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>> Leia mais

>> Leia mais

Resolução institui o Programa Nacional 
do Hidrogênio

Brasil tem potencial de se destacar nesse mercado, já que 
possui mais de 80% da matriz elétrica proveniente de 
fontes renováveis e ampla gama de recursos energéticos 
que podem ser utilizados na produção de hidrogênio de 
baixo carbono.

MME e ONS firmam convênio para 
investimentos de R$ 31,6 milhões em ações 
estruturantes no setor de energia elétrica

Projetos devem permitir ao ONS dar mais transparên-
cia e visibilidade aos serviços, permitindo a redução de 
custos e aumento dos benefícios à sociedade.

>> Leia mais

17 milhões de pessoas recebem energia 
elétrica na Amazônia Legal e áreas rurais

São quase 3,6 milhões de famílias, residentes em 
regiões remotas da Amazônia Legal e em áreas rurais do 
País, contempladas com o serviço público de distribui-
ção de energia elétrica.
>> Leia mais

Consumidores de cinco estados já têm 
redução na conta de luz com nova base 
de cálculo do ICMS
Consumidores da Cemig, em Minas Gerais, da EDP, no 
Espírito Santo, e em São Paulo, e do grupo CPFL, em 
São Paulo, Paraná e no Rio Grande do Sul, já podem 
perceber a redução na conta de luz.
>> Leia mais

Matriz energética tem expansão de 
4,5% diante da retomada econômica 
pós-Covid 19

Resenha Energética Brasileira 2022 traz panorama 
consolidado do Brasil em 2021, ano pautado por desa-
fios para o setor energético.
>> Leia mais

MP busca dinamizar mineração nuclear e 
atrair investimentos privados no Brasil
Medida atualiza legislação do setor mineral e cria novas 
oportunidades de negócios para a INB, gerando investi-
mentos para o País.

>> Leia mais

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/matriz-energetica-tem-expansao-de-4-5-diante-da-retomada-economica-pos-covid-19
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-e-ons-firmam-convenio-para-investimentos-de-r-31-6-milhoes-em-acoes-estruturantes-no-setor-de-energia-eletrica-1
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mp-busca-dinamizar-mineracao-nuclear-e-atrair-investimentos-privados-no-brasil-1
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/consumidores-de-cinco-estados-ja-tem-reducao-na-conta-de-luz-com-nova-base-de-calculo-do-icms
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-divulga-composicao-do-comite-gestor-do-programa-nacional-do-hidrogenio
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-atinge-marco-historico-ao-promover-acesso-a-energia-eletrica-para-17-milhoes-de-pessoas


MME participa do evento “Expert XP 
2022” em São Paulo

Debate tratou dos desafios da política energética no 
Brasil, a formação de preços e as consequências dos 
cenários externos no mercado nacional.

>> Leia mais

Itaipu define tarifa de eletricidade 
para 2022
É a primeira redução da tarifa de Itaipu após 13 anos, 
permitindo a redução da conta de luz do consumidor da 
energia gerada pela usina.

>> Leia mais
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>> Leia mais

MME participa do Fórum Brasileiro 
de Investimentos em Mineração

Evento contou com importantes atores dos setores 
mineral e financeiro e apresentou as principais caracte-
rísticas da mineração, a legislação aplicada e a visão de 
investidores que atuam no segmento.

>> Leia mais

MME abre nova consulta pública 
sobre Revisão Ordinária da Garantia 
Física de Usinas Hidrelétricas de 2022

A revisão de garantia física busca aderência entre o 
parque gerador existente e sua capacidade de geração. 

>> Leia mais

MME enquadra 249 projetos de energia 
elétrica no REIDI no primeiro semestre 
de 2022
Foram enquadrados 51 projetos a mais que no mesmo 
período do ano passado.
>> Leia mais

Novo Mercado de Gás Itinerante vai ao 
Rio de Janeiro
MME, ANP, EPE e representantes dos estados buscam 
harmonização das regulações da indústria de gás natural, 
um dos pilares do Novo Mercado de Gás.
>> Leia mais

#Internacional

Ministro de Minas e Energia copreside 
a 2ª Reunião Ministerial do Fórum de 
Energia Brasil - Estados Unidos

Realizado em Washington, evento resultou na adoção 
de Plano de Ação para a cooperação bilateral em 
energia com os EUA.

