
                                                                                                                

 

  

 

APRESENTAÇÃO 
 

Estudo do IPEA realizado em 2010 demonstra que as mudanças climáticas poderão provocar, nas próximas 

décadas, impactos "alarmantes" em algumas bacias hidrográficas brasileiras, especialmente no Nordeste. A 

redução dos estoques de água até 2100 seria mais moderada na Região Norte. Mas, nas demais, pode haver 

redução da capacidade de geração de energia hidrelétrica, de 29,3% a 31,5%. O uso de combustíveis 

renováveis no lugar dos derivados de petróleo evitaria emissões de 203 milhões a 923 milhões de toneladas de 

gás carbônico em 2035, segundo o estudo do IPEA. 

 

Por sua vez, no 3º relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês), 

divulgado em 2009, a ONU recomenda a empresas, governos e consumidores em geral prioridade para o papel 

da eficiência energética, ao invés da discussão de como produzir mais energia em todos os setores: industrial e 

de edificações (residenciais, comerciais e públicas). O debate é importante e oportuno. Afinal, em todos os 

setores é possível melhorar a eficiência no consumo de energia, reduzindo custos e o impacto ambiental, e/ou 

substituí-la por uma fonte renovável, mais econômica e menos poluente. 

 

O Governo lançou o Programa Nacional de Eficiência Energética (PNEf) e promete cumprir metas 

importantes em todos os segmentos. Diante do aumento da população mundial, empresas e gestores públicos 

em geral precisam se preparar para esta nova etapa da economia planetária, de forma a produzir mais com 

menos. 

 

Atitude por parte das empresas é fundamental neste reposicionamento estratégico em busca de novos 

processos e equipamentos que proporcionem o uso racional da energia nos setores industrial, comercial e de 

edificações, bem como a substituição da energia convencional por energia renovável, como a “solar”, 

melhorando a disponibilidade energética, reduzindo custos e aumentando ganhos. Novas experiências e 

tecnologias nesse sentido são sempre bem vindas e serão debatidas no 3º Seminário Nacional de Energias 

Renováveis e Eficiência Energética - Desafios e soluções para o Brasil produzir mais com menos - uma 

oportunidade impar para incentivar os consumidores em geral a adotarem novos métodos e tecnologias para 

reduzir seu consumo, substituir a energia convencional por outras fontes mais limpas e renováveis e garantir 

seu próprio crescimento e do País de forma mais sustentável e segura. 

 

As empresas de engenharia, tecnologia, fabricantes de materiais e equipamentos e prestadores de serviços 

interessados em patrocinar ou apresentar palestras técnicas sobre soluções e tecnologias para o setor de energia 

podem entrar em contato com a área comercial da Planeja & Informa Comunicação e Marketing, através do 

telefone (21) 2244-6211. 
 

REALIZAÇÃO 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Período: 22 e 23 de outubro  de 2013 
Duração: 2 dias – 08 horas/dia 
Local: Centro Empresarial Rio (Edifício Argentina) 
Auditório – 2º Andar 
Endereço: Praia de Botafogo, 228 – 2º andar – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ  
Quem deve participar? 
Empresas: Gestores, técnicos e executivos do setor de energia; concessionárias de energia; empresas de engenharia industrial, 
construção e serviço, siderurgia e mineração; empresas de consultoria, prevenção de risco e gestão de crises; empresas de 
projetos e desenvolvimento tecnológico; empresas de informática; empresas de logística, fornecedores de equipamentos, aço, 
tubos, materiais para engenharia elétrica, escritórios jurídicos, ONG’s, empresas e órgãos governamentais, governo federal, 
estadual e municipal, entidades de classe de engenharia, universidades e institutos de pesquisa.  
Áreas: Agências internacionais, setores de engenharia, Meio Ambiente, Economia, Administração, Qualidade, Industrial, Projetos, 
Assuntos Institucionais, Jurídica, Recursos Humanos e outras. 
Cargos: Empresários, Diretores, Gerentes, Supervisores, Coordenadores, Advogados, Técnicos, Consultores, Especialistas, 
Ambientalistas e outros profissionais envolvidos ou responsáveis por programas de segurança e afins. 
Total de Participantes: 200 pessoas 
 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS  

Tabela de Investimento 
03/06/2013 a 03/07/2013 — R$ 300,00 

04/07 a 30/09/2013 — R$ 350,00 
01/10 a 23/10/2013— R$ 400,00  

 
 

****  COMO SE INSCREVER?  **** 



                                                                                                                

 

  

 Solicite o formulário de inscrição pelo e-mail: inscricao.planeja@gmail.com ou ligue para o Atendimento ao Participante: 
(21) 2262-9401 / 2244-6211. 

