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A iniciativa de Masdar

• Orientada pela Visão Económica de Abu Dhabi 2030

• Missão para avançar da indústria de energia limpa em 
Abu Dhabi e no mundo

• Catalisador para a diversificação económica do emirado

• Abordagem holística com cinco unidades de negócios 
interligados e um braço de pesquisa que complementa 
o seu trabalho:
• Masdar Capital
• Masdar Clean Energy
• Masdar Special Projects
• Masdar City
• the Free Zone
• Masdar Institute (research arm)



A Cidade de Masdar



Fatores chave de sustentabilidade

• Planta solar fotovoltaica de 10MW
• Array de painéis solares sobre os edificios de 1MW
• Ruas maximizam a sombra durante todo o dia, 

capturando brisas refrescantes e reduzindo a 
necessidade de ar condicionado

• Conservação da água:
• aparelhos de alta eficiência
• chuveiros de baixo fluxo
• medidores de água inteligentes
• águas residuais tratadas, recicladas para irrigação de plantas

• Monitoramento em tempo real
• Irrigação de alta eficiência e paisagismo de baixa 

necessidade de água





Planta Solar 
de 10 MW

• 220,000 metros 
quadrados

• Conectada na 
rede



PRT
Private 
Rapid 
Transport



Ruas estreitas



Edifício sede 
da IRENA





Masdar Clean Energy

• Masdar disponibilizou mais de US $ 1,7 bilhões (US) para 
empreendimentos de energias renováveis para ajudar a 
atingir quase 1GW de energia limpa nos Emirados Árabes 
Unidos e além.

• Dentro dos Emirados Árabes Unidos, os projetos Masdar 
Clean Energy incluem:
• o projecto Shams 1 de energia solar de 100 MW com Abengoa Solar 

e Total que se estende por mais de 2,5 quilômetros quadrados no 
oeste de Abu Dhabi

• planta solar fotovoltaica de 10MW na cidade de Masdar
• roof-top de 1MW nos telhados da cidade de Masdar

• Internacionalmente, a Masdar Clean Energy tem investido 
em projectos de energias renováveis:
• Torresol Energy - uma joint-venture em Espanha com SENER que 

opera 120MW de usinas de CSP
• London Array – um parque eolico offshore de 650MW no estuário 

do Tamisa.



Torresol
Energy - 120 
MW de CSP



London Array – Parque eólico offshore de 
650 MW no estuário do Tamisa

Maior parquet eólico offshore do mundo 



Campus do Masdar Institute

• Com tecnologia limpa na sua essência

• Foi construído de forma a consumir:
• 75% menos de necessidade de arrefecimento do que um 

edifício convencional de tamanho similar
• 70% menos de água potável
• 95% menos de energia em água quente de uso doméstico
• 70% menos de electricidade

• Sempre que possível, foram tomados em consideração 
fatores sustentáveis, tais como:
• reciclabilidade
• Materiais de baixa emissão
• Preferencia especial dada a produtos locais com materiais 

sustentáveis



Campus do Masdar Institute

• As fachadas do edifício reduzem passivamente a 
transferência de calor e são altamente isoladas para 
manter o arrefecimento com ar-condicionado.

• Torre eólica do Masdar Institute sobe 45 metros 
acima do pódio, direcionando os ventos mais frios 
de nível superior para as ruas e praças ao ar livre na 
sua base.

• O campus universitário é conceituada em torno de 
uma hierarquia de ruas e praças que formam o 
pano de fundo para um ambiente de integração, 
comunicação e cooperação - um lugar que é activo 
dia e noite.



Torre de Vento



Torre de 
Vento



Masdar Institute
O braço de investigação



Áreas chave



Desafios chave



Industry

Government Academy





Politicas e 
tecnologias 
sustentáveis
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Engineering
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Management

Mestrados



Doutorado em Engenharia
Interdisciplinar
• Projetado para permitir aos alunos a flexibilidade 

necessária para responder a esses problemas 
complexos cruzando as fronteiras de mais de um 
programa academico tecnico e/ou científico



A cidade de Masdar
como um laboratório 
vivo



Tinta refletora pode cortar a 
temperatura dos telhados em 20%



Solar Beam Down Power Plant
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