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RESUMO 

A crise energética é um ponto crítico do desenvolvimento sustentável. Estudos associam o aumento 

da população e a mudança no seu perfil socioeconômico, além do próprio desenvolvimento 

econômico a crescente demanda por energia. A matriz energética Brasileira é predominantemente de 

fonte hidroelétrica. A inserção de novas fontes renováveis como a biomassa, eólica e solar faz- se 

necessário de forma que o Brasil possa atender essa demanda, principalmente em períodos de 

estiagem prolongada. O objetivo desse estudo é analisar variáveis climáticas para identificar áreas 

aptas à produção de energias renováveis no Estado do Ceará. Foram tabulados dados de 

precipitação, temperatura, insolação, umidade relativa do ar, frequência e velocidade dos ventos das 

estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia para o período de 1973 a 2010. 

Após a análise e espacialização dos dados através do software Surfer versão 9.0, pelo método de 

Kriging, foram gerados mapas de distribuição espacial das variáveis climáticas e apontadas áreas de 

maior ou menor potencial para produção de energias renováveis a partir dos limites de aptidão para 

cada variável. Posteriormente foram realizadas correlações entre as variáveis meteorológicas e os 

índices socioeconômicos IDH, PIB e PIB per capita para o mesmo período com o objetivo de 

correlacionar a precipitação ao desenvolvimento na área em estudo. Como resultado foi possível 

identificar que as Regiões Litoral Oeste, Litoral Leste Jaguaribe e RMF possuem potencial para 

energias de biomassa, eólica, solar e hidroelétrica. A Região de Sobral – Ibiapaba apresenta áreas 

aptas à produção de energia biomassa e hidroelétrica. Parte da Região CCS apresenta área apta para 

produção de energia solar. A Região de Baturité e o Sertão Central apresentam potencial para 

produção de energia eólica, hidrelétrica e de biomassa. Parte da Região dos Inhamuns apresenta 

área apta para produção de energia eólica e solar. Diante das correlações feitas entre precipitação e 

os índices socioeconômicos, os resultados mostraram que para as regiões Litoral Oeste, RMF e 

Litoral Leste – Jaguaribe, Baturité e a CCS há correlação entre as variáveis e essas apresentaram 

significância estatística pelo teste de T-Student; para as regiões Sobral - Ibiapaba Sertão Central, 

Sertão dos Inhamuns as correlações não apresentaram significância com nenhum dos índices 

analisados. Nenhuma correlação apresentou significância entre precipitação e o IDH das cidades 

estudadas, sugerindo que não é só a precipitação que indica desenvolvimento de um local e sim as 

condições climáticas concomitantemente, dentre outros aspectos, como o social. 

Palavras-chave: Variáveis Meteorológicas, Ceará, Fontes Alternativas de Energia, 

Desenvolvimento Sustentável. 

 



 

 

ABSTRACT 

The energy crisis is critical for sustainable development. Studies associate the increase in popula-

tion and the change in their socio-economic profile, beyond the own economic development the 

growing demand for energy. The Brazilian energy matrix is predominantly hydroelectric source. 

The insertion of new renewable sources such as biomass, wind and solar faz- if necessary so that 

Brazil can meet this demand, especially during periods of prolonged drought. The aim of this study 

is to analyze climate variables to identify areas suitable for the production of renewable energy in 

the state of Ceará. Were tabulated data of precipitation, temperature, solar radiation, relative humid-

ity, wind speed and frequency of weather stations of the National Institute of Meteorology for the 

period from 1973 to 2010. After the analysis and spatial distribution of data via Surfer version 9.0 

software, by Kriging method, spatial distribution maps are generated from the climatic variables 

and identified areas of greater or lesser potential for producing renewable energy from the fitness 

limits for each variable. Later correlations were made between the meteorological variables and 

socioeconomic indices IDH, PIB and PIB per capita for the same period in order to correlate rainfall 

development in the study area. As a result it was possible to identify that the Regions West Coast, 

East Coast Jaguaribe and RMF have the potential for biomass energy, wind, solar and hydroelectric. 

Sobral Region - Ibiapaba has areas suitable for the production of energy biomass and hydroelectric. 

Part of the CCS Region presents an area suitable for the production of solar energy. The Baturité 

region and the Sertão Central have potential for wind power, hydropower and biomass. Part of the 

Region of Sertão Inhamuns presents area suitable for the production of wind and solar power. On 

the correlations made between precipitation and socioeconomic indices, the results showed that for 

regions West Coast, East Coast and RMF - Jaguaribe, Baturité and the CCS is no correlation be-

tween the variables and these were statistically significant by T-Student test; for Sobral regions - 

Ibiapaba Sertão Central, Sertão Inhamuns correlations showed no significance to any of the ana-

lyzed indices. No correlation was significant between precipitation and the IDH of the cities stud-

ied, suggesting that it is not only precipitation that indicates the development of a site, but the 

weather conditions concurrently, among other aspects, such as social.  

Keywords: Weather variables, Ceará, Alternative Sources of Energy, Sustainable Development 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A crise energética mundial é um dos pontos críticos para alcançar o desenvolvimento 

sustentável. Dentre as soluções possíveis está a redução do uso de energias não renováveis, 

“poluidoras”, geradas por combustíveis fósseis por energias renováveis, também denominadas 

“energias limpas”. 

 Diversificar a matriz energética de um país com outras fontes de energia e reduzir sua 

dependência das energias de fonte fóssil é uma medida estratégica para a garantia de suprimento 

de energia (COELHO, 2005). 

 A demanda de energia global é crescente devido ao aumento da população, de suas 

aspirações e necessidades geradas pelo desenvolvimento econômico. A tarefa da área de energia 

é atender esta demanda, de forma ambientalmente sustentável, com fontes abundantes e seguras 

(CATELIN, 2005 apud GAVRONSKI, 2006). Holanda (2006) afirma que o Brasil, pela 

abundância de seus recursos naturais renováveis e da riqueza de sua biomassa, pode e deve ter 

uma matriz energética diversificada, por meio de estratégias, estudos e planejamento que busque 

a substituição da energia de origem fóssil (petróleo, carvão, gás) por energia limpas como: solar, 

eólica e da biomassa. 

 As questões ambientais e a busca pelo desenvolvimento sustentável, discutidas durante as 

conferências ocorridas na cidade do Rio de Janeiro e Joanesburgo na África do Sul, 

respectivamente, Rio 92 (em 1992) e a Rio+10 (em 2002), intensificaram o debate para maior 

participação de fontes alternativas na matriz energética brasileira e culminou com o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), em 2002. Essas fontes seriam 

energia eólica, solar, PCH e biomassa. 

 Pois, de acordo com Rippel et al. (2008) as fontes atualmente conhecidas e disponíveis 

para a geração de energia não terão a capacidade de suprirem novas demandas do 

desenvolvimento econômico, o aumento do consumo energético e da produção industrial. 

 O Ceará, uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizado no Nordeste, região 

semiárida, clima quente com chuvas irregulares, predominância de vegetação de Caatinga (mata 

seca), com altos índices de radiação solar, 573 km de faixa litorânea (banhado pelo Oceano 

Atlântico) pode apresentar áreas potenciais para produção de energias renováveis. 

 Assim, analisar variáveis climáticas envolvidas no processo de produção de energias 

renováveis e identificar áreas aptas a sua produção poderá facilitar um planejamento energético 

de uma dada região, já que a ausência de um planejamento e alterações extremas nos índices de 
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abastecimento de água e energia, perceptível nos anos de 2012, 2013, 2014 e recentemente no 

início de 2015. 

 O presente estudo analisou as variáveis climáticas precipitação, umidade relativa do ar, 

insolação e frequência e velocidade dos ventos com o objetivo de identificar áreas aptas à 

produção de energias renováveis solar, eólica, biomassa e hidrelétrica no estado do Ceará e ao 

mesmo tempo correlacionando precipitação a indicadores socioeconômicos Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH, Produto Interno Bruto (PIB) total e PIB per capita para avaliar 

se há maior desenvolvimento nas áreas que apresentaram maiores médias pluviométricas. 

 Foi dada maior relevância nesse estudo aos sistemas produtores de chuva uma vez que a 

escassez ou abundância de precipitação atua na frequência e intensidade das demais variáveis: 

vento, insolação e umidade relativa do ar, conforme demonstrou Lopes (2013) que as menores 

insolações ocorrem coincidentemente durante a estação chuvosa devido ao aumento de 

nebulosidade.  Além disso, a precipitação é fator primordial na produção da principal energia 

com distribuição no Ceará e no Brasil. 
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2 REVISÃO BILIOGRÁFICA 

 

2.1 Produção, consumo e crise de energia no Brasil 

 

2.1.1 Produção de energia no Brasil 

  

 A matriz energética brasileira possui investimentos na utilização de fontes renováveis 

como hidroelétricas (incluindo as pequenas centrais hidrelétricas), biomassa, solar e eólica e não 

renováveis de energia, de origem fóssil. 

 O Banco de Informações de Geração (BIG) da ANEEL (2015) contabiliza 3.703 

empreendimentos em operação, sendo: 1.458 de origem fóssil, 503 de biomassa, 1.165 de origem 

hidrelétrica, 260 eólica e 317 de origem solar. Nessa fase, 25.646.144 kW de fonte não renovável 

e  107.719.341 kW de fonte renovável. 

 No Brasil, a produção de energia de fonte hidroelétrica é de 89.633.527 kW, 66% do 

valor total produzido de fonte renovável. As usinas de fonte eólica e solar apresentam 5.703.089 

kW e 15.179 kW, correspondendo a 4,14 % e 0,01%, respectivamente. 

  Existem ainda duas usinas nucleares em operação: Angra 1 e Angra 2 capazes de produzir  

1.990.000 kW.  Angra 2 é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de 

habitantes, como por exemplo, Belo Horizonte ( ANEEL, 2015). 

 Ainda de acordo com o BIG/ANEEL (2015) o País possui 818 empreendimentos em duas 

outras fases: em construção e construção não iniciada, nas condições elencadas abaixo: 

 i) os empreendimentos em construção podem incrementar a produção de energia em 

22.014.782 kW, sendo que 15.697.097 kW é de fonte hidroelétrica, 3.166.370 kW de fonte 

eólica, 1.035.873 kW de biomassa e 1.801.315 kW é de origem fóssil ( incluso fonte nuclear). 

 ii) já nos empreendimentos cuja construção não foram iniciadas, 4.621.129 kW é de 

origem fóssil, 893.365 kW de biomassa, 7.157.404 kW de fonte eólica e 2.379.026 kW de fonte 

hidroelétrica. 

 iii) a energia eólica e a energia solar apresentam aumento na potência fiscalizada em 

empreendimentos futuros. A energia eólica com 4.620.685 kW e a energia solar com 53.369 kW. 

A energia de fonte solar soma 53.369 kW, considerando a diferença entre a potência fiscalizada 

dos empreendimentos em operação e empreendimentos cuja construção não foi iniciada, pois, na 

fase de construção, essa energia não contabiliza nenhum empreendimento. 

 Assim, o Brasil produz 135.355.484 kW de energia e soma 37.134.305 kW de potência 

outorgada para implementação da matriz energética. Desse total, o Ceará produz 3.174.245 kW 
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de potência, sendo que somente as usinas termelétricas de origem fóssil somam 1.945.575 kW de 

potência  (ANEEL, 2015). 

 Na implementação do Sistema Interligado Nacional - SIN o Brasil em parceria com o 

Peru, Bolívia, Argentina, Guiana, Suriname e Guiana Francesa estuda a viabilidade em projetos 

hidroelétricos principalmente na Região Norte do País (ANEEL, 2008). 

 Também foi contabilizada a participação regional na capacidade instalada do SIN, 

estimando a maior participação da Região Norte (26%), Sul (15%), Sudeste/CO (43%) e 

Nordeste (16%). A expansão da potência instalada agregará 63.518 MW ao SIN, representando 

um acréscimo de 53% na oferta de eletricidade (PDE, 2013). 

 

2.1.2 Consumo de energia no Brasil 

 

 O consumo de energia é disponibilizado pelas fontes: petróleo, carvão, gás natural, 

energia nuclear e hidrelétrica. Atualmente, estão em andamento no Brasil 4396 empreendimentos 

de geração de energia em diferentes estágios: 197 estão em fase de construção e 3631 estão em 

operação, porém 588 estão em fase de construção não iniciada; e, em fontes de energias variadas: 

651 empreendimentos são de fonte eólica, 319 são de fonte fotovoltaica, 1390 são de fonte 

hidroelétrica, 1 de fonte maré, 2036 são de fonte termelétrica. (ANEEL, 2015). 

 Em 2002 o consumo de energia elétrica verificado no país foi de 321.551 GW. Nos anos 

seguintes de 2003 a 2006 ingressou em ritmo acelerado de crescimento o que provocou, 

inclusive, preocupações com relação à capacidade de a oferta acompanhar esta evolução 

(ANEEL, 2013). 

 De acordo com o Plano Nacional de Energia 2030 entre 2000 e 2005, a taxa de consumo 

de energia no Brasil seguiu a tendência mundial de consumo, apresentou crescimento de 13,93% 

no período. De acordo com Goldemberg e Lucon (2007) em 2007, o consumo médio de energia 

no Brasil era de 1,09 tep/hab/dia. 

 No ano de 2008, somente a Região Nordeste, detectou que, pela primeira vez, o volume 

de energia elétrica requerido pelas residências dessa região (que abriga 28% da população 

nacional) ultrapassou o da região Sul (15% da população nacional) (ANEEL, 2013). 

 Tende-se a atribuir essa tendência de aumento no consumo de energia aos programas 

sociais do Governo Federal de transferência de renda (Bolsa Família) e do programa de 

universalização da energia (Luz para Todos). 

 Para a Agência Internacional de Energia – AIE (2008) a maior parte desse consumo será 

para atender o setor de transporte, atividades industriais e comerciais. Logo, dados de consumo 
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de energia e índices socioeconômicos mostram a necessidade de diversificar a matriz energética 

brasileira, tendo em vista a utilização de recursos naturais renováveis abundantes nas mais 

variadas áreas do País. 

 

2.1.2.1 Prognóstico de consumo para 2022 

 

 De acordo com a ANEEL (2013) no cenário mundial, países em desenvolvimento como é 

o caso do Brasil, variações no consumo de energia oscilam de acordo com os ciclos econômicos, 

pois, tendem a realizar atividades que consomem maior volume energético, por exemplo, a 

siderurgia. 

 Exemplo disso foi o que ocorreu em 1994, com o Plano Real, que permitiu o aumento de 

renda da população e consequentemente aumentou o consumo energético com o crescimento na 

comercialização de eletrodomésticos. Já em 2006 e 2007, o setor automobilístico apresentou 

maior consumo de energia por conta das facilidades de financiamento. 

 Estima-se que a população brasileira possa chegar à ordem de 207.216 milhões de 

habitantes (variação de 0,6% a.a.) tendo por base a população no ano de 2010 (190.732.694 de 

habitantes) e as projeções de crescimento do IBGE de 2008. A diferença em dez anos (2013 – 

2022) poderá ser na ordem de 12.532 milhões habitantes. Para a economia, o crescimento do PIB 

é estimado em torno de 4,5% a.a. em média (superior ao PIB mundial 4% a.a.) (EPE, 2012). 

 Segundo essas estimativas, verifica-se que somente a Região Nordeste poderá aumentar a 

sua população em aproximadamente 3.4 milhões de habitantes. 

 Nesse cenário, o consumo final de energia per capito no Brasil chegará a 3,8 tep/hab/ano. 

Por consumidor residencial o consumo será de 191 kWh/mês em 2022 (PDE, 2013). 

 De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE (2013) o consumo do segmento 

residencial está estimado em 177.515 Wh e do segmento comercial em 138.356 GWh. Para esse 

ano (2015), os consumos chegam a 132.513 GWh e 92.693 GWh, respectivamente. 