>> Leia mais

MME conhece projetos de coexistência 
entre pequenos mineradores e 
empresas de mineração na Colômbia
Projetos de coexistência buscam reduzir conflitos, 
ampliar empregos, melhorar práticas de extração e 
adotar tecnologias mais limpas.

>> Leia mais

MME realiza agenda de atração de 
investimentos em Nova York

Foram apresentadas medidas adotadas no setor de 
energia e os impactos na economia brasileira.

>> Leia mais

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-participa-do-forum-brasileiro-de-investimentos-em-mineracao
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/itaipu-define-a-tarifa-de-servico-de-eletricidade-para-o-exercicio-de-2022
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-lidera-participacao-brasileira-na-2a-reuniao-ministerial-do-forum-de-energia-brasil-estados-unidos
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-conhece-projetos-de-coexistencia-entre-pequenos-mineradores-e-empresas-de-mineracao-na-colombia
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-realiza-agenda-de-atracao-de-investimentos-em-nova-york
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/novo-mercado-de-gas-itinerante-vai-ao-rio-de-janeiro
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-publica-enquadramento-de-projetos-no-reidi-do-primeiro-semestre-de-2022
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-abre-nova-consulta-publica-sobre-revisao-ordinaria-da-garantia-fisica-de-usinas-hidreletricas-de-2022
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-participa-do-evento-201cexpert-xp-2022201d-em-sao-paulo


>> Leia mais

CMSE avalia condições de suprimento de 
energia no País e reafirma compromisso 
com a garantia do atendimento

Avaliações foram fortalecidas pelos resulta-
dos do PEN 2022-2026, apresentados ao 
Comitê.

MME avança no estabelecimento de 
diretrizes para exportação de energia 
elétrica para países vizinhos

O Ministério de Minas e Energia têm aperfeiçoado as 
modalidades de importação e exportação, a fim de 
promover a racionalidade no uso dos recursos naturais e 
das disponibilidades energéticas
>> Leia mais

MME abre consulta pública para 
orçamento dos Programas Luz para 
Todos e Mais Luz para a Amazônia em 
2023
A medida dará continuidade à execução das obras 
contratadas e em processo de contratação dos progra-
mas de universalização de acesso à energia elétrica.
>> Leia mais

Autorizada licitação do Bloco 
Ametista no Sistema de Oferta 
Permanente, sob o regime de 
Partilha de Produção
Resolução do CNPE estabelece o valor de R$ 1,7 milhão 
para o bônus de assinatura e 6,01% como excedente 
em óleo mínimo para a União.

>> Leia mais

ANP aprova inclusão de blocos 
exploratórios da Margem Equatorial 
Brasileira na Oferta Permanente de 
Concessão
Serão acrescentados cerca de 90 mil km² de áreas 
exploratórias em oferta em todas as bacias sedimenta-
res que compõem a Margem Equatorial Brasileira.
>> Leia mais

Decreto permite à ANP reavaliar 
metodologia do cálculo de preços 
de referência de participações 
governamentais
Medida também estabelece diretrizes para o cálculo dos 
preços de referência utilizados para empresas de peque-
no e médio porte.
>> Leia mais

CNPE aprova resolução para estimular 
produção de petróleo e gás em 
campos de economicidade marginal

Resolução no âmbito do Promar contempla a possibili-
dade de redução de royalties para o mínimo legal e 
prevê a desburocratização de processos da ANP.

