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>> Leia mais

>> Leia mais

MME publica o impacto potencial 
da redução dos tributos nos preços 
dos combustíveis nos postos

Estima-se uma redução potencial de R$ 1,55/li-
tro na gasolina e R$ 0,31/litro no etanol hidrata-
do em relação aos preços da semana de 19 a 
26/6.

>> Leia mais

MME implementa sistema de gestão 
para melhorar a eficiência energética
Com a medida, edifício-sede do MME, em Brasília, 
recebe recomendação para a certificação internacional 
ISO 50.001.

Decreto promove dinamização do 
mercado brasileiro de lítio

Essencial para produção de veículos elétricos no Brasil, 
medida permite operações de comércio exterior de 
minerais e minérios de lítio e derivados.

>> Leia mais

Leilão de desestatização da CEEE-G 
arrecada R$ 1,8 bilhão de bonificação
União receberá, ainda em 2022, o montante de R$ 1,8 
bilhão. A CEEE-G conta com 922 MW de capacidade 
instalada, distribuída entre 15 usinas hidrelétricas.

>> Leia mais

Iniciativa Mercado Minas e Energia 
propõe ferramentas para alavancar 
investimentos em mineração e energia

Cerca de 250 representantes de agências reguladoras, 
associações e empresas debateram temas prioritários 
para cada setor, com destaque para instrumentos de 
financiamento e melhor alocação de recursos.

>> Leia mais

MME disponibiliza plataforma digital de 
eficiência energética

Ferramenta apresenta mais de 200 instituições que 
trabalham com o tema no governo, na indústria, acade-
mia e sociedade civil.

>> Leia mais

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-implementa-sistema-de-gestao-para-reduzir-consumo-energetico
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/decreto-promove-a-abertura-e-dinamizacao-do-mercado-brasileiro-de-litio
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-publica-o-impacto-potencial-da-reducao-dos-tributos-nos-precos-dos-combustiveis-nos-postos
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-disponibiliza-plataforma-digital-de-eficiencia-energetica
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/iniciativa-mercado-minas-e-energia-propoe-ferramentas-para-alavancar-investimentos-em-mineracao-e-energia
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/leilao-de-desestatizacao-da-ceee-g-arrecada-r-1-8-bilhao-de-bonificacao


Publicado decreto sobre a transição 
energética para a região carbonífera 
de Santa Catarina

Normativo estabelece que sejam observados os impac-
tos ambientais, econômicos e sociais da transição ener-
gética, com foco no desenvolvimento social sustentável.

>> Leia mais
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Comitê Técnico de Desenvolvimento 
da Transformação Mineral realiza 
primeira reunião ordinária de 2022

Reunião teve como pauta o Programa de Inovação do 
Setor Mineral e o Plano Nacional de Mineração.

>> Leia mais

MME disponibiliza Sistema de 
Declaração Digital para Leilões de 
Energia Nova “A-5” e “A-6” de 2022

As declarações devem ser enviadas até o dia 29 de julho 
de 2022. Os leilões estão previstos para serem realiza-
dos em 16 de setembro de 2022.

>> Leia mais

MME abre Fórum Brasileiro de 
Investimentos em Mineração, na 
FIESP
Fórum vai apresentar perspectivas de longo prazo do 
setor mineral, casos de sucesso, carteira de projetos, 
rodadas de negócio programadas em três capitais, entre 
outros temas.

>> Leia mais

>> Leia mais

MME e EPE publicam nota técnica 
“Estudos Complementares de Geração 
Centralizada de Energia Elétrica - 
Sensibilidades What If” do PDE 2031
As declarações devem ser enviadas até o dia 29 de julho 
de 2022. Os leilões estão previstos para serem realiza-
dos em 16 de setembro de 2022.
>> Leia mais

MME divulga o impacto potencial dos 
efeitos da EC nº 123/2022 no preço do 
etanol
A medida preserva o diferencial de alíquota 
tributária do preço ao consumidor do etanol 
hidratado em relação ao da gasolina, resultando no 
aumento da competitividade do biocombustível.

Comitê RenovaBio recomenda 
prorrogação do prazo para comprovação 
de atendimento à meta de CBIOs de 2022

Medida está inserida no contexto do estado de 
emergência no Brasil, decorrente dos impactos 
sociais decorrentes da elevação extraordinária dos 
preços do petróleo e derivados.

Decreto determina a divulgação 
transparente dos preços dos 
combustíveis em postos
Postos de combustíveis deverão informar, de forma 
clara, os preços dos combustíveis praticados no dia 
22/6, dia imediatamente anterior à publicação da Lei 
Complementar nº 194.

#Combustíveis

>> Leia mais

>> Leia mais

>> Leia mais

>> Leia mais

Publicado decreto que regulamenta 
data para comprovação de 
atendimento às metas individuais de 
CBIOs

Decreto estabelece, em caráter excepcional, até 
setembro de 2023 para comprovação da meta deste 
ano. A medida está em consonância com o estado de 
emergência decorrente da elevação extraordinária 
dos preços do petróleo.