 A EPE (2012) no Plano Decenal de Energia 2013 a 2022, coloca para o cenário das 

energias renováveis a expectativa de inserção da fonte solar fotovoltaica de 364 GWh em 2017 e 

de 1.919 GWh em 2022. Também a expansão hidrotérmica e de outras fontes renováveis 

(biomassa, PCH e eólica) já contratadas e em construção, com previsão de entrada em operação 

comercial até 2018. Juntas, somam uma expansão planejada em 12.140MW (PDE, 2013). 
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2.1.3 Crise energética 

 

 A matriz energética brasileira tem nas usinas hidrelétricas sua principal fonte de produção 

de energia. Por essa dependência, na década de 80 o país enfrentou períodos de racionamento de 

energia, devido o baixo volume de água nos mananciais hídricos (ALCOFORADO, 1990; 

MULLER, 1995; BERMAN, 2008). 

 Em 2001, a população brasileira foi atingida por um “apagão elétrico”, onde todos 

tiveram que racionar energia (ROSA, 2007) para não exaurir os baixos níveis dos reservatórios 

energéticos que tinham sido provocados pelo longo período de estiagem (SILVA, 2014), como 

por exemplo, na cidade de Fortaleza, no Ceará. 

 Para Sales et al. (2002) a crise na oferta de energia elétrica apresenta outros fatores: i) o 

modelo estatal onde as concessionárias são as empresas estatais; ii) falhas no planejamento da 

transição do modelo estatal para o modelo privado; iii) problemas contratuais e regulatórios; iv) 

falta de coordenação entre os órgãos governamentais. 

 De acordo com Miranda (2004) no final de 2003 e início de 2004, o Brasil, e 

especialmente o Nordeste, esteve novamente na iminência de um novo apagão, semelhante ao 

ocorrido em 2001. 

 Berman (2008) salienta que a oferta energética mundial baseada nos combustíveis fósseis 

aponta para um cenário de crise ambiental em escalas planetárias em decorrência das emissões 

dos gases de efeito estufa e as energias renováveis, principalmente os biocombustíveis 

(biomassa), seria uma alternativa para minimizar os efeitos da crise. 

 Freitas (2011) enfatiza a vulnerabilidade da produção de energia de fonte hidroelétrica 

frente às alterações climáticas, observando os recorrentes cenários de secas na Região Nordeste e 

cheias na Região Sudeste do País. 

  Além disso, até 2025 haverá redução dos processos produtivos por falta de água, pois, no 

século XX, o consumo da água consideravelmente e quase três bilhões enfrentará escassez de 

água (ONU; ANA, 2007 apud FREITAS, 2011). 

 Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (2014) mesmo com grande 

potencial hídrico, o Brasil acionou no fim de 2012 suas termelétricas para evitar outro 

racionamento de energia, por conta da falta de chuva que afetou os reservatórios das 

hidrelétricas. 

 De acordo com a EPE (2013) o crescimento populacional e de consumo são variáveis que 

têm papel fundamental na determinação da dinâmica de maior demanda por oferta de energia 

elétrica. 
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 Dados da ANEEL (2015) demonstram que a maior parte dos 135.355.484 kW de energia 

gerados no Brasil continua sendo  de usinas hidrelétricas, o que pode acarretar novos riscos de 

apagões. 

 Soma-se a isso, o fato de que as hidrelétricas localizam-se nas bacias hidrográficas do Rio 

São Francisco e do Rio Paraná que, segundo Marconato e Santini (2008) apresentam dois 

problemas: encontra-se com sobrecarga de barramentos ao longo de seu curso e seus afluentes 

sofrem com a poluição. Contabiliza-se mais de 50% dos recursos hídricos poderiam ser 

aproveitados para produção de energia, mas ou estão em áreas protegidas, Unidades de 

Conservação, por exemplo, ou em áreas indígenas. 

 

2.2 Energias renováveis 

 

 Para incentivar a utilização de fontes alternativas de energia, foi criado em 26 de abril de 

2002, pela Lei nº 10.438, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA), o qual posteriormente foi revisado em novembro de 2003, cujo objetivo principal é 

financiar, com suporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), projetos de 

geração de energias a partir dos ventos (energia eólica), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 

e bagaço de cana, casca de arroz, cavaco de madeira e biogás de aterro sanitário (biomassa). 

 Também denominada energias limpas, energias renováveis são as que podem se renovar 

naturalmente e for aproveitada ao longo do tempo sem possibilidade do seu esgotamento 

(PORTAL ENERGIA, 2013). 

 

2.2.1  Biomassa 

 

 Coelho (1982) define biomassa como o conjunto de materiais orgânicos gerados por 

organismos autótrofos do reino vegetal ou acumulados nos seres heterótrofos do reino animal. 

Ressalta-se que a biomassa é uma energia que depende indiretamente da energia solar. 

  Embora grande parte do planeta esteja desprovida de florestas, a quantidade de biomassa 

existente na terra é da ordem de dois trilhões de toneladas; o que significa cerca de 400 toneladas 

per capita. Em termos energéticos, isso corresponde a mais ou menos 3.000 EJ por ano; ou seja, 

oito vezes o consumo mundial de energia primária (RAMAGE & SCURLOCK, 1996). 

 Há esforços para mensuração mais acurada do seu uso e potencial, através de novos 

estudos, demonstrações e plantas-piloto, o uso crescente da biomassa como um vetor energético 

moderno, principalmente em países industrializados, reconhecimento das vantagens ambientais 
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do uso racional da biomassa, principalmente no controle das emissões de CO2 e enxofre favorece 

o uso da biomassa, de acordo com Rosillo-Calle et al. (2000 apud GUARDABASSI, 2006). 

Conforme Silva (2002) é necessário um estudo criterioso prévio do ecossistema, para a 

viabilização de um projeto de biomassa, principalmente no caso de uma monocultura intensiva. 

Deverá ser dada especial atenção aos recursos hídricos, que podem ser afetados pela captação da 

água necessária às culturas. A paisagem e a visibilidade são igualmente critérios a considerar, em 

caso de novas culturas. 

 O MME/EPE (2007) indica que a melhor região do planeta para a produção da biomassa 

é a faixa tropical e subtropical, como o Brasil. Para Marconato e Santini (2008) a biomassa do 

bagaço da cana-de-açúcar é a que apresenta maior potencial na matriz energética brasileira. 

Segundo Tavares e Santos (2013) para a produção da energia de biomassa é necessário à seleção 

de biomassas com características determinantes: propriedades físicas e químicas (composição 

química elementar e imediata); teor de umidade; poder calorífico; entre outras.  

 O MMA (2014) cita como principais fontes de biomassa as de origem de cultivos 

agrícolas (palha e bagaço de cana) e biomassa de origem vegetal (queima de madeira), não 

descartando outras fontes, como resíduos agrícolas, industriais e urbanos, até as culturas 

plantadas exclusivamente para a obtenção de biomassa, como o eucalipto, por exemplo.  

 Para Júnior et al. (2014) se a Região Nordeste produzisse energia a partir de toda a 

biomassa de lenha da caatinga sob manejo florestal sustentável produziria um terço a mais que os 

7.265 GWh produzidos em 2010 utilizando combustíveis fósseis; caso utilizasse todo o potencial 

(ano) do bagaço de cana, cerca de 12.146 GWh, poderia acionar as termelétricas existentes na 

região, aumentando a oferta de energia e promovendo o desenvolvimento local. 

 

 2.2.2 Eólica 

 

 O Ministério do Meio Ambiente – MMA (2013) denomina energia eólica a energia 

cinética contida no ar em movimento (vento). 

  

 Estima-se que o potencial eólico bruto mundial seja da ordem de 500.000 TWh por ano, o 

que significa mais de 30 vezes o consumo atual de eletricidade no mundo. Devido, porém, a 

restrições socioambientais, apenas 53.000 TWh (cerca de 10%) são considerados tecnicamente 

aproveitáveis (CRESESB/CEPEL, 2001). 

 O potencial eólico brasileiro é da ordem de 140.000 MW, com destaque para o potencial 

do litoral do Norte e Nordeste, com velocidade média do vento, a 50 m do solo, é superior a 8 



24 

 

m/s. Entre outras regiões com grande potencial eólico, destacam-se o Vale São Francisco, o 

Sudoeste do Paraná e o Litoral Sul do Rio Grande do Sul. 

 A primeira turbina eólica comercial ligada à rede elétrica pública foi instalada em 1976, 

na Dinamarca. Existem mais de 30 mil turbinas eólicas em operação no mundo. Em 2004 a 

capacidade instalada era de 34.630MW enquanto na América do Sul essa capacidade só chegava 

a 227 MW (ACKERMANN, 2002, WINDPOWER MONTLY, INDUSTRY MAGAZINE, 2005 

apud SILVA, 2006). 

 O marco do início do aproveitamento dos recursos eólicos para a geração de energia 

elétrica no Brasil foi a instalação de uma turbina de 75 kW na ilha de Fernando de Noronha 

SILVA (2006). 

 A proximidade do Ceará com o Equador, no segundo semestre do ano faz com que a 

Zona de Convergência Intertropical migre para uma posição mais ao norte e nessa época e os 

ventos se tornam mais intensos sobre o Estado (CAMELO et al., 2008). 

  Para a produção de energia eólica, o vento é aproveitado por meio da conversão da 

energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, 

também denominadas aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou cataventos (e moinhos), 

para trabalhos mecânicos como bombeamento d’água (MMA, 2014). 

 

2.2.3 Solar 

 

 A Energia Solar é convertida em eletricidade através do paneis fotovoltaicos 

(CRESESB/CEPEL, 2000). 

 Estima-se que a energia solar incidente sobre a superfície terrestre seja da ordem de 10 

mil vezes o consumo energético mundial (CRESESB, 2000). A Terra recebe mais de 11.500 

trilhões (1,5x1018) de quilowatts-hora de potência por ano (GAVRONSKI, 2006). 

 A radiação solar é praticamente constante no espaço. Esta situação restringe o uso da 

energia solar a variáveis dependentes do clima, da posição geográfica e do período do ano 

(CRESESB/CEPEL, 2000; GAVRONSKI, 2006). 

 De acordo com o MME/EPE (2007), no Plano Nacional de Energia – 2030, a Região 

Nordeste apresenta em watt-hora por metro quadrado ao dia (Wh/m2/dia) os maiores índices na 

média anual de radiação solar no País, apresentando as melhores condições para o 

aproveitamento fotovoltaico. 

 Gonzalez (2010) frisa a necessidade em avaliar a contribuição da produção de energia 

solar no desenvolvimento, sob dois aspectos: o primeiro é no atendimento a população que não 
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possui acesso à rede elétrica por estarem distante dos grandes centros; e, o segundo, na geração 

de empregos nas diversas etapas de produção: tanto pelo incentivo a essa tecnologia, quanto da 

implantação da usina. 

 

2.2.4 Hidroelétrica 

 

 Uma usina hidroelétrica pode ser definida como um conjunto de obras e equipamentos 

com a finalidade da geração de energia elétrica, por meio do aproveitamento do potencial 

hidráulico existente em um rio (ONS, 2014). 

 O aproveitamento do recurso hídrico para geração de energia requer a construção de uma 

usina hidrelétrica, que por sua vez atenta-se à (RAMAGE e SCURLOCK, 1996): i) altura efetiva 

da queda d’água; ii) capacidade ou potência instalada; iii) tipo de turbina empregada; iv) 

localização, tipo de barragem, reservatório. 

 Para a ANEEL (2013) é considerado como usina hidrelétrica o aproveitamento com 

potência superior a 30 MW. 

 Um exemplo desse tipo de barragem é o da Usina Hidrelétrica de Itaipu, com uma 

potência instalada de 14.000 MW de potência instalada, fornece 16,4% da energia consumida no 

Brasil (FREITAS, 2011). 

 Outro exemplo são as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, definidas por Polizel 

(2007) como empreendimentos de exploração de recursos hídricos para produção de energia 

elétrica, no qual se instalam turbinas hidráulicas acopladas aos geradores de eletricidade, que são 

impulsionadas pelo fluxo d’água resultante de um desnível provocado por barragem ou um curso 

d’água. 

 De acordo com a resolução nº 652/03 da ANEEL, PCH é toda usina hidrelétrica de 

pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW e inferior a 30 MW, com área do 

reservatório inferior a 3 km2. 

 Os empreendimentos de menor potência são chamados de Centrais Geradoras 

Hidrelétricas (ROSA, 2007). 

 Calcula-se que a energia hidráulica efetivamente disponível na Terra, isto é, o potencial 

tecnicamente aproveitável, varie de 10.000 TWh a 20.000 TWh por ano (UN, 1992 apud 

ANEEL, 2008). Desse potencial, o Rio Jaguaribe no NEB, apresenta 5MW inventariado. 

 Contudo, ao contrário das demais fontes renováveis, a energia hidrelétrica já representa 

uma parcela significativa da matriz energética mundial e é a principal fonte geradora de energia 

elétrica para mais de 30 países segundo dados da ANEEL (2008). 
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 No Brasil, o potencial hidroelétrico brasileiro é estimado em cerca de 260 GW, dos quais 

a maior parte está localizada na Bacia Hidrográfica do Amazonas (ANEEL, 2013). 

 A Bacia hidrográfica do rio São Francisco, no NEB apresenta um potencial de 34.201 

GWh (ONS, 2014). 

 

2.3  Médias das variáveis climáticas tecnicamente aproveitáveis para geração das energias 

renováveis 

 

 Nesse estudo, para a produção de energia hidroelétrica, foram analisadas as variáveis 

climáticas precipitação, temperatura e umidade relativa do ar por estarem diretamente associadas 

à ocorrência de precipitação.  

 Na produção da biomassa, Soriano et al. (2014) encontrou correlação positiva entre 

precipitação, umidade e biomassa, constatando que meses de elevada temperatura e alta 

precipitação são seguidos por meses de maior produção de biomassa. 

 Assim, nesse estudo, serão analisadas as variáveis precipitação e umidade relativa do ar a 

fim de identificar áreas com maior potencial no Estado para produção dessa energia. No entanto, 

outro fator determinante para produção da energia de biomassa é o poder calorífico da cada 

biomassa. Júnior et al. (2014) cita o Poder Calorífico Inferior - PCI das principais biomassas, 

conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Poder Calorífico Inferior das principais biomassas 

    Biomassa        PCI             Fonte 

Lenha da caatinga  3.881 kcal.kg
-1

  Lima et al., 1996 

Casca de arroz  3.384 kcal.kg
-1

 Coelho et al., 2008 

Cana de açúcar 2130 kcal.kg
-1

 Cortez et al., 2008 

Casca de amendoim  9.502 kcal.kg
-1

 Knothe et al., 2006 

Casca de coco de babaçu 4300 kcal.kg
-1

 Teixeira, 2002 

Casca de coco da-baía 5447,4 kcal.kg
-1

 Andrade et al., 2004 

Girassol - óleo 

              - torta e cascas 

9000 kcal.kg
-1

 

4000 kcal.kg
-1

 

 

Gazzoni et a.l, 2005 

Mamona - óleo 

               - torta 

9434,4 kcal.kg
-1

 

4500 kcal.kg
-1

 

Knothe et al., 2006 
Drummond et al., 

2006 

Soja - óleo 

        - torta e cascas 

9000 kcal.kg
-1

 

4000 kcal.kg
-1

 

 

Gazzoni et al., 2005 

Fonte: Júnior et al., 2014, adaptado pelo autor 



27 

 

 

  Para a geração de energia eólica tomaremos como média do vento aproveitável nesse 

estudo (FRANCELINO, 2008) a velocidade de vento na ordem de 2,5 a 3,0 m/s, pois é o mínimo 

usado para iniciar a geração de energia eólica. Velocidades abaixo desse valor não são 

aproveitáveis e superiores, entre 12,0 a 15,0 m/s atinge o limite de potência da máquina. 

