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Comunicado de imprensa 
Madrid, 24 de maio de 2021 

Elecnor construirá um dos maiores parques solares 
do Brasil para a Atlas Renewable Energy  

 O complexo Lar do Sol - Casablanca, financiado pelo BID Invest e DNB 
Banks com 150 milhões de dólares, produzirá energia suficiente para 
abastecer uma cidade de 1,4 milhões de habitantes 
 

 O acordo assinado com a Atlas Renewable Energy consolida a Elecnor como 
líder na construção chave na mão (EPC) de projetos renováveis no Brasil 

 
 
A Elecnor foi a empresa selecionada para a construção de um novo parque 
solar na cidade brasileira de Pirapora, Minas Gerais. Promovido pela Atlas 
Renewable Energy, companhia especializada em energias renováveis, o 
complexo solar fotovoltaico Lar do Sol - Casablanca terá uma capacidade 
instalada de 359 MWp, produzirá energia suficiente para abastecer uma 
cidade de 1,4 milhões de habitantes e será financiado pelo BID Invest e 
DNB Banks com 150 milhões de dólares. 
 
De acordo com o contrato, a Elecnor será responsável pela engenharia, 
suprimentos, serviços e a entrega em funcionamento do parque solar e da 
subestação elevadora, da linha de transmissão e da entrada da linha numa 
subestação já existente.  
 
Trata-se de um projeto de grande porte, já que o novo parque ocupará 
uma área de aproximadamente 690 hectares e usará 676.000 módulos 
bifaciais, painéis que capturam a luz solar nas duas faces. A subestação 
elevadora (34,5/345 kV), necessária para transformar a tensão, terá dois 
centros de transformação de 330 MVA, e a linha de transmissão entre a 
subestação coletora e o bay de conexão será de 0,5 km a 345 kV, com uma 
capacidade operacional mínima de 600 MVA.  
 
As obras deste projeto, que gerará mais de 800 empregos diretos, já 
começaram.  
 
A Elecnor consolida assim sua liderança na construção de projetos de 
energias renováveis no Brasil como uma empresa de referência em 
projetos “chave na mão” (EPC, sua sigla em inglês). 
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Comunicado de imprensa 
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A Elecnor no Brasil 

A Elecnor está presente no mercado elétrico do Brasil desde 1979, no qual desenvolveu, ao longo dos anos, 

capacidades globais como empresa EPC e também como promotora dos seus próprios projetos de concessão. 

Suas outras duas grandes áreas de atuação são as energias renováveis, com a consolidação de um dos 

principais complexos eólicos de todo o hemisfério sul no Estado do Rio Grande do Sul, e infraestruturas de 

gás. 

 
Nossa contribuição para os ODS 
 

   
 
Sobre a Elecnor   

 
Mais informações 
 
Jorge Ballester 
Diretor de Relações com as Medias e Comunicação Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel.: 914 179 900 
 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel.: 656 46 75 12  Tel.: 661 85 03 84   
Tel.: 917 027 170  Tel.: 91 702 71 70 

De origem espanhola, a Elecnor é uma das principais corporações globais em engenharia, energias 
renováveis, serviços e novas tecnologias. Com mais de 60 anos de crescimento contínuo e com 
presença em 55 países, focaliza as suas atividades em diversos setores desde a eletricidade, o gás, as 
instalações industriais, estradas de ferro, telecomunicações, água, sistemas de controle, construção, 
meio ambiente, manutenção de instalações, até à engenharia aeroespacial. Sua forte vocação 
internacional tem levado a companhia a um contínuo processo de ampliação que abriu as portas de 
novos mercados em todo o mundo, com ênfase em Europa, América do Norte, América Central, 
América do Sul, África, Austrália e Médio Oriente. A Elecnor, que negocia no Mercado Contínuo, conta 
com uma equipe de professionais qualificados e um quadro de 18.203 funcionários. Em 2020, o 
volume de negócio atingiu os 2.456 milhões de euros e um lucro líquido consolidado de 78,3 milhões 
de euros.  

Mais informações em www.elecnor.com 
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