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Introdução
Com o aumento dos preços da energia e a escassez dos recursos
de combustíveis fósseis, tanto a prosperidade económica como
a competividade dependem cada vez mais da nossa habilidade
de utilizar novas fontes de energia e de empregar soluções
energéticas eficientes. Isto é aplicável a todos os países do
mundo. A utilização de soluções de energia inovadoras proporciona um enorme potencial para a conservação da energia em
todas as áreas.
A promoção das energias renováveis e de eficiência energética
na Alemanha levou ao estabelecimento de uma indústria que
oferece algumas das tecnologias líderes no mundo. Esta indústria engloba vários milhares de pequenas e médias empresas
especializadas no desenvolvimento, design e na produção de
tecnologias de energias renováveis, em soluções energéticas
eficientes, em redes de energia e de armazenamento. Isto constitui a base para as soluções energéticas inteligentes.

energy solutions –
made in Germany
A transferência da perícia no campo da energia, a promoção
do comércio externo e a facilitação do desenvolvimento
da cooperação internacional fazem parte da “German Energy
Solutions Initiative”, a qual é coordenada e financiada pelo
Ministério Federal da Economia e Tecnologia. Esta iniciativa
proporciona oportunidades de criação de redes e de negócios
na Alemanha e no estrangeiro, apresentando projectos de
referência e facilitando a criação de capacidades.
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Introduction
With energy prices on the rise and fossil fuel resources
becoming scarce, both economic prosperity and competitiveness increasingly depend on our ability to use new
energy sources and energy efficiency solutions. This applies
to all countries worldwide. The use of innovative energy
solutions offers enormous potential for energy conservation
in all fields.
The promotion of renewable energies and energy efficiency
in Germany has resulted in the establishment of an industry
which offers some of the world’s leading technologies.
This industry encompasses several thousand small and
medium-sized enterprises specialised in the development,
design and production of renewable energy technologies,
energy efficiency solutions, grids and storage. This is the
basis for smart energy solutions.

energy solutions –
made in Germany
The transfer of energy expertise, the promotion of foreign
trade and the facilitation of international development
cooperation are part of the German Energy Solutions Initiative,
which is coordinated and financed by the German Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy. The initiative offers
networking and business opportunities in Germany and abroad,
it showcases reference projects and facilitates capacity building.
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Encontre parceiros
alemães online
A iniciativa estabeleceu uma base de dados online para ajudar
a encontrar o parceiro certo da Alemanha para o seu projeto.
Empresas selecionadas apresentam os seus produtos, serviços
e projetos de referência. Todas estas empresas disponibilizam
tecnologias de energia inovadoras, produtos e serviços por
exemplo, para o uso de energias renováveis e para o melhoramento da eficiência energética. Ao usar a nossa base de dados,
você pode efetuar pesquisas direcionadas para os fornecedores
alemães numa gama de aplicações e encontrar, deste modo,
um parceiro de negócios adequado, um formecedor ou um
prestador de serviços. Para além do perfil da empresa, a base
de dados também disponibiliza detalhes sobre projetos de
referência que são executados pelos fornecedores listados.
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Find German
Partners online
The initiative has established an online database to help
you find the right partner from Germany for your project.
Selected companies present their products, services and
reference projects. All of these companies offer innovative
energy technologies, products and services, e.g. for using
renewable energies and improving energy efficiency.
Using our database, you can perform targeted searches
for German vendors in a range of technologies and fields
of application and thus find a suitable business partner,
supplier or service provider. In addition to a company profile,
the database also provides details of reference projects
carried out by the listed vendors.

More information on our website:
www.german-energy-solutions.de/en
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Expositores / Exhibitors
AE Solar
Messerschmittring 54
86343 Königsbrunn
Germany
+49 8231 9782680

Booth number: B3.36

info@ae-solar.com
www.ae-solar.com

AE Solar, The German TIER 1 manufacturer has proven itself
to be a dynamic and progressive enterprise since its inception
in 2003. The company operates in more than 95 countries.
The R&D team simultaneously tries to provide innovative
products and solutions in the Solar industry. The product power
range is up to 670W and the efficiency range is up to 22,2%.

A fabricante alemã Tier1 AE Solar, provou ser uma empresa
dinâmica e progressiva desde a sua criação em 2003. A empresa
opera em mais de 95 países. A equipe de P&D, busca fornecer
simultaneamente produtos e soluções inovadoras na indústria
Solar. A faixa de potência do produto é de até 670W com uma
faixa de eficiência de até 22,2%.
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EEPro GmbH
Paul-Dessau-Str. 1
22761 Hamburg
Germany
+49 40 35015000

Booth number: B3.30-4

info@eepro.energy
www.eepro.energy

Since 2007, EEPro has been operating as an international
project developer, general contractor, service provider and
self-operator in the field of large photovoltaic systems. We can
now look back on many years of experience and successful
projects in numerous countries around the world.