 

Tabela 2. Média da variável climática analisada segundo energia renovável a ser produzida 

ENERGIA 

RENOVÁVEL 

VARIÁVEL CLIMÁTICA ANALISADA 

  

MÉDIAS 

MÍNIMAS 

Hidrelétrica* Precipitação  1.500 mm e 2.000 mm 

Temperatura 17°C a 33°C 

Umidade  55% e 45% (estiagem) 

83% e 73% (chuvoso) 

Solar **  Insolação 1 h  

Biomassa *** Precipitação 

para diferentes culturas (Ex. mamona, 

cajueiro, arroz) 

 500 a 1.600 mm 

(Embrapa, 1993) 

Umidade Relativa do Ar 

para diferentes culturas (Ex. mamona, 

cajueiro, arroz) 

50% a 80% 

(Embrapa, 1993) 

Eólica **** Vento 2,5 a 3,0 m/s 

* Médias encontradas no Estudo de Impacto Ambiental da Usina Hidrelétrica do Lajeado, Tocantins, 1996. 

** Valor associado a um painel de 140 Wp para produção de 140 Watts (SunLab Power). 

*** Médias encontradas na dissertação de FRANCELINO (2008). 

**** GRUBB; MEYER, 1993 citado no Atlas de Energia Eólica, ANEEL (2010). 

 

 Para produção de energia hidroelétrica a média de precipitação tecnicamente aproveitável 

será a média encontrada no Estudo de Impacto Ambiental elaborado em 1996 para a Usina 

Hidrelétrica Lajeado em Tocantins que varia de 1.500 mm a 2.000 mm. 

 Para a produção de energia solar a média mínima de insolação adotada nesse estudo será 

de 1(uma) hora. 

 

2.4 Impactos gerados pelas energias renováveis 

 

 O impacto ambiental gerado durante a obtenção de energia vem sendo discutido 

mundialmente, mediante a conscientização da gravidade dessa questão. Dessa forma, aponta-se 

que busca da sustentabilidade requer planejamento e inserção de novas fontes de energia, que 
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sejam renováveis e impactem o mínimo possível no meio ambiente (INATOMI E UDAETA, 

1998). 

 Serão detalhados aqui os principais impactos ambientais gerados pelas energias 

renováveis tratadas nesse estudo. 

 

2.4.1  Energia Hidroelétrica 

 

Junk e Mello (1987) listaram os vários impactos que a construção de usinas hidrelétricas 

causa: translocação da população, perda de solos, perdas de espécies de plantas e animais, perdas 

de monumentos naturais e históricos, perda de recursos madeireiros, modificações da geometria 

hidráulica do rio, modificações na hidrologia, modificações da carga sedimentar, mudanças 

florísticas e faunísticas abaixo e acima da represa, impactos para a pesca e a aquicultura, 

crescimento maciço de macrófitas aquáticas, deterioração da qualidade da água, problemas 

sanitários, impacto ao balanço global de CO2. O autor cita ainda que em muitos casos, os custos 

ecológicos e, em longo prazo, também os custos econômicos não são adequadamente 

correlacionados com os benefícios. 

Esses impactos ambientais citados pelo autor são corroborados pelos resultados 

encontrados por Inatomi e Udaeta (2000), os quais indicam que as hidrelétricas interferem 

drasticamente no meio ambiente devido à construção das represas, que provocam inundações em 

imensas áreas de matas, no fluxo de rios, destroem espécies vegetais, prejudicam a fauna e 

interferem na ocupação humana. As inundações das florestas fazem com que a vegetação 

encoberta entre em decomposição, alterando a biodiversidade e provocando a liberação de 

metano, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa e pela rarefação da camada de ozônio. 

Mesmo as PCHs podem resultar em tantos impactos quanto se fosse uma grande central 

hidrelétrica. No projeto da PCH de Aiuruoca/MG com capacidade de 16 MW foi previsto a 

supressão de uma faixa de Mata Atlântica que funciona com corredor ecológico entre duas 

unidades de conservação de proteção integral e o comprometimento das condições sanitárias do 

centro urbano de Aiuruoca (ZHOURI, 2004). 

 Além disso, a construção de várias PCHs em um mesmo rio ou em áreas sensíveis pode 

resultar em um grande dano, se somado os pequenos impactos ambientais gerados 

(GREENPEACE, 2006 apud ROSA, 2007). 

 Segundo Leite (2005) a implantação de hidrelétricas pode gerar impactos ambientais na 

hidrologia, clima, erosão e assoreamento, sismologia, flora, fauna e alteração da paisagem. Na 

hidrologia impacta com a alteração do fluxo de corrente, alteração de vazão, alargamento do 
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leito, aumento da profundidade, elevação do nível do lençol freático, mudança de lótico para 

lêntico e geração de pântanos. Impacta no clima alterando temperatura, umidade relativa, 

evaporação (aumento em regiões mais secas), precipitação e ventos (formação de rampa 

extensa). Impacta também através da erosão marginal com perda do solo e árvores, assoreamento 

provocando a diminuição da vida útil do reservatório, comprometimento de locais de desova de 

peixes, e perda da função de geração de energia elétrica. Na sismologia pode causar pequenos 

tremores de terra, com a acomodação de placas. Na flora provoca perda de biodiversidade, perda 

de volume útil, eleva concentração de matéria orgânica e consequente diminuição do oxigênio, 

produz gás sulfídrico e metano provocando odores e elevação de carbono na atmosfera, e 

eutrofiza as águas. Na fauna provoca perda da biodiversidade, implica em resgate e realocação 

de animais, somente animais de grande porte conseguem ser salvos, aves e invertebrados 

dificilmente são incluídos nos resgates, e provoca migração de peixes. 

 

 2.4.2 Energia Solar 

 

O sistema fotovoltaico não emite poluentes durante sua operação e é muito promissor 

como uma alternativa energética sustentável, entretanto gera impactos ambientais a serem 

considerados. O impacto ambiental mais significante do sistema fotovoltaico para geração de 

energia solar é provocado durante a fabricação de seus materiais e construção, e também 

relacionado a questões de área de implantação (OTTINGER, 1991). 

Segundo Tolmasquim (2004) de uma forma geral o sistema fotovoltaico apresenta os 

seguintes impactos ambientais negativos: 

- Emissões e outros impactos associados à produção de energia necessária para os processos de 

fabricação, transporte, instalação, operação, manutenção e descomissionamento dos sistemas; 

- Emissões de produtos tóxicos durante o processo da matéria-prima para a produção dos 

módulos e componentes periféricos, tais como ácidos e produtos cancerígenos, além de CO2, 

SO2, NOx, e particulados; 

- Ocupação de área para implementação do projeto e possível perda de habitat (crítico apenas em 

áreas especiais) – no entanto, sistemas fotovoltaicos podem utilizar-se de áreas e estruturas já 

existentes como telhados, fachadas, etc.; 

- Impactos visuais, que podem ser minimizados em função da escolha de áreas não-sensíveis; 
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- Riscos associados aos materiais tóxicos utilizados nos módulos fotovoltaicos (arsênico, gálio e 

cádmio) e outros componentes, ácido sulfúrico das baterias (incêndio, derramamento de ácido, 

contato com partes sensíveis do corpo); 

- Necessidade de se dispor e reciclar corretamente as baterias (geralmente do tipo chumbo ácido, 

e com vida media de quatro a cinco anos) e outros materiais tóxicos contidos nos módulos 

fotovoltaicos e demais componentes elétricos e eletrônicos, sendo a vida útil média dos 

componentes estimada entre 20 e 30 anos. 

Possíveis impactos incluem riscos de incêndio, considerações estéticas e riscos de 

acidentes. A utilização de fotovoltaicos descentralizados não apenas evita emissões de usinas 

convencionais de energia, como também evita gastos e efeitos de linhas de transmissão e perdas 

nas mesmas (OTTINGER, 1991; TSOUTSOS et al.,2005). 

 

2.4.3 Energia Eólica 

 

Os impactos ambientais gerados pela energia eólica estão relacionados principalmente a 

ruídos, ao impacto visual e ao impacto sobre a fauna. 

Na década de 80 e 90, as questões relacionadas ao ruído gerado foram uma barreira a 

disseminação desse recurso. Entretanto, com o desenvolvimento tecnológico, houve uma 

diminuição significativa dos níveis de ruído produzidos pelas turbinas eólicas, que está 

relacionada a fatores como a aleatoriedade do seu funcionamento e a variação da frequência do 

ruído, uma vez que este é diretamente proporcional à velocidade de vento incidente (EUREC 

AGENCY, 2002; TOLMASQUIM, 2004). 

Posteriormente aos ruídos, cita-se com frequência que as turbinas eólicas geram um 

impacto visual de difícil quantificação, porém, com certeza, as turbinas, com corpos com 

aproximadamente 40 metros de altura, e hélices de 20 metros, impactam a paisagem. Outro 

aspecto do impacto visual é referente às movimentações das sombras provocadas pelas hélices, 

que deve ser considerado quando da implantação próxima a áreas habitadas. Planejamentos 

devem maximizar a potencialidade do uso de terras (EUREC AGENCY, 2002). 

Não menos importante, outro impacto da geração de energia eólica é o seu impacto sobre 

a fauna, visto a colisão de pássaros com as estruturas. Entretanto, estudos comprovam que a 

mortalidade de pássaros em função de turbinas eólicas é pequena e isolada, como na Espanha, 

onde de as turbinas foram instaladas numa rota de migração de pássaros. Entretanto distúrbios na 

proliferação e descanso de pássaros podem ser um problema em regiões costeiras. Fora das rotas 

de imigração, estudos mostram que raramente os pássaros são incomodados pelas turbinas, e que 



31 

 

eles tendem a mudar sua rota de voo entre 100 a 200 metros, passando acima ou ao redor da 

turbina, em distâncias seguras. Na Alemanha, morrem mais pássaros vitimados pelo impacto em 

torres de antenas do que em turbinas eólicas (OTTINGER, 1991; EUREC AGENCY, 2002; 

TOLMASQUIM, 2004). 

O laboratório de energia eólica da PUC Rio Grande do Sul (PUC, 2014) cita também os 

impactos sobre uso da terra e interferência eletromagnética. Em parques eólicos as turbinas 

devem estar suficientemente distanciadas entre si para evitar a perturbação causada no 

escoamento do vento entre uma unidade a outra. Estes espaçamentos devem ser no mínimo de 5 

a 10 vezes a altura da torre. Contudo, a área do parque pode ser aproveitada para produção 

agrícola ou atividades de lazer. A Interferência eletromagnética acontece quando a turbina eólica 

é instalada entre os receptores e transmissores de ondas de rádio, televisão e microondas. As pás 

das turbinas podem refletir parte da radiação eletromagnética em uma direção, tal que a onda 

refletida interfere no sinal obtido. 

De acordo com Tolmasquim (2004) e EWEA (2011), os impactos da energia eólica são 

muitos e até mesmo a circulação padrão do ar é modificada pela operação das turbinas, o que 

pode afetar o clima local, no entanto, o benefício desta energia pode evitar a emissão de entre 

20.000 e 36.000 toneladas de CO2 equivalentes à geração convencional, durante sua vida útil 

estimada em 20 anos. 

O Atlas do potencial eólico do estado do Ceará (2001) apresenta a geração de empregos e 

arrendamento de terras para usinas eólicas como impactos socioeconômicos positivos na 

expansão da geração elétrica. 

 

2.4.4 Energia de Biomassa 

 

Segundo o Coelho et al. (2006) mesmo com toda a utilidade agregada ao uso da 

biomassa, há de se ressaltar que o seu desenvolvimento pode provocar muitos impactos 

ambientais, mesmo que indiretamente, ou seja, por meio de sua obtenção. Como é, por exemplo, 

o caso dos biocombustíveis, que necessitam de grandes plantações para o desenvolvimento de 

sua matéria prima. Dessa forma, a deflorestação e a destruição de habitats naturais, da fauna e da 

flora que ocorrem nesses locais são apontadas como impactos gerados pela implantação desse 

tipo de energia renovável. Da mesma forma devem ser lembrados os impactos da contaminação 

do solo e de mananciais pelo uso de agrotóxicos, a destruição do solo pela erosão, a poluição 

proveniente da queima da biomassa. 
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De acordo com Berman (2007) os biocombustíveis, cujas culturas são à base de soja e 

mamona, podem contribuir com o aumento do desmatamento. A utilização de áreas disponíveis, 

degradadas ou desflorestadas seria o ideal para o cultivo dessas oleaginosas, porém o custo de 

recuperação para deixar essas áreas próprias para cultivo é alto e menos vantajoso que o 

desmatamento de novas áreas. 

No entanto, o mesmo autor coloca como benefícios a geração de emprego associada à 

sustentabilidade ambiental, desde que a oleaginosa envolvida na produção do biocombustível 

seja viável em pequena agricultura. 

Uma importante vantagem é que o aumento na sua utilização pode estar associado à 

redução no consumo de combustíveis fósseis, como o petróleo e seus derivados, que não são 

matérias-primas renováveis. O Brasil, por possuir condições naturais e geográficas favoráveis à 

produção de biomassa, pode assumir posição de destaque no cenário mundial na produção e no 

uso como recurso energético. Por sua situação geográfica, o país recebe intensa radiação solar ao 

longo do ano - o que é a fonte de energia fundamental para a produção de biomassa. Outro 

aspecto importante é que possuímos grande quantidade de terra agricultável, com boas 

características de solo e condições climáticas favoráveis. No entanto, é necessária a conjugação 

de esforços no sentido de que esta produção ou o seu incremento seja feito de maneira 

sustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto social (MMA, 2014). 

 

2.5 Desenvolvimento sustentável 

 

 O desenvolvimento sustentável surgiu na década de 80 como o desenvolvimento que 

permite que as atuais gerações satisfaçam suas necessidades, sem, no entanto, comprometer essa 

satisfação para as próximas gerações (GELLER, 2003). 

 A sustentabilidade relaciona-se com a preservação do meio ambiente e com a sociedade. 

Assim, a geração e uso da energia se inserem nesta questão por serem importantes para o 

desenvolvimento das sociedades e provocarem importantes impactos socioambientais (GELLER, 

2003). 

 Rosa (2007) destaca que na avaliação do programa Energia das Pequenas Comunidades 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2002, a energia elétrica é um importante 

instrumento de melhoria do bem-estar das comunidades e isso reflete no IDH. O autor salienta 

que durante a Rio +10, em 2002 na África do Sul, foi registrado uma lista com indicadores para 

um desenvolvimento energético sustentável incorporando os três pilares do desenvolvimento 

sustentável: social, ambiental e econômico. 
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 Quanto mais o consumo de energia estiver próximo a 0,5 tep/hab, observa-se o aumento 

no IDH (NAJAM e CLEVELAND, 2003 apud ROSA, 2007). 

A Conferência do Clima - COP 20, realizada em Lima, no Peru, em dezembro de 2014 prevê o 

incentivo a produção de energias renováveis. O documento intitulado “Chamamento de Lima 

para a Ação sobre o Clima”, aprovado por delegações de 196 países, seria a base para a 

formulação de um plano a ser firmado em 2015, em Paris, e que entrará em vigor em 2020. 

 Nota-se que estabelecer a conexão satisfatória entre desenvolvimento sustentável e 

desenvolvimento econômico não é uma tarefa fácil. Para Pezzey (1992 apud VITORINO et al., 

2008) o conceito de sustentabilidade é complexo e envolve uma série de critérios técnicos e 

prioridades que na prática nem sempre são fáceis de mensurar e relacioná-los. 

 No entanto, o desenvolvimento sustentável também tem como base a qualidade de vida 

da população, e essa qualidade de vida pode ser mensurada pelo poder aquisitivo das famílias 

(ascendência financeira), ou seja, índices socioeconômicos como o PIB per capita, por exemplo. 

 A Alemanha demonstrou que a promoção e o uso de energias renováveis geraram em dez 

anos, entre 1998 e 2008, aproximadamente 280 mil empregos. Desse total, a maior contribuição 

foi da energia solar com o de 74. 400 mil empregos gerados até 2008. Até 2020, está previsto a 

geração de 400 mil empregos na produção de energias renováveis (BMU, 2009 apud 

GONZALEZ, 2010). 

