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 PRESS RELEASE 
 
 

TOTAL EREN ATINGE 140 MWp EM CONSTRUÇÃO E 
OPERAÇÃO NO BRASIL  

 

Paris - São Paulo, 18 de julho 2018 – A Total Eren tem o prazer de anunciar o financiamento e 
comissionamento de sua primeira planta fotovoltaica no Brasil, a BJL 11 Solar, localizada na Bahia e com 
capacidade de 25 MWp. A Total Eren também deu início à construção da BJL 4 Solar, outro projeto de 
25 MWp na Bahia e, mais recentemente, do projeto de Dracena, uma planta de 90 MWp situada no 
estado de São Paulo. Juntos, esses projetos levam a capacidade da Total Eren para 140 MWp em 
operação ou construçao no Brasil. 
  

     
Planta fotovoltaica BJL 11 (Créditos: Biosar)                            BJL 4 em construção (créditos: Biosar)                                                   

            

BJL 11 Solar – Um passo importante no Brasil 

Em 12 de maio de 2018, a Total Eren comissionou a BJL 11 Solar, uma planta fotovoltaica de 25 MWp 

localizada em Bom Jesus da Lapa (BA). Esse comissionamento marca um passo importante na estratégia 

da Total Eren para se tornar uma empresa com representatividade no mercado brasileiro de energia 

renovável, um mercado-chave para o desenvolvimento da empresa na América Latina. 

 

Com cerca de 78 mil painéis fotovoltaicos, a BJL 11 pode gerar energia suficiente para alimentar 23 mil 

casas e tem um contrato de compra de energia de 20 anos assinado com a Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE) em junho de 2016. A construção teve início em 2017 e a obra ficou pronta em abril 

de 2018. A BJL 11 é a primeira planta construída pela Total Eren no Brasil. 

 

Por meio desse projeto, a Total Eren apoia o crescimento econômico sustentável da região e o 

desenvolvimento das comunidades locais. Aproximadamente 150 trabalhadores locais foram contratados 

para a construção. O projeto firmou parcerias com universidades e o setor público para plantar 5 mil 

árvores com o objetivo de tornar a área urbana de Bom Jesus da Lapa mais verde e proteger espécies 

vegetais ameaçadas. A Total Eren também organizou workshops sobre energia fotovoltaica, proteção do 

meio-ambiente e saúde pública na cidade. 
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O financiamento da BJL 11 Solar foi fechado em junho 2018 com o Banco do Nordeste do Brasil (provedor 

do financiamento), Itaú BBA e BNP Paribas (emissores de cartas de fiança bancária limited recourse). 

 

BJL 4 Solar – Projeto de expansão  

Em janeiro de 2018, a Total Eren deu início à construção de uma segunda planta fotovoltaica, a BJL4 Solar, 

localizada na mesma cidade (Bom Jesus da Lapa - BA). Esse projeto, de 25 MWp, tem previsão de entrada 

em operação comercial para novembro de 2018. Ele foi vencedor do segundo Leilão de Energia de Reserva 

(LER) organizado pela ANEEL em 2015 e possui um contrato de venda de energia de 20 anos com a CCEE. 

A BJL 4 Solar terá cerca de 77 mil painéis fotovoltaicos instalados em 50 hectares. 

 

Dracena I, Dracena II, Dracena IV – início da construção 

A Total Eren também começou recentemente a construção de três projetos fotovoltaicos (Dracena I, 

Dracena II e Dracena IV), no municipio de Dracena no estado de São Paulo. Os projetos foram vencedores 

do Leilão de Energia de Reserva organizado pela ANEEL em agosto de 2014 e têm PPA de 20 anos com a 

CCEE. Situados em uma área de 166 hectares, os três projetos fornecem energia suficiente para abastecer 

83 mil casas. As plantas fotovoltaicas devem entrar na fase de operação comercial em junho de 2019. 

Junto com a BJL 11 Solar e a BJL 4 Solar, os projetos de Dracena elevam a capacidade da Total Eren no 

Brasil para 140 MWp em construção e operação. 

 

Fabienne Demol, Vice-Presidente Executiva – Global Head de Business Development da Total Eren, 

afirma: “Estamos muito animados por completar nosso primeiro projeto solar no Brasil, um mercado sobre 

o qual adquirimos extenso conhecimento nos últimos anos. Graças à nossa equipe altamente qualificada 

em São Paulo e à nossa solida rede de experientes parceiros locais estamos incrementando nossas 

atividades no Brasil. O recém-anunciado acordo entre Petrobras e Total, duas grandes empresas no setor 

de energia, me deixa otimistas com as perspectivas de crescimento das energias renováveis no país”. 

 

Pierre-Emmanuel Moussafir, Country Manager Brasil da Total Eren, completa: “Esses marcos são o 

resultado de esforços intensos e contínuos para assumirmos uma posição importante no mercado 

brasileiro de energias renováveis. Nós queremos capitalizar sobre essas experiências para aumentar a 

nossa base de ativos no país, tanto em fotovoltaico quanto em eólico”. 

 

 

 

*** 
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Sobre a Total Eren 

Fundada em 2012 por Pâris Mouratoglou e David Corchia, a Total Eren construiu um portfólio grande e 

diversificado de ativos de energia fotovoltaica, solar e hidráulica, representando uma capacidade 

instalada bruta de mais de 1 GW em operação ou construção ao redor do mundo. Por meio de parcerias 

com desenvolvedores locais, a Total Eren atualmente desenvolve inúmeros projetos de produção de 

energia em países e regiões onde as energias renováveis representam uma alternativa economicamente 

viável para a crescente demanda de energia, como a Ásia, a África e a América Latina. O objetivo da Total 

Eren é alcançar uma capacidade instalada bruta de mais de 3 GW até 2022. Em 1° de dezembro de 2017, 

a Total, uma das maiores empresas mundiais de energia, adquiriu uma participação indireta de 23% na 

Total Eren. Para saber mais: www.total-eren.com  

 

Total Eren no Brasil 

Tendo certeza do grande potencial de energia renováveis no Brasil, Total Eren estabeleceu uma 

subsidiária local em 2013. Hoje, a capacidade bruta instalada da Total Eren no país chega a 140 MWp 

em operação ou em construção. Em julho de 2018, Petrobras, Total e Total Eren assinou um 

Memorando de Entendimentos (MoU) para trabalhar conjuntamente para desenvolver projetos  no 

segmento de energias renovaveis no Brasil. Para saber mais sobre Total Eren no Brasil: www.eren-

brasil.com 

 

Total Eren na América Latina 

Além do Brasil, a Total Eren já está presente em outros países da América do Sul, em particular na 

Argentina, com 150 MW em projetos eólicos e 30 MW em projetos fotovoltaicos em construção. A Total 

Eren também está desenvolvendo projetos eólicos e solares em vários países da América Latina e do 

Caribe.  

 

 

Para mais informações, contatar: 

 

Relações com a imprensa: 
Solange Petit de Bantel (Total Eren) : +33 1 58 97 58 07 / solange.debantel@total-eren.com   

Agnès Catineau / Laura de Carne (Brunswick Group) : +33 1  53 96 83 83 / eren@brunswickgroup.com 

 

Total Eren no Brazil (Eren do Brasil) 

Pierre-Emmanuel Moussafir : +55 11 98245 6934 – pemoussafir@total-eren.com 

 

 

 

TOTAL EREN SA 
37 rue La Pérouse – 75016 Paris 

33 (0) 1 58 97 20 00 
contact@total-eren.com 
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