Desde 2007, a EEPro atua como desenvolvedora de projetos
internacionais, empreiteira geral, prestadora de serviços e
auto-operadora na área de grandes plantas fotovoltaicos.
Agora podemos olhar para trás em muitos anos de experiência
e projetos de sucesso em vários países ao redor do mundo.
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Janitze electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau
Germany
+49 6441 9642-0

Booth number: B3.30-1

info@janitza.de
www.janitza.de

Janitza is a global, family-owned manufacturer of energy
efficiency systems, including digital measurement equipment,
universal-measurement devices and power factor controllers
made in Germany. Janitza’s solutions help customers increase
efficiency and measure, analyze and optimize the quality of
their energy flows. Visit: www.janitza.com

Janitza é uma fabricante familiar e global de sistemas de
eficiência e gestão de energia, incluindo equipamentos digitais
de medição, dispositivos de medição universais e controladores
de fator de potência fabricados na Alemanha. As soluções
Janitza ajudam seus clientes a aumentar eficiência e medir,
analisar e otimizar a qualidade do fluxo de energia. Acesse
www.janitza.com
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Solarize Treinamentos
Profissionais Ltda
Rua Paschoal Carlos Magno, 57
20240-290 Rio de Janeiro
Brazil
+55 21 21480973

Booth number: B3.30-3

contato@solarize.com.br
www.solarize.com.br

Solarize has become reference in professional training for
beginners and experts since 2012, focused on market practice
and taught by specialists in the respective area. For the PV
planning software PV*SOL, we are the official training and
support partner. It has become one of the most used in Brazil,
due to is completeness and facility of use.

Solarize Treinamentos se tornou referência na capacitação
profissional desde 2012. Os cursos para iniciantes e para
especialistas são orientados na melhor prática do mercado.
Para o software fotovoltaico PV*SOL, o mais completo e fácil
de usar, somos parceiro oficial de treinamento e suporte. Visite
nosso stand para receber uma apresentação!
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TESVOLT GmbH
Am Heideberg 31
06886 Lutherstadt Wittenberg
Germany
+49 3491 8797224

Booth number: B3.30-2

robert.boettcher@tesvolt.com
www.tesvolt.com

TESVOLT specialises in battery storage systems for commerce
and industry. The innovative company produces intelligent
lithium storage systems with power ratings from 30 kilowatt
hours through to many megawatt hours. TESVOLT has already
implemented more than 3,000 storage system projects worldwide and employs more than 150 people.

A TESVOLT é especializada em sistemas de armazenamento
de baterias para comércio e indústria. A empresa inovadora
produz sistemas inteligentes de armazenamento de lítio com
potências desde 30 kilowatts/hora até muitos megawatts/
hora. A TESVOLT já implementou mais de 3.000 projetos de
sistemas de armazenamento em todo o mundo e emprega
mais de 150 pessoas.
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Valentin Software /
Solarize Treinamentos
Profissionais Ltda.
R. Paschoal Carlos Magno, 57
20240-290 Rio de Janeiro, Brazil
+55 21 21480973

Booth number: B3.30-3

contato@solarize.com.br
www.solarize.com.br

Valentin Software is supported in Brazil by Solarize Treinamentos Profissionais. We develop design/simulation software
for PV systems (PV*SOL), translated and adapted to Brazil.
Users in over 100 countries include engineers, system designers
and installers. Free trials, webinars and tutorials are available,
and Solarize offers professional training courses.

