
                                                                                                                            

 

 
COMUNICADO À IMPRENSA  

 
 

TOTAL EREN GARANTE ACORDO DE FINANCIAMENTO PARA OS 

PROJETOS EÓLICOS DE TERRA SANTA E MARAL NO BRASIL  
 
Paris/São Paulo, 26  de Novembro de 2020 – A Total Eren, uma Produtora Independente de Energia 
Renovável com sede em Paris, tem o prazer de anunciar que finalizou com sucesso o financiamento 
de seu portfolio eólico de 160 MW sob construção no estado do Rio Grande do Norte no Brasil. O 
financiamento a longo prazo de 423 milhões de reais (cerca de 76 milhões de dólares) foi concedido 
pelo Banco do Nordeste (BNB), notável banco de desenvolvimento brasileiro. 
 
Total Eren garantiu o financiamento de 423 milhões de reais (cerca de 76 milhões de dólares) para suas 
duas plantas eólicas através da emissão de dívida de longo prazo com maturidade de 22 anos. São 241 
milhões de reais destinados ao projeto de Terra Santa e 182 milhões de reais ao projeto Maral. 
 
BNB atuou como o único credor da transação. As cartas de fiança foram negociadas na modalidade 
non-recourse/com recursos limitados, com três bancos comerciais atuantes no Brasil, Sumitomo Mitsui 
Banking, Banco do Brasil e Banco Santander. O custo total dos investimentos nos complexos de Terra 
Santa e de Maral chega a 825 milhões de reais (cerca de 148 milhões de dólares). 
 
Terra Santa (92.3 MW) e Maral (67.5 MW) possuem acordos privados de 20 anos para fornecimento 
de energia e seus comissionamentos são esperados para o meio do ano de 2021. Uma vez concluídos, 
os projetos gerarão 720 GWh por ano, o suficiente para abastecer cerca de 400.000 lares brasileiros. 
Os parques eólicos contribuirão para o ambiente de baixas emissões de carbono no Brasil e para o 
desenvolvimento local com 900 trabalhadores em campo durante o período de construção e 16 
durante a fase de Operação e Manutenção.  
 
Presente no Brasil desde 2013, a Total Eren busca fornecer energia renovável de maneira competitiva 
a clientes dos setores público e privado. Além de Terra Santa e Maral, a Total Eren possui três plantas 
solares fotovoltáicas em operação no Brasil: Dracena (90 MWp), BJL 11 (25 MWp) e BJL 4 (25 MWp). 
Todas gozam de um acordo de 20 anos para fornecimento de energia, assinado com a CCEE (Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica). 
 
Laurence Juin, Diretor Financeiro da Total Eren, comentou: “Estamos satisfeitos de termos financiado 
nossos primeiros projeto eólicos no Brasil, Terra Santa e Maral. Gostaria de agradecer aos nossos 
parceiros, Banco do Nordeste, Sumitomo Mitsui Banking, Banco do Brasil e Banco Santander, além da 
nossa equipe pelo excelente trabalho para atingirmos tal marco, apesar do contexto difícil associado à 
pandemia da COVID-19. Olhando para o futuro, acreditamos que seremos capazes de ampliar nossa 
participação no Brasil e alavancar o desenvolvimento de projetos de energia renovável no país nos 
próximos anos.”  
 
Pierre-Emmanuel Moussafir, Diretor-Geral da Total Eren Brasil, afirmou: “Esse financiamento 
confirma a parceria de longa data estabelecida entre a Total Eren e o Banco do Nordeste do Brasil 
desde seus primeiros projetos solares BJL 11 e BJL 4, previamente financiados pelo BNB. Também 
ficamos satisfeitos em iniciar relações com três parceiros de financiamento no Brasil, Sumitomo Mitsui 
Banking, Banco do Brasil e Banco Santander. Fomos capazes de selar o acordo durante um período 
complicado e esperamos extender essa parceria para construção de novos projetos no futuro.” 



                                                                                                                            

 

 

 

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 3.300 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., importante empresa de energia, é acionista da Total Eren.  
 

Para mais informações, consulte www.total-eren.com. 
 

 

Sobre o Banco do Nordeste  

 

O Banco do Nordeste do Brasil S. A. foi fundado em 1952 , para reduzir as diferenças intra e inter-
regionais. Hoje, é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, reconhecido pela 
capacidade de promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas em sua área de 
atuação, que compreende os nove estados nordestinos, mais o norte de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Financiando desde a microfinança até grandes empreendimentos de infraestrutura, somente este ano 
o Banco do Nordeste contratou R$ 32,1 bilhões em 4,1 milhões de operações de crédito. Desse total, 
R$ 4 bilhões foram destinados a micro e pequenas empresas, com 44,4 mil operações. Nas linhas de 
microfinança, são mais R$ 9,5 bilhões em 3,5 milhões de operações do Crediamigo (urbano), e R$ 2,4 
bilhões em 463 mil pequenos empréstimos do Agroamigo (rural).  

Em sua estrutura, o BNB conta com o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), 
responsável por elaborar, promover e difundir estudos, pesquisas e informações socioeconômicas, 
além de avaliar políticas e programas do Banco do Nordeste, e três Hubs de Inovação, que funcionam 
em Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Recife (PE), com o objetivo de incentivar o empreendedorismo 
inovador e facilitar a gestão da inovação nas empresas e no próprio Banco.  

Para mais informações, consulte www.bnb.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

http://www.total-eren.com/
http://www.bnb.gov.br/


                                                                                                                            

 

 

Para mais informações, entre em contato com : 

 

Total Eren 

Solange Petit de Bantel, Communication & Public Relations Manager  

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

Laura de Carné, Lambert Volpi (Brunswick Group) 

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

 

 

Banco do Nordeste 

Deyse Lene Santos de Moura, Gerente do Ambiente de Comunicação e.e. 

T: +55 85 3299 3149 / +55 85 99814 1519 / E: deyse@bnb.gov.br 
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