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Credores passam a controlar 90% da Abengoa após reestruturação 11/08/16 

Fonte : Lusa 

Plano de reestruturação do grupo de engenharia e energias 

renováveis espanhol prevê um perdão de 97% da dívida 

Os credores da espanhola Abengoa controlarão em 90% o capital da empresa 

depois de implementado o plano de reestruturação financeira anunciado esta 

madrugada, que prevê uma injeção de capital de 1.170 milhões de euros. 



Café com Energia – FIEC – 05/08/2016 

Endereço : http://www.absolar.org.br/noticia/noticias-externas/cafe-com-energia-

na-fiec-debate-aspectos-financeiros-do-setor-de-energia-solar-fotovoltaica-.html 

Fonte : ABSOLAR 



1ª cooperativa de energia renovável do Brasi – 05/08/2016 

Endereço : 

http://www.ocb.org.br/site/agencia_noticias/noticias_detalhes.asp?CodNot

icia=19354 

Fonte : Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 



Ciclovia de 32 km é coberta com placas solares - 04/08/2016 

Endereço : http://engenhariae.com.br/tecnologia/ciclovia-de-32-km-e-coberta-com-

placas-solares-na-coreia-do-sul/ 

Fonte : Engenharia é 

A ciclovia fica entre cidades de Daejeon e Sejong, na 

Coreia do Sul. A ciclovia, que fica na parte central de 

uma rodovia, é coberta com placas fotovoltaicas.  



Lançamento FNE SOL no Cariri – 20/07/2016 

Endereço: http://www1.sfiec.org.br/sites/sistema-fiec/97655/fiecnoticias/fne-sol-e-

apresentado-a-empresarios-e-autoridades-do-cariri 

Fonte : FIEC 



Intersolar South America – 23 a 25/08/2016 

Endereço : http://www.intersolar.net.br/pt/inicio.html 

Fonte : Intersolar South America 2016 

INTERSOLAR SOUTH AMERICA - A 

FEIRA E CONFERÊNCIA 

INTERNATIONAL NA  AMÉRICA DO SUL 

PARA O SETOR DE ENERGIA SOLAR 



Dia da Indústria Heliotérmica -  26/08/2016 

Endereço : http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/noticias/590-guarde-a-data-dia-da-

industria-heliotermica-2016-no-dia-26agosto 

Vagas limitadas. 

As inscrições são 

gratuitas e poderão 

ser feitas a partir 

do dia primeiro de 

agosto de 2016. 

Mais informações no 

site www.diadaindustri

aheliotermica.mcti.gov

.br 

http://www.diadaindustriaheliotermica.mcti.gov.br/
http://www.diadaindustriaheliotermica.mcti.gov.br/
http://www.diadaindustriaheliotermica.mcti.gov.br/


Brazil Wind Power – 30/08 a 01/09/2016 

Endereço : 

http://www.brazilwindpower.com.br/?utm_source=LinkedinABEEOLICA_co2&utm_medi

um=Linkedin&utm_campaign=BWP 

Fonte : Brazil Wind Power 2016 

O Brazil Windpower 2016 – Conferência & Exposição é o maior evento 

de energia eólica da América Latina e traz as melhores oportunidades 

de network e negócios que envolvem este mercado.  



Leilões de Reserva 2016 – Dezembro – EPE 08/08/2016  

Endereço : 

http://www.epe.gov.br/leiloes/Paginas/2%C2%BA%20Leil%C3%A3o%20de%20Energia

%20de%20Reserva%202016/EPEcadastra1260projetosdeenergiase%C3%B3licaesolar

para2%C2%BALER.aspx 

EPE cadastra 1.260 

projetos de 

energias eólica e 

solar para 2º LER 

 

Foram cadastrados 

841 projetos eólicos 

e 419 fotovoltaicos, 

somando  35.147 

Megawatts de 

potência instalada. 



Mais 44 agências da CEF receberão sistemas fotovoltaicos WEG 

Endereço : http://www.weg.net/br/Media-Center/Noticias/Produtos-e-Solucoes/Mais-44-

agencias-da-Caixa-Economica-Federal-receberao-sistemas-fotovoltaicos-WEG 

A WEG  anuncia o fornecimento de mais 44 usinas de geração 

fotovoltaica para agências da Caixa Econômica Federal nos estados 

do Ceará, Maranhão e Piauí. 

Ao todo os sistemas somarão 6.068kWp, potência que seria suficiente 

para abastecer 4.500 residências 

A WEG vai fornecer todo o pacote elétrico, mão-de-obra de instalação, 

projetos e engenharia, além de manutenção do sistema pelos próximos 

três anos. As entregas devem ocorrer até meados de 2017. 

“Este é o terceiro projeto que fechamos com a Caixa Econômica Federal. 

Devido a diferença nas tarifas de energia e nos tamanhos dos sistemas, o 

retorno de cada uma das instalações será diferente uns dos outros. 

Contudo, o payback médio esperado está entre 5 e 8 anos”, afirma 

Manfred Peter Johann, Diretor Superintendente da WEG Automação. 

Fonte : WEG 12/07/16 



Energia Eólica no Brasil e Mundo – MME 02/08/16  

Endereço : 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3894319/Energia+E%C3%B3lica+-

+ano+ref++2015+(3).pdf/f5ca897d-bc63-400c-9389-582cd4f00ea2 

Fonte : MME – Ministério das Minas e Energia 



Energia Eólica no Brasil e Mundo - MME 02/08/16  

Endereço : 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3894319/Energia+E%C3%B3lica+-

+ano+ref++2015+(3).pdf/f5ca897d-bc63-400c-9389-582cd4f00ea2 

Fonte : MME – Ministério das Minas e Energia 

Para atingir os 24 GW em 2024, previstos no Plano 

Decenal de Expansão de Energia – PDE2024, há que 

contratar, ainda, 7,4 GW, no período de 2016 a 2021.  



Energia Eólica no Brasil e Mundo - MME 02/08/16  

Endereço : 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3894319/Energia+E%C3%B3lica+-

+ano+ref++2015+(3).pdf/f5ca897d-bc63-400c-9389-582cd4f00ea2 

Fonte : MME – Ministério das Minas e Energia 

Em 2006, começaram a entrar em operação os primeiros 

geradores contratados no Proinfa, e em 2011, os 

primeiros contratados no leilão de reserva de 2009 



Energia Eólica no Brasil e Mundo - MME 02/08/16  

Endereço : 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3894319/Energia+E%C3%B3lica+-

+ano+ref++2015+(3).pdf/f5ca897d-bc63-400c-9389-582cd4f00ea2 

Fonte : MME – Ministério das Minas e Energia 

Em 2015, em razão da desvalorização do Real, os preços 

passam a subir significativamente, mas mantendo uma 

trajetória quase constante nos valores em US$/MWh.  
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