
                                                                                                                

 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O último verão mostrou de forma clara o quanto o País precisa rever sua dependência do setor hidrelétrico. 
Segundo previsões do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, o Brasil será palco de mais 
eventos extremos nas próximas décadas. A estiagem no Sul que esvaziou os reservatórios e pôs a palavra 
“racionamento” na agenda do governo tende a se repetir com frequência, afirma o Diretor do Programa de Mudanças 
Climáticas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Osvaldo Stella. 
 
           Segundo estudo recente do IPEA, 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%, tornando o uso de combustíveis renováveis mais do que necessário 
- sobretudo imprescindível. 
             

Por outro lado, o Brasil tem condições favoráveis para a exploração de energias renováveis, como a solar e 
eólica, que segundo consultores e especialistas devem “estourar” nas próximas décadas. Com o uso dessas fontes em 
vez de derivados de petróleo, segundo o IPEA, evitaríamos emissões de 203 milhões a 923 milhões de toneladas de 
gás carbônico em 2035, afirma o estudo do IPEA. 

 
Segundo estudo da CNI, empresas que investem em projetos de eficiência energética podem economizar 

recursos, ganhar competitividade e amenizar a pressão sobre o aumento da oferta de energia. Postergar parte do 
investimento no aumento da oferta de energia permite ao governo e ao empresário liberarem recursos para outras 
prioridades, sem perda de qualidade, segurança no abastecimento e com ganhos sociais e ambientais. 

 
No dia 20 agosto de 2014, será realizado no Centro Empresarial Rio, Botafogo, RJ, o 3º Seminário Nacional 

de Energia Renováveis e Eficiência Energética – “Os desafios e soluções para o Brasil produzir mais com 
menos". 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. 
 

Para isso, no entanto, é preciso atitude, reposicionando sua estratégia 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 empresas e 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. 

 

 
REALIZAÇÃO 

 

                                                          



                                                                                                                

 
 

     

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Período: 20 de agosto  de 2014 
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, 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 afins. 
Total de Participantes: 200 pessoas 
 
 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS: 

 

Tabela de Investimento 
PERÍODO VALORES 

        01/05 a 20/08 R$ 315,00 
           EMPENHO R$ 420,00 

                                                             

DESCONTO DE 50% PARA ESTUDANTES 
 

                       
****  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 R$ 420,00 
- 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. 
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PRINCIPAIS TEMAS  
 

20 de agosto                                                           *palestrantes e empresas em processo de confirmação 
08:30 CREDENCIAMENTO 
09:00 
09:40 

PAINEL DE ABERTURA 
“PNEF” 
Convidado: 
Altino Ventura Filho, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e 
Energia* 

09:40 
10:10 

PALESTRA: 
O Papel do PROCEL nas Metas do PNEF – “A Energia como fator de competitividade nas Empresas” 
Convidado: 
Fernando Pinto Dias Perrone, Chefe do Departamento de Projetos de Eficiência Energética da Eletrobras/PROCEL* 

10:10 
10:40 

PALESTRA: “Etiquetagem de Edifícios para Aumentar a Eficiência Energética” 

Convidado: 
Roberto Lamberts, Coordenador da Comissão Técnica de Energia do Conselho Brasileiro de Construção 
Sustentável (CBCS)* 

10:40 
11:10 

PALESTRA 
“ISO 50001 SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA” 
Convidado: 
Alvaro Braga Alves Pinto, Assessoria Corporativa e de Novos Negócios em Eficiência Energética - PFE da Eletrobras 
(CONFIRMADO) 

11:10 
11:40 

PALESTRA 
“Gestão Eficiente de Energia no Transporte Ferroviário” 
Convidado:  
João Gouveia Ferrão, Diretor de Operações da Supervia  

11:40 
12:10 

PALESTRA 
“Energia para o Desenvolvimento Sustentável no Setor Empresarial” 
Convidado: 

Raquel Souza – Assessora Técnica do CEBDS (CONFIRMADA)  

12:10 
12:40 

PALESTRA  
Empresas de Tecnologias, Equipamentos e Soluções 

12:40 
14:00 

INTERVALO PARA ALMOÇO 
 

14:00 
14:30 

PALESTRA:  
Empresas de Tecnologias, Equipamentos e Soluções 

14:30 
15:00 

PALESTRA:  
“O desenvolvimento de construções de alta qualidade ambiental” 
Convidado: 
André Uchino, Arquiteto Projetista, gerenciador e auditor do Processo AQUA (CONFIRMADO) 

15:00 
15:30 

PALESTRA: GERAÇÃO DESCENTRALIZADA DE ENERGIA 
“Minigeração distribuída uma realidade nos lares brasileiros” 
Isabelle de Loys, Arquiteta e Pesquisadora do IVIG – Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais 
(CONFIRMADA) 

15:30 
16:00 

PALESTRA: 
Empresas de Tecnologias, Equipamentos e Soluções 

16:00 
16:30 

PALESTRA: 
Rio Capital da Energia 
Convidado: Maria Paula Martins, Coordenadora do Programa Rio Capital da Energia, Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (CONFIRMADA) 

16:30 
17:00 

PALESTRA: 
Empresas de Tecnologias, Equipamentos e Soluções 

17:00 
17:30 

PAINEL – HIDROGÊNIO A ENERGIA DO FUTURO 
Convidado: 
“Otimização das Plantas de Geração Hidrelétrica para a Produção de Hidrogênio” 
Engenheiro Marcelo Miguel, Coordenador brasileiro da Comissão Interna de Conservação de Energia (Cice) 
ITAIPU* 



                                                                                                                

 
 

APOIO INSTITUCIONAL 
 

                     
 
 
 


