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RESUMO 

 

 Com a preocupação de gerar energia elétrica a partir de fontes renováveis, a 

geração heliotérmica de eletricidade ganha repercussão em vários países do mundo, 

como na Espanha, Portugal e Alemanha. No Brasil esta forma de geração de 

energia, em projetos de grande porte, ainda não é explorada. Porém, sabe-se que o 

país dispõe de extensas áreas com disponibilidade de irradiação solar direta normal 

no Nordeste do Brasil, sobretudo na região do Semi-Árido. Essa região apresenta 

ainda outras características favoráveis à instalação das centrais, como: ótimas 

condições topográficas, baixa velocidade de ventos, baixa densidade populacional, 

possibilidades de conexão com a rede elétrica e disponibilidade de terras. Nesse 

trabalho todos esses parâmetros foram modelados por meio do uso de um Sistema 

de Informação Geográfica visando identificar os locais aptos à instalação no Semi-

Árido Nordestino.  Os Planos de Informação indicados para avaliar a viabilidade da 

implantação foram selecionados pela sua relevância e disponibilidade no processo 

de definição de áreas aptas à implantação. Os resultados são apresentados sob a 

forma de mapas temáticos na escala de 1:10.000.000 e também em escalas 

maiores. Para os estados da Paraíba e do Piauí foram feitos de análises mais 

específicas e esses estados apresentaram áreas com potencial de instalação. Na 

Paraíba, o município que se destaca é o de Souza. Já no Piauí, o município é o São 

Francisco de Assis do Piauí. 

 

Palavras-chave: Energia Solar, Central Termoelétrica, Sistemas de Informação 

Geográfica, Estudos de Localização. 

 

 

 



 

 

 

 

STUDY LOCATION OF SOLAR THERMAL POWER STATIONS OF LARGE SIZE 

IN NORTHEASTERN SEMI-ARID 

Author: Verônica Wilma Bezerra Azevedo 

Adviser: Prof. Dr. Chigueru Tiba 

Co-adviser: Prof. Dr. Ana Lúcia Bezerra Candeias 

 

ABSTRACT 

 

With growing concern to produce electricity from renewable energy, the thermal solar 

electricity generation has repercussions in many countries, such as Spain, Portugal 

and Germany. In Brazil, this generation of energy in large projects is still not carried 

out. However, it is known that the country has large areas with availability of direct 

solar radiation normal in the Northeast of Brazil, specifically in the Semiarid Region. 

This region has also other important variables for the installation of these plants, 

such as: great topographical conditions, low wind speed, low population density, 

possibility of connection to the power grid and lands availability. In this paper all 

these parameters were modeled by using a Geographic Information System (GIS) to 

identify sites suitable for installation in the Semi-Arid Northeast. The layers indicated 

to assess the feasibility of implementation were selected for their relevance and 

availability in the process of defining areas suitable for deployment. The results are 

presented in the form of thematic maps on a scale of 1:10.000.000 and also on larger 

scales. For the states of Paraíba and Piauí were made more specific analysis and 

these states had areas with potential for installation. In Paraíba, the city that stands 

out is the de Souza. Already in Piaui, the city is the San Francisco de Assis do Piauí. 

 

Keywords: Solar Energy, Solar Thermoelectric Plants, Geographic Information 

System, Location Studies. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

A geração de eletricidade por processos heliotérmicos tem se difundido 

bastante nos últimos anos e apresenta como principal experiência as usinas SEGS 

(Solar Electric Generation Systems), localizadas no Deserto de Mojave, na 

Califórnia. O sistema está formado por nove usinas de concentradores parabólicos 

de foco linear, que totalizam 354 MW de potência instalada, (FRAIDENRAICH e 

LYRA, 1995). 

 

De fato, as SEGS representam um importante empreendimento comercial de 

sistemas termo-solares para produção de energia elétrica. As usinas são de 

natureza hibrida (25% de produção anual representada por gás natural) e tem 

demonstrado a viabilidade técnica dos concentradores de foco linear na geração de 

eletricidade e na natureza despachável da energia produzida. De acordo com Rolim 

et al., (2009), as usinas SEGS são capazes de despachar energia elétrica com uma 

eficiência de pico de 24%, representando o maior valor entre as diversas tecnologias 

solares comerciais disponíveis da atualidade.  

 

No Brasil, a produção heliotérmica de eletricidade, em projetos de grande 

porte, ainda não é explorada. Por outro lado, sabe-se que o país dispõe de extensas 

áreas com disponibilidade de irradiação solar direta normal
1
, (um dos principais 

parâmetros para a localização das centrais termoelétricas solares) principalmente na 

região do Semi-Árido Nordestino, que, segundo Cavalcanti e Petti (2008) o valor 

diário médio anual é da ordem de 6,0 kWh/m². 

 

 Além da irradiação solar direta normal, o Semi-Árido Nordestino apresenta 

ainda outras características favoráveis à instalação das centrais solares, como: 

ótimas condições topográficas, baixa velocidade de ventos, baixa densidade 

populacional, possibilidades de conexão com a rede elétrica (linhas de transmissão) 

e disponibilidade de terras que não são utilizadas para a atividade da agricultura, por 

exemplo).  

 

                                                 
1
 Irradiação solar direta normal é aquela que não sofre espalhamento atmosférico. 
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A introdução dessas centrais na região do Semi-Árido Nordestino conduzirá 

também a implementação de benefícios sociais e a geração de emprego e renda.  A 

repercussão técnica e econômica deste empreendimento na Matriz Energética 

Brasileira poderá ser muito grande uma vez que se espera a difusão ampla desta 

tecnologia em um horizonte de 10 anos no Brasil e no Mundo.  

 

Países como a Espanha, Portugal e a Alemanha já estão investindo no uso de 

energia solar para gerar eletricidade. Somente na Espanha, vários projetos estão em 

fase de andamento.  Entre eles, está a construção da torre central PS20 (20 MW) e 

várias usinas do tipo SEGS como, por exemplo, a Andasol I e II (50 MW cada). 

Assim, diante desta situação, seria apropriado ao sistema elétrico brasileiro viabilizar 

mecanismos de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis na região, em 

particular a Energia Solar, realizar Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e avaliar 

detalhadamente o potencial do recurso solar disponível. 

 

1.1 Justificativa 

 

A indicação dos locais aptos a implantação de centrais solares, no Semi-Árido 

Nordestino, requer, o conhecimento das seguintes variáveis: uso e ocupação do 

solo, recurso solar, suprimento de água, disponibilidade de área e topografia do 

terreno, possibilidade de conexão com a rede elétrica (linhas de transmissão), 

máxima velocidade de vento, disponibilidade de combustível para backup e acesso. 

   

Na implantação de uma central solar devem ser consideradas as permissões 

e as restrições quanto ao uso e ocupação solo. As permissões compreendem as 

relações contratuais estabelecidas entre os proprietários da terra e os 

desenvolvedores de projeto, ao passo que as restrições referem-se à utilidade 

destinada ao solo.  

 

Com relação às restrições, verifica-se que áreas de aptidão agrícola e as 

áreas de preservação ambiental, por exemplo, não são consideradas áreas aptas 

para a implantação de centrais solares. Broesamle et al., (2001) afirma que as 

regiões típicas para a instalação de centrais solares são as regiões secas e áridas 

como as regiões desérticas. 
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O recurso solar é um dos parâmetros mais importantes para a localização da 

central solar. Uma central termoelétrica solar requer alta incidência de irradiação 

solar direta normal para proporcionar uma “ótima” operação do sistema. Ademais, a 

dimensão requerida do campo solar que, para uma dada capacidade de potência da 

central é, em geral, proporcional ao nível de irradiação solar, (DAHLE et al., 2008). 

 

A disponibilidade de água é também questão importante. A água é necessária 

para as torres de refrigeração, a geração de vapor no ciclo de potência e para a 

limpeza dos espelhos. A água também deve ser de qualidade adequada para evitar 

incrustações e oxidações dos equipamentos, (DAHLE et al., 2008). 

 

A disponibilidade de área para a central solar é necessária para acomodar o 

campo de coletores solares. Além disso, sua topografia deverá ser a mais plana 

possível, sendo necessária uma pequena declividade necessária para a drenagem 

natural do terreno.  

 

Quanto às linhas de transmissão, sabe-se que os custos de construção de 

novas linhas são muito elevados, portanto a central solar deverá ser posicionada o 

mais perto possível de uma subestação ou de linha de transmissão com capacidade 

de carga.  

 

O arranjo de coletores solares é projetado para ser operacional com ventos 

máximos de 50 km/h a uma altura de 10 m. Acima desse limiar, o arranjo é 

posicionado para uma situação de segurança. Assim, a informação sobre a 

probabilidade de ventos anuais acima do limiar é importante para definir o máximo 

fator de carga do local.  

 

Para suprir a geração de eletricidade nos dias nublados e à noite, foi 

introduzido nas centrais SEGS um sistema auxiliar de aquecimento acionado por 

gás natural. O acesso ao local é relevante pela necessidade de transportar 

equipamentos de grande porte e ou frágeis como os espelhos. Por isso, as estradas 

devem ser largas e permitir manobras de veículos de grande porte. 
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Todos os parâmetros apresentados anteriormente devem ser modelados por 

meio do uso de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para indicar os locais 

aptos à instalação. O SIG é composto por um conjunto de recursos especializados 

que permite manipular dados espaciais, proporcionando rapidez e eficiência na 

identificação de lugares apropriados à implantação de centrais solares ao mesmo 

tempo em que apresenta formulações e critérios para a tomada de decisão. Para 

Dahle et al., (2008) em um primeiro processo, os planos de informação2 (PI) da área 

de interesse são selecionados, então, os procedimentos de análise em SIG são 

realizados, e finalmente, os locais com potencial de instalação são identificados. 

 

Nesse trabalho o SIG foi usado visando identificar os locais aptos à instalação 

de centrais termoelétricas solares no Semi-Árido Nordestino (Pernambuco, Paraíba, 

Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte). Os PI indicados para 

avaliar a viabilidade de implantação de centrais solares foram adquiridos junto a 

órgãos distintos e selecionados pela sua relevância e disponibilidade no processo de 

definição de áreas aptas à implantação. 

 

A visualização dos PI é feita na escala 1:10.000.000 para o Semi-Árido 

Nordestino. Tratando-se, portanto, de uma escala regional. Esta abordagem é muito 

importante uma vez que proporciona visualizar a distribuição espacial dos PI na 

região de estudo, para posteriormente, promover visualizações em escalas maiores. 

 

Para o cruzamento dos PI (operações de álgebra de campos e objetos em 

SIG) foi usada a escala de 1:10.000.000 bem como escalas maiores (estados da 

Paraíba e Piauí).  Os cruzamentos feitos na escala de 1:10.000.000 são importantes 

porque permitem uma pré-localização das áreas aptas à implantação de centrais 

solares, segundo a abordagem dos PI envolvidos. Por outro lado, os cruzamentos 

em escalas maiores mostram um relacionamento mais específico entre os dados 

espaciais num território. Ademais, permite visualizar os relacionamentos com 

operadores SIG (por exemplo, os Buffers de distâncias máximas de 20 km) que, em 

escalas menores como a de 1:10.000.000, não seriam nitidamente visualizados. 

                                                 
2
 Planos de informação constituem a estrutura ou unidade básica de armazenamento de dados 

geográficos. 
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Um procedimento de cálculo para a geração anual de energia elétrica de uma 

central termoelétrica solar do tipo SEGS é apresentado. O cálculo baseia-se em 

parâmetros de eficiência das centrais SEGS, localizadas na Califórnia (EUA). 

 

Nessa pesquisa se analisou o potencial de instalação de centrais 

termoelétricas solares de grande porte no Semi-Árido Nordestino, por meio do uso 

de um Sistema de Informações Geográficas (SIG).  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar os locais aptos a implantação de centrais termoelétricas solar no 

Semi-Árido Nordestino, a partir do uso de um Sistema de Informações Geográficas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Gerar uma pré-localização das áreas aptas à implantação de centrais solares, 

em uma escala 1:10.000.000 para o Semi-Árido Nordestino; 

 Fornecer uma pré-localização das áreas aptas a implantação, em escalas 

maiores que 1:10.000.000, para o Semi-Árido da Paraíba e do Piauí; 

 Realizar o cálculo da energia elétrica gerada anualmente pela central solar. 
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CAPÍTULO 2 - CENTRAL TERMOELÉTRICA SOLAR  

 

2.1 Concentração de Energia Solar para Produção de Eletricidade 

 

Em uma central termoelétrica solar a produção de eletricidade é feita a partir 

da conversão da energia térmica em energia mecânica, que acoplada a um gerador 

sincrônico produz a energia elétrica a ser interligada com a linha de transmissão ou 

distribuição. Para atingir altas temperaturas, os sistemas necessitam de materiais 

compatíveis e do uso de um fluido térmico. Outro aspecto indispensável é a redução 

das perdas de energia nos coletores solares.  

