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Pernambuco – 1 GW Solar - 08/11/2016 

http://www.energia.sp.gov.br/2016/11/pernambuco-fara-o-primeiro-leilao-de-geracao-distribuida-em-2017/ 

Programa 1 GW Solar – O potencial solar de Pernambuco é de 5.190 GW, 
segundo estudos feito pelo estado. Porém, apenas 11,4 MW em usinas foram 
instalados até o momento. Há ainda 148,3 GW em projetos outorgados. 
Diante desse potencial, o governo pernambucano está estruturando algumas 
iniciativas para incentivar o desenvolvimento desse mercado na região. 



 Coelce e Ampla passam a se chamar Enel - 08/11/2016 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/11/coelce-e-ampla-passam-se-chamar-enel.html 



  Congresso Brasileiro de Geração Distribuída  - 16/11/2016 

http://www1.sfiec.org.br/sites/sistema-fiec/100426/fiecnoticias/smartenergy-2016-e-congresso-brasileiro-de-
geracao-distribuida-recebem-representantes-do-setor-no-ceara?st=index 



ANEEL –  Eficiência Energética em Instituições de Educação - 16/11/2016 

http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/projeto-prioritario-incentiva-
acoes-de-eficiencia-energetica-nas-instituicoes-publicas-de-educacao-
superior/656877?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-
2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%
26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6_advancedSearch%3Dfalse%26_101
_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6_keywords%3D%26_101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6_delta%3D15%26p_r_p_564233524_reset
Cur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6_cur%3D5%26_101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6_andOperator%3Dtrue 



Seminário discute uso de Energias Renováveis no Maranhão - 22/11/16 

http://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/desenvolvimento/meio-ambiente/seminario-discute-uso-de-energias-
renovaveis-no-maranhao 

A  energia renovável está ao alcance do cidadão comum, afirmou o 
conselheiro da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 
(ABSOLAR-Nordeste) e consultor de Energia da Federação das 
Indústrias do Ceará, Jurandir Picanço. Ele ministrou a palestra ‘Energia 
Solar Fotovoltaica no Brasil e no Maranhão’. “O Maranhão tem todas as 
possibilidades para esta exploração e, atualmente, qualquer cidadão 
pode produzir sua própria energia e a fotovoltaica é a mais adequada 
para esse fim, por isso, em todo o país procuramos promover este 
segmento e o evento é uma boa oportunidade para os debates”, explica. 



 Panorama das Energias Renováveis e Geração Distribuída - 24/11/16 

http://www.ap.senai.br/?p=17283 

O consultor do segmento de energia da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (FIEC), Jurandir Picanço, explanou sobre o Panorama 
das Energias Renováveis e Geração Distribuída. O especialista 
destacou pontos relacionados aos nichos de mercado e chamou a 
atenção para as capacidades oferecidas pelas energias renováveis. 



 Crateús recebe lançamento do FNE Sol do BNB – 01/12/16 

http://www.senai-ce.org.br/100855/fiecnoticias/crateus-recebe-lancamento-do-fne-sol-do-bnb 

Aconteceu ontem (1/12) o lançamento do FNE SOL do Banco do Nordeste em 
Crateús, o quinto município do interior cearense a receber a ação em 2016, 
durante a FENECRAT – Feira de Negócios da Região de Crateús. 
 
O coordenador do Núcleo de Energia da FIEC, Joaquim Rolim, proferiu palestra 
de abertura para os 225 participantes presentes. “Acreditamos que o FNE Sol 
deverá propiciar bons negócios em geração distribuída. O sucesso tem se dado 
pela parceria do BNB com FIEC, SindiEnergia, Câmara Setorial de Energias 
Renováveis, SEBRAE e demais parceiros”, afirmou. 



Eleição Sindienergia - 05/12/2016 

http://www.opovo.com.br/noticias/economia/2016/12/benildo-aguiar-e-o-novo-presidente-
do-sindienergia.html 

"Um dos principais desafios é enfrentar esta 
crise que hoje se delineia, principalmente, a crise 
de falta de água. Temos vários tipos de energia 
no mercado, principalmente, a eólica, a solar, 
biomassa e temos ai um grande grupo que faz 
parte do Sindienergia que é o de geração 
distribuída.  

Nós temos que unificar estas ideias, ir atrás de 
novas tecnologias, novos parceiros e trabalhar 
junto aos governos federal e estadual para que a 
gente consiga vencer as dificuldades que ainda 
temos hoje em nível de tributos e financiamentos 
que nosso mercado vai precisar", afirmou Aguiar, 
ressaltando que pretende realizar ações para 
ampliar a certificação de empresas, 
profissionalização e também atuar na área de 
segurança do trabalho. 



CPFL – 2 GW em Renováveis - 06/12/2016 

http://cerne.org.br/cpfl-renovaveis-e-gamesa-comemoram-marca-de-2-gw-eolicos-no-rn/ 



ONS – Boletim Geração Eólica Outubro 

http://www.ons.com.br/download/resultados_operacao/boletim_mensal_geracao_eolica/Boletim_Eolic
a_out_2016.pdf/ 



ONS – Boletim Geração Eólica Outubro 

http://www.ons.com.br/download/resultados_operacao/boletim_mensal_geracao_eolica/Boletim_Eolic
a_out_2016.pdf/ 
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Geração Distribuída no Brasil – REN 482 

Fonte: ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica  
– outubro/2016 

Mercado ainda pequeno, mas crescimento rápido.. 

Ceará (até Out /2016) 
 1ª posição no Nordeste (253 
conexões), 31,2% do total e 
63% a mais que o 2º colocado; 

 8ª posição no Brasil (4,2% 
do total) 
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MME – Cancelamento Leilão Reserva – 14/12/16 

https://www.google.com.br/search?q=cancel+leil%C3%A3o+reserva&rlz=1C1OPRA_enBR5
55BR566&oq=cancel+leil%C3%A3o+reserva&aqs=chrome..69i57j69i60.7845j0j8&sourceid=
chrome&ie=UTF-8#q=leil%C3%A3o+reserva+2016+cancela 



Obrigado ! 
 

Jurandir Picanço 
jurandirpicanco@uol.com.br 

Joaquim Rolim 
jcrolim@sfiec.org.br 
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