
 

 

Statkraft inaugura eletroposto em Santa Catarina 

Estação aberta ao público usa energia solar para o carregamento de veículos  

 

A Statkraft, maior geradora de energia renovável da Europa, inaugurou, em 
Florianópolis (SC), seu primeiro eletroposto para carregamento elétrico de veículos, via 
energia solar. A estação está localizada no condomínio corporativo SC401 Square 
Corporate, no bairro de Saco Grande, Norte da ilha, onde fica a sede da empresa no 
Brasil.  

Com acesso gratuito e funcionamento das 9h às 18h, a estação carrega um carro por 
vez. O eletroposto está disponível para o público em geral que esteja de passagem em 
direção às praias da ilha, além dos condôminos. O carregamento permite que o 
usuário faça viagens de aproximadamente 30km a 40km.  

A iniciativa foi liderada pela Statkraft, em parceria com o Condomínio Corporativo SC 

401 Square Corporate e a Cushman Wakefield, empresa responsável pela gestão 

condominial. O carregador Pole Mount de 7,4 kVA, da EletricMobility, utiliza energia 

limpa proveniente de geração fotovoltaica instalada no local, de forma a impulsionar a 

mobilidade sustentável.  

Com investimento de cerca de cerca de R$ 37 mil, o projeto vai ao encontro da 
estratégia de eletrificação da Statkraft. 

A empresa está no mercado de carregamento de veículos elétricos desde 2012 na 
Europa, dona da segunda maior operadora de carros elétricos da Noruega e Suécia, 
além de estar presente em países como Alemanha e Reino Unido. Hoje, cerca de 80% 
dos carros vendidos em Oslo, na Noruega, são elétricos ou híbridos. “No Brasil, o 
mercado de veículos elétricos ainda está em expansão. A Statkraft aposta na 
inovação”, destaca o diretor de Gestão de Ativos da Statkraft no Brasil, Thiago 
Tomazzoli. 

“Um dos diferenciais do carregador é a associação com a energia elétrica proveniente 
de fonte renovável. O condomínio conta com uma usina solar na cobertura do prédio 
onde fica a sede da Statkraft, com capacidade para produzir meio megawatt de 
energia/mês, de forma a se tornar autossuficiente”, explica Tomazzoli. 

Atualmente, o parque de energia solar do SC401 Square Corporate é o maior dentro de 
um condomínio privado do estado de Santa Catarina. 

 

Serviço 

Eletroposto – Statkraft  

Endereço: SC401 Square Corporate – Rod. José Carlos Daux, 5.500 – Saco Grande, 
Florianópolis – SC, CEP: 88032-005 

Acesso: aberto ao público (com administração do condomínio) 

Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h 

Quantidade de veículos: um por vez 

https://www.google.com/search?q=square+sc+endere%25C3%25A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDRLrqgwKjLRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsQoXF5YmFqUqFCcrpOalpBalHl6eDwBtwP4bRQAAAA&ludocid=5563479258628661640&sa=X&ved=2ahUKEwj1jofF3NzsAhVaGLkGHahmCEoQ6BMwEHoECB4QAg


 

 

 

SOBRE A STATKRAFT   

Com ações pautadas na ética e transparência, a Statkraft é uma empresa líder em 
energia hidrelétrica internacionalmente, considerada a maior geradora de energia 
renovável da Europa. É uma empresa global que atua 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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