
 

Statkraft Brasil é uma das vencedoras do leilão A-5 

A Statkraft participou ontem (30) do Leilão de Energia Nova A-5 com os projetos eólicos 

Morro do Cruzeiro I e Morro do Cruzeiro II, cuja capacidade instalada estimada é de 79,8 

megawatts (MW). Os projetos estão localizados em Brotas de Macaúbas, na Bahia, 

adjacentes ao Complexo Eólico Brotas de Macaúbas que está em operação desde 2012 

e, pela empresa, desde 2017.   

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizou o Leilão de Energia Nova A-5, que 
tem como objetivo a contratação de empreendimentos a partir de fontes hidrelétricas, 
eólica, solar fotovoltaica e térmicas a biomassa, a gás natural, a carvão mineral e de 
tratamento de resíduos sólidos urbanos.  
 
Os projetos vencedores comercializaram 10,8MWm de energia às distribuidoras de 
energia elétrica, por meio de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no 
Ambiente Regulado (CCEARs), com início de suprimento em 1º de janeiro de 2026, 
conforme as diretrizes do Ministério de Minas e Energia (MME). 
 
Como estratégia, a Statkraft comercializará o saldo remanescente da garantia física dos 
projetos vendidos no leilão (cerca de 25 MW médios) no mercado livre.  
  

O resultado está alinhado com o plano da Statkraft de ser detentora de portfólios 
flexíveis de geração renovável por meio do desenvolvimento dos seus próprios projetos, 
bem como via aquisições seletivas em mercados priorizados. No Brasil, a ambição é 
crescer de forma robusta para adquirir e otimizar ativos em operação, de forma a 
incrementar sua capacidade de geração de energia hidráulica, eólica e solar. 
 

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 que atua no mercado de 
Energia e conta com aproximadamente 4.600 colaboradores em 18 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 800 profissionais envolvidos e mais de 1.100.000 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/ 
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