 

Os coletores solares apresentam um balanço de energia, onde o ganho é 

determinado pela irradiação solar absorvida. Por outro lado, as perdas são 

determinadas pela geometria e pelo material que compõe o coletor e a superfície 

absorvedora, bem como pela temperatura dessa última. Para reduzir as perdas de 

energia é usado o artifício de reduzir a superfície da região absorvedora em relação 

à superfície de abertura do coletor. A relação entre ambas é denominada 

concentração geométrica do coletor. Verifica-se que quanto mais elevada é essa 

concentração, mais elevada será a temperatura alcançada pela superfície 

absorvedora.  

 

Para os coletores 2D onde a trajetória dos raios pode ser descrita em duas 

dimensões (coletores cilíndricos) a máxima concentração é dada por, (RABL, 1985): 

 

asen
C



1
   

 

Onde:  a é a abertura angular dos raios provenientes do sol. 

 

Quando a trajetória dos raios solares pode ser descrita em três dimensões 

(3D, discos parabólicos) a máxima concentração que pode ser atingida é igual a: 

 

asen
C

2
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O ângulo  a é o semi-ângulo de aceitação e descreve uma faixa angular 

(secção cônica em 2D ou cone em 3D) onde todos os raios são aceitos pelo coletor 

de forma estática. A Figura 1 ilustra o ângulo para os coletores 2D.  

 

        

Figura 1 – Ângulo de aceitação para os coletores 2D.  

 

No caso dos coletores 2D, os valores máximos teóricos de concentração 

alcançados são da ordem de 200. Para os coletores 3D, os máximos alcançados 

são da ordem de 40.000, (RABL, 1985). Assim, para obter temperaturas de até 

500oC, são usados os concentradores cilíndricos. Já para temperaturas maiores, são 

usados as torres de potência e os discos parabólicos. 

 

 

2.2 Central Termoelétrica Solar SEGS 

 

As usinas SEGS (Solar Electric Generation Systems) constituem o maior 

exemplo de central termoelétrica solar a partir do uso de concentradores cilíndricos 

parabólicos. As nove usinas foram construídas no deserto de Mojave, na Califórnia 

(EUA), entre 1984 e 1991, e estão em operação atualmente, demonstrando a 

viabilidade técnica dos concentradores parabólicos na geração de eletricidade e na 

natureza despachável da energia produzida. As principais características destas 

usinas são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Principais Características das Usinas SEGS 

      Fonte: Adaptado de SOLAR TROUGH (2008). 

 

 

O campo de coletores lineares das SEGS tem como componente básico o 

sistema de captação SCA (Solar Collector Assembly) que são espelhos de vidro 

curvados formando uma cavidade cilíndrica parabólica onde a irradiação solar direta 

normal é focalizada.  

 

Os SCA das SEGS são dispostos em colunas paralelas e foram 

desenvolvidos pela empresa Luz International em três gerações de SCA: (a) LS-1, 

usado nas SEGS I e em parte das SEGS II; (b) LS-2, usado nas usinas SEGS II, III e 

IV; e (c) LS-3, usado nas SEGS VII, VIII e IX. (ROLIM, 2007).  

 

Cada SCA é composto por um coletor parabólico independente, estrutura 

metálica de suporte, tubos receptores e sistema de rastreamento solar. Os coletores 

são alinhados sobre o eixo norte-sul, o que possibilita o rastreamento solar segundo 

o eixo leste-oeste, assegurando que o Sol esteja continuamente focalizado no tubo 

absorvedor3.  

 

 

                                                 
3
 De acordo com Rolim (2007) os SCA podem também ser alinhados segundo o eixo leste-oeste, 

porém isto resulta menor coleção de energia. 

SEGS Ano Potência (MW) 
Campo Solar 

(Área em m²) 

Saída Anual 

(MWh) 
Localização 

I 1984 13,8 82.960 30.100 
Daggett 

II 1986 30 190.338 80.500 

III, IV 1987 30 230.300 92.780 

Kramer 

Junction 

V 1988 30 250.500 91.820 

VI 1989 30 188.000 90.850 

VII 1989 30 194.280 92.646 

VIII 1990 80 464.340 252.750 
Harper Lake 

IX 1991 80 483.960 252.125 
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O sistema de rastreamento solar dispõe de um equipamento sensor preciso 

para alinhar o SCA com o Sol. Este rastreamento é controlado por um computador 

processador principal, o FSC (Field Supervisory Controller) que monitora também a 

temperatura do tubo absorvedor HCE (Heat Collection Element). Para acompanhar o 

Sol de leste para oeste, o eixo de orientação pode ser colocado de duas maneiras: 

(a) paralelo à linha norte-sul; e (b) paralelo ao eixo de rotação da Terra (Eixo polar). 

Já para acompanhamento do sol em seu movimento norte-sul, o eixo de giro é 

colocado paralelo à linha leste-oeste, (SOLAR TROUGH, 2008). A Figura 2 mostra a 

estrutura longitudinal e transversal de um SCA, tipo LS-3 das SEGS. 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura longitudinal e transversal de um coletor LS-3 das SEGS.  

Fonte: Adaptado de SOLAR THOUGH (2008) 

 

 

O espelho parabólico reflete a irradiação solar direta normal para o tubo 

absorvedor (HCE). Este tubo, mostrado na Figura 2, é um dos principais motivos 

para a alta eficiência dos coletores LS-3. O HCE é constituído por um tubo de aço 

inoxidável, recoberto com uma superfície seletiva e envolvida por um tubo de vidro, 

o que proporciona a redução de perdas térmicas. Esponjas químicas (Getters) 

absorvem gases como o hidrogênio que permeiam as paredes do vidro e do aço 

inoxidável, dentro do espaço evacuado, (SOLAR TROUGH, 2008).   
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2.2.1 Geração de Energia nas SEGS 

 

As usinas SEGS foram projetadas para utilizar energia solar como fonte 

primária na produção de energia elétrica. Nos períodos onde a intensidade da 

irradiação solar é suficiente as plantas podem operar a carga máxima usando 

apenas energia solar. Todavia, nos períodos onde a intensidade de irradiação solar 

é insuficiente, a usina necessita de suprimento. 

 

O suprimento de energia primária nas SEGS é obtido a partir da hibridização 

com gás natural. Segundo Price (1999) em uma base anual tem-se que 75% ou 

mais da energia da usina provem do recurso solar, ficando o gás natural com a 

responsabilidade de prover os 25% restantes. Uma opção alternativa é o 

armazenamento térmico onde a energia solar pode ser coletada e armazenada 

durante o dia para ser utilizada no final da tarde. Esta opção tem como vantagem o 

aumento do fator de capacidade da usina solar sem o uso de um sistema de 

reserva, todavia sua utilização proporciona um aumento do campo solar da usina.  

 

O armazenamento térmico também aumenta o tempo de operação da usina, 

pela suavização dos efeitos das variações na radiação solar durante o dia. Um 

sistema de armazenamento foi instalado na planta SEGS I para suprir 3 horas de 

plena capacidade, mas armazenadores térmicos não foram incorporados nas SEGS 

posteriores por razões de custos, (PILKINGTON, 1996 apud ROLIM, 2007).  

 

No campo de coletores da usina circula um fluido de transferência de calor 

(óleo com temperaturas da ordem de 400°C) que é aquecido e bombeado através de 

uma série de trocadores de calor, onde é gerado vapor superaquecido. O fluido, 

então, retorna ao sistema. O vapor gerado aciona um conjunto convencional turbina-

gerador para produzir energia elétrica. O vapor usado pela turbina é depois 

condensado e retorna aos trocadores de calor para ser transformado novamente em 

vapor, repetindo o ciclo. A Figura 3 mostra um diagrama das configurações típicas 

de usinas do tipo SEGS.  
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Figura 3 – Configurações típicas de usinas do tipo SEGS. Fonte: SOLAR TROUGH (2008) 

 

 O sistema de armazenamento térmico bem como os equipamentos boiler e o 

aquecedor para o fluido para a operação híbrida da usina a partir do uso do gás 

natural, são opcionais, (SOLAR TROUGH, 2008). Apenas na SEGS I foi implantado 

um sistema de armazenamento térmico (2-TANKHTF) visando melhorar o fator de 

capacidade da usina solar. Nos projetos desenvolvidos a partir da SEGS II, o calor é 

transportado para o bloco de potencia a partir do uso de um fluido sintético (óxido de 

bifenil-difenil) como modo de transferência de calor. Este fluido passa pelo sistema 

trocador de calor para produzir vapor superaquecido, operando somente com 

energia solar, (PILKINGTON, 1996 apud ROLIM, 2007).  

 

Atualmente, as nove usinas SEGS estão em operação na Califórnia, no modo 

híbrido. Durante os últimos 25 anos consideráveis esforços têm sido feitos para 

melhorar a eficiência das usinas e conseqüentemente a conversão da irradiação 

solar em eletricidade. De acordo com Rolim et al (2009) as unidades SEGS são 

capazes de despachar energia elétrica com uma eficiência de pico de 24%, que é a 

maior entre as diversas tecnologias solares comerciais disponíveis.  
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2.3 Estudos de Localização de Centrais Termoelétricas Solares 

 

Estudos de localização de centrais solares têm se difundido bastante. Como 

exemplo, podem ser citados os trabalhos de Broesamble et al (2001), Bravo et al 

(2007), Cavalcanti e Petti (2008), e o de Dahle et al (2008).  

 

 Broesamble et al (2001), com o trabalho Assessment of Solar Electricity 

Potentials in North Africa based on Satellite Data and a Geographic Information 

System, apresentaram o recurso STEPS que permite indicar os locais aptos à 

instalação de centrais solares térmicas e avaliar o potencial técnico e econômico da 

central. O módulo principal do STEPS – Main Module - define uma interação com 

todos os outros módulos do sistema (Country Data Base, Economic Analysis, Power 

Black Simulation, Geographic Conditions e Meteorologic Conditions).  

 

Cada módulo trata de um conjunto particular de dados, como por exemplo, o 

Geographic Conditions é responsável pelas informações dos dados geográficos 

como os de infra-estrutura, usos da terra, topografia, etc., que os processa e 

apresenta os resultados. O módulo Power Block Simulation processa e apresenta os 

resultados inerentes ao campo solar (eficiência, campo de energia, configurações e 

os investimentos, entre outros). Os resultados das análises são apresentados sob a 

forma de mapas usando o SIG em cada módulo e quando analisados em conjunto, 

permitem indicar os locais adequados a instalação de centrais solares. 

 

Bravo et al, (2007) com seu trabalho GIS Approach to The Definition of 

Capacity and Generation Ceilings of Renewable Energy Technologies apresentaram, 

de um modo genérico, metodologias a partir do uso do SIG para aproveitamento das 

fontes renováveis de energia (ventos, energia solar fotovoltaica, energia solar 

térmica e biomassa).   
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Para a energia solar térmica, as tecnologias consideradas no estudo são as 

calhas parabólicas e as chaminés solares. As informações referentes às restrições 

quanto ao uso da terra, topografia do terreno e a área requerida são analisadas no 

ambiente SIG, e quando modeladas, permitem indicar os locais potenciais para a 

instalação das tecnologias de aproveitamento solar, segundo critérios de 

adequação, apresentados no estudo. 

 

Cavalcanti e Petti (2008) apresentaram uma análise da introdução de uma 

central solar tipo SEGS (30MW) na região de Bom Jesus da Lapa (Bahia). As 

características principais desta central foram baseadas na SEGS VI. O principal 

objetivo deste trabalho foi o de analisar a possibilidade de introdução de centrais 

deste porte na matriz energética brasileira. O potencial de energia solar e os locais 

adequados foram também discutidos. 

 

Com relação aos locais adequados, os autores afirmaram que os locais 

devem apresentar as seguintes características: 

 

 Disponibilidade de irradiação solar direta normal; 

 Disponibilidade de terra; 

 Excelentes condições topográficas; 

 Vias de acesso; 

 Água para resfriamento do sistema e limpeza dos espelhos; 

 Baixa velocidade de ventos; 

 Moderadas temperaturas, com pequenas variações ao longo do dia, o que 

facilitaria o trabalho no campo solar. 

