


1. Contextualização do Evento 
As possíveis alternativas para construir um futuro energético sustentável  passarão 

pelo uso em larga escala de tecnologias energéticas menos agressivas 

ambientalmente tais como energia solar e eólica. O panorama energético mundial 

tem mudado drasticamente e podemos enumerar, entre outros, os seguintes 

acontecimentos e as suas implicações para o setor de renováveis: 
 

• A taxa acelerada de queda de preços de módulos FV  e sua inserção 

crescente no mercado; 

 

• A aceitação ampla da tecnologia de coletores solares planos para 

aquecimento de água, um mercado mundial e brasileiro totalmente 

consolidado e com altas taxas de crescimento; 

 

• O renascimento da tecnologia solar termoelétrica de grande porte  com 

capacidade instalada atual da ordem de GW e anunciadas de algumas 

dezenas de GW e finalmente  

 
• O uso crescente da arquitetura bioclimática 

 

Pelo que antecede o cenário da penetração das tecnologias solares no mercado 

mundial e brasileiro parece ser irreversível e sólida apesar da necessidade de 

possíveis ajustes de mercado às turbulências econômicas que possam vir a ocorrer. 
 

Nesse contexto o V CBENS será um instrumento e espaço privilegiado para 

discussões políticas e técnicas necessárias para preparar a inserção massiva dessas 

tecnologias no mercado nos próximos anos.  

 

2. Entidades Promotoras  

 

AssocIação Brasileira de Energia Solar 
Centro de Energias Renováveis da UFPE 

 

3. Público Alvo 

 

• Pesquisadores e alunos de PG  na área de Energia Solar, Engs. Mecânica e 

Elétrica,  Arquitetura Bioclimática, Meteorologia e Energia Eólica; 

• Profissionais graduados  em Física, Química,  Engenharia, Meteorologia e 

Arquitetura ; 

• Engenheiros e Técnicos de industrias interessados no tema da eficiência 

energética de processos industriais ; 

• Especialistas em Mecanismos de  Desenvolvimento Limpo ligados as 

Instituições  Públicas de Planejamento, Meio Ambiente, Minas e Energia ou  

Agentes de ONGs e 

•  Engenheiros e Técnicos  de empresas energéticas. 
 

4. Tópicos de Interesse 

 

1. Dados Meteorológicos 

2. Conversão Térmica da Energia Solar 

3. Conversão Fotovoltaica da Energia Solar 

4. Instrumentação Aplicada a Energias Renováveis 

5. Energia Solar e Ambiente Construído 

6. Energia Eólica 

7. Pequenas Centrais Hidrelétricas 

8. Biomassa 

9. Outros Componentes de Sistemas com Fontes Renováveis 

10. Políticas Públicas e Gestão de Sistemas com Fontes Renováveis de Energia 

11. Impactos Sociais, Econômicos e Ambientais das Energias Renováveis 

12. Educação e Capacitação 

   

      DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO-15NOV2013 
 

5. Relação dos possíveis mini-cursos 
 

• Energia Eólica 
• Geração solar Termoelétrica 
• Dimensionamento de Sistemas FV 
• Arquitetura Bioclimática 
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