 Uma pesquisa realizada por Wei et al. (2009 apud GONZALEZ, 2010) concluiu que as 

fontes renováveis geram maior número de empregos por unidade de energia entregue do que a 

energia de combustíveis fósseis, com destaque para a energia solar. 

   

2.5.1 Relação entre demanda energética e índices socioeconômicos 

 

  Foi constatado que o consumo de energia e o aumento do PIB possuem uma relação 

direta, reforçando a ideia de que se consome mais energia quando os índices de desenvolvimento 

aumentam (UFPE, 2000). 

 Interrupções no fornecimento de energia e da falta de uma estratégia energética 

abrangente, que garanta o crescimento e o desenvolvimento econômico trazem perdas 

consideráveis para os povos e é um grande desafio para os governos. O mundo necessitará de 

toda a energia que puder gerar para atender as aspirações de desenvolvimento e de uma vida 

melhor das populações dos países em desenvolvimento. Este não é um desafio menor, pois será 

um dos elementos determinantes para a estabilidade social, política e econômica do mundo no 

Século XXI (BAILEY, 2003 apud GAVRONSKY 2006). 
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 Praticamente todos os modelos de produção requer a utilização de energia, o que de fato, 

não é o gerador do problema. A problemática está em manter a sustentabilidade, entendida aqui 

como continuidade desses modelos, já que os recursos naturais foram utilizados por muito 

tempo, como se fossem inesgotáveis. 

 A EPE (2012) mostra que a perspectiva de evolução da relação habitante/PIB per capita, 

para o período decenal, resulta em um crescimento de consumo per capita de eletricidade. O 

Brasil, entre 2000 e 2005, (ANEEL, 2013) registrou tendência do consumo de energia de 

13,93%, e PIB 14,72%, conforme dados do IPEA, mesmo com média populacional anual em 

queda de 1,46%. (ANEEL, 2013) o que comprova a ideia de que a economia está inter-

relacionada ao aumento ou diminuição do consumo energético.  

 O segmento industrial também apresenta alta de consumo para o mesmo período. Para a 

Região Nordeste é estimado o consumo elétrico em 7.341 GWh, apresentando um percentual de 

3,9% ao ano, superior a Região Sul do país. 

  De fato, o consumo de energia elétrica guarda estreita relação com a evolução do PIB. 

Para a ANEEL (2006) o consumo de energia elétrica per capita é um dos melhores indicadores 

de desenvolvimento econômico e social de um país ou região. Este dado está intimamente 

relacionado com a condição social. 

 Para Gavronski (2006) uma família sem acesso a energia elétrica está aquém de bens de 

consumo. No Ceará, segundo censo demográfico do IBGE em 2010, 98.6% dos domicílios 

cearenses recebem energia elétrica por distribuidora, 0.4% de domicílios por outra fonte e 1.1 % 

não têm acesso à energia elétrica (IBGE, 2010). 

 Considerando dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 

os 184 municípios cearenses apresentaram um consumo total de energia em 2009 variável entre 

1.751 MWh a 3.027,019 MWh. Sabendo da tendência crescente de consumo, revela-se a 

necessidade em maior oferta de energia para os próximos anos. 

  O crescimento da economia, por sua vez, influencia a melhor oferta de serviços e 

consequentemente maior consumo de energia seja residencial ou comercial. O consumo de 

energia do setor residencial depende de variáveis demográficas, como o número de habitantes 

por domicílio. No setor comercial, o consumo pode ser indicado de acordo com o que o que se é 

produzido, entre outros fatores. 

 Francelino e Arraes (2010) analisaram as variáveis PIB, Tarifa Média de Energia Elétrica 

Nacional – TRF, número de domicílios per capita do estado do Ceará (DOMPC) e uma variável 

Dummy (capta o efeito de mudanças estruturais ocorridas na série de dados). Utilizando três 
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modelos econométricos, nos período de 1987 a 2004, concluíram que a demanda por energia é 

maior que a oferta, sendo necessária sua expansão. 

 

2.5.2 Correlações entre variáveis 

 

 Esse item existe devido o presente trabalho realizar correlações com índices 

socioeconômicos. 

 Correlação “é uma medida de associação bivariada (força) do grau de relacionamento 

entre duas variáveis” (MOORE, 2007). 

 A análise de correlação é uma das etapas para utilização que pode subsidiar outras 

técnicas de análise, além de utilização nas mais diversas áreas do conhecimento (LIRA; 

CHAVES NETO, 2006). 

 Segundo Spiegel (1972) a correlação entre duas variáveis XJ e XK é dada pela taxa entre a 

covariância e o produto de seus desvio-padrão e o coeficiente de determinação (r
2
 J,K) é dado 

pelo quadrado do coeficiente de correlação e estima a proporção de variação em comum entre 

duas variáveis (DA SILVA, 2009). 

  Para Da Silva (2009) se duas variáveis estiverem padronizadas apresentam valores maior 

ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Se a variável for igual a zero, não há relação de uma variável 

com a outra; se a variável for igual a 1, a relação é funcional e positiva; se a variável for igual a  

-1, a relação é funcional e negativa. 

 Moura et al. (2009) correlacionaram a precipitação (março a julho) de um grupo de 

postos homogêneos do setor leste do Nordeste do Brasil com Temperatura da Superfície do Mar 

(TSM) e identificaram áreas de influência deste parâmetro nas chuvas da região. Mostrou-se 

influência do Oceano Atlântico e Oceano Pacífico sobre as chuvas do setor leste, sendo a 

correlação do Atlântico maior, principalmente na área do Dipolo (correlação maior que 0,6, 

significativa a p menor que 0,05). 

 Para Rosa (2007) é constatado que o consumo de energia elétrica mantém forte 

correlação positiva com o aumento do PIB. 

 Araújo (2012) observou que os índices de precipitação e temperatura influenciam nas 

culturas agrícolas das regiões Nordeste e Sul do Brasil, em dois cenários distintos: quanto maior 

a precipitação, maior a produtividade e vice-versa. 

 Silva Dias (2013) constatou para a Região do Cariri Centro Sul - CSS correlações entre 

precipitação, população, IDH, PIB, PIB per capita área plantada e colhida e produtividade, com 
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significância e influência da variável meteorológica sob aspectos agrícolas e socioeconômicos na 

região. 

  

2.6 O Estado do Ceará 

  

 O Estado do Ceará é abastecido eletricamente em parte por energia gerada na própria 

região e complementada pela energia importada das regiões Sudeste/Centro-Oeste através da 

Interligação Norte-Sudeste/Centro-Oeste e pelos excedentes de energia da região Norte, 

importados através Interligação Norte – Nordeste. Do total de empreendimentos de geração local 

em operação no estado do Ceará 32% correspondem a usinas eólicas (PDE, 2013). 

 Constava da expansão energética do Estado e da Petrobrás, a instalação da Refinaria 

Premium II, no município de São Gonçalo do Amarante, porém no primeiro trimestre de 2015 foi 

anunciada nos meios de comunicação a desistência desse projeto. 

 

2.6.1 Panorama das energias renováveis no Ceará 

   

 Como aproveitamento hidrelétrico o Estado possui uma PCH, denominada Araras, com 

potência instalada de 4 MW, situada no rio Acaraú, no município de Varjota e, de acordo com 

Sales et al (2002)  outra desativada do açude Aires de Souza no distrito de Jaibaras na cidade de 

Sobral. 

 De acordo com Lira (2009) o Ceará possui potencial para produção de energia eólica on-

shore (em terra) e off- shore (plataforma continental, aproximadamente 200 m da costa)  o 

potencial viável do Ceará. Esse potencial poderia chegar à ordem de 35,5 mil MW. 

 Em 2003 se instituía o primeiro parque eólico do Estado do Ceará: o Parque Eólico do 

Mucuripe. Já em 2006, mais dois parques eólicos foram construídos: Taíba e Prainha. Somavam 

juntos 17,4 MW de produção média de energia (ENGEMEP, 2010). 

 A ADECE quantificou para o final de 2014 a instalação no Ceará de 37 parques de 

energia eólica, com potencial em torno de 1211 MW de potência média instalada, considerado o 

Estado com maior produção de energia elétrica por fontes eólicas do Brasil, seguido pelo estado 

do Rio Grande do Sul (ENGEMEP, 2010). 

 Foi outorgada pela ANEEL em 2011 a construção em Tauá (Ceará), a primeira usina de 

geração solar fotovoltaica para uso comercial no país com potência de 5 MW. Na primeira etapa, 

foi construído 1 MW, já conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 
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 Em audiência pública realizada em junho de 2012 pela Superintendência Estadual do 

Meio Ambiente foi apresentado que na primeira etapa o volume de energia gerado pela Usina 

Solar Tauá seria suficiente para abastecer até 1.500 famílias. Operando com a capacidade total 

(50 MW) esse número poderá chegar a 75.000 famílias. 

 Atualmente, o Ceará possui o total de 115 empreendimentos em operação, gerando 

3.174.245 kW de potência,  sendo:    2.263 kW de hidrelétrica,  1.221.272 kW de fonte eólica, 

4.000 kW de  Pequena Central Hidrelétrica,  1.135 de energia solar (ANEEL, 2015). 

 Está prevista para os próximos anos uma adição de 2.311.650 kW na capacidade de 

geração do Estado, proveniente dos 12 empreendimentos atualmente em construção e mais 56 

em construção não iniciada.  Desse total, 218.000 kW serão de biomassa, o que  representa 

0,1609% da capacidade do País (ANEEL, 2015). 

 O planejamento inclui implementação de usinas termelétricas (gás natural, óleo diesel 

carvão e) nos municípios de Aracati, Baturité, Caucaia, Crato, Enguia Pecém, Fortaleza, Iguatu, 

Juazeiro, Maracanaú I, Porto do Pecém I, Porto do Pecém II e Termoceará com potência na 

ordem de 1.910 MW. 

 

2.6.2 Variabilidade da precipitação do Estado do Ceará 

 

 O território do Ceará pertence quase que na totalidade ao semiárido nordestino, com 

exceção de algumas áreas subúmidas situadas em maciços montanhosos e áreas litorâneas. As 

condições climáticas do Estado se expressam por elevadas temperaturas, baixos índices de 

nebulosidade, forte insolação, elevadas taxas de evaporação e pela marcante irregularidade das 

chuvas no tempo e no espaço. Conforme a classificação de Köppen, o Ceará possui o clima do 

tipo BSw.h., clima quente e semiárido com chuvas de outono e temperatura média sempre 

superior a 18°C (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1973). 

 Segundo Molion e Bernardo (2002) para o norte do NEB (NNE), região onde se localiza 

o Estado do Ceará, os principais mecanismos de produção de chuva são a ZCIT, a convergência 

de umidade (brisas e perturbações oscilatórias no campo dos ventos Alísios- POAS), a 

convecção local e, muito raramente, a influência direta das frentes frias. 

  

2.6.2.1 Zona de Convergência Intertropical - ZCIT 

 

 De acordo com Cavalcanti et al. ( 2009) a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é 

um sistema visualizado em imagens de satélite como uma banda de nuvens convectivas que se 
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estendem em uma faixa ao longo da região equatorial e considerada o sistema mais importante 

gerador de precipitação sobre a região equatorial dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. 

 Nobre e Molion (1988) indicaram a existência de ligação entre a ZCIT e as anomalias de 

chuva sobre o NNE. Em anos de seca no NNE, a ZCIT fica bloqueada mais ao norte de sua 

posição normal. O NNE fica, então, debaixo de uma região de subsidência que inibe a 

precipitação. Em anos chuvosos, ao contrário, a ZCIT move-se até cerca de 5° S e torna-se 

intensa com o aumento da convergência. As chuvas (secas) no NNE, portanto, coincidem com o 

posicionamento da ZCIT mais para o sul (norte) (UVO 1989). A ZCIT do Atlântico é parte da 

circulação geral da atmosfera e seu posicionamento parece estar intimamente ligado às 

anomalias da temperatura de sua superfície (ATSM) particularmente em seu lado oeste. 

 No norte da região Nordeste, se a ZCIT somente iniciar sua migração para o norte em fins 

de abril e início de maio, as chuvas provavelmente serão abundantes (UVO, 1989). 

 Nos anos chuvosos, a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

posicionada sobre o oceano, próximo a costa norte do Nordeste, os vórtices ciclônicos de ar 

superior (VCAS) e os sistemas frontais produzem condições de larga escala favoráveis a 

ocorrência de chuva nesta região (UVO, 1989; VITORINO et al., 1997). 

 Para Molion e Bernardo (2002) a Zona de Convergência Intertropical - ZCIT constitui um 

sistema meteorológico importante na determinação de abundância ou de deficiência de chuvas 

no setor norte do Nordeste do Brasil, localização do Estado do Ceará. Nos meses de fevereiro a 

maio acontece à confluência dos ventos alísios de nordeste, oriundos do sistema de alta pressão 

ou anticiclone subtropical do HN, e dos ventos Alísios de sudeste, oriundos da alta subtropical do 

HS. 

 Em maio, quando a ZCIT retorna em direção ao HN, a precipitação na região Nordeste 

diminui (ZANELLA, 2005). 

. 

2.6.2.2 Pertubações Ondulatórias nos Alísios - POAS 

 

 As POAS se originam quando os sistemas frontais do hemisfério norte (HN) penetram 

profundamente em latitudes equatoriais durante o inverno-primavera daquele Hemisfério, 

dezembro a abril, e a ZCIT está em sua posição mais ao sul, tanto sobre o Atlântico quanto sobre 

a África Equatorial produzindo, na região da ZCIT, grandes complexos convectivos de escala 

subsinótica (CCS) que, por sua vez, geram perturbações ondulatórias no campo dos ventos 

Alísios (POAS) (MOLION e BERNARDO, 2002). 
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 Cohen et al. (1989) descreveram as perturbações costeiras, associadas à brisa marítima, e 

sugeriram que as perturbações são o fator principal para o máximo pluviométrico junto à costa 

em maio-junho. 

 Para Molion e Bernardo (2002) as POAS geralmente se intensificam quando chegam à 

costa, devido ao aumento da convergência do fluxo de umidade e ao contraste térmico entre 

continente e oceano, podem vir a causar tempestades se unir-se com a brisa terrestre. 

  Da Silva (2009) afirma que as perturbações causam intensas precipitações sobre o 

continente, quando se deslocam sobre superfícies oceânicas superaquecidas com temperatura por 

volta de 28ºC. 

  

2.6.2.3 Vórtice Ciclônico de Altos Níveis– VCAN 

 

  De acordo com a FUNCEME (2014) VCAN corresponde a um conjunto de nuvens que, 

observado pelas imagens de satélite, têm a forma aproximada de um círculo girando no sentido 

horário. Na sua periferia há formação de nuvens causadoras de chuva e no centro há movimentos 

de ar de cima para baixo (subsidência), aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens. 

 Para Kousky e Gan (1981) os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis - VCAN formam-se no 

Oceano Atlântico entre os meses de outubro e março. Assume trajetória normalmente para oeste, 

produzem chuva com maior frequência entre os meses de janeiro e fevereiro no norte da Região 

Nordeste do Brasil. 

 Segundo Varejão - Silva (2001) VCAN são sistemas caracterizados por uma baixa 

pressão originada na alta troposfera. Possuem uma circulação ciclônica fechada com centro mais 

frio que a sua periferia, atuam sobre a costa leste no Nordeste, principalmente durante o verão do 

hemisfério sul (HS), e formam-se anualmente. 

 Podem mover-se de forma rápida e irregular ou manter-se sem muita movimentação 

atuando em períodos curtos ou por períodos maiores, dias ou  semanas consecutivas (DA SILVA, 

2009). 

  

2.6.2.4 Linhas de instabilidade - LI 

 

 A FUNCEME (2014) define Linhas de Instabilidade como bandas de nuvens causadoras 

de chuva, cuja formação se dá com a grande quantidade de radiação solar incidente sobre a 

região tropical. 

