
 

Statkraft Brasil foi uma das vencedoras do leilão de 
energia no ambiente regulado 

  

A Statkraft participou hoje (18) do 30º Leilão de Energia Nova do tipo A-6 (com início de 
entrega do produto seis anos à frente, em 2025). Esta é a primeira participação da 
empresa em um leilão, com o objetivo de disputar Contratos de Comercialização de 
Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEARs). 
 
Os projetos vencedores tiveram parte da energia vendida às distribuidoras de energia 
elétrica, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, conforme as diretrizes do 
Ministério de Minas e Energia (MME). 
  
Os projetos eólicos da Statkraft Brasil, Ventos de Santa Eugênia (420 MW) e Serra de 
Mangabeira (75,6 MW), foram os principais vencedores. Ventos de Santa Eugênia 
assegurou a comercialização de 75,3 MW médios e Serra da Mangabeira teve 12,1 MW 
médios vendidos. 

“Esse resultado reforça nossa estratégia no país e é com muita satisfação que 
constatamos o sucesso da Statkraft como principal vencedor de energia eólica do Leilão 
A-6 2019 e asseguramos 375,6 MW (registrado em leilão) de Contratos de Compra e 
Venda de Energia (PPA) no mercado regulado”, destaca o CEO da Statkraft Brasil, 
Fernando De Lapuerta. 
  
No Brasil, a ambição é crescer de forma robusta para adquirir e otimizar ativos em 
operação, de forma a incrementar nossa capacidade de geração de energia hidráulica, 
eólica e solar. 

  

SOBRE A STATKRAFT  

A Statkraft é uma empresa líder internacionalmente em energia hidrelétrica e a maior 
geradora de energia renovável da Europa. O grupo produz energia hidrelétrica, eólica, 
solar, a gás e fornece aquecimento urbano. A Statkraft é uma empresa global em 
operações no mercado de Energia. Tem 3.600 funcionários em 16 países.   
 
No Brasil, o grupo controla 18 ativos de geração de energia eólica e hidrelétrica, com 
cerca de 450 MW de potência instalada. 

A empresa também atua e é um dos principais players no ramo de comercialização de 
fontes diversas de energia. No mundo, essas operações são executadas em escritórios 
de mais de dez países. São mais de 650 especialistas no setor e mais de 500 000 
contratos por ano. Prioriza as relações de longo prazo com seus clientes, em busca de 
soluções customizadas para as suas necessidades de energia, além de facilitar o 
financiamento de energia renovável e de projetos, inclusive no Brasil. 



 

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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