 

A central solar em Bom Jesus da Lapa foi simulada para operar sem sistemas 

de armazenamento térmico como também sem hibridização. Em face disto, a central 

não poderia operar em períodos de baixa irradiação solar, ou mesmo a noite.  
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Dahle et al., (2008) apresentaram uma discussão sobre os parâmetros mais 

importantes quando da localização de uma central solar para as tecnologias de 

calha parabólica, sistemas fotovoltaicos (FV), torre central e discos parabólicos. Com 

relação aos sistemas de calha parabólica, os principais parâmetros a serem 

observados estão relacionados a seguir: 

 

 Disponibilidade do recurso solar; 

 Disponibilidade de terra; 

 Topografia do terreno; 

 Possibilidades de conexão com a rede elétrica (linhas de transmissão); 

 Disponibilidade de água; 

 Disponibilidade de gás natural para operação híbrida da central solar; 

 Relações contratuais que podem se estabelecer entre os desenvolvedores de 

projetos e os proprietários da terra; 

 Exclusão de terras com caráter de conservação ambiental; 

 Possibilidades de interconexão com companhias privadas.  

 

 

Os autores apresentaram também outros parâmetros para o estudo de 

localização de centrais solares como os custos de operação e manutenção da 

central solar e as questões relacionadas ao financiamento de projetos. 

 

Para Dahle et al., (2008) todos os parâmetros devem ser abordados, em 

conjunto, para indicar os locais aptos à instalação das centrais solares. De uma 

forma genérica, a escolha do local passa pelas investigações das análises espaciais 

em SIG (cruzamentos dos planos de informação) e os resultados são, em geral, 

apresentados sob a forma de mapas temáticos. 
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CAPÍTULO 3 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  

 

3.1 Definição e Funcionalidades de um SIG 

 

De acordo com Burrough (1998) um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) se caracteriza como um conjunto de tecnologias implementadas em ambiente 

computacional que é capaz de manipular, armazenar e recuperar dados objetivando 

simular, a partir de simplificações, situações e contextos existentes no mundo real. O 

termo SIG é aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional dos 

dados espaciais e recuperam informações a partir de sua posição espacial, 

(CÂMARA; QUEIROZ, 2008). Os SIG permitem o armazenamento e a apresentação 

de dados espaço-temporais e são aplicados na administração de recursos, 

telecomunicações, planejamento urbano e regional, e em todas as ciências que 

tratam da superfície da Terra, (GOODCHILD, 2000).  

 

Um SIG permite ainda a visualização simultânea de diferentes camadas de 

dados. Segundo Coelho (2006) uma dada informação quantitativa pode ser 

conectada ao dado geográfico por meio do SIG e assim possibilitar a modelagem do 

mundo real de uma forma aproximada. A Figura 4 ilustra como camadas de dados 

podem ser usadas em SIG para representar determinada abstração do mundo real. 

 

 

 

Figura 4 – Modelagem do mundo real por meio do SIG. Fonte: COELHO (2006) 
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 Todo Sistema de Informação Geográfica deve atender as seguintes 

funcionalidades (CÂMARA et al., 1996 apud CUNHA, 2006): 

 

1. Entrada de dados gráficos e descritivos; 

2. Armazenagem e gerenciamento dos dados; 

3. Interação com o usuário; 

4. Elaboração de análises dos dados; 

5. Saída e apresentação de informações. 

 

A entrada de dados gráficos e descritivos é um aspecto importante, visto que, 

quando realizada sem o conhecimento dos fundamentos cartográficos pode criar 

inconsistências cartográficas, decorrentes da conversão entre as plataformas CAD e 

SIG, por exemplo, da sobreposição de Planos de Informação (PI) em escalas 

incompatíveis, do uso de documentos oriundos de distintos Sistemas Geodésicos de 

Referência, entre outros.  

 

O armazenamento e o gerenciamento dos dados são tratados pelo Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) que deve facilitar a entrada, a saída e a 

recuperação dos dados espaciais, controlando e restringindo o acesso.  

 

A interação com o usuário permite o contato com as funcionalidades do SIG. 

Desta forma, essa interação deve ser de fácil interpretação, uma vez que as 

dificuldades advindas da mesma é uma das causas de desuso de sistemas. 

 

A análise dos dados é feita tanto na base gráfica, a partir das análises 

espaciais, quanto na descritiva por meio do uso de operações aritméticas e de 

Lógica Booleana, permitindo a geração de relatórios, gráficos, mapas entre outros. 

 

A saída de informações pode ser realizada de forma temporária ou definitiva. 

A primeira se dá quando a informação é apresentada no monitor ou armazenada em 

mídia magnética. Quando impressa (mídia analógica) tem-se a saída definitiva. A 

Figura 5 apresenta as funcionalidades do SIG.  



17 

 

 

Figura 5 – Estrutura básica dos Sistemas de Informação Geográfica. 

Fonte: (CÂMARA et al., 1996 apud CUNHA, 2006) 

 

Segundo (Rocha, 2007 apud Correia, 2008) um SIG difere dos demais 

sistemas (CAD, por exemplo) pela sua capacidade de estabelecer relações 

espaciais entre objetos geográficos. Estes relacionamentos são feitos pela 

Topologia, que representa o estudo genérico dos lugares geométricos, com suas 

propriedades e relações. Por meio da Topologia, o processamento de funções 

analíticas como a identificação e combinação de feições adjacentes e a 

sobreposição de feições geográficas são facilitadas. Os conceitos topológicos são 

baseados na estrutura arco-nó. Nesta estrutura, um nó é definido por, no mínimo, 

dois pontos finais de arcos e um arco é um segmento de linha entre dois nós, sendo 

composto por dois nós e pelos vértices (pontos ordenados) que definem sua forma.  

 

A estrutura arco-nó tem três conceitos importantes: a conectividade, a 

contigüidade e a pertinência. A conectividade (conectado a, relacionado com), 

permite que os arcos se conectem por meio dos nós. A contigüidade (adjacência, 

proximidade) permite ao modelo de dados determinar as adjacências (feições 

geográficas que compartilham um arco) e a pertinência determina as continências e 

interseções entre os objetos. A Figura 6 ilustra esses relacionamentos espaciais. 
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Figura 6 – Estrutura de relacionamentos espaciais.  

Fonte: (ROCHA, 2007 apud CORREIA, 2008) 

 

A elaboração de uma aplicação em SIG requer também a formulação de uma 

Base de Dados Espaciais (BDE). O processo de desenvolvimento do aplicativo em 

SIG se inicia quando são abstraídas do mundo real informações relevantes do 

domínio da aplicação para serem usadas no sistema.  

 

3.2 Dados Espaciais em SIG 

 

Os dados espaciais em SIG são compostos pelos dados gráficos e dados 

descritivos. Os dados gráficos são responsáveis pelo registro gráfico, que possui 

uma localização definida (sistema de referência, sistema de coordenadas, sistema 

de projeção cartográfica e escala) dos objetos do mundo real, podendo ser 

representados pelos formatos de arquivo, matricial (raster) e vetorial.  

 

Os dados descritivos são estruturados por listas seqüenciais (registros) ou 

arquivos indexados e compreendem os atributos que descrevem as entidades 

desses objetos.  

 

Os dados espaciais possuem quatro características indissociáveis, a saber, 

(BURROUGH; MCDONNELL, 1998): 

  

1. Posição geográfica; 

2. Atributos associados; 

3. Relações topológicas; 

4. Uma referência temporal. 
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A posição geográfica responde à questão: onde está? Com o fim de identificar 

univocamente, o dado geográfico em um sistema de referência, (TOMLIN, 1990). 

 

O atributo é a componente do dado espacial que descreve e caracteriza a 

feição gráfica, respondendo a questão do tipo: o que é? Do que se trata? 

 

As relações topológicas descrevem as relações espaciais do objeto com seu 

entorno. Estas relações topológicas se fundamentam na teoria dos conjuntos. 

 

A referência temporal esclarece a questão: de quando é o dado? Sendo 

essencial para avaliar o comportamento do dado ao longo do tempo. 

 

Para Goodchild, (2000), as aplicações de SIG tratam com dois grandes tipos 

de dados espaciais: os geo-campos e os geo-objetos. Os Geo-campos são usados 

para representar grandezas distribuídas espacialmente, como os tipos de solo, e são 

caracterizados por um domínio (região geográfica), um contradomínio (conjunto V de 

valores que podem ser assumidos pelo dado geográfico) e um mapeamento λ: AV, 

entre pontos em A e valores em V em uma região geográfica. 

 

Para Cordeiro et al., (1996) os geo-campos apresentam as seguintes 

especializações:  

 

 Temático: quando o contradomínio (V) é um conjunto finito de elementos que 

definem um tema. Ex: mapas temáticos; 

 Numérico: onde V é um conjunto de valores reais. Ex: modelos numéricos de 

terreno; 

 Imagens: é caracterizada por um mapeamento onde V corresponde à 

quantização da resposta obtida por um sensor. Ex: as imagens. 

 

Os Geo-objetos são entidades individualizáveis e têm identificação. 

Apresentam atributos descritivos, armazenados em um banco de dados, e que 

podem apresentar várias representações gráficas. Alguns exemplos são: escolas, 

municípios e fazendas. 
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3.2.1 Estrutura dos Dados Gráficos 

 

 Os dados gráficos podem ser armazenados e representados pelos formatos 

de arquivo vetorial e matricial (raster). A estrutura vetorial prevê a ocorrência de 

três entidades espaciais distintas representadas nas primitivas geográficas: ponto, 

linha e polígono. Nesta estrutura é armazenado grande número de coordenadas que 

definem a posição e geometria das entidades gráficas, as quais podem ser 

recuperadas pelos SIG para representação.  

 

 O ponto é representado por apenas uma par de coordenadas (x, y); a linha é 

definida por, no mínimo, dois pares de pontos; já os polígonos são as primitivas 

matematicamente fechadas, onde as coordenadas iniciais devem coincidir com as 

finais. As estruturas vetoriais são bastante adequadas para as análises espaciais 

fundamentadas na topologia arco-nó e geralmente, não exige do equipamento 

computacional grande espaço de armazenamento. 

 

 A estrutura matricial (raster) é uma estrutura numérica representada por 

imagens armazenadas em formato matricial. A matriz é composta por um conjunto 

de pixels (células) disposto em linhas (x) e colunas (y). As posições da matriz (x, y) 

definem as coordenadas da imagem e apresentam um nível de cinza associado4. 

 

 Na estrutura matricial apresenta apenas uma estrutura, a célula, para a 

representação dos objetos do mundo real. Assim sendo, um ponto é representado 

por uma única célula. A linha seria um conjunto de células de mesmo valor que se 

distribuem segundo uma determinada direção e, o polígono é representado por um 

conjunto de células circunvizinhas de mesmo valor, (PORTUGAL, 2003 apud 

CUNHA, 2006). A Figura 7 ilustra as estruturas dos dados gráficos em SIG. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Nível de cinza compreende o valor de uma matriz (m, n) relacionado a intensidade de energia 

eletromagnética refletida ou emitida nas faixas espectrais. 
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                                      Estrutura vetorial                      Estrutura matricial 

      

 

Figura 7 – Representação das estruturas vetorial e matricial. Fonte: COELHO (2006) 

 

 

3.2.2 Estrutura dos Dados Descritivos 

 

 Os dados descritivos qualificam os dados gráficos por meio dos atributos 

associados. De acordo com (PORTUGAL, 2003 apud CUNHA, 2006) os atributos 

dos objetos geográficos são não-espaciais porque, em sua grande maioria, não 

respondem a questão posicional.  Entretanto, as informações referentes ao objeto 

relacionadas a sua geometria e posição, podem ser capturadas pelos SIG 

armazenadas em uma tabela de atributos. 

 

  Cada linha da tabela corresponde aos valores associados a um objeto 

geográfico. Cada objeto está associado a um identificador único (ou rótulo), a partir 

do qual é feita uma ligação entre seus atributos e sua representação geométrica. 

 

Os dados descritivos são geralmente armazenados em estruturas tabulares 

inseridas em Bancos de Dados e são controlados pelo Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados (SGBD). 
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3.3 Análises Espaciais em SIG 

 

Uma das principais potencialidades do SIG são as funções que realizam as 

análises espaciais dos fenômenos geográficos. Tais funções utilizam os atributos 

dos dados gráficos armazenados na Base de Dados Espaciais (BDE) e objetivam 

fazer simulações (modelos) sobre os fenômenos geográficos. 

 

O objetivo da análise espacial é mensurar propriedades e relacionamentos 

considerando a localização espacial do fenômeno em estudo, ou seja, permite 

estudar, explorar e modelar fenômenos geográficos, (GOODCHILD; HAINING, 

2004). Segundo Druck et al., (2004) a análise espacial é composta por um conjunto 

de procedimentos cuja finalidade é a escolha de um modelo inferencial que 

considera explicitamente os relacionamentos espaciais no fenômeno. Tais 

procedimentos podem ser dispostos em quatros fases: 

 

 Amostragem de objetos no banco de dados e determinação da escala de 

análise adequada; 

 Compatibilização de dados coletados; 

 Análise exploratória: descreve a distribuição das variáveis e relacionamentos, 

identifica observações atípicas e os padrões de distribuição espacial; 

 Análise inferencial: realiza a estimação de modelos e parâmetros. 

