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A TOTAL EREN DÁ CONTINUIDADE AO SEU DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

COM O FINANCIAMENTO DA USINA FOTOVOLTAICA DE DRACENA E A 

CONSTRUÇÃO DOS PRIMEIROS PARQUES EÓLICOS 

 
 
Paris/São Paulo, 10 de março de 2020 – A Total Eren, uma Produtora Independente de Energia Renovável 
líder situada em Paris, tem o prazer de anunciar dois novos marcos no Brasil, dando continuidade ao seu 
desenvolvimento no país. A empresa finalizou com sucesso o financiamento da sua usina fotovoltaica de 90 
MW em Dracena e iniciou a construção de projetos de energia eólica de 160 MW. Com projetos de energia 
solar de 140 MWp já em funcionamento, agora a Total Eren possui 300 MW em operação ou em construção 
no Brasil. 
 
A Total Eren garantiu um financiamento de 280 milhões de reais (64 milhões de dólares) para a sua usina 
fotovoltaica de Dracena emitindo debêntures de infraestrutura de longo prazo cuja maturidade excede 17 
anos. A Kinea Investimentos adquiriu 100% das debêntures, com avaliação AAA local pela Fitch Ratings. BNP 
Brasil e a XP Investimentos atuaram como coordenadores da transação. O investimento total foi de R$ 350 
milhões (cerca de 70 milhões de euros). 
 
Formado por três unidades de 30 MWp, o complexo de Dracena situa-se no município de Dracena, estado de 
São Paulo. Operando desde agosto de 2019, a usina fornece eletricidade suficiente para abastecer 83.000 lares 
brasileiros. O projeto celebrou PPAs (Power Purchase Agreements - Contratos de Compra de Energia) de 20 
anos pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) no Leilão de Energia de Reserva (LER) 
organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em agosto de 2014.  
 
Além de suas atividades fotovoltaicas, a Total Eren iniciou recentemente a construção de duas fazendas eólicas 
localizadas no Rio Grande do Norte, proporcionando uma diversificação e expansão na sua carteira de ativos 
no Brasil: Terra Santa (92,3 MW) e Maral (67,5 MW). A construção de Terra Santa foi iniciada em outubro de 
2019, enquanto a de Maral começou em novembro de 2019. Ambos os projetos possuem PPAs corporativos 
de 20 anos e devem entrar em operação comercial no 4° trimestre de 2020.  
 
Laurence Juin, Diretor Financeiro da Total Eren, comentou: “Estamos satisfeitos de termos financiado o projeto 
de Dracena, outra etapa importante para as nossas atividades no Brasil. Gostaria de agradecer aos nossos 
parceiros, Kinea Investimentos, BNP e XP Investimentos, além da nossa equipe pelo excelente trabalho para 
atingirmos tal marco, que se tornou possível devido a um ambiente econômico-financeiro favorável de baixas 
taxas de juros no Brasil. Olhando para o futuro, acreditamos que o mercado de capitais brasileiro, por meio do 
crescimento sustentável, terá êxito ao se estabelecer como uma solução atrativa e viável, alavancando o 
desenvolvimento dos projetos de energia renovável no Brasil nos próximos anos”. 
 
Pierre-Emmanuel Moussafir, Diretor-Geral da Total Eren Brasil, afirmou: “Este é um momento significativo 
para o nosso desenvolvimento no Brasil, já que iniciamos a diversificação nos nossos ativos de energia renovável 
no país com o início da construção dos nossos dois primeiros parques eólicos. O Brasil oferece oportunidades 
bastante promissoras tanto em termos de recursos de energia solar quanto eólica e temos a convicção de que 
essa diversificação será essencial para o nosso crescimento constante no país. A nossa entrada na energia 
eólica, combinada com o financiamento de longo prazo bem-sucedido de Dracena, reforça a nossa posição no 
Brasil”. 



 
  

 

 
Na América Latina, além dos 300 MW em operação ou em construção no Brasil, a Total Eren detém 190 MWp 
de solar em construção no Chile e outros 180 MW de solar e eólica em operação ou em construção na 
Argentina. 
 

Sobre a Total Eren  

 

Fundada em 2012 por Pâris Mouratoglou e David Corchia, a Total Eren desenvolve, financia, constrói e opera 

usinas de energia renováveis (solar, eólica, hídrica), representando uma capacidade bruta de mais de 2800 MW 

em operação ou em construção pelo mundo afora. Por meio de parcerias com desenvolvedores locais, a Total 

Eren tem avançado em diversos projetos de energia nos países e regiões onde a energia renovável representa 

uma resposta economicamente viável para a crescente demanda de energia, como na Europa, Ásia Central, 

Pacífico Asiático, América Latina e África. Em 5 de abril de 2019, a Total Eren integrou a NovEnergia no Grupo, 

estendendo a sua presença especialmente no sul da Europa. O objetivo é alcançar uma capacidade instalada 

bruta global de mais de 5 GW em 2022. Desde dezembro de 2017, a Total S.A., a principal empresa de energia, 

é acionista da Total Eren. Para mais informações, consulte www.total-eren.com. 

 

Para mais informações, entre em contato com:  

Total Eren 

Solange Petit de Bantel, Gerente de Relações Públicas e Comunicação  

T: +33 1 58 97 58 07 / C: + 33 6 18 23 76 99 / E: solange.debantel@total-eren.com 

Yannick Tetzlaff, Laura de Carné, Lambert Volpi (Brunswick Group) 

T: +33 1 53 96 83 83 / E: eren@brunswickgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EREN SA  
37 rue La Pérouse 75016 Paris  

Fone: +33 (0) 1 40 69 05 00 
contact@total-eren.com 

 www.total-eren.com 
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