>> Leia mais

>> Leia mais

Governo propõe medida estruturante 
para ampliar competição no mercado 
de combustíveis

Proposta visa garantir acesso às infraestruturas de trans-
porte de combustíveis, maximizando o uso de dutos e 
terminais. A ANP será dotada de instrumentos para 
coibir condutas em desacordo com as regras de acesso.
>> Leia mais
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https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cmse-avalia-condicoes-de-suprimento-de-energia-no-pais-e-reafirma-compromisso-com-a-garantia-do-atendimento
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cnpe-aprova-resolucao-para-estimular-producao-de-petroleo-e-gas-em-campos-de-economicidade-marginal
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/anp-aprova-inclusao-de-blocos-exploratorios-da-margem-equatorial-brasileira-na-oferta-permanente-de-concessao
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/autorizada-licitacao-do-bloco-ametista-no-sistema-de-oferta-permanente-sob-o-regime-de-partilha-de-producao
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-abre-consulta-publica-para-orcamento-dos-programas-luz-para-todos-e-mais-luz-para-a-amazonia-em-2023
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/decreto-permite-a-anp-reavaliar-metodologia-do-calculo-de-precos-de-referencia-de-participacoes-governamentais
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-avanca-no-estabelecimento-de-diretrizes-para-exportacao-de-energia-eletrica-para-paises-vizinhos
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/governo-propoe-medida-estruturante-para-ampliar-competicao-no-mercado-de-combustiveis
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Acompanhe mais informações 
do MME em nossas redes sociais.

Publicada Resolução do CNPE que aprova 
Plano de Recuperação de Reservatórios

Iniciativa contribuirá para aumento estrutural dos 
níveis de armazenamento dos reservatórios de 
usinas hidrelétricas no País.

>> Leia mais
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CPAMP aprova cronograma de 
atividades
Reunião debateu o Plano de Recuperação dos Reserva-
tórios, o cronograma das atividades técnicas e o anda-
mento dos temas priorizados.
>> Leia mais

Setor elétrico contribui para efetividade 
da redução do ICMS na conta de luz
Estima-se uma redução potencial de 7% nas faturas de 
energia elétrica, com a continuidade da regulamenta-
ção da base de cálculo do ICMS pelos estados.
>> Leia mais

Fontes renováveis devem aumentar 
participação na matriz energética em 
2022
Dados do Boletim Mensal de Energia referente a maio 
apontam que o consumo final de energia deve aumen-
tar 2,5%.
>> Leia mais

Sede do MME obtém certificação 
internacional em gestão de energia

Iniciativa reconhece Sistema de Gestão de Energia implemen-
tado em parceria com Ministério do Turismo na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília
>> Leia mais

Serviço Geológico do Brasil lança 
primeiro Balanço Social

Publicação apresenta as principais ações realizadas em 
2021 e os benefícios gerados para a sociedade.

>> Leia mais

MME aprovou 161 projetos de energia 
elétrica como prioritários, com 
investimento de R$ 10,5 bilhões

Projetos prioritários podem emitir debêntures incenti-
vadas para financiar empreendimentos de infraestrutu-
ra. Setor de energia lidera volume de recursos captados.
>> Leia mais

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-aprovou-161-projetos-de-energia-eletrica-como-prioritarios-com-investimento-de-r-10-5-milhoes
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/fontes-renovaveis-devem-aumentar-sua-participacao-na-matriz-energetica-em-2022
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/sede-do-mme-obtem-certificacao-internacional-em-gestao-de-energia
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/setor-eletrico-contribui-para-efetividade-da-reducao-do-icms-na-conta-de-luz
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/publicada-resolucao-do-cnpe-que-aprova-plano-de-recuperacao-de-reservatorios
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cpamp-aprova-cronograma-de-atividades
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/servico-geologico-do-brasil-lanca-primeiro-balanco-social
https://www.linkedin.com/company/govminaseenergia/
https://pt-br.facebook.com/gov.minaseenergia
https://www.flickr.com/photos/minaseenergia
https://twitter.com/govminasenergia
https://www.youtube.com/c/Minist%C3%A9riodeMinaseEnergiaMME

