
 

Statkraft é a nova apoiadora do Movimento ODS de Santa 
Catarina 

 

Empresa fortalece atuação no Brasil em sustentabilidade 

 

Por acreditar que uma ação integrada pode viabilizar o alcance dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), a Statkraft firmou parceria com o Movimento ODS de Santa Catarina: é a guardiã 
do ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável.  

A Statkraft é a maior geradora de energia renovável da Europa. No Brasil, atua com 
geração e comercialização de energia e possui ativos em seis estados do país, além de 
escritórios em Florianópolis e Rio de Janeiro. Localmente, a empresa apoia oficialmente 
o movimento social que tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida da sociedade catarinense.  

Segundo a gerente de Meio Ambiente da Statkraft no Brasil, Bianca Barros, a expectativa 
da companhia com o Movimento ODS de Santa Catarina é a de potencializar ações para 
contribuir para o alcance dos ODS. 

"A partir do ODS 17: Parcerias e Meios de Implementação, sabemos que as metas só 
serão atingidas com atuação conjunta, o que inclui o compartilhamento de conteúdo, 
conhecimento técnico e boas práticas”, explica. 

Com isso, a empresa assume um compromisso com os seus valores de reponsabilidade, 
competência e inovação e o seu propósito de prover energia pura para as pessoas, de 
forma ética e responsável, via soluções efetivas em prol do desenvolvimento 
sustentável. 

Para auxiliar o alcance do ODS 2, a Statkraft, além de manter seus projetos já existentes, 
visa a expansão e multiplicação destes muitos situados em regiões de vulnerabilidade 
social, como na Bahia. 

“As pequenas comunidades que se encontram na região de nossas usinas são 
beneficiadas com a formação e expansão de projetos que contribuem para a 
produtividade agrícola, empoderamento para as famílias e produção de insumos e 
conhecimento por meio de capacitações técnicas”, ressalta Bianca.  
  

Responsabilidade Socioambiental 

A sustentabilidade está no DNA da Statkraft, tanto que é reconhecida pela comunidade 
por meio de prêmios e nomeações. Por dois anos consecutivos (2007 e 2008), a PCH 



 

Santa Laura recebeu o prêmio Fritz Müller, em reconhecimento à gestão ambiental. O 
Troféu Fritz Müller é um dos mais respeitados na área Ambiental em todo o Brasil e foi 
criado em 1982 pela Fatma (órgão estadual ambiental de Santa Catarina). 

Ainda no ano de 2009, a UHE Monjolinho recebeu o prêmio Borboleta Azul da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e Associação Riograndense de 
Imprensa ARI, como ‘Empreendimento destaque na área Ambiental’. 

 

Principais projetos no Brasil 

 

Apoio às comunidades indígenas do entorno da UHE Monjolinho 

Atualmente as comunidades indígenas do entorno da UHE Monjolinho, localizada no rio 
Passo Fundo, entre os municípios de Nonoai e Faxinalzinho, no Norte do Rio Grande do 
Sul, são beneficiadas com as ações de diversos programas, como: custeio de produção, 
programa de estímulo ao esporte e de inclusão digital nas terras indígenas, além da 
capacitação dos índios na produção e plantio de mudas. 

A iniciativa contribui diretamente para o ODS 02; em particular meta 2.3, que garante 
dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, 
particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e 
pescadores. 

 

Artesãs Filhas do Vento 

A Associação Artesãs Filhas do Vento, hoje composta por 19 mulheres de diferentes 
comunidades, conta com o cultivo de mandioca em uma área no matrizeiro de 
aproximadamente 504 m². 

A mandioca plantada auxilia na produção da farinha e tapioca, que agrega valor à 
associação a partir de produtos de derivados da mandioca, bem como a comercialização 
de produtos artesanais, feitos com a palha do Licuri (Syagrus coronata), crochê e 
produção de licores artesanais (cremosos, frutas regionais e ervas medicinais). 

O projeto da Associação de Artesãs Filhas do Vento tem formação 100% feminina, 
apesar de estar aberto a qualquer gênero. A iniciativa contribui diretamente para o ODS 
5; em particular à meta 5.5, que garante a plena participação das mulheres e a igualdade 
de oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal e econômico. 

Com o apoio da Statkraft, o projeto auxilia as mulheres das comunidades locais no 
complemento de renda (que constitui um aumento de até 50%).     



 

RENIVA 

Localizado em área irrigada de 2.400m², com beneficiamento de 48 famílias por meio 
da distribuição de mudas de manivas, cerca de 9.300 mudas foram distribuídas até o 
momento. Via desenvolvimento de uma técnica inovadora, conta com índice de 98% de 
sucesso, com perdas mínimas para a geração de mudas. 

Em 2018, a produção de mandioca foi de 18,7 toneladas com estimativa de chegar a 25 
toneladas nos próximos anos. Beneficia uma média de 120 famílias. 

A iniciativa contribui diretamente para o ODS 1 e o ODS 2; em particular, as metas 
1.2 de reduzir a pobreza; 1.4 de garantir direitos iguais aos recursos econômicos e 
acesso aos recursos naturais; e meta 1.5, por desenvolver a resiliência das comunidades 
pobres, além de reduzir sua exposição e vulnerabilidade a eventos extremos 
relacionados ao clima. Também contribui com as metas 2.3; melhoram a produtividade 
agrícola e a renda para os produtores de alimentos em pequena escala, particularmente 
as mulheres; 2.5, promove a diversidade genética das variedades de mandioca, faz uso 
de recursos genéticos e do conhecimento tradicional local; e 2.b, promoção de 
investimentos em pesquisa agrícola e serviços de extensão.  

Apicultura 

Em 2015 foi identificado o grande potencial dessa atividade na região do Parque Eólico 
da Bahia. A Statkraft acolheu o projeto e o aprimorou com aquisição de novos 
equipamentos e kits de apicultura. 

Junto com o acompanhamento técnico e de gestão, foram feitas articulações com as 
entidades locais para impulsionar o desenvolvimento do projeto por meio da realização 
de capacitações. 

Essa iniciativa contribui diretamente para o ODS 1 e o ODS 2; em particular, as metas 
1.2 de reduzir a pobreza; e meta 1.5, por desenvolver a resiliência das comunidades 
pobres, ao reduzir sua exposição e vulnerabilidade a eventos extremos relacionados ao 
clima. Também contribui com a meta 2.3; melhora a produtividade agrícola e a renda 
para os produtores de alimentos em pequena escala, particularmente as mulheres. 

  

SOBRE A STATKRAFT   

Com suas ações pautadas pela ética e transparência, a Statkraft é uma empresa líder em 
energia hidrelétrica internacionalmente, sendo considerada a maior geradora de 
energia renovável da Europa. A Statkraft é uma empresa global atuando no mercado de 
Energia e conta com aproximadamente 4.000 colaboradores em 17 países.  No Brasil, 
o grupo controla 18 ativos de geração renovável, com cerca de 450 MW de potência 
instalada.   



 

A empresa também é um dos principais players do setor na comercialização de energia. 
No mundo, essas operações são executadas em mais de dez países. São mais de 650 
profissionais envolvidos 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. 
 

https://www.statkraft.com/ 

https://www.statkraft.com.br/ 

  

ATENDIMENTO À IMPRENSA 

Race Comunicação 

Rodrigo Freitas | Michele Colombo 

Telefone: (11) 96351-5239 

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