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ENERGIA EÓLICA DE SERGIPE 

 PARQUE EÓLICO DA 
BARRA DOS 
COQUEIROS: 

• inaugurada em 29 de 
janeiro de 2013, a 

Usina Eólica no 
município de Barra dos 

Coqueiros foi 
construída através do 
Programa Sergipano 
de Desenvolvimento 

Industrial (PSDI) com a 
concessão de incentivo 

locacional. 



ENERGIA EÓLICA DE SERGIPE 

 PARQUE EÓLICO DA 
BARRA DOS 
COQUEIROS: 

• Área de 300 hectares, 
equivalente a 320 campos 

de futebol, vizinha ao Porto 
de Sergipe. 

•  O investimento total da 
obra foi de R$ 125 milhões.  

• Com 34,5 megawatts de 
potência instalada e 

previsão de gerar 7,2 mil 
megawatts/hora por mês 



ENERGIA EÓLICA DE SERGIPE 

• A Usina Eólica Barra dos 
Coqueiros tem 

produção suficiente 
para beneficiar uma 
cidade com cerca de 
120 mil habitantes.  

• A escolha pela Barra 
dos Coqueiros: 

Potencial de ventos do 
local, que indicava uma 
produção satisfatória e  

viável. 



ENERGIA EÓLICA DE SERGIPE 

Facilidades logísticas do 
local, como o Porto de Barra 

dos Coqueiros, que 
possibilita receber os navios 

que transportam as 
turbinas eólicas.  

 

Proximidade da Subestação 
do Porto, da ordem de 4 

quilômetros de distância do 
Parque Eólico, que permite 
a conexão elétrica à rede de 
distribuição da Energisa de 

forma mais otimizada e ágil. 



ENERGIA EÓLICA DE SERGIPE Quem consome essa energia? 
física e eletricamente, toda a energia gerada pela Usina 
Eólica pode ser consumida pelos moradores das regiões de 

Barra dos Coqueiros, Maruim, Riachuelo e circunvizinhança, a 
depender do horário e dia do consumo. 



Em 2016 surgiu uma proposta de construção de uma nova usina eólica em 
Sergipe: 

A Sowitec, empresa que configura entre as mais importantes desenvolvedoras 
de projetos no setor de energia eólica internacional, pretende investir mais de 
R$ 2 bilhões na implantação de um novo parque eólico em Sergipe. 

Parque Eólico Palmas dos Ventos: 
Área localizada nos municípios de Tobias Barreto, Simão Dias e Riachão do Dantas. 
Potencial energético de 501 MW, o que equivale a quase 15 vezes o potencial do 
Parque Eólico Barra dos Coqueiros, que tem capacidade instalada de 34,5 MW.  



USINA 
TERMOELÉTRICA 

PORTO DE 
SERGIPE: 

• A UTE Porto de Sergipe 
integra o Complexo de 

Geração de Energia 
Governador Marcelo 

Déda 

• Situada na Barra dos 
Coqueiros 

• será a maior do gênero 
na América Latina. 

• Central Elétrica de 
Sergipe (CELSE), 

• a conclusão das obras 
está prevista para janeiro 

de 2020.  



USINA 
TERMOELÉTRICA 

PORTO DE 
SERGIPE: 

• O contrato é de 25 anos e 
a usina já contratou toda 

a capacidade de 
produção dela até o ano 
de 2044. Capacidade de 

1500 megawatts de 
geração de energia 

elétrica.  

Isso equivale a 
aproximadamente o 

abastecimento de dois 
milhões de habitantes. É 

um investimento de 
longo prazo. 

 



• Para dimensionar o 
empreendimento, deve-se assinalar 
que a UTE Porto de Sergipe poderá 
atender a 15% da demanda de toda 

a região Nordeste. Quando 
consolidado, é um projeto que 

equivale a Usina de Xingó. 

• A primeira fase do Complexo será 
composta pela Usina Termelétrica, 
Linha de Transmissão e Instalações 

Marítimas (um navio está sendo 
construído na Coreia do Sul para ser 

usado instalações offshore, uma 
Unidade Flutuante de 

armazenamento e Regaseificação de 
gás natural, com sistema de 
ancoragem e gasoduto a ser 

implantado). 

Fonte: ASN 

 



MUDANÇA NO MAPA DE SERGIPE 
• A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) está 

analisando a proposta de criação da norma 
regulatória do limite político-administrativo 
entre os estados da Bahia e Sergipe com a 
participação de procuradores, deputados 
estaduais, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e representantes da Secretaria 
de Planejamento dos dois estados. 

• O estudo levou um ano para ficar pronto. 

• A Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Seplag) e a Assembleia 
Legislativa vão ter a missão de revisar os limites 
dos 75 municípios e vai ser ressalta que será 
formada comissão especial para tratar dessa 
pauta. 



