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TÉCNICO EM ENERGIAS ALTERNATIVAS 

O CURSO 

Tem  como objetivo iniciar um novo processo de geração de energia. Mostrar-se-á e 

ilustrará de forma global a produção de eletricidade principalmente a partir de estas 

alternativas energéticas, assim como a sua estrutura e incidência no sector energético. Da 

mesma forma, se brindará os conceptos gerais sobre a regulação energética para este tipo 

de energias e as metodologias que hajam apresentado para a utilização da sua utilização. 

O curso está orientado para a elaboração do pensamento lógico dos participantes para o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas com a avaliação e geração de idéias. A 

finalidade do curso, é de que o participante participe, calcule e avalie os resultados das 

idéias na solução de problemas sobre a provisão e consumo da energia em geral e das 

energias alternativas em particular. 

As capacidades dos participantes um desenvolver a través do curso são: 

• O raciocínio, estabelecendo relações entre conceitos sobre energia renovável e 

fazer deduções lógicas. 

• As funções executivas, isto é, planejar e organizar conceitos e idéias sobre 

desenvolvimento e projetos com energias alternativas. 

•  Conhecimentos básicos sobre os aspectos técnicos, econômicos e regulatórios das 

energias renováveis. 

 

OBJETIVO  DO CURSO 

O objetivo geral do módulo é permitir que os formandos adquiram conhecimentos sobre as 

diferentes possibilidades de utilização de energias alternativas, tais como a energia solar, 

eólica, geotérmica, derivada do mar e da biomassa. 

Ele também tentará transmitir os princípios físicos nos quais as tecnologias para o uso de 

recursos renováveis são baseadas. Os processos de fabricação do equipamento. Os 

procedimentos de cálculo para determinar o tamanho do equipamento para atender 

demandas específicas, bem como questões práticas sobre projetos de instalação, 

montagem, conexão e manutenção do referido equipamento. 

Na geração de água quente, são desenvolvidos conceitos de produção com energia solar e 

sua aplicação para o uso sanitário, aquecimento de piscinas e aquecimento de ambientes. 

Na geração de eletricidade, o aluno aprenderá a calcular a quantidade de painéis 

necessários para satisfazer um determinado consumo e obterá uma visão geral das 

tecnologias mais recentes aplicadas no mundo. 

No caso específico de estagiários que já trabalham profissionalmente em áreas 

relacionadas a instalações de fornecimento de energia elétrica, água quente, piscina e 

aquecimento de ambientes, o módulo fornecerá o conhecimento necessário para planejar, 

executar, iniciar e manter as instalações. 
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PROGRAMA 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Capitulo I: Introdução e situação atual 

Capitulo II: Fundamentos físicos de La transformação fotovoltaica 

Capitulo III: Componentes de uma instalação fotovoltaica 

Capitulo IV: Instalações isoladas e sistemas conectados à rede elétrica 

Capitulo V: Desenho e manutenção de uma instalação fotovoltaica 

Capitulo IV: Casos práticos 
 

ENERGIA SOLAR TERMICA  

Capítulo I: Conceitos básicos sobre a radiação solar 

Capitulo II: Conceitos elementares de astronomia e posição solar 

Capitulo III: A arquitetura bioclimática 

Capitulo IV: Equipes empregadas na produção de água quente sanitária 

Capitulo V: Desenho de uma instalação de água quente sanitária 

Capitulo VI: Execução e manutenção de uma instalação de ACS 

Capitulo VII: Caso prático de dimensionamento de uma instalação de ACS 

Capitulo VIII: Aplicações de calefação em prédios 
 

ENERGÍA EÓLICA 

Capitulo I: Introdução 

Capítulo II: Geradores Aerodinâmicos 

Capitulo III: Instalações eólicas e manutenção 

Capitulo IV: Estudo técnico e econômico de uma instalação eólica 

Capitulo V: Impacto ambiental  

Capitulo VI: Casos práticos 
 

BIOMASA 

Capitulo I: Introdução e situação atual 

Capitulo II: Tipos de biomassa 

Capitulo III: Biomassa residual 

Capitulo IV: Cultivos energéticos 

Capitulo V: Biocombustíveis  

Capitulo VI: Processos de transformação da biomassa em energia  

Capitulo VII: Aplicações e experiências 

Capítulo VIII: Impacto ambiental 
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Docentes:  

 Roberto MARMAI 

Licenciado em Ciencias Ambientais 

 Norberto Gaspar FORLIN 

Engenheiro em Eletronica  

 

▪ Quantidade de Horas: 288 

▪ Duração do Curso: 9 meses 

▪ Modalidade: Presencial 

▪ Cerificação: Fundação Saavedra Lamas 

 

Data de inicio prevista: Marzo 2019 
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