 Geralmente associadas às ondulações frontais, formam-se pequenas depressões 



40 

 

barométricas, ao longo das quais formações cumuliformes se desenvolvem e se deslocam, 

podendo resultar em chuvaradas intensas e localizadas. Essas formações ocorrem principalmente 

no verão do HS (dezembro a março), encontram-se ao sul da Linha do Equador influenciando as 

chuvas no litoral norte do NEB e regiões adjacentes ocorrendo no período da tarde e início da 

noite (VAREJÃO - SILVA, 2001). 

  Outro fator que contribui para o incremento das Linhas de Instabilidade, principalmente 

nos meses de fevereiro e março, é a proximidade da ZCIT. Vale ressaltar, entretanto, que há uma 

distinção entre LIs e bandas de precipitação, a qual pode ser feita em relação à intensidade da 

convecção e pela tempestade associada. A atividade convectiva é muito intensa nas LIs, enquanto 

a banda de precipitação descreve estruturas de precipitação que não são necessariamente  

convectiva ou apresentam fraca convecção (HANE, 1986 apud KNEIB, 2004). 

 

2.6.2.5 Complexo convectivo de mesoescala – CCM 

 

 Madox (1980) introduziu a definição dos Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) 

como sendo um conjunto de nuvens Cb e espessas que apresentam forma circular e crescimento 

vertical explosivo num intervalo de tempo entre 6 a 12 horas. 

  Segundo Velasco e Fritsch (1987) a maior parte dos CCMs que ocorrem em boa parte da 

costa brasileira apresentam normalidade em seu ciclo, com início à noite ou de madrugada, pela 

manhã atingem a sua extensão máxima e por volta do meio dia, dissipam-se. O sistema na sua 

fase inicial possui uma forte dependência da situação geográfica, relacionada com a topografia: o 

vale dos rios Paraguai e Paraná e Serra do Mar. 

 Barbosa e Correia (2005) investigaram a natureza e distribuição dos Sistemas 

Convectivos responsáveis por altos índices pluviométricos e inundações no semiárido brasileiro. 

Os resultados mostraram que o ambiente sinótico foi determinante na evolução dos sistemas 

precipitantes observados. Convergência do fluxo de umidade nos baixos níveis foi fundamental 

para a ocorrência da convecção profunda. 

 

2.6.2.6 Ondas de leste - OL 

 

 São ondas que se formam no campo da pressão atmosférica, ao longo dos Alísios, na 

faixa tropical do Globo, deslocando-se de leste para oeste, capazes de causar precipitações 

acentuadas ao longo de suas trajetórias. Na região de baixa pressão da onda, o tempo é 
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caracteristicamente chuvoso, associando-se com frequência a tempestades. As nuvens dos tipos 

cumulus e cumulonimbus destacam-se (VIANELLO E ALVES, 2000). 

  Calbete e Lemos (1996) ao investigar as precipitações intensas sobre o Brasil mostraram 

os sistemas que atuam sobre a região Nordeste: Linhas de Instabilidade associadas à brisa 

marítima, distúrbios de leste, vórtices ciclônicos e sistemas de grande escala como a ZCIT, como 

sendo os grandes causadores de precipitações intensas. Por exemplo, em junho de 1994 

ocorreram chuvas em Fortaleza - CE, onde a precipitação mensal foi aproximadamente três 

vezes superior à média climatológica. 

 De acordo com a FUNCEME (2014) o Estado do Ceará também recebe chuvas nos meses 

de junho, julho e agosto sob influência por Ondas de Leste, principalmente na parte centro-norte 

do Estado. 

 

2.7 Umidade Relativa do Ar 

  

 Para Tubelis e Nascimento (1992) a umidade relativa do ar corresponde a água que existe 

na atmosfera em forma de vapor.  

 No deslocamento da ZCIT esse sistema traz umidade do litoral e provoca chuvas de verão 

na região em que estiver atuando. Os ventos que transportam as massas de ar oceânicas e 

terrestres podem aumentar a umidade relativa do ar (TUBELIS; NASCIMENTO, 1992, 

VAREJÃO-SILVA, 2001). 

  A Região Nordeste apresenta temperaturas médias anuais de 23º a 27ºC, evaporação de 

2.000 mm ano -1 e umidade relativa do ar média em torno de 50% (MOURA et al.). 

 Essa variável climática pode atuar na produção das diferentes fontes de energia. Na 

energia de fonte hidrelétrica, pode vir a colaborar com as precipitações; na energia da biomassa, 

poderá interferir no seu poder calorífico.   

  De forma geral, o percentual de umidade presente na biomassa diminui o seu poder 

calorífico, pois quanto mais úmida, maior será a energia utilizada para vaporizar essa umidade. 

Esse percentual deve ser menor que 20%, pois a cada 1 g de água é gasto 580 cal da biomassa 

(QUIRINO, 2008) o que pode vir a reduzir o seu aproveitamento energético. 

 De acordo com Da Silva (2009) mesmo em períodos secos no NEB, a umidade está em 

quantidade suficiente para produzir precipitação, embora não exista um mecanismo de iniciativa 

para os movimentos que formam as nuvens suficientemente desenvolvidas para que a chuva 

aconteça. 
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2.8 Insolação 

 

 A insolação vem a ser o número de horas de brilho solar enquanto a radiação solar global 

representa a sorna da radiação vinda diretamente do Sol, acrescida da radiação difundida pelas 

partículas e gases da atmosfera (FUNARI, 1983). 

 O potencial geral médio de insolação no Brasil é elevado, 2522 h/ano de insolação (~7,O 

h/ dia). Na região sudeste, por exemplo, a distribuição da insolação é condicionada aos fatores 

relevo, nebulosidade e precipitação. Já a região norte, apresenta valores de insolação mais baixos 

em áreas com maior índice de precipitação. A região Nordeste com 3000 h/ano e parte da região 

centro oeste com 2200 h/ano são as regiões com maior número de horas de brilho solar por ano. 

(FUNARI, 1983). 

  A Radiação Solar é recebida pela terra, na forma de ondas eletromagnéticas, proveniente 

do sol. Consiste em uma fonte primária de energia disponível no globo terrestre e responsável 

por todos os processos atmosféricos (TUBELIS; NASCIMENTO, 1992). 

  De acordo com o Relatório de Energia Solar do Ceará (2010) a região Nordeste é a que 

possui maior área de radiação solar e também aonde ela é mais eficaz, variando entre 5.700 e 

6.100 Wh/m² dia. O Ceará apresenta uma média de radiação solar entre 5,0 e 5,9 kWh/m≤/dia, 

considerando a análise do mês de menor incidência. 

 O estudo de Kaiser e Qian (2002 apud Da Silva, 2013) indica uma tendência de 

diminuição de 1,2% na insolação incidente na China, por década. Os autores analisaram dados 

obtidos de 200 estações, no período de 1954 a 1998. Essa diminuição foi atribuída  à rápida 

atividade de emissões de aerossóis utilizados na última década pelo homem. 

 Conforme o Atlas Solarimétrico do Brasil (2000), Fortaleza, capital do Estado do Ceará, 

apresenta uma média anual de insolação de 2.847 horas de sol/ano (UFPE, 2000). Valor superior 

ao de Barcelona, na Espanha, com uma insolação média de 2.350 horas por ano (ENERGIE-

CITÉS, 1999 apud Baptista, 2006) e Portugal com 2.581 horas de insolação por ano (SOLAR 

UPDATE, 2001 apud Baptista, 2006). 

 

2.9 Ventos 

 

 Como já foi dito, a radiação solar é a fonte primária de energia disponível na Terra e 

responsável por todos os processos atmosféricos (TUBELIS; NASCIMENTO, 1992). 

 Sabe-se que essa radiação não se distribui igualmente pela superfície terrestre e produz 
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variações na pressão atmosférica (massa de ar quente sobe e massa de ar frio desce) o que 

origina os ventos. 

 O vento ao transportar massas de ar alteram a umidade relativa do ar, temperatura e 

precipitação em uma determinada área (TUBELIS E NASCIMENTO, 1992;  VAREJÃO-SILVA, 

2001). 

 Os ventos Terra-Mar (brisas marítima e terrestre) são o resultado do diferencial térmico 

entre o oceano e o continente que possuem capacidades térmicas diferentes dando origem a um 

gradiente de pressão horizontal em baixos níveis (HOLANDA, 2009). 

 Durante o dia, o continente aquece mais rapidamente do que o oceano resultando numa 

região de mais baixa pressão sobre o continente relativamente ao oceano adjacente criando uma 

ascendência de vento quente e úmido (instabilizando a coluna atmosférica no continente) e, 

consequentemente, subsidência de vento mais frio e menos úmido (estabilizando a coluna 

atmosférica no oceano) nas regiões continentais e oceânicas, respectivamente. Em geral a brisa 

marítima se desenvolve melhor num dia de tempo bom, onde a sua evolução é geralmente 

caracterizada pelo desenvolvimento do vento próximo à costa em superfície, fluxo de retorno em 

altitude, diminuição da temperatura em superfície e aumento da umidade (Oliveira Júnior et al, 

2005). Por outro lado, à noite, o continente esfria mais rápido do que o oceano. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo 

 

 O Estado do Ceará (Figura 1), uma das 27 unidades federativas do Brasil. Segundo 

Xavier (2001) está localizado na região norte do Nordeste Brasileiro (NEB), entre as latitudes 

2,5
o
S a 9

o
S. e longitudes 42

o
W a 37

o
W (XAVIER, 2001). 

  Conforme dados do Anuário Estatístico do Ceará (2012) o Estado do Ceará ocupa uma 

área de 148.826 Km
2
, limita-se ao leste com os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, ao sul 

com o Estado de Pernambuco e a oeste com o Estado do Piauí. Ao norte, 573 km de extensão são 

banhados pelo Oceano Atlântico. A capital do Estado é Fortaleza. 

   As regiões meridional e centro-oriental são drenadas pelo rio Jaguaribe, o maior rio do 

Estado. Ao norte, destaca-se o rio Acaraú. Encontram-se ainda entre os mais importantes do 

Estado, os rios Salgado, Conceição, Acaraú, Banabuiú, Trussu, Pacoti e Piranji (IPLANCE, 

1998, apud Silva, 2013). 
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 Segundo Censo Demográfico de 2010 realizado por o IBGE, o Ceará possui 8.452.381 

habitantes resultando em uma densidade demográfica de 56,76 hab/Km
2
. Numa projeção 

populacional para 2030, esse número alcança 9.566.063 de habitantes. 

 A economia é baseada na agricultura, serviços e indústria têxtil. A última análise do PIB 

cearense realizada pelo IPECE (2014) foi verificada que a economia não seguiu a mesma 

tendência da economia brasileira fechando em alta de 4,36%.  O Ceará aumentou sua 

participação do PIB nacional. No Nordeste, o Estado ficou atrás de Bahia e Pernambuco sendo a 

terceira unidade federativa com maior participação. 

 Para esse estudo foi utilizada a divisão das macrorregiões do Ceará da Secretaria do 

Planejamento e Gestão – SEPLAG (2011), conforme abaixo: 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) – composta por Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, 

Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, 

Pacatuba, São Gonçalo do Amarante. 

Litoral Oeste – composta por Amontada, Apuiarés, Itapajé, Itapipoca, Miraíma, Paracuru, 

Paraipaba, Pentecoste, São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim, Uruburetama, 

Acaraú, Bela Cruz, Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Morrinhos, Barroquinha, 

Camocim, Chaval, Granja, Martinópole, Uruoca. 

Sobral/Ibiapaba – composta por Carnaubal, Croatá, G. do Norte, Ibiapina, Ipu, São Benedito, 

Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará, Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, 

Groaíras, Hidrolândia, Irauçuba, Massapé, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, 

Reriutaba, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral, Varjota. 

Sertão Central – composta por Canindé, Caridade, General Sampaio, Itatira, Paramoti, Santa 

Quitéria, Banabuiú, Boa Viagem, Choro, Ibaretama, Ibicuitinga, Madalena, Quixadá, 

Quixeramobim, D.Irapuan Pinheiro, Milha, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Senador 

Pompeu, Solonopole. 

Baturité – composta por Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, 

Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia, Redenção. 

Litoral Leste/ Jaguaribe – composta por Aracati, Beberibe, Cascavel, Fortim, Icapuí, Itaiçaba, 

Pindoretama, Alto Santo, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Quixeré, 

Russas, S. João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Ererê, Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara, 

Jaguaribe, Pereiro, Potiretama. 

Sertão dos Inhamuns – composta por Ararendá, Catunda, Crateús, Independência, Ipaporanga, 

Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Tamboril, Aiuaba, Arneiroz, 

Parambu, Quiterianópolis, Tauá. 
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Cariri/Centro Sul (CCS) – composta por Acopiara, Cariús, Catarina, Iguatu, Jucás, Orós, 

Quixelô, Baixio, Cedro, Icó, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira, Umari, Várzea Alegre, Altaneira, 

Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, Crato, Nova Olinda, Potengi, Saboeiro, 

Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Juazeiro 

do Norte, Abaiara, Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte, 

Porteiras. 
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  Figura 1. Mapa das Macrorregiões de Planejamento do Ceará. Fonte Seplag (2011). 
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3.2 Dados 

 

Os dados climáticos foram obtidos através do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). Referem-se ao período 1973 - 2010 (37 anos). 

 As estações meteorológicas utilizadas são listadas na Tabela 03. 

 

Tabela 3. Longitude e Latitude das estações meteorológicas 

Macrorregião Estação Latitude (graus) Longitude (graus) 

Litoral Oeste Acaraú -2,88 -40,13 

CCS Barbalha -7,31 -39,29 

CCS Campos Sales -7,0 -40,38 

Sertão dos Inhamuns Crateús -5,16 -40,66 

RMF Fortaleza -3,75 -38,54 

Baturité Guaramiranga -4,28  -39,0 

CCS Iguatu -6,36 -39,29 

Litoral Leste/ Jaguaribe Jaguaruana -4,78 -37,76 

Litoral Leste/ Jaguaribe Morada Nova   -5,11  -38,36 

Sertão Central Quixeramobim  -5,16  -39,28 

Sobral / Ibiapaba Sobral   -3,73   -40,33 

Sertão dos Inahmuns Tauá   -6,0    -40,41 
Fonte: Autor 

  

 Inicialmente foi realizado o levantamento de dados das variáveis climáticas precipitação, 

frequência e velocidade dos ventos, insolação e umidade relativa do ar disponibilizados pelo 

INMET. 

 Os dados das variáveis climáticas foram organizados no software Microsoft Excel, 

resultando em uma média climatológica por dia, mês, ano e estação do ano, considerando os 

anos de 1973 a 2010. 

 A média climatológica de cada variável foi processada no software Surfer 9.0 pelo 

método de Kriging, gerando mapas da espacialização dessas variáveis, indicando as áreas 

potenciais para produção das energias renováveis abordadas nesse estudo. 
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  Da mesma forma, foram gerados mapas de espacialização das variáveis climáticas para o 

mesmo período, 1937 a 2010, sendo a média por estação do ano para analisar a variação 

temporal, considerando: 

- primavera: 23 de setembro a 21 de dezembro 

- verão: 22 de dezembro a 21 de março 

- outono: 22 de março a 21 de junho 

          - inverno: 22 de junho a 22 de setembro 

  

Além disso, foi realizado o levantamento dos dados socioeconômicos IDH, PIB e PIB per 

capito, obtidos através do Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE), sendo o IDH 

elaborado pelo Programa das Nações Unidas - PNUD. 

Os dados socioeconômicos PIB e PIB per capito foram publicados a partir de 1999, assim 

foram utilizados dados referentes ao período de 1999 a 2012.   

 Os dados de IDH referem-se aos anos 1991, 2000 e 2010, devido a sua elaboração datar a 

partir de 1990, não havendo disponibilidade de dados para outros anos. 

  Foram realizadas correlações dos dados IDH, PIB e PIB per capito a variável climática 

precipitação pelo método de regressão linear. 

 A significância nestas correlações foi verificada por meio do teste de T- Student para ser 

considerada significativa ou não a correlação entre precipitação e os índices socioeconômicos. 