• As leis e dados cartográficos existentes que comprovam a divisa desses 
estados são dos anos 40 e eles alegam que há defasagem nas 
informações. 

 

• Segundo os representantes desse grupo, a legislação da época não 
descreve com precisão as divisas estaduais brasileiras, situação que tem 
provocado conflitos territoriais interestaduais dificultando a ação dos 
governos. 

 

• Para fazer esta correção, eles usam coordenadas geográficas. 

 

• Ao Sul de Sergipe poderão mudar os limites dos municípios de Indiaroba, 
Cristinápolis, Tomar do Geru.  

MUDANÇA NO MAPA DE SERGIPE 



• Na Região Centro Sul os municípios de Tobias Barreto, Poço Verde e 
Simão Dias.  

 

• Na Região Agreste Central, o estudo topográfico mostra mudanças nos 
limites de Pinhão e Carira. 

 

• No Alto Sertão, mudanças no mapa de Nossa Senhora da Glória, Monte 
Alegre, Poço Redondo e Canindé de São Francisco. 

 

•  Em alguns casos, municípios sergipanos perderiam território para a 
Bahia. Monte Alegre, por exemplo, perderia cinco povoados. 

• Fonte: G1 Sergipe 27/04/2017 

 

MUDANÇA NO MAPA DE SERGIPE 







1. A Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu – APA Morro do 
Urubu – está localizada na zona Norte de Aracaju e caracteriza-se por 
uma Unidade de Conservação de uso sustentável. Um dos motivos que 
a enquadrou na categoria de Unidade de Conservação de uso 
sustentável, através do Decreto nº 13.713, de 14 de junho de 1993, é 
que, na capital sergipana, a área constitui um dos últimos 
remanescentes de: 
 
A) Restinga. 
B) Caatinga. 
C) Manguezais.   
D) Vegetação de dunas. 
E) Mata Atlântica. 

 



2. No estado de Sergipe, “os principais manguezais se encontram na foz 
do Rio São Francisco e seus afluentes da foz; na foz do Rio Japaratuba e 
Rio Siriri, seu afluente; foz do Rio Sergipe; Rio Vaza Barris; Rio Real e 
Rio Piauí.” O processo de degradação destes manguezais encontra-se 
em estágio acelerado, colocando em risco a importância deste 
ecossistema para a região. O principal benefício ecológico dos 
manguezais e a principal causa da sua destruição são, respectivamente: 
 
A) produção de produtos da maricultura / pesca predatória. 
B) manutenção das costas marítimas / fragilidade da legislação 
ambiental. 
C) fornecimento de madeira para lenha / derramamento de esgoto. 
D) contribuição na culinária local / intensificação do setor turístico. 
E) berçário natural de espécies aquáticas / especulação imobiliária. 

 



3. O estado de Sergipe está prestes a receber mais uma parque eólico numa área localizada nos 
municípios de Tobias Barreto, Simão Dias e Riachão do Dantas. Terá potencial energético de 
501 MW, o que equivale a quase 15 vezes o potencial do Parque Eólico Barra dos Coqueiros, 
que tem capacidade instalada de 34,5 MW. Sobre este último já em funcionamento podemos 
citar as seguintes vantagens locacionais para sua instalação:  

 

a) Área de elevada altitude que favorece a chegada de ventos fortes; 

b) Apenas os incentivos ficais dados pelo governo do estado; 

c) O fato da Barra dos Coqueiros ter nos últimos elevado crescimento populacional, imobiliário e 
industrial o que provocou a necessidade desta matriz energética para dar conta desta nova 
demanda; 

d) Potencial de ventos do local, facilidades logísticas do local, como o Porto de Barra dos 
Coqueiros, que possibilita receber os navios que transportam as turbinas eólicas e proximidade 
da Subestação do Porto; 

e) Abastecer a comunidade local carente de energia elétrica a baixo custo. 

 



4. Podemos afirma que Sergipe tem diversificado suas matrizes 
energéticas. Além da tradicional pordução hidrelétrica (Usina 
hidrelétrica de Xingó – CHESF), Usina eólica da Barra dos Coqueiros, já 
em funcionamento, instalação da futura Usina eólica Palmas dos 
ventos e em fase construção  no Complexo de Geração de Energia 
Governador Marcelo Déda, a usina termoelétrica. Sobre a localização e 
a fonte de energia a ser utilizada nesta última aqui em Sergipe é 
correto afirmar: 

a) Aracaju/petróleo; 

b) Carmópolis/petróleo e gás natural; 

c) Barra dos Coqueiros/gás natural; 

d) Estância/ Carvão mineral; 

e) Aracaju/ gás natural. 
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[79] 3044 8982 

www.canaldosconcurseiros.com.br 

contato@canaldosconcurseiros.com.br 