 
Aproveite e garanta a sua participação! Vagas limitadas! 
 
Formas de pagamento: 
- Boleto bancário  
- Depósito bancário  
 
Observações gerais: 
- É obrigatório o envio do comprovante de pagamento para o email: inscricao.planeja@gmail.com 
- Para pagamento via empenho será cobrado o último valor da tabela 
- Regras para cancelamento de inscrição: 
* No caso de desistência o participante deverá cancelar a sua inscrição no prazo de 3 (três) dias úteis antes da realização do  
evento. O não cancelamento implicará no pagamento integral da taxa de inscrição. 
** A organização irá reter 30% do valor da inscrição referente a taxa administrativa em decorrência ao cancelamento. 
- A organização se reserva no direito de alterar a programação sem aviso prévio, de forma a garantir um conteúdo de qualidade e 
interesse ao público presente. 
 

PRINCIPAIS TEMAS  
 

22 de outubro 
 

08:30 CREDENCIAMENTO 

09:00 
11:00 

PAINEL DE ABERTURA 
“PNEf” 
 
Convidados: 
Altino Ventura Filho, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia* 
Amilcar Guerreiro, Diretor de Estudos Econômicos-Energéticos e Ambientais da Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) (CONFIRMADO) 
Fernando Pinto Dias Perrone, Chefe do Departamento de Projetos de Eficiência Energética da Eletrobras/PROCEL* 
Representante da FIRJAN 
Representante do SEBRAE 

11:00 
11:20 

INTERVALO 

11:20 
11:40 

ESTUDO DE CASO DA INDÚSTRIA 

11:40 
12:00 

ESTUDO DE CASO  
 
Convidado: (Empresa indicada do SEBRAE) 

12:00 
14:00 

INTERVALO PARA ALMOÇO 

14:00 
15:00 

ESTUDO DE CASO – ENERGIA EÓLICA 
 
Tutorial: Elbia Melo, Presidente Executiva da ABEEOLICA* 
 
Convidados: 

15:00 
16:00 

ESTUDO DE CASO – ENERGIA SOLAR 
 
Tutorial: Roberto Zellis, Presidente da ABENS* 
 
Convidados: 

16:00 
16:20 

INTERVALO 

16:20 
17:20 

ESTUDO DE CASO – BIOCOMBUSTÍVEIS 
 
TUTORIAL:  
Convidados: Alberto de Oliveira Fontes Júnior, Diretor de Biodiesel da Petrobras Biocombustível* 
Elizabeth Farina, Presidente da ÚNICA* 
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23 de outubro 
 

  

09:00 
10:00 

PALESTRA 
Geração descentralizada de energia 
Linhas de Crédito 
 
Convidados: 
Paulo Roberto Ribeiro Pinto, Presidente da Light* 
Rogério de Paula Tavares, Diretor Executivo de Infraestrutura e Saneamento da CAIXA* 

10:00 
11:30 

PAINEL 
Linhas de crédito para energias renováveis 
 
Convidados: 
Antonio Carlos Tovar, Chefe do Departamento de Fontes Alternativas do BNDES* 
Representante do Banco Mundial* 
Marco Aurélio Lenzi Castro, Especialista em Energia do BID* 

11:30 
12:00 

PALESTRA 
Infraestrutura de transmissão de energia – Como eliminar esse gargalo? 
 
Convidado: Marcos Costa, Presidente da Alstom* 

12:00 
14:00 

INTERVALO 

14:00 
14:30 

PALESTRA 
Perspectiva de investimento em linhas de transmissão 
 
Convidado: José Carlos de Miranda Farias, Diretor de Estudos de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE)* 

14:30 
15:30 

PALESTRA 
Panorama dos custos de geração de energia 
 
Convidado: Célio Bermann – USP* 
                     Eng. Gerson Sampaio – Diretor da TEKNERGIA*  

15:30 
16:00 

PALESTRA 
RAIO-X AMBIENTAL DA GERAÇÃO DE ENERGIA 
 
Convidado: Tasso Rezende Azevedo – Consultor de Sustentabilidade* 

 