 

O modelo inferencial é apresentado em três grupos: variação contínua, 

variação discreta e os processos pontuais. Para um determinado problema espacial, 

pode ser usado um único modelo inferencial, ou a combinação deles.  

 

As fases de análise exploratória e análise inferencial contemplam técnicas 

conhecidas como estatística espacial, onde a localização dos dados é relevante. A 

estatística espacial é subdividida em áreas de análise, segundo o tipo de dado 

tratado. Os tipos de dados compreendem dados pontuais ou eventos, superfícies ou 

distribuições e dados de área. 

 

 

 



23 

 

Conceitos importantes aos processos de análise espacial são: a dependência 

espacial e a autocorrelação espacial. A dependência espacial indica que a maior 

parte das ocorrências naturais ou sociais apresenta uma relação entre si que 

depende da distância (DRUCK et al, 2004). A expressão computacional do conceito 

de dependência espacial é a autocorrelação espacial. A finalidade é verificar a 

variação da dependência espacial, por meio da comparação entre os valores de uma 

amostra e de seus vizinhos.  

 

Há também a análise espaço-temporal que trata com modelos preditivos que 

possuem representação espaço-temporal (o uso e ocupação da terra, cadastro 

urbano e poluição). O desenvolvimento destes sistemas envolve, porém, desafios no 

âmbito conceitual e da modelagem. (GOODCHILD; HAINING, 2004).  

 

 

3.3.1 Álgebra de Campos e Objetos em SIG 

 

O universo é freqüentemente modelado no SIG segundo duas visões 

complementares: o modelo de campos (geo-campos) e o de objetos (geo-objetos), 

ambos apresentados na seção 3.2. 

 

 A Álgebra de Campos, também chamada de Álgebra de Mapas, foi proposta 

por Tomlin em 1990. Trata-se de um conjunto de procedimentos de análise espacial 

em SIG que produz novos dados, a partir de funções de manipulação aplicadas a 

estes. 

 

Os elementos da Álgebra de Campos operam sobre mapas, associando cada 

local de uma determinada área de estudo a um valor quantitativo ou qualitativo. Os 

mapas são tratados como variáveis individuais, e as operações definidas sobre 

estas variáveis são aplicadas de forma homogênea a todos os pontos do mapa. 

Estas operações podem ser agrupadas em três grandes classes, (BARBOSA, 1998): 

 

 Pontuais; 

 Vizinhança; 

 Zonais. 
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As operações pontuais resultam em geo-campos, cujos valores são função 

dos valores associados ao mesmo local por uma ou mais representações dos geo-

campos de origem. Segundo Cordeiro et al., (1996) estas operações podem ser do 

tipo matemáticas (operações aritméticas, funções matemáticas e relações) ou de 

transformações (ponderação, fatiamento e reclassificação). 

 

Uma operação pontual importante é a operação booleana (natureza binária) 

uma vez que caracteriza critérios envolvendo diferentes geo-campos e geo-objetos. 

Esta operação explora relações de comparação e operações lógicas aplicadas aos 

dados associados a cada local de uma área de estudo (atribuição condicional). 

 

Considere, por exemplo, a análise de dois planos de informação (PI), 

irradiação solar direta normal e uso e ocupação do solo, de uma região em estudo 

para implantar uma central solar. O local adequado para se instalar a central solar 

deve dispor de uma região com disponibilidade de irradiação solar e que o uso do 

solo seja disponível (não sendo área de aptidão agrícola, nem unidade de 

conservação, nem território indígena e ou quilombola, nem área urbana e de 

expansão urbana). 

 

Então, suponha-se que sejam definidos quatro conceitos para classificar a 

irradiação solar: Ótima (O); Boa (B); Regular (RE); e Ruim (RU) (esta classificação 

pode ser feita considerando-se o valor diário médio anual da irradiação solar na 

região). Para definir conceitos para o uso e ocupação do solo, como se trata de uma 

lógica binária (ou pode se instalar a central solar, ou não se pode instalar) podem 

ser feita duas classificações: Ótimo (O - pode instalar) e Péssimo (P - não se pode 

instalar a central solar). 

 

Assim, poderá ser formado o seguinte critério para o relacionamento destes 

planos de informação: apenas quando for ótimo (em irradiação solar) e ótimo (em 

uso e ocupação do solo) coloque ótimo. Caso contrário, coloque péssimo. Então, o 

relacionamento entre estes PI, nesta análise, indicará como resultado as regiões 

adequadas á instalação da central solar, segundo o critério anteriormente 

mencionado (Figura 8). 
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Figura 8 – Representação da operação booleana em SIG. 

 

 

Os resultados das operações booleanas são geo-campos obtidos a partir da 

comparação entre os valores locais baseados em relação de ordem ou igualdade. 

No exemplo, tem-se como saída um geo-campo temático, representado pelas 

regiões consideradas aptas e inaptas para a implantação da central solar. 

 

Outra operação pontual importante é a ponderação. Nessa operação, um geo-

campo numérico é obtido a partir de um geo-campo temático de forma que cada 

local da área de estudo fique associado a um valor indicando o peso de cada classe 

temática numa operação quantitativa. Por exemplo, considere que as classes do PI 

de irradiação solar, Ótima (O); Boa (B); Regular (RE); e Ruim (RU) fossem 

ponderadas como: 4-Ótima (O); 3-Boa (B); 2-Regular (RE); e 1-Ruim (RU) (esta 

classificação pode ser feita considerando-se o valor diário médio anual da irradiação 

solar na região). Desta forma, uma análise espacial envolvendo este PI irá tratar 

cada classe do PI com seu respectivo grau de importância. 

 

As operações de vizinhança atuam sobre um geo-campo influenciado pela 

dimensão e forma da vizinhança (máscara) em cada local. Durante a operação a 

máscara se desloca, aplicando ao geo-campo os valores do atributo delimitados pela 

máscara. No ambiente computacional, o formato de máscara mais usado é o de uma 

matriz de células, (BARBOSA, 1998). 

 

Um exemplo de operação de vizinhança é a declividade. A determinação da 

declividade gera uma geo-campo numérico onde o valor em cada posição geográfica 

é a declividade, calculada a partir de um geo-campo origem (numérico) com dados 

de altimetria. 
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Nas operações zonais há um relacionamento do geo-campo origem com as 

propriedades da região de tal forma que o valor de cada posição geográfica do geo-

campo destino depende do valor do atributo em todas as posições geográficas do 

geo-campo origem. Diferente das transformações de vizinhança, onde cada posição 

geográfica possui sua própria vizinhança representada por uma máscara que se 

desloca sobre os dados, nas transformações zonais as regiões são estáticas e não 

se deslocam sobre a região geográfica de estudo, (BARBOSA, 1998). 

 

Um exemplo de operação zonal é o máximo zonal. Nesta operação o valor do 

geo-campo destino, em todas as posições geográficas, é igual ao maior valor do 

atributo encontrado na região sobre o geo-campo origem. Considere que em uma 

operação máximo zonal, o geo-campo origem é a declividade da região e as zonas 

são definidas por um geo-campo temático de uso do solo, por exemplo. O resultado 

da operação será um geo-campo numérico com a declividade máxima de cada zona, 

ou seja, o geo-campo de saída retornará a máxima declividade encontrada em cada 

classe de uso do solo. 

 

Os operadores zonais incluem as estatísticas simples como a média, máximo, 

mínimo, diversidade e desvio padrão, envolvendo valores associados aos locais de 

regiões específicas, dadas por alguma forma de restrição.  

 

A Álgebra de Objetos em SIG envolvem as restrições espaciais baseadas 

nos relacionamentos espaciais. Esses relacionamentos podem ser topológicos, 

quando usam das formas dentro de, adjacente a, para tratar as relações entre os 

dados; e métricos, quando são derivados de operações de direção e distância. 

(GUTING, 1994 apud CORDEIRO et al,1996).   

 

Os principais operadores da álgebra de objetos são restrições sobre atributos, 

as restrições espaciais e as propriedades de objetos. Estes operadores utilizam as 

relações topológicas e métricas para definir os relacionamentos entre os dados. 
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A restrição sobre atributos (ou seleção por atributos) baseia-se em uma 

restrição dada aos atributos descritivos e gera como resultado uma seleção que 

satisfaz a restrição adotada. Por exemplo, Recupere as Unidades de Conservação 

(Proteção Integral) do estado de Pernambuco. (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Representação da operação restrição sobre atributos em SIG. 

 

As restrições espaciais (ou seleção espacial) são derivadas por restrições 

definidas pelos relacionamentos topológicos e métricos (distância). Considere uma 

região geográfica R, um conjunto de geo-objetos e um mapa que define os geo-

objetos em R, a operação seleção espacial, obterá como resultado um subconjunto 

de todos os geo-objetos que satisfazem uma restrição espacial em R. Por exemplo, 

Selecione todas as cidades do Semi-Árido pernambucano adjacente as unidades de 

conservação (Uso sustentável) dessas localidades.   

  

A junção espacial denota um conjunto de operações onde ocorre a 

comparação entre dois conjuntos de objetos, baseados em uma restrição espacial. 

Por exemplo: Selecione as cidades do Semi-Árido cearense que estão a menos de 

10km de algum açude com capacidade acima de 30.000 m³ de água.  
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Os operadores da álgebra de campos e objetos são comumente utilizados em 

SIG para realizar as análises espaciais sobre os fenômenos do mundo real. Todavia, 

o uso de um dado operador deve ser feito segundo o tipo de análise requerida. 

 

3.4 SIG e Energias Renováveis 

 

 A utilização de SIG em fontes renováveis de energia teve início nos anos 90 e 

de acordo com TIBA et al (2008) suas aplicações podem ser agrupadas em: (a) SIG 

como recurso de suporte à decisão para integração de energias renováveis em 

grande escala e em nível regional; (b) SIG para avaliação de geração distribuída e 

conectada à rede elétrica; (c) SIG para sistema de produção descentralizada e 

autônoma de eletricidade. 

 

 Exemplos do uso do SIG no suporte a integração de energias renováveis em 

grande escala e ao nível regional são a avaliação do potencial das energias 

renováveis (solar, eólica, biomassa e pequenas hidráulicas), sua participação em 

relação à energia primária regional e a redução de emissões de CO2, (BOURGES, 

1996 apud TIBA et al, 2008). Para a geração distribuída e conectada à rede elétrica, 

podem-se citar a localização de centrais eólicas, segundo o potencial de ventos, as 

infra-estruturas de acesso e as linhas de transmissão. Restrições ambientais e de 

uso e ocupação do solo são também analisados.  

 

 Uma das principais aplicações de SIG para eletrificação rural (produção 

autônoma e descentralizada) foi o SOLARGIS. Este aplicativo, baseado em SIG, 

teve por objetivo relacionar cenários de eletrificação rural em algumas localidades 

(isoladas ou não), a partir de usuários individuais ou conectados a uma mini-rede 

local. A residência isolada poderia ser eletrificada com sistemas fotovoltaicos, eólico, 

gerador a gasolina, grupo diesel ou interligada a rede. O SOLARGIS foi aplicado em 

algumas localidades da Tunísia, Marrocos, Itália, Espanha, Grécia, Cabo Verde, 

Índia e Brasil. Além deste aplicativo, outras metodologias SIG foram aplicadas em 

projetos de eletrificação rural, como, por exemplo, Lopez em 1997 que, em seu 

trabalho usou o SIG para verificar a viabilidade econômica do uso de sistemas 

fotovoltaicos para comunidades isoladas em Córdoba, na Espanha.  
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.1 Procedimentos Metodológicos 

 

 Os procedimentos metodológicos que nortearam esse estudo são 

apresentados na Figura 10. 

 

 

 

 

Figura 10 – Procedimentos metodológicos utilizados. 
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4.2 Recursos Utilizados 

 

4.2.1 Equipamentos e Programas Computacionais 

 

 Um computador Pentium 4 – 2.80 GHz, 1.0 GB RAM5; 

 Software ArcGIS versão 9x (ESRI). 

 

4.2.2 Dados Espaciais 

 

 Arquivos vetoriais do tipo shapefile (shp) referentes aos planos de informação; 

 Imagens do sensor ativo SRTM (Shuttlle Radar Topography Mission). 

