
 

  

 

A Elecnor será responsável pela 

construção de um novo parque eólico de 

185 MW no Chile 

• O grupo instalará 44 turbinas de 72 metros de altura, que totalizam 
uma potência de 185 MW 
 

• A conclusão das obras do parque Cerro Tigre está prevista para 2021 
 

 
Madri, 2 de junho de 2020.– O grupo espanhol de infraestrutura, energia, serviços e 

telecomunicações Elecnor será responsável pela construção de um novo parque eólico no Chile, 

promovido pela Mainstream Renewable Power, que fornecerá energia limpa para a matriz 

nacional a partir de 2021. 

 

Localizado a 50 km da cidade de Antofagasta, em uma área deserta relativamente plana, com 

alturas entre 660 e 800 metros, o parque eólico Cerro Tigre terá uma capacidade de geração 

de energia de 185 megawatts (MW).  

 

A Elecnor será responsável pela execução completa do BOP (Balance of Plant, Balanço da 

Usina), que inclui a instalação de 44 turbinas com 72 metros de altura e 4,2 MW cada. Além 

disso, o grupo construirá uma nova subestação evaporadora, uma linha de transmissão de 

220 kV, mais de 20 quilômetros de trilhos e o restante da infraestrutura civil auxiliar. O 

contrato também inclui a expansão de outra subestação evaporadora existente por meio da 

construção de uma linha de transmissão de 220 kV e 12 km de extensão. A conclusão das 

obras está prevista para 2021.  

 

Presente no Chile desde a década de 1980, a Elecnor cumpre um papel primordial no 

desenvolvimento energético do país, tanto na geração quanto na transmissão de energia, no 

desenvolvimento das ERNC e na implementação da economia energética das instalações. 
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Sobre a Elecnor   

A Elecnor é um dos principais grupos empresariais espanhóis nos setores de infraestrutura, energias 
renováveis, serviços e novas tecnologias. Com mais de 60 anos de crescimento contínuo e presente em 
55 países, concentra sua atividade em diversos setores, que vão desde eletricidade, gás, usinas industriais, 
ferrovias, telecomunicações, água, sistemas de controle, construção, meio ambiente e manutenção de 
instalações, até engenharia aeroespacial. Seu forte apelo internacional levou a empresa a um processo 
contínuo de expansão que abriu as portas para novos mercados em todo o mundo, principalmente na 
Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, África, Austrália e Oriente Médio. A Elecnor 
está listada no Mercado Contínuo, e dispõe de uma equipe de profissionais altamente qualificados e uma 
folha de pagamento de 14.855 funcionários. Em 2019, o volume de negócios atingiu cerca de 2,45 bilhões 
de euros e o lucro líquido consolidado chegou a 126,4 milhões de euros. Mais informações em 
www.elecnor.com 

 

Sobre a Mainstream Renewable Power 

A Mainstream Renewable Power é uma empresa internacional de origem irlandesa, presente no Chile desde 
2008, líder no desenvolvimento de projetos de energia eólica e solar em larga escala. A empresa tem um 
portfólio de novos projetos em desenvolvimento na América Latina, África, Ásia e Europa com mais de 
9 GW. No Chile, o portfólio de projetos solares e eólicos da Mainstream procura contribuir com mais de 
4.000 MW de energia limpa para a matriz energética nacional.  
 

 
Mais informações:  
Jorge Ballester 
Diretor de Relações com a Mídia e Comunicação Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. (+34) 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. (+34) 656 46 75 12  Tel. (+34) 661 85 03 84   
Tel. (+34) 91 702 71 70  Tel. (+34) 91 702 71 70 
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