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/publicado-decreto-sobre-a-transicao-energetica-para-a-regiao-carbonifera-de-santa-catarina
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/comite-tecnico-de-desenvolvimento-da-transformacao-mineral-realiza-primeira-reuniao-ordinaria-de-2022
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-disponibiliza-sistema-de-declaracao-digital-para-leiloes-de-energia-nova-201ca-5201d-e-201ca-6201d-de-2022
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-divulga-o-impacto-potencial-dos-efeitos-da-ec-no-123-2022-no-preco-do-etanol
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/renovabio-recomenda-prorrogacao-para-comprovacao-de-atendimento-a-meta-individual-de-cbios
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/decreto-determina-a-divulgacao-transparente-dos-precos-dos-combustiveis-em-postos
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/publicado-decreto-que-regulamenta-data-para-comprovacao-de-atendimento-as-metas-individuais-de-cbios
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-abrira-forum-brasileiro-de-investimentos-em-mineracao-na-fiesp
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-e-epe-publicam-nota-tecnica-201cestudos-complementares-de-geracao-centralizada-de-energia-eletrica-sensibilidades-what-if201d-do-pde-2031


CNPE aprova Plano de Recuperação de 
Reservatórios com foco estrutural no 
aumento dos níveis de armazenamento
Objetivo é contribuir para a convergência de ações 
estruturais envolvendo o suprimento energético nacio-
nal e a preservação dos usos da água.

>> Leia mais

MME publica o impacto potencial 
da redução dos tributos nas 
faturas de energia elétrica
Estima-se uma redução potencial de 19% nas faturas 
de energia elétrica, em relação aos valores de abril 
de 2022, após a operacionalização de todas as 
medidas legislativas em vigor.

>> Leia mais CPAMP aprova versão 16 do modelo 
SUISHI
Modelo simula a operação das usinas hidrelétricas do 
sistema de forma individualizada.

>> Leia mais

Produzido pela Assessoria de Comunicação do MME - Dúvidas e sugestões (61) 2032-5620 ou ascom@mme.gov.br

Acompanhe mais informações 
do MME em nossas redes sociais.

Vídeo em destaque
O que é o Sidac?

MME disponibiliza consulta pública sobre 
abertura do mercado de energia elétrica

Objetivo é coletar contribuições à minuta de portaria 
que apresenta proposta de redução dos limites para 
contratação de energia elétrica por parte dos consumi-
dores no mercado livre.

>> Leia mais
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Publicado edital da oferta permanente 
de blocos de petróleo e gás natural, no 
regime de partilha de produção, no 
Pré-Sal
Pela primeira vez, serão ofertados blocos em regime de 
partilha de produção neste sistema. A oferta pública do 
1º Ciclo da Oferta Permanente sob o regime de Partilha 
de Produção deve ocorrer em dezembro de 2022.

>> Leia mais

O MME tornou-se uma instituição com papel 
relevante no desenvolvimento econômico brasileiro, 
estimulando inovação, tecnologia e sustentabilidade.

Ministério de Minas e Energia, 
62 anos trabalhando para o Brasil

>> Leia mais

Iniciativa Mercado Minas e Energia 
apresenta desafios e propostas de 
desenvolvimento para setores do MME

Objetivo é coletar contribuições à minuta de portaria 
que apresenta proposta de redução dos limites para 
contratação de energia elétrica por parte dos consumi-
dores no mercado livre.

>> Leia mais

Conheça a ferramenta online, 
pública e gratuita, para 
avaliação do desempenho 
ambiental da construção

> Veja agora> 

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cnpe-aprova-plano-de-recuperacao-de-reservatorios-com-foco-estrutural-no-aumento-dos-niveis-de-armazenamento
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-publica-o-impacto-potencial-da-reducao-dos-tributos-nas-faturas-dos-consumidores-de-energia-eletrica
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cpamp-aprova-versao-16-do-modelo-suishi
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-de-minas-e-energia-62-anos-trabalhando-para-o-brasil
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-disponibiliza-consulta-publica-sobre-abertura-de-mercado
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/iniciativa-mercado-minas-e-energia-apresenta-desafios-e-propostas-de-desenvolvimento-para-setores-do-mme
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/publicado-edital-da-oferta-permanente-de-blocos-de-petroleo-e-gas-natural-no-regime-de-partilha-de-producao-no-pre-sal
https://www.youtube.com/watch?v=Kbv30rL7GUQ
https://www.youtube.com/c/Minist%C3%A9riodeMinaseEnergiaMME
https://www.flickr.com/photos/minaseenergia/page1
https://twitter.com/govminasenergia
https://www.instagram.com/gov.minaseenergia/
https://www.facebook.com/gov.minaseenergia
https://www.linkedin.com/company/govminaseenergia/