 

 

4.3 O Semi-Árido Nordestino 

Segundo a ASA (2009) o Semi-Árido Brasileiro se localiza em alguns Estados 

da Região Nordeste e nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, ocupando uma 

área de 974.752 km², onde vivem cerca de 17.000.000 pessoas. Trata-se de uma 

área onde o regime pluvial é irregular, com média anual que varia entre 400 e 800 

mm6. O clima predominante é quente e seco, com temperatura média anual de 27°C 

e baixas amplitudes térmicas (da ordem de 2-3ºC). Sua vegetação é do tipo floresta 

tropical decídua (caatinga), que se desenvolve sobre um complexo mosaico de 

solos, resistindo a longos períodos de estiagem.  

O Semi-Árido Nordestino compreende os estados de Pernambuco, Paraíba, 

Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, ocupando 86,48% da 

área de todo o Semi-Árido Brasileiro (ASA, 2009). De acordo com Cavalcanti e Petti 

(2008) o valor diário médio anual da irradiação solar direta normal na região é da 

ordem de 6,0 kWh/m². Os ventos possuem uma velocidade média de 

aproximadamente 8 m/s (24 km/h). A Figura 11 ilustra o Semi-Árido Nordestino. 

 

                                                 
5
 As especificações do computador são apresentadas visando indicar a configuração necessária para     

suportar os softwares comumente usados em geoprocessamento. 
 
6
 No semi-árido apenas uma pequena parcela da região tem uma média pluviométrica anual inferior a 

400 mm (ASA, 2009). 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

 

Figura 11 – Mapa de localização do Semi-Árido Nordestino. 
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4.4 Definição da Base de Dados Espaciais (BDE) 

 

O estudo de localização de centrais termoelétricas solares dessa pesquisa 

considerou uma central solar tipo SEGS (80 a 100 MW), interligada a rede de 

energia elétrica, para a região do Semi-Árido Nordestino (estados de Pernambuco, 

Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte). Esse estudo 

necessitou do conhecimento dos seguintes PI:  

 

 Uso e ocupação do solo; 

 Recurso solar;  

 Suprimento de água;  

 Disponibilidade de área e topografia do terreno;  

 Possibilidades de conexão com a rede elétrica (linhas de transmissão); 

 Disponibilidade de combustível para backup e 

 Acesso.  

 

 

Os PI indicados para avaliar a viabilidade de implantação de centrais solares 

no Semi-Árido Nordestino foram adquiridos junto a órgãos distintos e selecionados 

pela sua relevância no processo de definição de áreas aptas à implantação. 

 

Todos os PI foram georreferenciados ao Sistema Geodésico de Referência 

(SGR) SIRGAS2000, que constitui o Sistema Oficial para o Sistema Geodésico 

Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN). Como alguns planos 

de informação estavam georreferenciados ao SAD69 (South American Datum 1969), 

SGR oficial anterior ao SGR SIRGAS2000, foi feita a transformação das respectivas 

coordenadas para o SIRGAS2000 no software ArcGIS 9x, por meio da introdução 

dos parâmetros oficiais, divulgados pelo IBGE. 

 

 Com todos os PI georreferenciados ao SIRGAS2000, fez-se a determinação 

da projeção cartográfica a ser usada como também a escala de trabalho para a 

apresentação dos PI. 
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4.4.1 Uso e Ocupação do Solo 

 

Na implantação de uma central solar devem ser consideradas as permissões 

e as restrições quanto à utilização do solo. As permissões referem-se às questões 

de relação contratual estabelecida entre os proprietários da terra e os 

desenvolvedores do projeto, ao passo que as restrições referem-se à utilidade 

destinada ao solo.  

 

Com relação às restrições, verifica-se que áreas protegidas por legislação 

(unidades de conservação ambiental – proteção integral e uso sustentável, os 

territórios indígenas, os territórios quilombolas e as reservas de Mata Atlântica, por 

exemplo) não são consideradas áreas aptas para a implantação de centrais solares, 

assim como as áreas urbanas e de expansão urbana e as áreas de aptidão agrícola. 

Broesamle et al., (2001) afirma que as regiões típicas para a instalação de centrais 

solares são as regiões secas e áridas como as regiões desérticas. 

 

As unidades de conservação são definidas na Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 

2000 no artigo 2º que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC. Segundo a Lei, as unidades de proteção integral têm por objetivo básico 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos em lei, sendo composta pelas categorias 

de Estação ecológica, Reserva ecológica, Parque nacional, Monumento natural, e 

Refúgio de vida silvestre. 

 

Já as unidades de conservação de uso sustentável têm por objetivo 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais. Entre suas categorias estão inclusas as Áreas de proteção 

ambiental, as Áreas de relevante interesse ecológico, as Florestas nacionais, as 

Reservas extrativistas, as Reservas de fauna, as Reservas de desenvolvimento 

sustentável e as Reservas particulares de patrimônio da União. 
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Os territórios indígenas bem como os quilombolas encontram respaldo na 

Constituição Federal de 1988. Os territórios indígenas são por definição terras 

habitadas por índios em caráter permanente, utilizadas para suas atividades 

produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, necessários ao 

bem-estar e a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições. (art. 231 da Constituição Federal de 1988).  

 

Os territórios quilombolas têm o direito a propriedade assegurado no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, no Artigo 68: Aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida à 

propriedade definitiva, devendo o Estado, emitir-lhes os respectivos títulos. 

Garantindo os direitos culturais, definindo como responsabilidade do Estado a 

proteção das manifestações das culturas populares, indígenas e afrodescendentes. 

 

As reservas de Mata Atlântica são áreas protegidas pela Lei Nº 11.428 de 22 

de dezembro de 2006 que, entre outras providências, dispõe sobre a utilização e a 

proteção da vegetação nativa do bioma. São regiões preservadas também segundo 

a legislação ambiental, em especial a Lei Nº 4.771 de 15 de setembro de 1975. 

 

As permissões referentes ao uso do solo (relações contratuais estabelecidas 

entre os proprietários da terra e os desenvolvedores de projeto) também devem ser 

abordadas em um estudo de localização de centrais solares. Para isto é necessário 

relacionar, primeiramente, os tipos contrato que se estabelecem entre as partes 

envolvidas. 

 

Nessa pesquisa, foram abordadas apenas as restrições quanto ao uso e 

ocupação do solo. As questões relacionadas as permissões, embora sejam 

consideradas muito importantes no estudo de localização não foram abordadas 

nesta pesquisa em virtude da escala de trabalho (1:10.000.000). Entretanto, 

ressalta-se que em escalas maiores (por exemplo, 1:10.000 ou maiores), onde 

podem ser visualizados os terrenos, esta questão deve ser abordada.  
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Para o Uso e Ocupação do Solo no Semi-Árido Nordestino foram 

considerados os seguintes planos de informação:  

 

 Unidades de conservação de proteção integral, Unidades de conservação de 

uso sustentável, ambas obtidas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);  

 Reservas de Mata Atlântica obtidas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 

 Territórios indígenas, obtido no Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

 Áreas de aptidão agrícola, obtidas na Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA). 

 

 

As áreas urbanas e de expansão urbanas não foram consideradas na escala 

1:10.000.000, uma vez que nesta escala a representação destas áreas não é 

tematicamente visível. Entretanto em estudos específicos (em escalas maiores), por 

exemplo, em um município, estas regiões devem ser analisadas.    

 

Os territórios quilombolas não foram considerados no estudo devido à 

ausência de disponibilidade da informação, como dado espacial, no território 

brasileiro. Todavia, ressalta-se que sua consideração nas análises de uso e 

ocupação do solo para um estudo de localização de centrais solares é de extrema 

importância.   

 

Com os planos de informação considerados no estudo, foi gerado o mapa de 

uso e ocupação do solo para o Semi-Árido Nordestino, conforme Figura 12. O mapa 

da Figura 13 apresenta a classificação das áreas com relação ao potencial agrícola 

do solo. Esta classificação é apresentada na tabela de atributos do dado espacial e 

apresenta as seguintes categorias: (a) muito alta; (b) alta; (c) média alta; (d) média, 

(e) média baixa e (f) baixa.  Para os objetos de análise espacial desta pesquisa as 

áreas de aptidão agrícola classificadas como: “muito alta” e “alta”, são áreas 

consideradas inaptas a implantação de centrais solares. 
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MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

 

Figura 12 – Mapa de uso e ocupação do solo do Semi-Árido Nordestino. 
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MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

 

Figura 13 – Mapa de aptidão agrícola do Semi-Árido Nordestino. 
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A partir do mapa do uso e ocupação do solo e do mapa de aptidão agrícola 

para a região do Semi-Árido Nordestino, pôde ser feita a Tabela 2 que apresenta, 

em termos quantitativos, uma relação entre as áreas ocupadas por cada plano de 

informação e a área do Semi-Árido Nordestino. 

 

 

Tabela 2 – Relação entre as áreas dos planos de informação que integram o grupo 

Uso e Ocupação do Solo e a área do Semi-Árido Nordestino. 

 

 

 

Observando a Tabela 2 verifica-se que as áreas consideradas inaptas a 

implantação de centrais solares totalizam 153.123,67 km² (18,40% da área do Semi-

Árido Nordestino). Deste percentual, cerca de 9,10% são áreas consideradas de 

muito alta e alta aptidão agrícola, e o restante, 9,30% são áreas com uso restrito 

pela legislação brasileira (Unidades de conservação, Territórios indígenas e as 

Reservas de Mata Atlântica). Ressalta-se que quando da consideração de PI de 

Territórios Quilombolas e de Áreas urbanas e de expansão urbana (em estudos mais 

específicos – escalas maiores), a análise de áreas se torna mais criteriosa.  

 

 

Planos de Informação Área (km²) 
Porcentagem em relação à  

Área do Semi-Árido Nordestino 

Área de Aptidão Agrícola 

(Alta) 
71.828,48 8,47% 

Unidades de Conservação 

de Uso Sustentável 
45.369,82 5,35% 

Mata Atlântica 16.420,56 2,28% 

Unidades de Conservação 

de Proteção Integral 
12.466,10 1,47% 

Área de Aptidão Agrícola 

(Muito Alta) 
5.342,61 0,63% 

Territórios Indígenas 1.696,10 0,20% 
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4.4.2 Recurso Solar 

 

Uma central termoelétrica solar requer alta incidência de irradiação solar 

direta normal para proporcionar uma “ótima” operação do sistema, uma vez que a 

potência gerada pela usina depende também da quantidade de irradiação solar que 

é concentrada. Outro fator importante é a dimensão requerida do campo solar que, 

para uma dada capacidade de potência da usina é, em geral, proporcional ao nível 

de irradiação solar, (DAHLE et al., 2008). 

 

Um concentrador cilíndrico parabólico concentra praticamente a parcela direta 

da irradiação solar que incide em sua superfície e uma fração muito pequena 

(desprezível) da difusa. A irradiação solar incidente no plano de coleção do 

concentrador é dada por:  

  

πC

senφ
Iθ cosII dbc   

 

 

Onde: Ic, Ib, Id ,  , θ,   e C são respectivamente as componentes coletável (incidente 

na abertura do concentrador), direta normal e difusa da irradiação solar instantânea, 

ângulo de borda, ângulo de incidência e C é a concentração geométrica. O termo 

referente a irradiação difusa na equação acima está aproximada para a região 

angular onde a função aceitação angular é igual a 1. 

 

Entretanto, nas centrais termoelétricas solares onde existe uma razão de 

concentração geométrica grande (50<C<100, por exemplo), a contribuição da difusa 

é desprezível e o concentrador “enxerga”, praticamente, só a parcela direta da 

irradiação solar incidente em sua superfície (Ic~Ib). Por isso, para o estudo da 

localização das áreas aptas a instalação de centrais solares tipo SEGS se faz 

imprescindível o conhecimento da irradiação solar direta normal. 

 

 

 

(3) 

 



40 

 

Os dados de irradiação solar direta normal são, geralmente, obtidos de 

medições feitas com equipamentos específicos (pireliômetros) ou em modelos 

matemáticos que tratam a irradiação global (parcela direta e difusa). Dados de 

satélites meteorológicos também têm sido usados para prover esta informação. 

 

 Uma situação ideal seria se o local planejado para se instalar uma central, 

dispusesse de medições do recurso solar, de cinco anos no mínimo, para indicar as 

variações anuais e sazonais do recurso. Mas, poucos locais têm estações 

solarimétricas e, em muitos casos, mesmo quando há estações, os dados são 

insuficientes ou de baixa qualidade.  

 

Para analisar a disponibilidade do recurso solar no Semi-Árido Nordestino, os 

dados de irradiação solar direta normal, com uma resolução de 40 km, foram obtidos 

no Solar and Wind Energy Resource Assessesment (SWERA, 2009). Entre os PI 

adquiridos estão os seguintes: 

 

 Irradiação solar direta normal média anual, valor diário; 

 Irradiação solar direta normal verão, valor diário; 

 Irradiação solar direta normal inverno, valor diário. 

