo inovador

Incubação de empresas

Inovação coorporativa

Eficiência energética em 
edificações



CENTRO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL - CES 

COMPETÊNCIAS DO CES

CERTI - Sede
Campus da UFSC, Setor C
Bairro Trindade 88040-970 Florianópolis - SC

www.certi.org.br

APLICAÇÕES 

Desenvolvimento e implantação de 
microrredes para aplicação na indústria 
e em redes de distribuição 

Gerenciamento energético e automação 
em condomínios residenciais e áreas 
comerciais

Modelagem econômica e 
comercial de projetos de 
geração distribuída e 
redes inteligentes 

Análise e implementação de soluções 
para melhoria de eficiência energética 
e qualidade de energia

Projeto e implantação de sistemas de energia 
renovável baseados em geração fotovoltaica 
e a partir do biogás

 

Instalações 
Críticas

Confiabilidade de 
energia (no local e ilhado)

Armazenamento 
no local

Geração
renovável

Resposta a demanda
Interação com o mercado

Residencial

Industrial

Veículos 
elétricos

Gestão da 
demanda

O CES atua no desenvolvimento de soluções e 
serviços para as áreas de geração, distribuição e 
consumo de energia, tendo como principais 
clientes concessionárias de energia elétrica via 
P&D ANEEL, fabricantes e fornecedores do setor 
elétrico e entidades governamentais em projetos 
de energia renovável e redes inteligentes.

Geração distribuída e microrredes
Projetos de energia renovável
Eficiência e qualidade de energia
Gerenciamento energético
Modelos de negócios no setor de energia

Telefone: +55 (48) 3239 2747
Fax: +55 (48) 3239 2009
E-mail: energiasustentavel@certi.org.br
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