
Cepel economizou mais de R$ 750 mil em 2021 com migração da
Unidade Fundão para mercado livre de energia

 
A previsão é de que a Unidade Adrianópolis do Centro migre também para o
mercado livre ainda este ano
 
Com a migração da Unidade Fundão do Cepel, em janeiro de 2021, para o
mercado livre, ambiente de negociação onde os consumidores podem escolher o
seu fornecedor de energia, o Centro economizou mais de R$ 750 mil ano
passado. O valor é mais que o dobro do estimado à época dos estudos de
viabilidade econômica para a migração.
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Furnas e Cepel iniciam projeto pioneiro no Brasil para aumentar
confiabilidade e reduzir custos de linhas de transmissão

O projeto P&D Aneel avaliará o impacto do uso de mísulas isolantes em torres de
linhas de transmissão
 
Furnas e Cepel assinaram contrato, no último dia 09 de março, para dar início a
um projeto P&D Aneel que visa avaliar a utilização de torres metálicas de
transmissão tubulares ou treliçadas com mísulas isolantes (ou isoladas) em linhas
de transmissão de energia elétrica. O projeto é motivado pelo crescente uso desta
tecnologia no exterior, com resultados positivos no aumento da confiabilidade da
linha e na redução de custos de implantação.
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No quarto episódio da nossa Caixa de Memórias, ouvimos Acher Mossé,   ex-
diretor técnico do Cepel. As memórias compartilhadas refletem a composição do
quadro funcional do Centro, o início das atividades e as contribuições da
instituição ao setor elétrico nacional.
 
Em cada episódio da Caixa de Memórias, intercalamos convidados que fizeram
parte da história recente e antiga do Cepel, desde os seus primórdios, como se
fossem memórias salpicadas. As histórias vividas por cada convidado enriquecem
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a nossa Caixa. 
 
Assista aqui

Clique aqui e confira a agenda de treinamentos 2022

 
 

Deixe seu comentário

Siga o Cepel nas redes sociais

http://emkt.cepel.br/emkt/tracer/?2,7169061,3d202cd9,3260,4
http://emkt.cepel.br/emkt/tracer/?2,7169061,3d202cd9,3260,5
http://emkt.cepel.br/emkt/tracer/?2,7169061,3d202cd9,3260,5
mailto:comunicacao@cepel.br?subject=Informe%20Cepel&body=
http://emkt.cepel.br/emkt/tracer/?2,7169061,3d202cd9,3260,6
http://emkt.cepel.br/emkt/tracer/?2,7169061,3d202cd9,3260,7
http://emkt.cepel.br/emkt/tracer/?2,7169061,3d202cd9,3260,8
http://emkt.cepel.br/emkt/tracer/?2,7169061,3d202cd9,3260,9
http://emkt.cepel.br/emkt/tracer/?2,7169061,3d202cd9,3260,10


 Classificação da informação: Público

Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link.

http://emkt.cepel.br/emkt/tracer/?8,7169061,3d202cd9,3260