 

 

Para os objetos de análise espacial desta pesquisa foi considerado o valor 

médio anual da irradiação solar direta normal (Figura 14), considerando uma 

primeira abordagem. Os dados sazonais da irradiação solar (valores referentes ao 

verão e ao inverno) estão apresentados no Apêndice com o intuito de mostrar o 

comportamento do dado nestes períodos, porém os mesmos não foram utilizados 

para os cruzamentos dos PI. Em uma abordagem mais específica os cruzamentos 

de PI com os dados sazonais de irradiação solar deverão ser considerados.  
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MAPA DE IRRADIAÇÃO SOLAR DIRETA NORMAL DIÁRIA (MÉDIA ANUAL)  

DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 

Figura 14 – Mapa de irradiação solar direta normal diária (média anual)  

do Semi-Árido Nordestino. 
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Observando o mapa de irradiação solar direta normal (valor médio anual), 

verifica-se que as manchas de irradiação com valor de 4,0 a 5,0 kWh/m² estão 

distribuídas na região litorânea do Semi-Árido Nordestino. Por outro lado, as 

manchas de valor entre 5,0 a 6,0 kWh/m² são predominantes na região do Semi-

Árido Nordestino, cobrindo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Bahia, Piauí e Alagoas.  

 

Os locais com valores de irradiação compreendidos entre 6,0 e 7,0 kWh/m² 

encontram-se, em sua maior parte, nos estados do Piauí e da Bahia. Algumas 

manchas podem ser vistas também no Ceará, em Pernambuco e na Paraíba. A área 

ocupada por cada mancha de irradiação solar (média anual) está apresentada na 

Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Áreas das manchas de irradiação solar direta normal (valor diário médio 

anual) no Semi-Árido Nordestino. 

 

  

 Observando a Tabela 3 verifica-se que as manchas de irradiação solar direta 

normal com valores de irradiação compreendidos entre 5,0 a 6,0 kWh/m² ocupam 

mais da metade da área total do Semi-Árido Nordestino (55%), com 466.418,70 km². 

As manchas ocupadas pelo intervalo de irradiação compreendido entre 6,0 e 7,0 

kWh/m² ocupam uma área de 220.488,84 km² que totalizam 26% de todo o Semi-

Árido Nordestino. Esses locais, com irradiação entre 6,0 e 7,0 kWh/m², foram 

utilizados para o cruzamentos dos PI em escalas maiores que 1:10.000.000. 

 

 

 

Intervalo de Irradiação 

Solar (kWh/m²) 

Área (km²) Porcentagem em relação à 

Área do Semi-Árido Nordestino 

4,0 – 5,0 161.126,46 19% 

5,0 – 6,0 466.418,70 55% 

6,0 – 7,0 220.488,84 26% 
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4.4.3 Suprimento de Água 

  

Uma central solar tipo SEGS (80 MW) operando com um fator de capacidade 

anual de 0,27, por exemplo, usa cerca de 725.000 m3 de água (KELLY, 2006). Esta 

quantidade de água é necessária para as torres de refrigeração (cerca de 90%), 

geração de vapor no ciclo de potência (8%) e para a limpeza dos espelhos (2%). O 

fluxo típico para a torre de refrigeração é de 320m³/h. Além disto, a água deve 

também apresentar qualidade adequada para evitar incrustações e oxidações dos 

equipamentos.  

 

Na região do Semi-Árido a disponibilidade de água é uma questão muito 

importante, haja vista que se conhece a relativa escassez de mananciais hídricos de 

superfície. Um dos principais rios que cortam o Semi-Árido é o Rio São Francisco, 

que segundo o Ministério de Integração Nacional (2010), recebe água de 168 

afluentes e banha os Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e 

Alagoas. Sua bacia hidrográfica também envolve parte do Estado de Goiás e o 

Distrito Federal. 

 

Os dados dos recursos hídricos necessários ao desenvolvimento desta 

pesquisa foram obtidos do Zoneamento Ambiental do Nordeste (ZANE) da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) – Unidade Solos Recife e 

compreendem os rios principais da região (classificação segundo o ZANE) e os 

corpos d’água. O mapa que ilustra a distribuição espacial dos recursos hídricos está 

apresentado na Figura 15.   

 

 Observando o mapa da Figura 15 verifica-se que a região do Semi-Árido 

Nordestino é cortada por vários rios, não necessariamente perenes, e corpos d’água 

(açudes, lagos e barragens). O principal rio é o Rio São Francisco.  
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MAPA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

Figura 15 – Mapa dos recursos hídricos (permanentes e temporários) do Semi-Árido 

Nordestino. 
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4.4.4 Disponibilidade de Área e Topografia do Terreno 

 

A disponibilidade de área para a central termoelétrica solar é necessária para 

acomodar o campo de concentradores cilíndricos parabólicos. Uma usina SEGS de 

80 MW, por exemplo, requer cerca de 2 km² de área, da qual cerca de 500.000 m² é 

para o arranjo de coletores. O fator de escala derivado das experiências das SEGS 

mostra que é vantajoso instalar várias usinas adjacentes. Assim, a disponibilidade 

mínima de área poderia ser 8 km², por exemplo, ou seja, um complexo de geração 

de 320 MW. A disponibilidade da área é dada em função aos cruzamentos dos PI. 

 

A topografia do terreno onde será implantada a central solar determina a 

aceitabilidade do local segundo seu impacto no custo relativo à preparação do 

terreno. Este local deve ser o mais plano possível, exceto por uma declividade para 

permitir uma drenagem natural do terreno. 

 

Os dados utilizados para determinar a declividade foram as imagens do 

sensor SRTM (Shuttlle Radar Topography Mission) disponibilizadas pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) - Unidade Monitoramento por 

Satélite. As Imagens têm resolução espacial de 90 m, formato geotiff (16bits) e estão 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico de Referência (SGR) WGS84, que é 

compatível com o SGR SIRGAS2000 para a escala de trabalho utilizada.  

 

A região do Semi-Árido Nordestino é cortada por 3 fusos UTM: 23, 24 e 25. A 

declividade foi determinada apenas para os estados da Paraíba e do Piauí. Em um 

primeiro procedimento, as imagens do sensor SRTM foram projetadas na Projeção 

Cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM). Então, foi gerado um mosaico 

das imagens, por fuso para cada estado, no software ArcGIS 9x. Com o mosaico do 

fuso 23 no Piauí, por exemplo, foi determinada a declividade em taxas de 

porcentagem no intervalo de 2% usando o recurso Raster Surface, no ArcGIS 9x. Os 

intervalos de porcentagem foram definidos na função Raster Reclass também no 

ArcGIS 9x. Este procedimento foi feito de modo análogo para os outros fusos. Com 

a declividade determinada, fez-se a transformação dos três mosaicos para 

coordenadas geodésicas (latitude e longitude) para sobreposição com demais 

planos de informação no momento do cruzamento dos PI.  
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4.4.5 Conexão com a Rede Elétrica 

 

Os requisitos de conexão com a rede elétrica para uma central solar que usa 

coletores cilíndricos parabólicos são semelhantes aos de outras usinas a vapor. De 

acordo com DAHLE et al., (2008) uma usina que produz 80 MW de potência, por 

exemplo, deve dispor de linhas de transmissão de 230 kV de potência para o 

transporte da energia.  

 

Além de capacidade de carga, deve-se considerar outro aspecto importante: a 

distância entre a central solar e as subestações. Como os custos de construção de 

novas linhas de transmissão são, em geral, muito altos e dependem do nível de 

voltagem da linha e de seu comprimento, a central solar deve estar posicionada o 

mais próximo possível de linhas de transmissão com capacidade de carga.  

 

Os shapefiles de linhas de transmissão foram obtidos no Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). As linhas que cortam o Semi-Árido estão apresentadas no mapa 

da Figura 16. A voltagem das linhas são de 230 kV e 500 kV de potência.  

Oberservando o mapa, verifica-se que as linhas de 230 kV de potência recobrem 

todos os estados do Semi-Árido Nordestino, ao passo que as linhas de 500 kV 

recobrem os estados de Ceará, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe. 

Apenas o Rio Grande do Norte e a Paraíba não são recobertos por linhas de 500 kV. 
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MAPA DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

 

Figura 16 – Mapa das linhas de transmissão do Semi-Árido Nordestino.  
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4.4.6 Combustível para Backup 

 

Combustíveis para backup são necessários para a operação híbrida da central 

solar (recurso solar + combustível).  Nas usinas SEGS é usado o gás natural como 

combustível de backup. Além da disponibilidade de combustíveis para backup, deve-

se considerar outra questão: se a geração híbrida é uma exigência para a 

implantação da central, a proximidade da usina com as fontes desses combustíveis 

é um fator determinante. Assim, distâncias muito grandes podem tornar a opção de 

operação híbrida economicamente inviável.   

 

Os combustíveis para backup não foram incorporados ao estudo devido à 

ausência da disponibilidade da informação, como dado espacial, no território 

brasileiro.  Entretanto, ressalta-se que sua relevância no estudo de localização de 

centrais solares é de vital importância. 

 

 

4.4.7 Acesso 

 

O acesso ao local é relevante pela necessidade de transportar equipamentos 

de grande porte e frágeis (espelhos de vidro). Os critérios para classificar o acesso 

são as larguras das rodovias, qualidade da superfície da estrada e possibilidades de 

manobras de veículos de grande porte.  

 

Para definir o mapa do sistema viário do Semi-Árido Nordestino, ilustrado na 

Figura 17, foram utilizados os dados do Zoneamento Ambiental do Nordeste (ZANE) 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) - Unidade Solos 

Recife. Do mapa, observa-se que a região é cortada por várias rodovias principais 

(federais e estaduais).  
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MAPA DO SISTEMA VIÁRIO DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

 

Figura 17 – Mapa do sistema viário do Semi-Árido Nordestino. 
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4.5 Cálculo da Energia Elétrica Gerada 

 

A eficiência média de conversão da energia solar em elétrica para uma central 

termoelétrica solar do tipo SEGS pode ser escrita como: 

 

npturabotel . . .   K                            (4) 

Onde: 

 K  é o modificador de  incidência médio com  inclusão dos efeitos de 

de extremidade; 

  
  el

é a eficiência média de conversão de energia solar em eletricidade; 

           
 ot
é a eficiência ótica média; 

 ab
é a eficiência térmica do tubo coletor;  

  np
é a fração de não-perdas parasíticas; 

  ηtur é a eficiência do ciclo de vapor (turbina). 

 

O modificador do ângulo de incidência considera o decréscimo da eficiência 

ótica do sistema para incidência não perpendicular da irradiação. O efeito de borda é 

a perda provocada pela iluminação do tubo absorvedor na extremidade do coletor.  

 

As perdas óticas decorrem das propriedades óticas dos materiais constitutivos 

do concentrador e das imperfeições construtivas das superfícies refletoras. No que 

concerne a superfície refletora deve-se considerar a refletividade das paredes do 

concentrador parabólico levando em conta a absorção do vidro espelhado e as 

reflexões múltiplas na sua espessura ρCP e a transmitância da lâmina τ1 se o 

espelhamento ocorrer na superfície posterior. No tubo evacuado deve-se considerar 

a transmitância τ2 do tubo cilíndrico que o envolve e também a absortância α do 

absorvedor. E, na cavidade concentradora, o fator de interceptação γ que refere-se a 

parcela da irradiação refletida pela cavidade parabólica e interceptada pelo 

absorvedor. A eficiência ótica total pode ser expressa como:   

 

γαττρKη 21CPot   (5) 
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A eficiência térmica do tubo absorvedor considera as perdas condutivas, 

convectivas (quase nulas) e radiativas para o meio ambiente além do fator de 

remoção de calor que depende também da vazão mássica. As perdas parasíticas 

são decorrentes do uso de energia para movimentar o campo de coletores, bombas 

de circulação de fluídos, torres de refrigeração e outros equipamentos da usina. A 

Tabela 4 resume os dados necessários para o cálculo da eficiência anual média da 

conversão da energia solar em eletricidade, (SARGENT; LUNDY, 2003).  

 

 

Tabela 4 – Parâmetros de eficiência de uma central solar de 100 MWe baseado em 

experiências acumuladas com SEGS I a  IX. 

   *Obtido indiretamente de BROESAMLE et al., (2001). 

