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Ceará passa a dispensar licença para minigeração de energia solar, em 04/03/16 

Fonte : http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/03/ceara-passa-dispensar-

licenca-para-minigeracao-de-energia-solar.html 



Brasília prepara programa de incentivo a energia solar, em 21/03/16 

Fonte : http://unienergia.net/noticia-detalhes/2924 



Brasília prepara programa de incentivo a energia solar, em 21/03/16 

Fonte : http://unienergia.net/noticia-detalhes/2924 



Migração para mercado livre atinge recorde, em 21/03/16 

Fonte : http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/03/1751813-

migracao-para-mercado-livre-atinge-recorde.shtml 

PODEM BENEFICIAR AS 

ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

OS CONSUMIDORES 

LIVRES ESPECIAIS (entre 

500 kW e 3 MW), somente 

podem comprar energias de 

fontes renováveis 



Palestra Gestão de Energia e redução de custos, em 23/03/16 

Fonte : http://tribunadoceara.uol.com.br/blogs/investe-

ce/2016/03/24/indiembalagens-promove-discussao-

sobre-gestao-de-energia-e-reducao-de-custos/ 



Lançamento Rotas Estratégicas da FIEC, em 29/03/16 

Fonte : http://www1.sfiec.org.br/sites/sistema-fiec/94497/fiecnoticias/fiec-apresenta-

resultados-dos-setores-eletrometalmecanico-e-energia-do-projeto-rotas-estrategicas 



Eólica bate novos recordes em 2015, em 31/03/16 

Fonte : http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Operacao_e_Manutencao.asp?id=111132 

Eólica bate novo recorde de geração e de potência instalada em 2015 
 
Fator de capacidade em agosto ficou em 52% e pico de geração 
instantânea ocorreu em 2 de novembro com 10% de toda energia 
injetada no SIN 
 

Mauricio Godoi, da Agência CanalEnergia, de São Paulo, Operação e Manutenção  

31/03/2016 

 
 
O avanço da energia eólica continua a plena carga e com novos 
recordes de geração registrados em 2015.  
 
Somente no ano passado o crescimento foi de 74,8% ante o 
reportado em 2014. Foram produzidos 21,37 TWh ante os 12,22 
TWh do período anterior. A geração média do ano passado foi 
de 2.433,56 MW médios e o recorde foi alcançado em agosto, 
com 3.382,03 MW médios.  
 
Os dados são da Associação Brasileira de Energia Eólica e farão parte 
do boletim anual que a entidade divulga. 



Segundo a avaliação da ABEEólica, em termos de 
representatividade e abastecimento, esse montante 
equivale a 4% na média de toda a geração injetada no 
SIN. Sendo que o recorde mensal elevou essa participação a 6% 
e, em termos de geração instantânea, 10% do total, registrados 
em 2 de novembro com 4.957 MW.  

Somente no Nordeste em 2 de novembro a eólica 
representou 45% da carga desse subsistema.  

Já em 13 de novembro, apenas no Sul a geração alcançou 1.340 
MW, o equivalente a 14,3% da carga da região.  

Os quatro estados com maior geração no período de 2015 
foram Rio Grande do Norte com 7,18 TWh, Ceará com 4,62 
TWh, Bahia com 4,01 TWh e Rio Grande do Sul com 3,33 
TWh. 

Fonte : http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Operacao_e_Manutencao.asp?id=111132 

Eólica bate novos recordes em 2015, em 31/03/16 



A entidade reporta que no ano passado o Brasil ganhou 111 
parques de geração eólicos Esses empreendimentos somaram 
2.753,79 MW de potência ao parque de geração nacional.  

No total, o país terminou 2015 com 349 usinas no total, 
representando 8.725,88 MW de potência eólica instalada, 
um crescimento de 46% em relação a dezembro de 2014. 

O fator de capacidade atingiu valor médio 38,1% em 2015. 
Dessa forma, manteve a média de 2014.  
 
De acordo com o documento da entidade, ao se considerar 
somente os parques eólicos participantes dos leilões, o 
fator de capacidade médio foi de 39,9% em 2015, tendo 
atingindo pico de 55% em agosto.  
 

Fonte : http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Operacao_e_Manutencao.asp?id=111132 

Eólica bate novos recordes em 2015, em 31/03/16 



Já em termos de picos de geração instantânea, o fator de 
capacidade atingiu patamares de 85% e de 83% nos casos de 
recordes de geração no subsistema NE e no SIN.  
 

Os estados que apresentaram os maiores 
indicadores foram a Bahia com 46%, Pernambuco 
com 44%, Piauí com 43,8% e Ceará com 42,7%. 
Também nesse estado é que foi registrado o maior 
valor médio mensal ao atingir 66,1%. 
 
Com esses números a ABEEólica calculou que o total das 

emissões evitadas em 2015 foi de 10,42 milhões de toneladas de 

CO2, o equivalente a cerca de 7 milhões de automóveis durante 

todo o período, considerando os índices apresentados em 

relatório de 2014 da Cetesb, a companhia ambiental do estado 

de São Paulo. 

Fonte : http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Operacao_e_Manutencao.asp?id=111132 

Eólica bate novos recordes em 2015, em 31/03/16 
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