
 

Statkraft reitera compromisso com o Brasil e prevê 
crescimento em energia eólica  

Empresa dispõe de projetos aptos a comercializar energia tanto no mercado livre, 
quanto no regulado 

 

A energia eólica no Brasil está em crescimento. Segundo levantamento da Associação 
Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), existem mais de 500 parques eólicos instalados 
no país. O Brasil assumiu a oitava colocação no ranking de produção de energia eólica 
mundial. 

De acordo com o diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Statkfraft Energias 
Renováveis, Talvani Hipólito Nolasco Filho, sabendo da importância da fonte eólica na 
matriz energética brasileira, a Statkraft pretende triplicar de tamanho nos próximos 
anos e a geração eólica será a protagonista na implementação do planejamento 
estratégico da companhia. 

“Não podemos deixar de citar que a fonte eólica é a escolha certa quando pensamos em 
preservação do nosso planeta, por se tratar de uma fonte renovável de baixo impacto 
ambiental. Nosso pipeline está crescendo rápido e já dispomos de projetos aptos a 
comercializar energia tanto no mercado livre, quanto no regulado”, ressalta. 

Atualmente, a Statkraft detém ativos de energia eólica em dois estados do Brasil, em 
Sergipe, o Parque Eólico Barra dos Coqueiros, localizado no município de Barra dos 
Coqueiros. O Parque é constituído por vinte e três unidades aerogeradoras, totalizando 
34,5 MW de capacidade instalada e 10,5 MW médios de garantia física de energia. 

Na Bahia, o Complexo Eólico da Bahia, situado no município de Brotas de Macaúbas, na 
região central da Bahia. O empreendimento é constituído por três usinas eólicas, UEE 
Macaúbas (35,07MW), UEE Novo Horizonte (30,06MW) e UEE Seabra (30,06MW), 
totalizando 95,19MW. Trata-se do maior negócio detido integralmente pela empresa, 
com investimentos de aproximadamente R$425 mil. 

Com mais de 120 anos de história, a empresa que controla 18 ativos de geração de 
energia eólica e hidrelétrica, com um total de 450 MW de potência instalada no Brasil, 
está otimista com o mercado nacional, principalmente com a melhoria da previsibilidade 
dos leilões para os próximos anos, no entanto, salienta que apenas a retomada do 
crescimento econômico permitirá melhorias significativas. 

“Entendemos que o país precisa de reformas e que a implementação delas ajudará o 
ambiente de negócios, que aumentará a atividade econômica e consequentemente o 
consumo de energia. A melhoria da previsibilidade dos leilões para os próximos anos foi 
um sinal positivo, mas a retomada do crescimento econômico permitirá a fonte eólica 
alçar voos mais altos”, afirma Nolasco. 



 

  

  

Sobre a Statkraft 
  
A Statkraft é uma empresa global, líder em energia hidrelétrica internacional e a maior 
geradora de energia renovável da Europa. O Grupo produz energia hidrelétrica, energia 
eólica, energia solar, energia a gás e fornece aquecimento urbano. A Statkraft tem 3.500 
funcionários em 17 países.  
 
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, somando uma capacidade instalada de própria de 450 MW. 
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ATENDIMENTO À IMPRENSA 
Atendimento: Rodrigo Freitas | Maira Manesco  | Caroline Menis 
Telefones: (11) 2894-5607 | (11) 2548-0720   
E-mail: imprensa.statkraft@agenciarace.com.br 
Site: www.racecomunicacao.com.br   
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