 

  

 

Especificação 

 

LS2+ 

 

LS3+ 

Tamanho da usina 100 MWe 100 MWe 

Área do campo coletor 1.120.480 m2 1.037.760 m2 

Armazenamento 12 h 12 h 

Mod. ang. incidência e perdas extremidades 91% 91,8% 

Refletividade do espelho 93,5% 93,55 

Transmitância do tubo de vidro 96,5% 97,0% 

Absortância do absorvedor 94,4% 96% 

Limpeza do espelho 95,0% 95,0% 

Limpeza do tubo de vidro 98,5% 98,5% 

Excesso de energia (Dumped) 95,6% 95,2% 

Fator de Interceptação* 0,81 0,81 (0,773) 

Eficiência ótica do campo de coletores 56,4% 55,1% 

Comprimento do espelho 50 m  150 m 

Eficiência térmica do tubo coletor 85,9% 86,2% 

Eficiência do ciclo de vapor (turbina) 37,0% 39,0% 

Perdas parasíticas 87,7% 91,1% 

Disponibilidade anual da usina 94,0% 94,0% 

Eficiência anual, solar - elétrica 14,8% 16,1% 
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A energia elétrica gerada anualmente será dada por: 

 

eldncampo

anual

eletrica η . θ cos I A365E                  (6) 

 

Onde: 

 

 Idn é a Irradiação solar direta normal (valor diário médio anual); 

campoA é a Área do campo coletor; 

 θ é o ângulo de incidência. 

 

 

 

4.6 Aplicação do SIG para Estudo de Localização de Centrais Solares 

 

Uma vez definida a Base de Dados Espaciais (BDE), os planos de informação 

foram gerenciados no SIG para fornecer suporte à decisão de localização da central 

solar. Este gerenciamento foi feito em duas etapas:  

 

1ª Etapa: Os cruzamentos de PI na escala de 1:10.000.000 foram feitos visando 

fornecer uma pré-localização das áreas potenciais à instalação de centrais solares; 

 

2ª Etapa: Com uma pré-definição das áreas, feitas na 1ª Etapa, foram realizadas 

análises mais específicas (em escalas maiores que 1:10.000.000) em dois Estados 

do Semi-Árido Nordestino: a Paraíba e o Piauí. 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS 

 

5.1 Cruzamentos de Dados Espaciais na Escala de 1:10.000.000 

 

 A apresentação dos resultados inicia-se por um dos cruzamentos mais 

importante entre os PI neste estudo: a análise de área disponível para a instalação 

da central solar considerando-se apenas o uso e ocupação do solo na região. 

 

 Os Pianos de Informação (PI) que integram o grupo de uso e ocupação do 

solo (indicados na Tabela 2) foram cruzados com o PI do Semi-Árido Nordestino, 

segundo lógica booleana (operações pontuais da Álgebra de Campos) para 

identificar os locais potenciais de instalação de centrais solares.  

 

Aos PI que integram o grupo de uso e ocupação do solo foi atribuído o valor 

“zero” em um campo específico criado na tabela de atributos. Para os PI que 

representaram o Semi-Árido Nordestino e as áreas de potencial agrícola com 

classificação entre “média alta” a “baixa” foi atribuído o valor 1 no campo gerado.  

 

No cruzamento foi utilizado o seguinte critério: Caso a região do Semi-Árido 

Nordestino seja também uma das áreas do grupo de uso e ocupação do solo, 

classifique 0. Caso contrário, classifique 1. O resultado deste cruzamento é o mapa 

da Figura 18 que mostra as áreas potencialmente disponíveis para a inserção de 

centrais solares segundo o uso e ocupação do solo. 
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MAPA DAS ÁREAS COM POTENCIAL DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS 

SOLARES SEGUNDO O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

 

Figura 18 – Áreas potencialmente disponíveis para a inserção de centrais solares segundo 

o uso e ocupação do solo do Semi-Árido Nordestino. 
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No mapa da Figura 18 as áreas consideradas inaptas para a instalação das 

centrais solares (áreas ocupadas pelo grupo de uso e ocupação do solo) não estão 

inclusas no PI Área potencial – uso e ocupação do solo. Este PI foi definido para 

indicar apenas as áreas com potencial de instalação. Do mapa, observa-se qua há 

disponibilidade de área em todos os estados que compõem o Semi-Árido 

Nordestino. O valor numérico desta área é de 694.910,33 km². Dentre eles, destaca-

se o estado da Paraíba, com praticamente toda a região do Semi-Árido com 

disponibilidade de área com potencial de instalação. Com base no resultado deste 

mapa os demais cruzamentos de PI, na escala de 1:10.000.000, foram realizados.  

 

 Uma análise interessante é a relação entre a disponibilidade de área em 

determinada região e o nível de irradiação solar direta normal incidente nesta. Dessa 

maneira, utilizando o PI área potencial – uso e ocupação do solo, foi feito o 

cruzamento das informações com o PI de irradiação solar direta normal (valor médio 

anual). Como o PI de irradiação solar foi definido em três intervalos (ver Tabela 3) 

foram feitos três mapas a partir da intercessão dos PI. Os resultados estão 

apresentados na Figura 19 (irradiação entre 4,0 a 5,0 kWh/m²), Figura 20 (irradiação 

entre 5,0 a 6,0 kWh/m²), e na Figura 21 (irradiação entre 6,0 a 7,0 kWh/m²). A 

disponibilidade de área, por intervalo de irradiação, está apresentada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Áreas das manchas de irradiação solar no Semi-Árido Nordestino obtidas 

a partir do cruzamento com o PI área potencial – uso e ocupação do solo. 

 

 

Observando a Tabela 5 verifica-se que na maior disponibilidade de área 

encontra-se o intervalo de irradiação solar entre 5,0 a 6,0 kWh/m² em praticamente 

todos os estados que integram o Semi-Árido Nordestino, exceto o estado de 

Sergipe.  

Intervalo de Irradiação 

Solar (kWh/m²) 

Área (km²) Porcentagem em relação à 

Área do Semi-Árido Nordestino 

4,0 – 5,0 120.560,00 20% 

5,0 – 6,0 282.411,80 46,85% 

6,0 – 7,0 199.828,20 33,15% 
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MAPA DAS ÁREAS POTENCIALMENTE DISPONÍVEIS SEGUNDO O USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO COM IRRADIAÇÃO SOLAR ENTRE 4,0 E 5,0 kWh/m² 

 

Figura 19 – Cruzamento do PI áreas potencialmente disponíveis segundo o uso e ocupação 

do solo e irradiação solar direta normal (média anual) 4,0 a 5,0 kWh/m². 
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MAPA DAS ÁREAS POTENCIALMENTE DISPONÍVEIS SEGUNDO O USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO COM IRRADIAÇÃO SOLAR ENTRE 5,0 E 6,0 kWh/m² 

 

 

Figura 20 – Cruzamento do PI áreas potencialmente disponíveis segundo o uso e ocupação 

do solo e irradiação solar direta normal (média anual) 5,0 a 6,0 kWh/m². 



58 

 

MAPA DAS ÁREAS POTENCIALMENTE DISPONÍVEIS SEGUNDO O USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO COM IRRADIAÇÃO SOLAR ENTRE 6,0 E 7,0 kWh/m² 

 

 

Figura 21 – Cruzamento do PI áreas potencialmente disponíveis segundo o uso e ocupação 

do solo e irradiação solar direta normal (média anual) 6,0 a 7,0 kWh/m². 



59 

 

 A partir do cruzamento dos PI das áreas potenciais – uso e ocupação do solo 

com o PI de irradiação solar direta normal pôde ser feita uma pré-localização das 

áreas aptas à instalação no Semi-Árido Nordestino. O critério usado para instalar a 

central solar, considerando-se a análise dos PI acima mencionados, foi a de que as 

áreas aptas à implantação devem ter uma irradiação solar entre 6,0 a 7,0 kWh/m² e 

não ocupar qualquer uma das áreas do grupo de uso e ocupação do solo (indicados 

na Tabela 2). Este critério foi usado para definir uma abordagem ao estudo. 

 

Do mapa da Figura 21, verifica-se que as áreas com o “perfil” do critério 

definido, encontram-se na Paraíba, no Piauí, na Bahia e em Pernambuco. Mas, para 

estudos mais específicos, foram analisados os estados da Paraíba e do Piauí. Para 

estes estudos, foi definido ainda outro critério: o local adequado para a instalação da 

central solar deve apresentar baixa declividade e estar localizado o mais próximo 

possível dos recursos hídricos, das vias de acesso e das linhas de transmissão. Os 

PI usados para os cruzamentos em escalas maiores (estados da Paraíba e do Piauí) 

foram os mesmos usados na escalas 1:10.000.000 uma vez que com esses dados 

pode-se trabalhar até na escala de 1:1.000.000, segundo o Padrão de Exatidão 

Cartográfica (PEC) Classe A. 

  

5.2 Cruzamentos de Dados Espaciais para os Estados da Paraíba e do Piauí 

 

5.2.1 Estado da Paraíba 

 

 Segundo dados do IBGE (2010) o estado da Paraíba ocupa uma área de 

56.439 km², têm 223 municípios e uma população de 3.769.877 habitantes (1,9% da 

população nacional). Sua densidade demográfica é de 64,52 hab/km².  

 

 O mapa que mostra a declividade do estado está na Figura 22. Do mapa 

observa-se que o estado tem relevo pouco acidentado. O estado da Paraíba é 

cortado pelos fusos UTM 24 e 25. A determinação da declividade foi feita segundo a 

explanação na página 45. O resultado foi apresentado na escala de 1:3.000.000. A 

partir desta informação os demais planos de informação (irradiação solar, recursos 

hídricos, vias de acesso e linhas de transmissão) foram “cortados” para a região da 

Paraíba para o início do cruzamento das informações.  



60 

 

MAPA DA DECLIVIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

 

 

Figura 22 – Declividade do estado da Paraíba. 

 

O estado da Paraíba apresenta uma irradiação solar direta normal entre 6,0 a 

7,0 kWh/m² (valor diário médio anual) na região dos municípios de Souza, Pombal, 

São Francisco, Aparecida, Lagoa, Santa Cruz, São Domingos de Pombal e Bom 

Sucesso.   
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 Com o intuito de determinar as regiões de irradiação solar entre 6,0 a 7,0 

kWh/m² na Paraíba, foi gerado o mapa da Figura 23.  

 

 

MAPA DA IRRADIAÇÃO SOLAR DIRETA NORMAL DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

 

 

Figura 23 – Mapa da irradiação solar direta normal (valor diário, médio anual) da Paraíba. 
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O mapa da Figura 24 ilustra a proximidade dos recursos hídricos no estado da 

Paraíba. O buffer foi feito para 5 km de distância. 

 

MAPA DO BUFFER COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA PARAÍBA 

 

 

 

Figura 24 – Buffer de 5 km com os recursos hídricos no estado da Paraíba. 

 

 Analogamente foi feito o mapa de buffer para as vias de acesso que cortam o 

estado (Figura 25). Também foi utilizado o valor de 5 km para definir a distância, tal 

como na definição do buffer para os recursos hídricos. Isto porque estes dois PI têm 

representação espacial próxima a região de irradiação solar entre 6,0 a 7,0 kWh/m². 
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MAPA DO BUFFER PARA AS PRINCIPAIS RODOVIAS DA PARAÍBA 

 

 

 

 

Figura 25 – Buffer de 5 km para as vias de acesso do estado da Paraíba. 

 

 Para as linhas de transmissão (230 kV), entretanto, foram feitos buffers de 5 

km até 30 km. Isto porque o PI de linhas de transmissão não tinha representação 

espacial na distância máxima de 5 km. O mapa que apresenta os buffers com as 

linhas de transmissão está apresentado na Figura 26. 
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MAPA DO BUFFER PARA AS LINHAS DE TRANSMISSÃO DA PARAÍBA 

 

 

 

 

Figura 26 – Buffer de 5 km a 30 km para as linhas de transmissão do estado da Paraíba. 

 

 Com o cruzamento dos planos de informação irradiação solar direta normal, 

recursos hídricos, vias de acesso e linhas de transmissão pôde ser feito o mapa da 

Figura 27. Do mapa observa-se que a região de irradiação solar entre 6,0 a 7,0 

kWh/m², é cortada por várias vias de acesso principais (rodovias federais e 

estaduais) e apresenta proximidade com os recursos hídricos da região. 
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MAPA DO CRUZAMENTO DOS PI PARA O ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

 

 

Figura 27 – Cruzamento dos PI de irradiação solar, vias de acesso, recursos hídricos e 

linhas de transmissão do estado da Paraíba. 

 

 

Por outro lado, a linha de transmissão mais próxima, com capacidade de 230 

kV, está localizada a aproximadamente 30 km de distância. Uma visualização 

detalhada deste mapa pode ser vista na Figura 28. 
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VISUALIZAÇÃO DETALHADA DO CRUZAMENTO DOS PI PARA A PARAÍBA 

 

 

 

Figura 28 – Visualização detalhada do cruzamento dos PI de irradiação solar, declividade, 

vias de acesso, recursos hídricos e linhas de transmissão do estado da Paraíba. 

