
 

Dia do Meio Ambiente: muito além da energia  

 
Com mais de 120 anos de história, Statkraft, empresa global de energia presente 
no Brasil, aposta em projetos socioambientais  

  

A cada dia, as fontes renováveis ganham espaço e notoriedade no mundo. Seus 
benefícios são incontáveis, principalmente para a diminuição do aquecimento global e 
do efeito estufa.  

Segundo a diretora de Assuntos Regulatórios da Statkraft Energias Renováveis, Fabíola 
Sena, “o impacto ambiental dessas fontes é praticamente inexistente, principalmente 
quando comparado aos originários dos combustíveis fósseis, vista a baixíssima emissão 
de gases que causam o efeito estufa”. 

Estima-se que mais da metade do parque de geração de energia, a ser construído nos 
próximos 10 anos, seja oriundo de tais fontes, com destaque para os modais eólico e 
solar. 

Com uma visão abrangente, que vai além do seu mercado de atuação, e tem como 
objetivo impactar toda cadeia produtiva, a Statkraft Energias Renováveis realiza 
diversos projetos socioambientais que melhoram o meio ambiente e a vida de 
aproximadamente 1.600 pessoas das comunidades no entorno de onde está situada.  

De acordo com a coordenadora de Meio Ambiente da Statkraft, Bianca Barros, o core 
business da empresa, de prover energia pura, fomenta a existência de um pensamento 
único que permeia todos os processos organizacionais e o desenvolvimento da 
empresa.   
 
“A Statkraft tem como visão prover energia pura. Portanto, um de seus méritos é a 
responsabilidade que cria valor, enquanto demonstra respeito pelos colaboradores, 
clientes, meio ambiente e sociedade. Priorizamos um desenvolvimento sustentável, 
capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 
atender as necessidades das futuras gerações”, conta.   
 
Em suas plantas, a companhia possui diversas iniciativas ambientais. Em 2018, apenas 
no estado da Bahia, onde está situado o Complexo Eólico da Bahia, o Projeto Reniva 
(um viveiro situado dentro do complexo eólico, que produz mudas de mandiocas - 
manivas) distribuiu 3.189 mudas para 62 famílias locais, um aumento de 442% no 
número de pessoas atendidas, em relação ao ano de 2017 (14 famílias).  A expectativa 
da empresa é que as manivas gerem cerca de 15 toneladas de mandioca, que 
poderiam ser convertidas em 3.750 kg de farinha, ou seja, um potencial de gerar até 
R$12 mil de renda à comunidade. 



 

No mesmo ano, destacaram-se as ações de Comunicação e Educação Ambiental 
realizadas em seis escolas das comunidades da região. Em 2018, foram atendidos 109 
alunos, com idades entre 4 e 16 anos. Os temas foram: ‘Água é vida’, Caatinga, 
Biodiversidade, Biomas Brasileiros, Caça, Desmatamento, ‘Apicultura e a importância 
das abelhas na produção agrícola’, ‘Garimpo e seus riscos’ e ‘Os impactos na saúde e 
meio ambiente ocasionados pelo lixo’.  

A Statkraft ainda coordena o Projeto de Apicultura, que consiste no apoio e assistência 
técnica a 20 famílias das comunidades da área de influência do complexo eólico. No 
último ano, a produção de mel ficou em 500 kg, um aumento de 165% em relação ao 
ano anterior (303,5 kg). 

Além dos projetos na Bahia, a companhia realiza outros programas e monitoramentos 
nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Entre 
eles, o monitoramento de fauna terrestre e aquática, de qualidade da água e dos 
reservatórios, além dos programas de Educação Ambiental e Comunicação Social. 

MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA 

O objetivo é monitorar a qualidade da água no trecho de influência após o enchimento 
do reservatório, de forma a verificar as variáveis físicas, químicas e biológicas da água. 

MONITORAMENTO DE FAUNA TERRESTRE E AQUÁTICA 

O monitoramento da fauna tem o objetivo de compreender os possíveis impactos e as 
respostas da fauna local à instalação dos empreendimentos. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

São realizadas ações educativas com escolas municipais e colaboradores. As escolas 
selecionadas fazem parte da área de influência do empreendimento e são destinadas a 
receber propostas que expandam a consciência ambiental. Para isso, os múltiplos 
assuntos que permeiam a relação do ser humano com o meio ambiente são abordados 
em atividades pedagógicas e lúdicas. 

SOBRE A STATKRAFT 

A Statkraft é uma empresa global, líder em energia hidrelétrica internacional e a maior 
geradora de energia renovável da Europa. No mundo, o grupo conta com 3.500 
funcionários em 17 países e produz energia hidrelétrica, eólica, solar, a gás e fornece 
aquecimento urbano. 

No Brasil, a Statkraft é uma empresa geradora de energia renovável, com parques 
eólicos nos estados da Bahia e Sergipe e usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No total são 18 empreendimentos em 
operação que somam uma capacidade instalada própria de 450 MW. 



 

www.statkraft.com 

www.statkraft.com.br 

 ATENDIMENTO À IMPRENSA 

Race Comunicação 

Rodrigo Freitas | Maira Manesco    

Telefones: (11) 2894-5607 | (11) 2548-0720   

E-mail: imprensa.statkraft@agenciarace.com.br 
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