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ENEL BRASIL E ENEVA ASSINAM ACORDO DE COMPRA E VENDA PELA
CENTRAL GERADORA TÉRMICA FORTALEZA (CGTF)
Enel atingirá 100% de capacidade instalada renovável no país após a conclusão da transação;
A operação está em linha com o compromisso do Grupo de zerar as emissões e com plano para o
desenvolvimento de novos projetos renováveis.
Brasil, 9 de junho de 2022 – Enel Brasil, como vendedora, e Eneva, como compradora, firmaram
contrato de compra e venda de 100% da Central Geradora Térmica Fortaleza (CGTF – TermoFortaleza),
usina de ciclo combinado de energia a gás e vapor. O preço da transação, a ser pago no fechamento do
acordo, é de R$ 467 milhões, correspondente a um enterprise value de, aproximadamente, R$ 431
milhões. A operação também prevê pagamentos contingentes à recontratação futura da usina, que
podem alcançar até R$ 97 milhões.
A transação está em linha com o compromisso do Grupo Enel de zerar suas emissões até 2040 e com o
plano da Enel de triplicar sua capacidade renovável global até 2030. A Enel está substituindo
globalmente seu parque de geração térmica por nova capacidade renovável, além de alavancar a
hibridização de renováveis com soluções de armazenamento.
Segundo Nicola Cotugno, Country Manager da Enel no Brasil, “o Brasil é considerado um dos países
prioritários neste processo, desempenhando um papel importante na estratégia do Grupo. Estamos
acelerando a descarbonização do nosso mix de geração e, após a conclusão desta operação, a
capacidade instalada e o portfólio de geração da empresa no país atingirão um marco importante, se
tornando 100% renovável. Continuaremos investindo no mercado de energia limpa no país,
desenvolvendo e gerenciando novas usinas solares, eólicas e híbridas por meio da Enel Green Power
Brasil”.
A conclusão da venda está prevista para ocorrer no terceiro trimestre de 2022, dependendo de certas
condições precedentes, incluindo a aprovação pela Enel Brasil, pelo Conselho de Administração de seus
acionistas e pela autoridade antitruste brasileira, o CADE. O valor final está sujeito a ajustes de acordo
com a prática padrão de mercado para esse tipo de transação.
A CGTF faz parte do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, localizado em região estratégica para o
crescimento do Estado do Ceará. A usina possui uma das mais modernas tecnologias em geração
térmica do país, produzindo energia em um ciclo combinado de gás e vapor. Com capacidade de
geração de 327 MW, possui 1,2 km de linha de transmissão em alta tensão (230 kV).
No Brasil, o Grupo Enel tem uma capacidade instalada total renovável de 4,7 GW, dos quais mais de 2,2
GW são de energia eólica, cerca de 1,2 GW de energia solar e cerca de 1,3 GW de energia hídrica.
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