 

Analisando-se os resultados obtidos, observa-se que a região coberta pelos 

municípios de Souza, Pombal, São Francisco, Aparecida, Lagoa, Santa Cruz, São 

Domingos de Pombal e Bom Sucesso reúnem condições adequadas para a 

instalação de centrais solares de grande porte, segundo os critérios escolhidos.  
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Dentre os municípios paraibanos, Souza se destaca por apresentar cerca de 

60% do seu território (842 km² no total) no interior da mancha de irradiação solar 

definida no intervalo de 6,0 a 7,0 kWh/m². Também, encontra-se próximo aos 

demais PI considerados no estudo (recursos hídricos, vias de acesso e linhas de 

transmissão). A distância máxima é para o PI de linhas de transmissão, com 

distância máxima de 30km, definida pelos buffers. A Tabela 6 reúne algumas 

informações acerca destes municípios. 

 

 

Tabela 6 – Informações acerca dos municípios da Paraíba com potencial de 

instalação de centrais solares. 

Fonte: IBGE (2010), PNUD (2000). 

 

 

 

Município 

Densidade 

Demográfica 

(hab/km²) 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

Área 

(km²) 

Nº de 

Habitantes 

Principais 

Atividades  

Aparecida 31,7 0,628 229 7607 
Agricultura e 

Pecuária 

Bom Sucesso 24,7 0,635 184 5296 
Agricultura e 

Pecuária 

Lagoa 27,4 0,575 178 4949 
Agricultura e 

Pecuária 

Pombal 37,4 0,661 889 32.443 
Agricultura e 

Pecuária 

São Domingos 

de Pombal 
12,6 0,561 169 2822 

Agricultura e 

Pecuária 

São Francisco 37,9 0,632 95 3544 
Agricultura e 

Pecuária 

Santa Cruz 27,5 0,642 210 6677 
Agricultura e 

Pecuária 

Souza 75,56 0,658 842 65.930 
Indústria e 

Comércio 
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5.2.2 Estado do Piauí 

 

 O estado do Piauí ocupa uma área de 251.529,186 km², dividida em 223 

municipalidades. A estimativa da população em 2009 era de 3.145.325 habitantes, 

segundo dados do IBGE (2010). Sua declividade está mostrada na Figura 29.  

 

Observando o mapa verifica-se que o relevo é relativamente plano com 

suaves inclinações. Grande parte das regiões apresenta uma declividade com 

percentual menor do que 8%. A determinação da declividade foi feita segundo a 

explanação na página 45. O resultado foi apresentado na escala de 1:8.000.000.  

 

Do mesmo modo que o estado da Paraíba, os planos de informação 

(irradiação solar, recursos hídricos, vias de acesso e linhas de transmissão) foram 

“cortados” para a região do Piauí para o início do cruzamento das informações. O 

propósito foi o de identificar locais com potencial de instalação de centrais solares. 
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MAPA DA DECLIVIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

 

Figura 29 – Declividade do estado do Piauí. 

 

 

O mapa da Figura 30 ilustra as manchas de irradiação solar direta normal 

(valor diário médio anual) no estado.  
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MAPA DE IRRADIAÇÃO SOLAR DIRETA NORMAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

 

Figura 30 – Mapa da irradiação solar direta normal (valor diário, médio anual) do Piauí. 

 

 Observando o mapa da Figura 30 verifica-se que o estado apresenta boa 

parte do território coberto por irradiação solar no intervalo de 6,0 kWh/m² - 7,0 

kWh/m². Esta mancha recobre os municipios de Campo Alegre do Fidalgo, Capitão 

Gervásio Oliveira, Lagoa do Barro do Piauí, Paulistana, Queimada Nova, São João 

do Piauí, Petrônio Portela e São Francisco de Assis do Piauí. 
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Para definir o buffer com os recursos hídricos, foram geradas distâncias de 5 

km a 20 km. O mapa da Figura 31 ilustra a proximidade dos recursos hídricos no 

estado. 

 

 

MAPA DO BUFFER COM OS RECURSOS HÍDRICOS PARA O PIAUÍ 

 

 

 

 

Figura 31 – Buffer de 5 km a 20 km com os recursos hídricos no estado do Piauí. 
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 De modo análogo, foi feito o mapa de buffer para as vias de acesso que 

cortam o estado (Figura 32). Também foram utilizadas buffers de 5 km a 20 km de 

distância. O propósito foi o de identificar a proximidade destas com as áreas de 

manchas de irradiação solar. 

 

 

MAPA DO BUFFER PARA AS PRINCIPAIS RODOVIAS DO PIAUÍ 

 

 

 

Figura 32 – Buffer de 5 km a 20 km para as vias de acesso do estado do Piauí. 
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Para as linhas de transmissão (230 kV), entretanto, foram feitos buffers de 5 

km até 30 km. O estado é cortado por linhas de 230 kV como também por linhas de 

500 kV. O mapa que apresenta os buffers com as linhas de transmissão está 

apresentado na Figura 33. 

 

 

MAPA DO BUFFER PARA AS LINHAS DE TRANSMISSÃO DO PIAUÍ 

 

 

 

Figura 33 – Buffer de 5 km a 30 km para as linhas de transmissão do estado do Piauí. 
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A sobreposição dos planos de informação considerados neste estudo foi feita 

também para o estado do Piauí, como mostra a Figura 34. Do mapa observa-se que 

a região de irradiação solar entre 6,0 a 7,0 kWh/m², é cortada por várias vias de 

acesso principais (rodovias), recursos hídricos e linhas de transmissão de 500 kV. A 

linha de transmissão de 230 kV corta a mancha de irradiação solar em pequenos 

trechos. Uma visualização detalhada está na Figura 35. 

 

MAPA DO CRUZAMENTO DOS PI PARA O ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

Figura 34 – Cruzamento dos PI de irradiação solar, vias de acesso, recursos hídricos e 

linhas de transmissão do estado do Piauí. 
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VISUALIZAÇÃO DETALHADA DO CRUZAMENTO DOS PI PARA O PIAUÍ 

 

 

 

 

Figura 35 – Visualização detalhada do cruzamento dos PI de irradiação solar, declividade, 

vias de acesso, recursos hídricos e linhas de transmissão do estado do Piauí. 

 

Analisando-se os resultados obtidos, observa-se que os municípios de Campo 

Alegre do Fidalgo, Capitão Gervásio Oliveira, Lagoa do Barro do Piauí, Paulistana, 

Queimada Nova, São João do Piauí e São Francisco de Assis do Piauí, reúnem 

condições adequadas para a instalação de centrais solares de grande porte, 

segundo os critérios escolhidos.  
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Dentre estes municípios, destaca-se São Francisco de Assis do Piauí, com 

842 km². Este município está totalmente inserido na mancha de irradiação solar 

definida entre 6,0 a 7,0 kWh/m², e também, encontra-se próximo aos demais PI 

considerados no estudo (recursos hídricos, vias de acesso e linhas de transmissão). 

A distância máxima é para o PI de linhas de transmissão, com distância máxima de 

30 km, definida pelos buffers. A Tabela 7 reúne algumas informações acerca destes 

municípios. 

 

 

Tabela 7 – Informações acerca dos municípios do Piauí com potencial de instalação 

de centrais solares. 

Fonte: IBGE (2010), PNUD (2000). 

 

 

 

 

 

Município 

Densidade 

Demográfica 

(hab/km²) 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

Área 

(km²) 

Nº de 

Habitantes 

Principais 

Atividades  

Campo Alegre 

do Fidalgo 
5,4 0,529 756 4647 

Agricultura e 

Pecuária 

Capitão Gervásio 

Oliveira 
2,2 0,580 1114 4029 

Agricultura e 

Pecuária 

Lagoa do Barro 

do Piauí 
3,9 0,547 1301 4692 

Agricultura e 

Pecuária 

Paulistana 11,6 0,500 1752 20.390 
Agricultura e 

Pecuária 

Queimada Nova 6,0 0,560 1500 9116 
Agricultura e 

Pecuária 

São João do 

Piauí 
12,57 0,65 1532 19.264 

Agricultura e 

Pecuária 

São Francisco 

de Assis do Piauí 
5,6 0,52 842 5224 

Indústria e 

Comércio 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise de áreas com potencial de instalação de centrais solares em SIG é 

um dos passos importantes para a escolha do local onde será construída uma 

central solar. O estudo requer, em um primeiro momento, a disponibilidade dos 

dados espaciais bem como sua padronização, segundo, o entendimento e a 

aplicação das operações de Álgebra de campos e objetos.     

 

Uma abordagem que se mostra interessante é a pré-definição das áreas aptas 

a instalação, a partir do cruzamento de informações em grandes regiões (escalas 

pequenas), como foi o exemplo do Semi-Árido Nordestino. Isto proporciona 

visualizar a distribuição espacial dos PI na região de estudo, para posteriormente, 

promover visualizações em escalas maiores, ao nível de municipalidade, por 

exemplo. Ademais, a visualização em escalas maiores permite gerar os buffers de 

distância para os PI. 

 

Outra proposta interessante é a verificação em campo das áreas identificadas 

no SIG como potenciais a instalação de centrais solares. Isto é muito importante 

para a execução dos projetos. 

 

Ressalta-se que os PI utilizados para avaliar a viabilidade de implantação de 

centrais solares no Semi-Árido Nordestino foram selecionados pela sua relevância 

no processo de definição de áreas aptas à implantação. Todos os PI foram 

georreferenciados ao Sistema Geodésico de Referência (SGR) SIRGAS2000, que 

constitui o Sistema Oficial para o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e para o 

Sistema Cartográfico Nacional (SCN). Com todos os PI georreferenciados ao 

SIRGAS2000, fez-se a determinação da projeção cartográfica a ser usada como 

também a escala de trabalho para a apresentação dos PI.  

 

Ressalta-se também que na definição de estudos ao nível municipal devem 

ser verificados os planos de informação das áreas urbanas e de expansão urbana, 

uma vez que nestas regiões, a implantação de centrais solares deste porte é 

inviável. Para projetos na escala de 1:10.000 as análises de permissão quanto ao 

uso do solo devem também ser abordadas.  



78 

 

Os PI usados para os cruzamentos em escalas maiores (estados da Paraíba e 

do Piauí) foram os mesmos usados na escalas 1:10.000.000 uma vez que com 

esses dados pode-se trabalhar até na escala de 1:1.000.000, segundo o Padrão de 

Exatidão Cartográfica (PEC) Classe A. É imprescindível mencionar que deve-se 

dispor de uma Base de Dados Espaciais (BDE) de confiabilidade para realizar essas 

análises espaciais em SIG e obter resultados satisfatórios. 

 

Os critérios utilizados para se instalar a central solar (considerar áreas com 

irradiação solar entre 6,0 a 7,0 kWh/m², não ocupar qualquer uma das áreas do 

grupo de uso e ocupação do solo, apresentar baixa declividade e estar o mais 

próximo possível dos recursos hídricos, vias de acesso e linhas de transmissão) 

foram criados para definir uma abordagem ao estudo, baseando-se na literatura. 

Porém, outros critérios podem ser desenvolvidos. 

 

Os estados da Paraíba e do Piauí apresentam áreas com potencial de 

instalação de centrais solares. Na Paraíba, o município de Souza se mostra 

interessante para a implantação de centrais solares, segundo os critérios escolhidos 

para a localização das centrais solares. Já no Piauí, o município que apresenta 

estas mesmas características é São Francisco de Assis do Piauí. 

 

O cálculo de energia é mostrado para prover o entendimento dos parâmetros 

econômicos utilizados no estudo. Isto é de muita importância uma vez que pode 

definir o custo de geração da energia produzida pela central solar. 

 

Uma proposta interessante é a de conceder pesos compensatórios aos PI de 

modo que uma determinada variável possa ser condicionada no SIG com uma 

informação de importância em relação às demais variáveis. A avaliação por meios 

de pesos compensatórios torna o estudo de localização mais criterioso. 

 

 Espera-se que esta pesquisa possa fornecer subsídios para a execução de 

trabalhos futuros. 
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MAPA DE IRRADIAÇÃO SOLAR DIRETA NORMAL DIÁRIA (VERÃO)  

DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

Figura 1 – Mapa de irradiação solar direta normal diária (verão) do Semi-Árido Nordestino. 
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MAPA DE IRRADIAÇÃO SOLAR DIRETA NORMAL DIÁRIA (INVERNO)  

DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

Figura 2 – Mapa de irradiação solar direta normal diária (inverno) do Semi-Árido Nordestino. 
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