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ENERGIA DA MARTIFER SOLAR NA COPA DO MUNDO 

− O Mineirão faz história no dia 14 de junho, representando o primeiro jogo de sempre da 
Copa do Mundo realizado numa arena abastecida com energia solar 

− A Martifer Solar construiu a cobertura fotovoltaica no âmbito do programa Minas Solar 
2014 para a CEMIG e os seus parceiros, o banco alemão kfW e a Minas Arena 

− A instalação de 1,4 MW vai evitar a emissão de 139,7 toneladas de dióxido de carbono 
por ano, produzindo energia suficiente para abastecer anualmente mais de 2 700 
habitantes no Brasil  

 
A Martifer Solar, subsidiária da Martifer SGPS, está dando energia à Copa do Mundo da FIFA 2014 com a sua 
instalação de 1,4 MW na cobertura do Mineirão em Belo Horizonte, capital do Estado brasileiro de Minas 
Gerais. A empresa completou a instalação no âmbito do programa Minas Solar 2014 para a Companhia 
Energética de Minas Gerais (CEMIG) e os seus parceiros, o banco alemão kfW e a Minas Arena. 

O Mineirão vai fazer história no dia 14 de junho na partida entre a Colombia e a Grécia, uma vez que é o início 
do primeiro jogo de sempre de uma Copa do Mundo realizado numa arena abastecida com energia solar. No 
total, a arena em Belo Horizonte vai receber seis jogos para a Copa do Mundo FIFA 2014, incluindo o jogo da 
semi-final, a 8 de julho. De acordo com um comunicado recente da CEMIG, a instalação fotovoltaica de 1,4 
MW no Mineirão é o primeiro investimento deste gênero, sendo também a primeira instalação solar de grande 
escala no Brasil. 

Henrique Rodrigues, CEO da Martifer Solar, referiu, “Estamos felizes por participar neste momento histórico 
para a FIFA e para o Brasil. A Martifer Solar continua a reforçar a sua liderança global na indústria fotovoltaica, 
dando um passo em frente com a divulgação da energia solar no maior evento desportivo do mundo, a Copa 
do Mundo.” 

Marco Aurelio Dumont Porto, Diretor de energias alternativas da CEMIG, referiu, “A instalação solar no 
Mineirão representa um marco na história da empresa e reafirma o seu espírtito inovador. Cerca de 15 milhões 
de reias foram investidos na implementação da primeira instalação solar do Estado e no melhoramento da rede 
de distribuição da região”. 

A instalação de 1,4 MW do Mineirão foi construída numa área de aproximadamente 10 000 m2, cobrindo mais 
de 85 % da cobertura do estádio. São 5 910 módulos instalados em estruturas fixas, que têm uma capacidade 
de produção estimada anual de mais de 1,6 GWh. Com esta capacidade, o parque fotovoltaico vai evitar a 
emissão de 139,7 toneladas de dióxido de carbono por ano, produzindo energia suficiente para abastecer 
anualmente mais de 2 700 habitantes no Brasil. 
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Marco Aurelio Dumont Porto acrescentou, “estamos orgulhosos por saber o fantástico legado que será deixado 
pela implementação deste parque, não só para os colaboradores da nossa empresa, que beneficiaram pela 
tremenda aprendizagem, mas também pelas pessoas que vão ver de perto esta nova fonte de energia. 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer à Martifer Solar pelo seu apoio e profissionalismo dos seus 
colaboradores, que não pouparam esforços para tornar possível esta conquista.” 

“Com a energia solar se tornando cada vez mais competitiva com outras fontes de energia, está crescendo o 
apoio para o setor ao nível regional entre estados brasileiros como Minas Gerais e Pernambuco. A Martifer 
Solar já provou a sua capacidade como uma das principais empresas EPC no Brasil, tendo em conta as suas 
conquistas, e esperamos continuar a contribuir para desenvolvimento do mercado fotovoltaico no país”, referiu 
Paulo Figueiredo, responsável pelo desenvolvimento de negócios da Martifer Solar Brasil. 

A Martifer Solar opera no Brasil desde 2012 e é atualmente um dos maiores players no mercado. Com a sua 
emblemática contribuição na fábrica com ceritficação LEED da General Motors no sul do Brasil, a empresa 
conta com um forte histórico para o seu trabalho no país. 

 
SOBRE A MARTIFER SOLAR 

A Martifer Solar é um líder global em Desenvolvimento, EPC e Serviços de O&M no mercado fotovoltaico. 
 
A empresa está sediada em Portugal e tem presença na Europa (Espanha, Itália, Grécia, Bélgica, França, República Checa, 
Eslováquia, Reino Unido, Alemanha, Roménia e Ucrânia), América do Norte e América Latina (EUA, Canadá, México, El Salvador, 
Chile, Brasil e Equador), África (Cabo Verde, Moçambique e África do Sul) e Ásia (Índia, Emirados Árabes Unidos, Singapura e 
Japão).  

Em 2013, os proveitos operacionais da Martifer Solar totalizaram 274,7 milhões de euros e, até à data, a empresa instalou 500 MW 
de energia solar fotovoltaica em todo o mundo. 

A Martifer Solar faz parte do grupo Martifer, um Grupo industrial multinacional com cerca de 3 000 colaboradores e focado nas 
áreas de construção metálica e energia solar. A Martifer SGPS, S.A. é a holding do Grupo e está cotada na Euronext Lisbon desde 
junho de 2007. 

SAIBA MAIS EM WWW.MARTIFERSOLAR.COM 

 