 Resumidamente, a identificação das áreas aptas para produção de energias renováveis 

analisando variáveis climáticas e como se dá a relação com índices socioeconômicos, resultou 

das etapas demonstradas no fluxograma abaixo (Figura 2): 
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               ETAPAS                                                                 PROCESSOS/PRODUTOS 

 

     LEVANTAMENTO DE                                  Levantamento de dados socioeconômicos 

              DADOS                                           Levantamento de das variáveis climáticas 

 

                                                                      

             PRÉ-                                         Tratamento de dados por meio do software Microsoft Excel 

      PROCESSAMENTO                            Cálculo da média da variável climática por período 

 

                                                               Espacialização dos dados por meio do Surfer versão 9.0  

       PROCESSAMENTO                                                        pelo método  de Krigings                     

                                                          Correlação de variáveis climáticas e índices socioeconômicos 

                                                                    Aplicação do teste de significância T-Student 

 

            RESULTADO                              Identificação de áreas aptas para produção de energias 

             renováveis 

                                                                                                        

 

Figura 2. Fluxograma da metodologia para identificação de áreas aptas para produção de energias renováveis, com 

base em variáveis climáticas e correlações com índices socioeconômicos. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 Correlação  

 

 Foram realizadas correlações entre precipitação e os índices socioeconômicos IDH, PIB e 

PIB per capito através de regressões lineares com o objetivo de apontar áreas no Estado com 

maior ou menor grau de desenvolvimento. 

 Para Moore (2007) a correlação mensura a direção e o grau da relação linear entre duas 

variáveis quantitativas. O coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida de associação 

linear entre variáveis. Sua fórmula é: 

 

 

(1) 
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n = número de variáveis observadas 

∑(Y.X) = somatório dos resultados das multiplicações dos valores da variável X pela respectiva 

Y. 

∑ X. ∑ Y = soma dos valores da variável X multiplicado pela soma dos valores da variável Y. 

∑ X² = somatório dos quadrados dos valores de cada variável X. 

(∑ X)² = quadrado da somatória dos valores da variável X. 

∑ Y² = somatório dos quadrados dos valores de cada variável Y. 

(∑ Y)² = quadrado da somatória dos valores da variável Y 

 

3.4 Teste de significância de T-Student 

 

 As correlações encontradas foram submetidas ao teste de significância T-Student para 

analisar a sua significância, pois se configura como um dos testes de significância mais 

utilizados. (KAYANO e KOUSKY, 1996; DA SILVA, 2009). 

 Calcula-se o teste T-Student usando a seguinte fórmula (KAYANO e KOUSKY, 1996):           

 

 

(2) 

 

sendo: tc = valor do percentil e c é o grau de liberdade. Foi usado p = 0,95 ou 95%; t = valor do 

percentil tabelado de acordo com υ (n-1); n é o número de dados. 

Para amostras de tamanho n maior que 30 (grandes amostras), as distribuições amostrais de 

várias estatísticas são aproximadamente normais e melhores como o crescimento de n. Para 

amostras de tamanho n menor que 30 (pequenas amostras) não são consideradas boas e o 

decréscimo de n tende a piorar a qualidade amostral de modo que devem ser introduzidas as 

modificações convenientes (DA SILVA, 2009). 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

4.1 Distribuição espacial das variáveis climáticas 

  

4.1.2 Vento 

 

 Observando a Figura 3 é possível perceber que as maiores médias anuais de velocidade 

do vento no Ceará estão no litoral do Estado. O Litoral Leste – Jaguaribe e Litoral Oeste 

apresentam ventos com velocidade média entre 3,6 m/s e 4,2 m/s, sendo as regiões com ventos 

superiores a velocidade mínima necessária para produção de energia eólica. 

 No entanto, o vento perde velocidade à medida que se afasta da costa. De acordo com 

CRESESB/CEPEL (2001) essa diminuição é devido a fatores como aumento de atrito e 

rugosidade do terreno e a diminuição da contribuição das brisas marinhas. 

 

Figura 3 - Distribuição espacial do vento no 

Estado do Ceará 

 

 

 

 A Região dos Inhamuns apresenta ventos com velocidade média entre 2m/s a 3m/s 

apresentando em determinadas áreas a velocidade para produção de energia. No Sertão Central 

essa média varia entre 3m/s a 3,4m/s. Dados do CRESESB/CEPEL (2001) determinam a média 
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anual da velocidade do vento no Ceará variando entre 2,0 a 3,5 m/s, ou seja, os resultados 

encontrados nesse estudo estão dentro da média. 

 As áreas com vento abaixo da velocidade mínima necessária para produção de energia 

eólica estão na Região da CCS com 1,4 m/s e parte da Região de Sobral Ibiapaba que apresenta 

velocidade de 2m/s. 

 O Atlas do Potencial Eólico do Estado Ceará (2001) destacou o potencial para produção 

de energia eólica no litoral cearense, com velocidades médias anuais da ordem de 9 m/s. Mesmo 

sendo superior a média encontrada nesse estudo, denota o potencial eólico no Litoral Oeste e 

Leste – Jaguaribe e RMF. 

 O CRESESB/CEPEL (2001) analisando a velocidade média do vento a uma altura de 

50m encontrou para a maior parte do Ceará, velocidades médias entre 3,5 m/s a 5,5 m/s. A 

exceção se dá principalmente na faixa litorânea, com médias entre 6,5 m/s a 7,5 m/s, mas há 

porções espalhadas pelo Estado nas demais regiões com médias aproveitáveis para produção de 

energia, como oeste da Região de Sobral – Ibiapaba, leste da Região dos Inhamuns em áreas 

limítrofes a Região do Sertão Central e Baturité. 

 As Figuras 4 e 5 mostram que a velocidade dos ventos no verão são inferiores a média 

apresentada na primavera. O Litoral Leste – Jaguaribe e o Litoral Oeste apresentam ventos com 

velocidade 5,4m/s na primavera, decrescendo para 3,8 m/s no verão. A região do Cariri Centro – 

Sul com média de 2,2 m/s decresce para 1 m/s no verão.   A Região dos Inhamuns com média de 

3,4 m/s na primavera decresce para 2,6 m/s verão.  As regiões de Baturité e Sertão Central 

apresentam decréscimo de 4,2 m/s e 3,8 m/s na primavera para 2,8 m/s e 2,4 m/s no verão, 

respectivamente. 

 Mesmo com decréscimo de velocidade do vento, as regiões RMF, Litoral Oeste e Litoral 

Leste – Jaguaribe, Sertão dos Inhamuns continuam aptas para produção de energia eólica. 

  A região do CCS não apresenta ventos com o potencial mínimo necessário para produção 

de energia em nenhuma das estações supracitadas, na primavera os ventos estão entre 1,4 a 2,2 

m/s; no verão entre 1 m/s a 1,6 m/s. 
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Figura 4 - Distribuição espacial do vento no 

Estado do Ceará durante a primavera 
      Figura 5 - Distribuição espacial do vento no  

      Estado do Ceará durante o verão 

 

 
 

 Esse resultado também ocorre com uma porção mais ao centro da Região Sobral – 

Ibiapaba com média de 2,2 m/s na primavera e 1,8 m/s no verão. No entanto, a porção a oeste 

apresenta média entre 3,4 m/s na primavera e 2,4 m/s no verão o que corrobora o estudo 

preliminar realizado por Sacramento et al. (2006) em que apontou  potencial para geração de 

energia eólica nas cidades de São Benedito e Ubajara, ambas na porção oeste da Região  Sobral – 

Ibiapaba. 

 Carvalho et al. (2012) também concluiu que São Benedito, Acaraú e Quixadá possuem 

condições favoráveis para produção de energia. Essas cidades localizam-se respectivamente nas 

regiões de Baturité, Litoral Oeste e Sertão Central, cujas médias encontradas nesse estudo 

tornam essas regiões aptas à produção de energia eólica. 
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Figura 6 - Distribuição espacial do vento no  

Estado do Ceará durante o outono 
      Figura 7 - Distribuição espacial do vento no  

      Estado do Ceará durante o inverno 

  

  

 É possível observar nas Figuras 4, 5, 6 e 7 que no verão e no outono as médias de 

velocidade do vento diminuem, mínimo de 1,2 m/s na CCS; já durante primavera e o inverno 

essa média tende a aumentar, chegando a 5,4 m/s na RMF. Isso mostra que nas estações secas a 

média dos ventos tende a ser superior que nas estações com maior volume pluviométrico. 

 A média durante o outono para a CCS chega a 2m/s. Mas é apenas no inverno com média 

de 2,8 m/s que a velocidade dos ventos poderá ser aproveitada para produção de energia eólica 

segundo a média mínima adotada para esse estudo. 

 As maiores médias de velocidade dos ventos ocorrem na primavera e no inverno. As 

menores médias, ocorrem no verão e no outono (LIRA et al., 2011; SACRAMENTO et al., 

2006) confirmando os resultados encontrados nesse estudo. 

 Os resultados apresentados pelo Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (2001) mostra que o 

Estado do Ceará apresenta a uma altura de 50 m, nos meses de dezembro a fevereiro, durante o 

verão e nos meses de março a maio, durante o outono, ventos com velocidade média de 3,5 m/s. 

Já nos meses de junho a agosto, durante o inverno e nos meses de setembro a novembro, durante 

a primavera essas médias sobem, chegando a 7,5 m/s nas áreas litorâneas. 

 Sacramento et al. (2006) encontrou para Camocim, Litoral Oeste e para Paracuru na 

RMF, velocidades médias (mensal) do vento maiores no inverno e na primavera (agosto a 

dezembro). As médias mais baixas foram observadas no verão e no outono (fevereiro a maio). 
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 Para Costa (2006) a energia de fonte eólica apresenta uma situação de conveniência na 

sua produção, pois os ventos mostram maior capacidade de geração de energia em épocas em 

que os reservatórios das hidroelétricas estão com baixa carga hídrica, e (FRANCELINO, 2008) o 

Estado do Ceará poderia contribuir para a estabilização sazonal da oferta de energia. 

 Carvalho et al. (2012) encontrou para a  cidade de Quixadá, Região do Sertão Central, a 

uma altura de 10 m,  média de velocidade do vento de  2,74 m/s, superior a velocidade mínima 

necessária para produção de energia. A cidade de São Benedito, Região de Baturité apresentou 

maior média de potencial, 112,33W/m²; Acaraú, Litoral Oeste, 88,95W/m² e Quixadá, Sertão 

Central com 54,86W/m². Em São Benedito, região de Sobral – Ibiapaba foi encontrada a média 

de 3,8 m/s e em Acaraú no Litoral Oeste, velocidade média de 3,2 m/s, todos a uma altura de 

10m. 

 O mesmo autor destaca maior produtividade de energia eólica com frequência de ventos 

com velocidade entre 2,5m/s e 28m/s. 

 Assim, na maior parte do Ceará apresenta média de velocidade dos ventos favoráveis 

para produção de energia eólica, com destaque para as regiões do Litoral Oeste, RMF e Leste – 

Jaguaribe por apresentarem as maiores médias. No interior do estado, as regiões de Baturité,  

Sertão Central e uma porção da Região dos Inhamuns merecem destaque. 

  

4.1.3 Umidade Relativa do Ar 

 

 Conforme a Figura 8, a faixa litorânea do Ceará (Litoral Leste – Jaguaribe, Oeste e RMF) 

apresentam as maiores taxas de umidade relativa do ar encontrada no Estado. A região de 

Fortaleza e parte do Litoral Oeste apresenta umidade relativa do ar entre 74% e 77%. Já o Litoral 

Leste a taxa de umidade relativa do ar varia entre 65% a 70%.  O Sertão dos Inhamuns apresenta 

umidade relativa do ar entre 60% e 61% bem abaixo da umidade relativa do ar apresentada no 

Cariri Centro – Sul, entre 67% a 70%. A macrorregião de Baturité é a área que mais se aproxima 

das taxas encontradas no litoral entre 68% a 70%. 
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   Figura 8 - Distribuição espacial da umidade  

relativa do ar no Estado do Ceará 

 

 Souza e Oliveira (2002) afirmam que o Estado do Ceará possui média de 50% de 

umidade relativa do ar. Nenhuma das médias encontradas nesse estudo foi inferior a esse valor. 

 Na primavera, Figura 9, o Litoral Oeste e RMF e parte do Litoral Leste – Jaguaribe 

apresenta umidade relativa do ar com 72%, sendo as regiões que apresentam maior média nessa 

estação. Mais ao sul do Estado, a CCS apresenta média entre 48% a 56%. A Região de Baturité 

com média entre 72% a 76%. 

 A Região dos Inhamuns apresenta médias baixas de umidade tanto na primavera (Figura 

9) quanto no inverno (Figura 12).  No verão (Figura 10) e no outono (Figura 11) é que essa 

Região apresenta índices superiores a 60%. Sazonalmente é a região que apresenta médias baixas 

de umidade no Estado. 

 Na Figura 10 notam-se duas porções, uma na Região do Litoral Leste Jaguaribe e outra 

no Sertão dos Inhamuns como as médias mais baixas do Estado, variando entre 66% e 67%. As 

médias mais altas são encontradas na Região do Litoral Oeste, RMF e parte do Litoral Leste – 

Jaguaribe. 
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Figura 9 – Distribuição espacial da 

umidade relativa do ar no Estado do Fig. 9 - Distribuição espacial da 
Ceará durante a primavera 

           Figura 10 – Distribuição espacial da  

           umidade relativa do ar no Estado do Fig. 9 - Distribuição espacial da 
           Ceará durante o verão 

  

  

 Constata-se nas Figuras 9 e 10 que após o verão e o outono, estações que apresentam 

maiores médias no Estado, variando entre 79% a 84%, a umidade relativa do ar atinge valores 

baixos, variando entre 72% na primavera a 74% no inverno. 

 A baixa umidade encontrada no inverno poderia ser devido a altas temperaturas e 

diminuição na evaporação associada a pouca ou nenhuma disponibilidade hídrica o que resultaria 

em uma atmosfera com pouca umidade. 
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Figura 11 - Distribuição espacial da  

umidade relativa do ar no Estado  

do Ceará durante o outono 

       Figura 12 – Distribuição espacial da  

       umidade relativa do ar no Estado do  

       Ceará durante o inverno 

 
 

  

 A partir da Figura 10 e da Figura 11 é possível perceber que as médias de umidade 

relativa do ar nas estações verão e outono são mais altas, quando se registra maior precipitação 

no Estado.  Os valores de umidade nessas estações estão compreendidos entre 79% e 84%, sendo 

que no outono à medida que se afasta da costa, as regiões diminuem a umidade relativa do ar. 

  Os menores valores acontecem na primavera e no outono, em torno de 72% a 79%, que 

coincidem com as estações com menor índice pluviométrico. 

 Feitosa (2010) discutindo as alterações climáticas para Teresina/PI encontrou resultados 

semelhantes, as médias mais baixas de umidade relativa do ar coincidem com a estação seca do 

ano, o que para o Ceará, seria a primavera e o inverno.  

 Por meio da análise da umidade de relativa, enquanto variável envolvida no processo de 

precipitação sugere-se que as Regiões Litoral Oeste, RMF, Litoral Leste – Jaguaribe, Sobral – 

Ibiapaba, Sertão Central e Baturité, identificadas como aptas à produção de energia hidrelétrica 

analisando dados de precipitação, para que a produção desse tipo de energia, haja adoção de 

PCH nos grandes reservatórios existentes no Estado, como por exemplo, a PCH Araras em 

Varjota, Região de Sobral - Ibiapaba, cuja região apresenta precipitação média de 45 mm a 70 

mm. 
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4.1.4 Insolação 

 

 A Figura13 mostra que a Região de Baturité apresenta a menor média anual de insolação 

no Estado do Ceará variando entre 5,2 h/a a 5,8 h/a. A área de maior incidência é a macrorregião 

do Litoral Leste - Jaguaribe com 8,4 h/a. As outras macrorregiões apresentam uma média entre 7 

h/a a 8 h/a. 

