Pernambuco lança atlas que mapeia o potencial de
geração de energia solar e eólica do estado
Visando fortalecer e expandir cada vez mais a matriz energética pernambucana de forma
sustentável, o Governo do Estado entregou à sociedade, nesta quarta-feira (29/11), o seu
Altas Eólico e Solar de Pernambuco.
O material apresenta um mapeamento das áreas com maior potencial de geração de
energias renováveis, através da oferta de dados técnicos precisos que objetivam facilitar a
instalação de empreendimentos do setor no território pernambucano.
O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, destacou as atividades do setor que já são
realidade no Estado.
“Pernambuco já mostra sua potencialidade nessas duas energias. A energia eólica já é uma
grande e presente realidade, tanto na região do Araripe quanto no Agreste Meridional. Em
relação à energia solar, temos o primeiro parque híbrido do Brasil em pleno funcionamento
no Sertão do Itaparica. Então, agora, é se debruçar sobre as oportunidades, apresentar esse
atlas aos investidores e buscar as parcerias”, avaliou o governador, ressaltando que a
publicação é a porta de entrada para um novo ciclo de expansão do setor no Estado.

O Atlas Eólico e Solar apresenta uma visão geral do potencial de produção de fontes eólicas
e solares no Estado, através dos níveis de vento e de radiação solar, cruzando com uma série
de mapas digitais em alta resolução que ressaltam aspectos da geografia, economia e
infraestrutura da nossa região.
“Reunimos um conjunto de informações privilegiadas aos potenciais investidores e criamos,
com isso, a chance de Pernambuco largar na frente nos novos investimentos que,
certamente, virão com os novos leilões de energia eólica e de energia solar. Então, ele é um
importantíssimo instrumento para facilitar a atração, a indução e a facilitação dos

investimentos em Pernambuco”, explicou o vice-governador e secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, Raul Henry.

POTENCIAL
Pernambuco conta, hoje, com um potencial técnico da ordem de 100 GW de energia eólica e
ainda outros 1.200 GW de energia solar. O modelo híbrido também é viável em território
pernambucano, pois o ciclo diário de produção das energias eólica e solar são
complementares, podendo produzir anualmente em torno de 270 GW.
Para o secretário Executivo de Energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Luiz
Cardoso Ayres Filho, uma das grandes vantagens do Atlas Eólico e Solar é a possibilidade
da análise conjunta dessas energias. “Todos nós sabemos do grande potencial que
Pernambuco tem para a implantação e a geração de fontes alternativas, como a energia
solar e a eólica. E com a decisão de se fazer esse atlas, o que está se dando ao público é a
oportunidade e a condição técnica de conhecer o potencial energético do Estado como um
todo”, disse.

HISTÓRICO
Em dezembro de 2013, Pernambuco promoveu o inédito Leilão de Energia Solar - o
primeiro do País no segmento. Com grande êxito, o projeto trouxe grandes investimentos
para o Estado, que contribuem também com o desenvolvimento sustentável do Interior
pernambucano. Entre os marcos na concretização deste sonho, está o primeiro parque
híbrido do País, em Tacaratu.
Fruto do Leilão e inaugurado em setembro de 2015, ele possui capacidade para abastecer
250 mil residências. O projeto continua crescendo e, hoje, engloba outros programas, como
o Atlas Eólico e Solar de Pernambuco e o PE Solar, que tem o objetivo máximo de
consolidar o Estado como um importante gerador de energia limpa.
A publicação está disponível para acesso público no site: www.atlaseolicosolar.pe.gov.br.
Participaram do lançamento evento os secretários estaduais Sérgio Xavier (Meio Ambiente
e Sustentabilidade) e Antônio Carlos Figueira (Assessoria Especial); o diretor-presidente da
Federação das Indústrias de Pernambuco – FIEPE, Ricardo Éssinger; e o presidente do
Complexo Industrial Portuário de Suape, Marcos Baptista.

