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Vestas recebe pedido de 172 MW no Brasil
Este é o primeiro pedido da Vestas Brasil em 2016 e compreende seis parques eólicos
A Vestas vai fornecer 86 unidades da turbina V110-2.0 MW para projetos que totalizarão 172 MW,
localizados no estado da Bahia, nordeste do Brasil. O contrato inclui o fornecimento e a instalação
das turbinas em cumprimento com os requisitos de nacionalização do BNDES. A entrega das turbinas
está prevista para o segundo trimestre de 2017, enquanto o início da operação deve acontecer no
quarto trimestre de 2017.
Marco Graziano, Presidente da Vestas Mediterrâneo, disse “O pedido de hoje contempla seis parques
diferentes na Bahia e é um grande exemplo da ótima adequação da V110-2.0 MW para o Brasil, sua
condição de vento e abrangência geográfica. O Brasil foi o quinto maior mercado da Vestas em
pedidos no ano de 2015 e temos uma ambição estratégica de crescer neste mercado. Com nossa
presença ampliada, volume de pedidos e acreditação do BNDES, estamos no caminho certo.”
A Vestas está presente no Brasil desde o ano de 2000 e anunciou 376 MW em pedidos firmes no ano
de 2015. Além do escritório de vendas em São Paulo, a Vestas inaugurou recentemente uma fábrica
de hubs e nacelles em Aquiraz (Ceará) e estabeleceu uma parceria de sucesso para a produção de
pás e geradores localmente.
Para fotos e vídeos atualizados da Vestas, visite nossa página de mídias em:
https://www.vestas.com/en/media/images.

Para mais informações, favor contatar:
Irene Rodriguez Alvarez
Comunicação, Vestas Mediterrâneo
Tel.: +34 91 362 8113
E-mail: irral@vestas.com
Sobre a Vestas
Todos os dias, as turbinas eólicas da Vestas fornecem energia limpa que apoia a luta global contra as
mudanças climáticas. A energia eólica de mais de 56.800 turbinas da Vestas reduz a emissão de
carbono em mais de 75 milhões de toneladas de dióxido de carbono a cada ano, enquanto cria
segurança e independência energética. A Vestas fornece energia eólica em 75 países, gerando
empregos para cerca de 20.500 pessoas apaixonadas que trabalham em nossos sites de serviços e
projetos, instalações de pesquisa, fábricas e escritórios em todo o mundo. Com 52% a mais de
megawatts instalados do que qualquer outro player da indústria e com 74 GW de capacidade
instalada acumulada em todo o mundo, a Vestas é a líder mundial em energia eólica.
Convidamos você para conhecer mais sobre a Vestas, visitando nossa página www.vestas.com e
seguindo nossos canais de mídias sociais:
• www.twitter.com/vestas
• www.linkedin.com/company/vestas
• www.facebook.com/vestas
• www.instagram.com/vestas
• https://plus.google.com/+vestas
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