 Funari (1983) também discute os elevados índices de insolação que incidem sobre a 

Região Nordeste e consequentemente no Ceará, principalmente em área de Sertão, explicando 

que isso se deve a baixa nebulosidade sobre o Estado. De fato, se compararmos a insolação 

incidente sobre o Litoral Leste Jaguaribe no outono, estação mais chuvosa, e a primavera, 

estação menos chuvosa, é registrado na primavera a média de 10 h/a e no outono 7,5 h/a. 

 No Atlas Solarimétrico Brasileiro (2000) a média anual em horas para o Estado do Ceará 

é de 7 h/a. O Litoral leste- Jaguaribe e parte da RMF apresenta média de 8 h/a, similar as médias 

encontradas nesse estudo. 

 Esses índices reforçam o potencial de produção de energia solar no Estado, pois mesmo a 

Região de Baturité (5,2 h/a) em direção a Região de Sobral – Ibiapaba (6,6 h/a), descendo até a 

Região dos Inhamuns (6,2 h/a), que apresentam as menores médias de insolação são 

significativas para a produção de energia.  
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Figura 13 - Distribuição espacial da média 

anual de insolação no Estado do Ceará 

 

  

 Santos (2005) dissertou sobre a média de insolação anual encontrada em algumas cidades 

no Estado, em ordem decrescente, Fortaleza na RMF apresenta uma média de 7,9 h/a, seguido 

por Iguatu com 7,8 h/a e Barbalha 7,7 h/a na CCS, Sobral na região de Sobral – Ibiapaba com 7,3 

h/a e Tauá no Sertão dos Inhamuns com 7 h/a. 

 Os mapas sazonais (Figuras 14, 15, 16, 17) mostram que não há variação na média de 

insolação que a macrorregião do Cariri-Centro Sul apresenta no inverno uma média anual de 

insolação de 9 h/a. No outono apresenta 7 h/a. Na primavera, 9,4 h/a e no verão varia entre 6,4 

h/a  7 h/a.  

 Pode-se verificar na Fig. 14 que os maiores índices de insolação ocorrem na primavera 

coincidindo com os meses de menor precipitação no Estado, quando segundo Zanella (2007) a 

ZCIT está deslocada em direção ao hemisfério norte. 
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Figura 14 - Distribuição espacial da  

média anual de insolação no Estado  

do Ceará durante a primavera 

        Figura 15 - Distribuição espacial da  

        média anual de insolação no Estado  

        do Ceará durante o verão 

 
 

  

 No verão, os índices de insolação diminuem e ficam entre 4,8 m/s e 7 m/s devido 

aumento da nebulosidade na  estação chuvosa em grande parte do Ceará. A região Sobral – 

Ibiapaba, região mais ao norte do Estado, recebe menor incidência de radiação solar durante o 

verão do que a região mais sul do Estado. 

  Anjos et al. (2001) também encontraram que de agosto a novembro, na primavera, 

prevalecem os maiores valores de radiação solar incidente e, que esses níveis  migram de acordo 

com o período do ano. 

 Feitosa (2010) encontrou para Teresina/PI os maiores totais de insolação ocorrem na 

estação seca. 

 No outono (Figura 16), a Região de Baturité apresenta média de 3 h/a, conforme Figura 

16. Na Figura 17 correspondente ao inverno verifica-se o aumento dessa média para 5,8 h/a. 

Anjos et al. (2001) encontraram nos meses de abril a setembro (meses que correspondem ao 

outono e início da primavera), os menores índices de insolação diária em Guaramiranga. 
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Figura 16 - Distribuição espacial da  

média anual de insolação durante o  

outono 

          Figura 17 - Distribuição espacial da 

          média anual de insolação durante o 

          inverno 

  

  O Atlas Solarimétrico do Ceará (2011) aponta para médias menores de insolação durante 

o verão e outono. Nessas estações ocorre o aumento de nebulosidade atribuído a influência da 

ZCIT e das OL, sistemas meteorológicos produtores de chuva no Estado. No inverno e na 

primavera, estações de menor nebulosidade, os valores de insolação são maiores. Também 

aponta a CCS para produção de energia solar, particularmente no mês de dezembro, mês que 

corresponde a primavera e início do verão. 

 Lopes (2013) constatou menor insolação sobre o Ceará nas estações de maior 

nebulosidade. Para as regiões litorâneas (RMF, Litoral Oeste e Leste - Jaguaribe), Região de 

Baturité o período de maior insolação tem início em janeiro, no verão.  Para os sertões (Sertão 

Central e Sertão dos Inhamus) e CCS o período de maior insolação tem início na 

primavera/verão e o período de menor insolação inicia-se em junho, no outono. 

 Embora apresente unidades diferentes (insolação é h/a e irradiação solar é Wh/m), os 

índices de irradiação citados nesse estudo para o Estado do Ceará coincidem com as áreas 

identificadas que apresentaram maiores médias de insolação, e até mesmo, as estações em que 

elas ocorrem. 

 Considerando as novas tecnologias para implantação de energias renováveis pode-se 

afirmar que todas as regiões do Estado do Ceará estão aptas à produção de energia solar, pois 
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todas apresentam a média mínima para o aproveitamento, destacando as regiões do Litoral Leste 

– Jaguaribe e parte da CCS com as maiores médias de insolação durante todas as estações do 

ano. 

 

4.1.5 Temperatura 

 

 A Figura 18 mostra que a Região de Baturité apresenta as médias mais baixas de 

temperatura no Estado variando entre 25 ºC a 26,5 ºC enquanto uma porção da Região Litoral 

Leste – Jaguaribe apresenta as maiores médias com 33,5 ºC. As médias na Região do Litoral 

Oeste variam entre 29 ºC a 33ºC. A maior parte da Região Sobral – Ibiapaba apresenta média de 

33ºC. A Região Sertão Central e Sertão dos Inhamuns apresentam médias que variam entre 31,5 

ºC a 32,5ºC. Na porção mais a oeste da CCS a média é de 30ºC. 

 Percebe-se uma faixa entre a Região de Baturité e o Sertão Central de aumento da média 

de temperatura de 29 ºC para 31 ºC, com leve diminuição entre parte do Sertão dos Inhamuns e a 

CSS com média de temperatura por volta dos 30 ºC. 

 É sabido que a média anual de umidade relativa do ar para a Região de Sobral – Ibiapaba 

é de 65%, região com temperatura média de 33%. Essas duas variáveis, associados a processos 

como a evaporação, é essencial para que ocorra a precipitação, imprescindível para produção de 

energia hidrelétrica. A média de precipitação nessa Região chega a 900 mm/ano. Esse volume de 

precipitação torna a área apta a produção de energia hidrelétrica, por meio de PCH. 
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Figura 18 – Distribuição espacial da média  
anual de temperatura no Estado do Ceará 

 

 

 Altas médias de temperatura são encontradas nas demais regiões do Estado, porém 

quando se associa as médias de precipitação e umidade relativa do ar, a Região do Sertão dos 

Inhamuns, CCS não são áreas aptas para produção de energia hidrelétrica. Já as regiões 

litorâneas (RMF, Litoral Oeste e Litoral Leste – Jaguaribe) e Sertão Central apresentam médias 

favoráveis para produção de energia hidrelétrica. 

 A Região de Baturité apresenta baixas médias de temperatura, no entanto, altas taxas de 

umidade e precipitação o que a torna também área apta à produção de energia hidrelétrica. Essas 

altas taxas de precipitação e umidade podem ser atribuídas à densidade de vegetação na área e 

outros fatores de ordem física. 

 Souza e Oliveira (2002) encontraram para a Região dos Inhamuns médias térmicas 

superiores a 22°C o que corrobora os resultados encontrados nesse estudo em que foram 

constatadas médias anuais de temperatura mínima chegando a 30.1 ºC durante o inverno (Figura 

21), a 33.7 ºC no período de primavera (Figura 19). 

  Analisando as Figuras 19, 20, 21, 22 verifica-se que a região com menor registro de 

temperatura no Estado do Ceará é a macrorregião de Baturité, com média de 23,5 ºC durante o 

inverno, 26,5 ºC durante a primavera, 24 ºC durante oo outono e 26 ºC durante o verão.   
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Figura 19 - Distribuição espacial da média 

anual de temperatura durante a primavera 

 

    Figura 20 - Distribuição espacial da média 

       anual de temperatura durante o verão 

  

 Observa-se também que a região do Litoral Leste - Jaguaribe se manteve na faixa dos 30º 

C em todas as estações do ano, chegando a 35,5 ºC durante a primavera. 

 A CCS apresenta temperaturas variando entre 29,5 ºC a 34,9ºC e no Sertão dos Inhamuns 

é registrado temperatura entre 30,1 ºC a 33,7ºC, apresentando como menor registro, 28,2 ºC no 

período do verão, que coincide com alta umidade relativa do ar entre 66% a 69% e as primeiras 

chuvas em anos chuvosos normais. 
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Figura 21 - Distribuição espacial da média  

anual de temperatura no Estado do Ceará 

durante o outono 
 

    Figura 22 - Distribuição espacial da média  

    anual de temperatura no Estado do 

    Ceará durante o inverno 

  

   

4.1.6 Precipitação 

 

 A espacialização da média anual de precipitação (Figura 23) mostra a região de Fortaleza 

apresenta a maior média de precipitação com 1.300 mm. O Litoral Leste-Jaguaribe apresenta 

média entre 850 mm a 1200 mm, já a média no Litoral Oeste fica entre 600 mm a 1000 mm 

Seguindo em direção ao interior do Estado, a região de Baturité apresenta 1.000mm. Nas áreas 

de Sertão, a média na região central do Ceará está entre 750 mm a 950 mm e nos Inhamuns essa 

média diminui para 550 mm a 700 mm. A média na região do Cariri Centro Sul chega a 800 mm. 

 As chuvas se concentram principalmente nos meses de fevereiro/março/abril, quando o 

estado fica sob a influência da ZCIT. A ZCIT se forma na confluência dos ventos alísios de NE e 

SE, onde ocorre ascendência do ar, formação de nebulosidade e muita chuva. Em maio, a ZCIT 

retorna em direção ao Hemisfério Norte, quando então entra em declínio o período chuvoso 

(ZANELLA, 2007). 

 A proximidade com a RMF (litoral) favorece a precipitação nas regiões de Baturité 

(média anual de 1000 mm a 1200 mm) e norte do Sertão Central (média anual de 750 mm a 950 
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mm) e a precipitação nessas regiões decrescem de acordo com a diminuição da umidade do ar 

que apresenta uma média anual mínima de 72% e 64%, respectivamente. 

 

Figura 23 - Distribuição espacial da média 

anual de precipitação no Estado do Ceará 

 

 

 Lopes (2013) constatou que no Ceará a média anual de precipitação diminui no sentido 

Norte/Sul, ou seja, as médias mais altas foram encontradas na região litorânea, principalmente na 

RMF e Litoral Leste – Jaguaribe, enquanto as mais baixas estão em direção ao Sul (Sertões e 

CCS). 
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Figura 24 - Distribuição espacial da  

precipitação no estado do Ceará  

durante a primavera 

        Figura 25 - Distribuição espacial da                        

        precipitação no Estado do Ceará  

        durante o verão 

  

 

 Na Figura 24, percebe-se na primavera, que uma porção da Região dos Inhamuns e da 

CCS apresentam média de precipitação semelhante à RMF. Do contrário, as médias mais baixas 

encontradas estão na Região Sobral – Ibiapaba e Litoral Leste – Jaguaribe. 

  As chuvas que ocorrem no verão no Ceará sofrem influência da ZCIT (Zanella, 2014) e 

dos VCAS (KOUSKY E GAN, 1986), ou seja, a precipitação tende a ser maior. Nessa estação 

(Figura 25), a região de Fortaleza e parte do Litoral Oeste apresentaram uma média de 350 mm. 

Percebe-se uma faixa de decréscimo na precipitação (média de 280 mm) que vai desde a região 

de Baturité, Sertão Central, Sertão dos Inhamuns e chegando a CCS. 
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Figura 26 - Distribuição espacial  

da precipitação no estado do Ceará 

durante o outono 

        Figura 27 - Distribuição espacial da  

        precipitação no estado do Ceará  

        durante o inverno 

  

  Com a média de precipitação apresentada na Figura 23 o Ceará apresenta baixo potencial 

para produção de energia hidrelétrica por meio de grandes usinas, visto vários apagões 

decorrentes de longos períodos de estiagem e essa região, segundo Barbieri (2005) apresenta 

sazonalidade da precipitação e a alta variabilidade das chuvas.  

  Zanella (2014) associa a sazonalidade ao solo de embasamento cristalino, cujos fatores 

condicionam a disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas.   

 Isso pode ser atribuído ao fato de que o Estado está inserido na região semi-árida do 

NEB,  o que segundo Sales et al (2002) faz com que seus rios não sejam perenes, e durante 

alguns períodos sem precipitação ficam secos.  

  No entanto, para construção de PCH a média entre 600 mm a 900 mm pode ser 

aproveitável para gerar energia como já aconteceu com o açude Aires de Souza e da PCH Araras, 

região de Sobral – Ibiapaba.   De acordo com a ANEEL (2003) as PCH ocupam áreas menores (3 

Km
2
) e podem gerar até 30 MW de energia.  

 Para Sales et al. (2002)  açudes de grande porte, como por exemplo o Açude Cedro na 

região do Sertão Central e o Castanhão, construídos ao longo da história visando a perenização 

de rios para melhor convivência com a seca,  possuem potencial para produção de energia 

hidrelétrica por meio das PCH.  
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4.1.6.1 A precipitação na produção da energia de biomassa 

 

 A Figura 23 mostra que a região litorânea do Estado (RMF, Litoral Oeste e o Litoral 

Leste Jaguaribe) apresentam médias anuais de precipitação entre 850 mm a 1.300 mm. Júnior et 

al. (2008) destacou a produção de coco-da-baía no litoral cearense.  

  Dados do IBGE (2010) mostram que todas as macrorregiões do Estado produzem cana-

de-açúcar em maior ou menor escala. Berman (2010) destacou a produção de energia a partir do 

bagaço dessa biomassa cujo poder calorífico (CORTEZ et al., 2008 apud JÚNIOR et al., 2008)  

é na ordem de 2130 kcal.kg-1. Sua safra  coincide com períodos de pouca precipitação que 

ocorrem na primavera, em que os reservatórios estão com níveis mais baixos que o normal, 

podendo ser uma alternativa para implementação da matriz energética (MARCONATO e 

SANTINI, 2008). 

 Os dados do IBGE (2010) também apontam para a produção de outras biomassas: soja 

em Limoeiro do Norte, localizado do Litoral Leste-Jaguaribe, caju em Pacajus, Ocara e Barreira 

na RMF, girassol em Ubajara área no Litoral Oeste, mamona em Canindé, Crateús e Tauá no 

Sertão dos Inhamuns e amendoim no Cariri Centro-Sul. 

  De acordo com Júnior et al. (2014) as biomassas que apresentam maior produção no 

Ceará  são a lenha da caatinga,  bagaço de cana, coco-da-baía, arroz, mamona, soja e girrassol; 

em maior potencial energético essa ordem se inverte: bagaço de cana de açúcar com 143.725 

MWh, a lenha da caatinga com 87.740 MWh e o coco- da-baía com 13.063 MWh. No entanto, as 

oleaginosas são destinadas em sua maioria para comercialização em grãos do que para produção 

de biodiesel, visto a diferença de preços de mercado nos dois setores, venda em grãos e produção 

de combustível. O autor destaca a necessidade de manejo florestal sustentável para uso da lenha 

da caatinga. 

 O mesmo autor analisando o potencial de biomassa na região Nordeste também concluiu 

que o Ceará apresenta potencial energético de biomassa. Segundo Júnior et al. (2014)  somando 

a produção somente das biomassas que dependem diretamente de precipitação (lenha da 

caatinga, arroz, coco-da-baía, cana-de-açúcar, soja, mamona e girassol) o Ceará produz 4.498 em 

milhares de toneladas. Caso todo esse valor fosse aproveitado para produção de energia, 

poderiam ser gerado 22.700 Gigawathora. 