Valentin Software desenvolve software para projeto e
simulação de sistemas fotovoltaicos (PV*SOL), traduzido para
português e adaptado ao Brasil. Usuários são engenheiros,
projetistas e instaladores em mais que 100 países. Versões teste
e tutoriais são disponíveis grátis. O parceiro brasileiro Solarize
oferece capacitação professional.
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Energia Solar
A energia solar, os raios solares e o calor solar têm sido aproveitados pelos seres humanos desde a Antiguidade, os quais
utilizavam uma variedade de tecnologias que foram evoluindo
ao longo dos tempos.
As tecnologias de energia solar incluem aquecimento solar,
climatização solar, energia solar fotovoltaica, eletricidade
heliotérmica e arquitetura solar, as quais podem contribuir
significativamente para a resolução dos problemas mais
urgentes, com os quais o mundo se depara hoje em dia.
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Solar Energy
Solar energy, radiant light and heat from the sun, has
been harnessed by humans since ancient times using
a range of ever-evolving technologies.
Solar energy technologies include solar heating, solar
cooling, solar photovoltaics, solar thermal electricity
and solar architecture, which can make considerable
contributions to solving some of the most urgent
problems the world now faces.
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Bioenergia
A bioenergia é uma energia renovável, com base em materiais
derivados de fontes biológicas. A biomassa é qualquer material orgânico que armazenou luz solar em forma de energia
química. A utilização de biomassa sólida para gerar energia
tem a maior tradição global e é ainda a mais usada de todas as
tecnologias de energias renováveis. A biomassa sólida inclui
todos os materiais vegetais secos ou desidratados tais como,
vegetais de consumo e partes de plantas. Ao queimar ou gaseificar a biomassa sólida, não só se pode gerar calor mas também
eletricidade por meio de uma central de produção combinada
de calor e de eletricidade (CHP). O biogás, produzido através da
fermentação da biomassa, é utilizado a nível mundial para proporcionar energia de várias maneiras : por meio da combustão
combinada de calor e de eletricidade para a geração de energia
que utiliza o calor residual, como alimentação a biometano
para a rede de gás natural após o processamento apropriado do
biogás, como combustível para veículos a gás natural veicular
(GNV) ou até diretamente para culinária.
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Bioenergy
Bioenergy is renewable energy made available from materials
derived from biological sources. Biomass is any organic material which has stored sunlight in the form of chemical energy.
The use of solid biomass to generate energy has the longest
global tradition and is still the most commonly used of all
renewable energy technologies. Solid biomass includes all dry
or dried plant material, such as bulk plant materials and plant
parts. By burning or by gasifying solid biomass not only heat
can be generated but also electricity in combined heat and
power plants (CHP). Biogas, produced by the fermentation
of biomass, is utilised worldwide to supply energy in various
ways: by burning it in combined heat and power plants for
power generation using waste heat, as biomethane fed into
the natural gas grid after appropriate processing of the biogas,
as fuel for natural gas vehicles or directly for cooking.

20

Energia Eólica
A energia eólica constitui uma alternativa aos combustíveis
fósseis; esta energia é uma energia abundante, renovável, bem
distribuída, limpa e não produz emissões de gás com efeitos de
estufa durante a sua operação.
A energia eólica é a conversão da potência do vento numa
forma de energia útil como, por exemplo, através da utilização
de aerogeradores para se gerar eletricidade, moinhos de vento
para gerar energia mecânica e bombas eólicas para o bombeamento da água de drenagem.
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Wind Energy
Wind power, as an alternative to fossil fuels, is plentiful,
renewable, widely distributed, clean and produces no
greenhouse gas emissions during operation.
Wind power is the conversion of wind energy into
a useful form of energy, such as using wind turbines
to make electrical power, windmills for mechanical
power, wind pumps for water pumping of drainage.
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Energia Geotérmica
A energia geotérmica é a energia térmica gerada e armazenada
na Terra. A energia térmica é a energia que determina a temperatura da matéria.
A energia geotérmica da crosta terrestre foi originada pela
formação inicial do planeta (20%) e pela desintegração radioativa dos minerais (80%).
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Geothermal Energy
Geothermal energy is thermal energy generated and stored
in the Earth. Thermal energy is the energy that determines
the temperature of matter.
The Geothermal energy of the Earthʼs crust originates from
the original formation of the planet (20%) and from radioactive decay of minerals (80%).
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Energia Hidráulica
A energia hidráulica é uma maneira economicamente
eficiente de assegurar as necessidades básicas de energia.
Dependendo do tipo de central hidrelétrica, a energia
hidráulica poupa ou proporciona energia, desempenhando
um grande papel na estabilidade da rede.
Pode-se encontrar diferentes tipos de centrais elétricas:
centrais hidrelétricas, centrais de armazenamento de energia,
centrais de energia das ondas e centrais de energia das marés.
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Hydropower
Hydropower is a cost-efficient way to secure basic
electricity needs. Depending on the type of power
plant, hydropower saves or provides energy and plays
a considerable role for grid stability.
Different types of power plants can be found;
hydroelectric power plants, storage power plants,
wave power plants and tidal power plants.
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Produção de Energia
Os maiores potenciais de eficiência energética residem numa
produção de energia descentralizada nas proximidades do
consumidor. Mediante uma tecnologia de produção de energia
moderna, como por exemplo, a utilização de centrais de
cogeração (CHP) eficientes, combinadas com instalações para
a utilização de fontes de energias renováveis, pode-se poupar
significativamente energia. A utilização de energias renováveis
diminui a dependência dos combustíveis fósseis e contribui
para um fornecimento seguro de energia.
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Power generation
The greatest efficiency potentials lie in decentralised
power close to the consumer; state-of-the-art power plant
technology such as efficient CHP plants in combination with
renewable energy utilisation facilities can bring about major
cuts in energy usage, as renewable energy reduces reliance on
fossil fuels while helping to secure a sustainable energy supply.
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Transporte e Distribuição
de Energia
Pode-se obter uma poupança significativa de energia por meio
do transporte e da distribuição inteligentes e do armazenamento de energia, tanto em forma de eletricidade, como em
forma de calor. No setor da eletricidade, estão em foco, por
exemplo, tecnologias de infraestruturas de rede modernas, as
quais visam à redução de perdas no transporte da energia e à
criação de capacidades para a integração das energias renováveis. Para uma distribuição eficiente da energia, a tecnologia
de gestão de rede e a gestão do fluxo de energia entre o produtor
e o consumidor constituem o centro das avaliações (redes
inteligentes de energia elétrica, as chamadas smart grids). No
setor do calor, as atenções estão centradas sobretudo nos conceitos de distribuição eficiente de energia como, por exemplo,
no aquecimento urbano eficiente e nas tecnologias modernas
de armazenagem.
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Energy transmission
and distribution
Intelligent energy storage, transmission and distribution
– both electricity and heat – lead to substantial savings. The
power supply industry has been seeing increasing focus on
technologies for modern grid systems towards reducing
transmission losses while creating the capacity required for
adopting renewable energy sources, and specifically what is
referred to as the “smart grid” to ensure efficiently controlled
power transmission and distribution between producers and
consumers, while the heating sector has been concentrating
on especially efficient distribution concepts such as efficient
district heating and modern storage technologies.
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Aplicações no Setor
da Construção
O potencial de poupança de energia no setor da construção
é enorme. Através da utilização de materiais de construção
eficientes, de uma técnica de construção e de transporte modernas, assim como de tecnologias eficientes no equipamento de
edifícios, pode-se diminuir consideravelmente o consumo de
energia. O maior potencial de poupança de energia encontrase
nas áreas de aquecimento, de climatização e no fornecimento
de água quente como, por exemplo, através da utilização de
caldeiras de condensação em combinação com sistemas solares
térmicos ou de pequenas centrais de cogeração para a produção
combinada de calor e de eletricidade. Através de uma tecnologia de controlo apoiada por TI (Tecnologias de Informação),
como por exemplo, por meio de reguladores de temperatura
inteligentes ou através de uma regulação da iluminação, pode-se
poupar ainda mais energia.
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Building applications
The potential for saving energy is enormous in the building
sector; efficient building materials, modern construction and
transport technology, and efficient building equipment can
bring about substantial reductions in power consumption.
Heating, cooling and hot-water supply systems such as condensing boilers in combination with solar thermal systems
and small CHP units for power and heat co-generation provide
the most promising avenues in saving energy, and stateof-the-art computer-automated control technologies such
as intelligent interior temperature regulation and lighting
control further enhance the energy-saving effect.
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Produção Industrial
Para melhorar a eficiência energética de um processo de
produção em vários setores industriais, são empregados
sistemas de gestão de energia modernos. Em foco, encontram-se os setores industriais com uma maior utilização de
energia como p.ex., o setor de produção de bens alimentares,
a indústria química, a indústria de papel e de pasta de papel,
a indústria da borracha e o artesanato, a indústria metalúrgica
e a indústria automobilística.
Os maiores potenciais para a eficiência energética residem
sobretudo na utilização de tecnologias industriais convencionais.
A estas pertencem, por exemplo, a técnica do aquecimento
e resfriamento, a propulsão e os motores, as bombas e o ar
comprimido, os processos de calor e de resfriamento, inclusive
a recuperação do calor e do frio, assim como a automatização
de processos.
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Industrial production
A wide variety of industries – especially energy-intensive
manufacturing and processing industries such as foods,
textiles, chemicals, paper and pulp, rubber and plastics,
metalworking and automotive – have introduced modern
energy management systems to increase energy efficiency
in production.
Common industrial technologies such as cooling and refrigeration, drives and motors, pumps and compressed air, process
heating and cooling including heat and cold recovery, and
process automation provide the greatest potential for increasing energy efficiency.
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Infraestruturas Públicas
e Transportes
Trata-se aqui de tecnologias para o aumento da eficiência
energética na área dos transportes de pessoas e de mercadorias,
para a gestão do trânsito nos serviços públicos, em especial nas
regiões metropolitanas e áreas urbanas. Entre estas tecnologias,
contam-se modos de transporte energeticamente eficientes,
sistemas de gestão de trânsito inteligentes e soluções logísticas
eficientes, assim como sistemas de iluminação pública.
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Public services
Potential for energy savings in public services encompass
goods and passenger transport as well as traffic regulation in
public services, especially in metropolitan and urban areas,
with technologies such as energy-efficient transportation
methods, intelligent traffic management systems and efficient
logistics solutions as well as public lighting.
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