 Assim, analisando as áreas de maior precipitação cujo resultado é maior quantidade de 

biomassa, maior produção de biomassa, todas as regiões do Estado, exceto Sertão dos Inhamuns 

e CCs estariam aptas a produzir a produzir energia dentro da especificidade de cada região. 
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 Apesar de não apresentam a média mínima de precipitação adotada nesse estudo, as 

Regiões dos Inhamuns e a CCS possuem áreas densas de vegetação, que com planos de manejo e 

em respeito à legislação ambiental vigente, podem ser utilizados como fonte de energia, por 

exemplo a lenha da caatinga. 

 

4.2 Correlação entre precipitação e índices socioeconômicos no Estado do Ceará 

 

 Analisando as Figuras 28 a 63 percebe-se que a precipitação e os índices 

socioeconômicos PIB, PIB per capito se correlacionam com significância em Acaraú, Barbalha, 

Campos Sales, Fortaleza, Guaramiranga, Jaguaruana e Morada Nova. Não foram encontradas 

correlações com significância entre precipitação e PIB, PIB per capito e IDH para Crateús, 

Iguatu, Quixeramobim, Sobral e Tauá. Nenhuma das cidades estudadas apresentou correlação 

com significância entre precipitação e IDH. 

 

  

Figura 28 - Correlação entre precipitação e PIB 

para Acaraú, CE 

Figura 29 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capita para Acaraú, CE 

 

  

Figura 30 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Acaraú, CE 

Figura 31 - Correlação entre precipitação e PIB 

para Fortaleza, CE 
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 Na Região do Litoral Oeste, Acaraú (Figura 28, 29, 30) apresentou correlação com 

significância entre precipitação e o PIB per capito (Figura 29). Nota-se que quando a média de 

precipitação atinge a média superior a 100 mm o PIB per capito atinge mais de (R$) 4,00 reais. 

Não houve correlação significativa entre precipitação e o PIB nem com o IDH. Quando a média 

de precipitação apresenta- se superior a 50 mm, os índices do PIB chegam tanto a valores 

extremos, entre 50 a 300 mil reais. 

  Em Fortaleza, na RMF, a correlação mostra que o aumento na precipitação reflete no 

aumento do PIB (FIGURA 31). Porém, a correlação da precipitação com o PIB per capita 

(Figura 32) e com o IDH (Figura 33) não foram significativas. 

 

  

Figura 32 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capita para Fortaleza, CE 

Figura 33 - Correlação entre precipitação e  

IDH para Fortaleza, CE 

 

 Para a Região Litoral Leste/Jaguaribe, Morada Nova e Jaguaruana apresentam 

correlações significativas entre precipitação e o PIB (Figuras 34 e 37) e o PIB per capita 

(FIGURAS 35 e 38). Com o IDH (Figuras 36 e 39) a correlação não apresentou significância. 

 

  

Figura 34 - Correlação entre precipitação e PIB 

para Morada Nova, CE 

Figura 35 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capita para Morada Nova, CE 
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Figura 36 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Morada Nova, CE 

Figura 37 - Correlação entre precipitação e PIB  

para Jaguaruana, CE 

 

  

Figura 38 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capito para Jaguaruana, CE 

Figura 39 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Jaguaruana, CE 

  

 Na Região de Sobral/Ibiapaba, Sobral não apresentou correlação significativa em nenhum 

dos os índices  socioeconômicos analisados (FIGURAS 40 a 42). 

  

Figura 40 - Correlação entre precipitação e PIB 

para Sobral, CE 

Figura 41 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capito para Sobral, CE 

 

y = -7E-05x + 0,4817 

R² = 9E-05 

r = -0,00 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 20 40 60 80 100

ID
H

 

Precipitação (mm) 

y = 1071,5x + 44618 
R² = 0,1402 

r = 0,37 
0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0 50 100 150

P
IB

 (
 m

il
 r

ea
is

) 

Precipitação (mm) 

y = -0,0002x + 0,5055 

R² = 0,0006 

r = -0,02 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 20 40 60 80 100

ID
H

 

Precipitação (mm) 

y = -0,0002x + 0,5055 

R² = 0,0006 

r = -0,02 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 20 40 60 80 100

ID
H

 

Precipitação (mm) 

y = -3709,3x + 444860 

R² = 0,0707 

r = -0,26 

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

0 50 100 150

P
IB

 (
 m

il
 r

ea
is

) 

Precipitação (mm) 

y = 0,0663x + 2,2049 

R² = 0,2975 

r = 0,54 

0

2

4

6

8

10

12

0 50 100 150

P
IB

 p
er

 c
ap

it
o

 (
R

$
) 

Precipitação (mm) 



74 

 

  

Figura 42 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Sobral, CE 

Figura 43 – Correlação entre precipitação e PIB 

para Guaramiranga, CE 

 

 Para a Região de Baturité, Guaramiranga apresentou correlação significativa entre 

precipitação e o PIB (Figura 43) e o PIB per capito (FIGURA 44). A correlação entre 

precipitação e o IDH não apresentou significância (FIGURA 45). 

 

 
 

Figura 44 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capito para Guaramiranga, CE 

Figura 45 – Correlação entre precipitação e IDH 

para Guaramiranga, CE 

  

   

 Na CCS, Barbalha (Figura 46 a 48) mostrou correlação com significância apenas no PIB 

per capita. Percebe-se que quando a média de precipitação está superior a 100 mm o PIB per 

capito está em mais de (R$)6,00 reais. Resultado similar foi encontrado para Campos Sales 

(Figura 49 a 51) em que o PIB per capita foi melhor quando as médias de precipitação 

aumentaram. As correlações para Iguatu (Figuras 52 a 54) não foram significativas, ou seja, nem 

sempre o PIB, PIB per capita e o IDH aumentam quando a precipitação foi maior. 
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Figura 46 - Correlação entre precipitação e PIB 

para Barbalha, CE 

Figura 47 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capito para Barbalha, CE 

 

 
 

Figura 48 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Barbalha, CE 

Figura 49 – Correlação entre precipitação e PIB 

para Campos Sales, CE 

 

  

Figura 50 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capito para Campos Sales, CE 

Figura 51 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Campos Sales, CE 
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Figura 52 – Correlação entre precipitação e PIB 

para Iguatu, CE 

Figura 53 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capito para Iguatu, CE 

 

  

Figura 54 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Iguatu, CE 

Figura 55 – Correlação entre precipitação e PIB 

para Crateús, CE 

 

 

 Para a Região do Sertão do Inhamuns, as cidades de Crateús e Tauá não apresentaram 

correlação com significância em nenhuma das variáveis estudadas (FIGURAS 55 a 57). 

 

  

Figura 56 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capito para Crateús, CE 

Figura 57 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Crateús, CE 
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Figura 58 – Correlação entre precipitação e PIB 

para Tauá, CE 

Figura 59 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capito para Tauá, CE 

 

  

Figura 60 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Tauá, CE 

Figura 61 – Correlação entre precipitação e PIB 

para Quixeramobim, CE 

 

  

 Na Região do Sertão Central, as correlações entre as variáveis analisadas para a cidade e 

Quixeramobim mostraram que não há significância entre as médias de precipitação e os índices 

socioeconômicos (FIGURAS 61 a 63). 

  

Figura 62 - Correlação entre precipitação e PIB 

per capito para Quixeramobim, CE 

Figura 63 - Correlação entre precipitação e IDH 

para Quixeramobim, CE 
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 O IPECE (2012) encontrou correlação entre precipitação e o PIB estadual, analisando os 

anos de 2003 a 2009. Nessa correlação constatou-se que em anos extremos, como o ano de 2007 

(ano de seca) e em anos com precipitação acima da média, como foi o caso do ano de 2009, 

setores da econômica que influenciam no PIB, como a agropecuária, sofre decréscimos. No 

entanto, em anos com a precipitação dentro da média esperada, esse mesmo setor apresentou 

índices elevados, favorecendo o crescimento do PIB Cearense. 

 Dias Silva (2013) constatou correlação positiva entre precipitação e produtividade para a 

CCS. O autor mostrou que os municípios que compõe a CSS com maiores médias de 

precipitação são também os que mais produzem grãos. 

 Da Silva (2009) encontrou diferentes correlações para a Bacia Hidrográfica do Rio 

Mundaú. Para o Baixo Mundaú, as melhores correlações foram entre as anomalias da 

temperatura de superfície do mar e as anomalias de precipitação da quadra chuvosa. No Médio 

Mundaú as correlações do índice IME apresentaram bons resultados para ano seco (1957) e ano 

úmido (1978). Para o Alto Mundaú as anomalias de TSM do Atlântico e anomalias de 

precipitação do AM durante o ano úmido (1985) apresentaram melhores correlações. 

  O teste de T - Student mostra as correlações realizadas nesse estudo que apresentaram ou 

não significância estatística, conforme Tabelas 4, 5 e 6. 

 

Tabela 4. Coeficientes de Correlação e de Determinação para regressões lineares entre 

precipitação e PIB dos municípios analisados  

Município     R²     r Teste de T- Student 

Acaraú 0,0365 0,19 sem significância 

Barbalha 0,099 0,31 sem significância 

Campos Sales 0,1159 0,34 com significância 

Crateús 0,1006 0,31 sem significância 

Fortaleza 0,1242 0,35 com significância 

Guaramiranga 0,1058 0,32 com significância 

Iguatu 0,0823 0,28 sem significância 

Jaguaruana 0,1402 0,37 com significância 

Morada Nova 0,1684 0,41 com significância 

Quixeramobim 0,1342 0,36 sem significância 

Sobral 0,0707 -0,26 sem significância 

Tauá 0,1198 0,34 sem significância 
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Tabela 5. Coeficientes de Correlação e de Determinação para regressões lineares entre 

precipitação e PIB per capita dos municípios analisados 

Município     R²     r Teste de T- Student 

Acaraú 0,3947 0,62 com significância 

Barbalha 0,1134 0,33 com significância 

Campos Sales 0,1211 0,34 com significância 

Crateús 0,0852 0,29 sem significância 

Fortaleza 0,1109 0,33 sem significância 

Guaramiranga 0,1618 0,40 com significância 

Iguatu 0,0708 0,26 sem significância 

Jaguaruana 0,1393 0,37 com significância 

Morada Nova 0,1686 0,41 com significância 

Quixeramobim 0,0883 0,29 sem significância 

Sobral 0,2975 0,54 sem significância 

Tauá 0,1 0,31 sem significância 

 

Tabela 6. Coeficientes de Correlação e de Determinação para regressões lineares entre 

precipitação e IDH dos municípios analisados 

Município     R²     r Teste de T- Student 

Acaraú 0,0215 -0,14 sem significância 

Barbalha 0,0141 -0,11 sem significância 

Campos Sales 0,0043 -0,06 sem significância 

Crateús 0,0033 -0,05 sem significância 

Fortaleza 0,0026 -0,05 sem significância 

Guaramiranga 0,0013 -0,04 sem significância 

Iguatu 0,0004 -0,01 sem significância 

Jaguaruana 0,0006 -0,02 sem significância 

Morada Nova 9E-05 -0,00 sem significância 

Quixeramobim 0,0169 -0,12 sem significância 

Sobral 0,0217 -0,14 sem significância 

Tauá 0,0009 -0,09 sem significância 

 

 Conforme Tabela 4, as correlações entre precipitação e o PIB apresentaram significância 

para os municípios de Campos Sales, Fortaleza, Guaramiranga, Jaguaruana e Morada Nova. Já 

para Acaraú, Barbalha, Crateús, Iguatu, Quixeramobim e Tauá, as correlações não apresentaram 

significância e, inclusive apresentou correlação inversa para o município de Sobral. 

A Tabela 5 apresenta que as correlações entre precipitação e o PIB per capita dos municípios 

Acaraú, Barbalha, Campos Sales, Guaramiranga, Jaguaruana e Morada Nova foram 
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significativas. As correlações sem significância foram apresentadas em Crateús, Fortaleza, 

Iguatu, Quixeramobim, Sobral e Tauá. 

 As correlações entre precipitação e IDH não apresentam correlações significativas. Uma 

explicação possível é que a precipitação não corresponde a um dos indicadores analisados no 

índice. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Estado do Ceará possui áreas aptas à produção de energias renováveis de biomassa, 

eólica, solar e hidrelétrica. As Regiões Litoral Oeste, Litoral Leste Jaguaribe e RMF possuem 

potencial para energias de biomassa, eólica, solar e hidroelétrica. A Região de Sobral – Ibiapaba 

apresenta áreas aptas à produção de energia biomassa e hidroelétrica. Parte da Região CCS 

apresenta área pata para produção de energia solar. A Região de Baturité e o Sertão Central 

apresentam potencial para produção de energia solar, eólica, hidrelétrica e de biomassa. Parte da 

Região dos Inhamuns apresenta área apta para produção de energia eólica e solar. 

 A época de maior incidência de insolação e as maiores médias de velocidade dos ventos 

no Estado foi encontrada durante a primavera e o inverno, estações que coincidem com as 

médias mais baixas de precipitação encontradas nesse estudo e poderia complementar o SIN. 

 A sugestão é para o aproveitamento desse potencial solar e eólico em períodos de 

estiagem, quando os reservatórios das grandes usinas estão com diminuição do volume de água. 

Além disso, poderia ser facilitado/incentivado no Estado um programa/ linhas de crédito que 

facilite o uso de sistemas painéis fotovoltaicos para atender às comunidades de baixa renda, 

principalmente no interior do Estado, e atender pequenas propriedades rurais que não foram 

beneficiadas por programas do Governo Federal como o Luz para Todos. 

 Os resultados encontrados de precipitação reforçam a sazonalidade e a irregularidade no 

regime pluviométrico do Ceará. As médias de precipitação estão abaixo das médias encontradas 

em outras regiões que possuem usinas hidrelétricas, não resultando na perenidade de rios que 

possam abastecer reservatórios de usinas hidrelétricas. No entanto, uma alternativa seria a 

construção de PCH já que o Ceará possui grandes reservatórios (açudes) e PCH instaladas. 

Porém, há de se atentar que o Estado localiza-se em Região Semiárida, altas taxas de 

evapotranspiração e escassez dos recursos hídricos, e deve ser priorizado o uso da água para 

abastecimento humano local.  

 Outro resultado importante é a ausência de correlação significativa em grande parte das 

correlações realizadas entre precipitação e os índices socioeconômicos estudados, o que não 

significa que não haja correlação entre as variáveis.  

 As correlações mostraram que as cidades estudadas Acaraú, Fortaleza, Jaguaruana, 

Morada Nova, Guaramiranga, Barbalha e Campos Sales, localizadas respetivamente nas regiões 

Litoral Oeste, RMF e Litoral Leste – Jaguaribe, Baturité e a CCS apresentaram significâncias, 

sendo que Fortaleza apresentou significância somente entre o PIB, e, Acaraú e Barbalha entre o 

PIB per capit a; para as cidades estudadas Sobral, Quixeramobim, Tauá e Crateús, localizadas 



82 

 

respectivamente nas regiões Sobral – Ibiapaba, Sertão Central, Sertão dos Inhamuns as 

correlações não demonstraram significância com nenhum dos índices socioeconômicos 

analisados, assim como, a cidade de Iguatu na Região da CCS.  

 Nenhuma correlação apresentou significância entre precipitação e o IDH das cidades 

estudadas, fato que comprova que, nessas cidades, não só a precipitação é responsável, ou a 

causa do desenvolvimento local. Isso pode ser explicado também por o fato de que precipitação 

não é indicador de nenhum dos índices socioeconômicos analisados. 

 Essas informações podem subsidiar os setores públicos e privados na tomada de decisões 

quanto à aplicação de recursos para produção de energia no Ceará. Subsidiaria também a 

formulação de políticas públicas para atender a zona rural que ainda não possui acesso à rede 

elétrica. 

 Há necessidade de estudos complementares a esse, visto que as energias renováveis 

estudadas, para sua produção, envolvem outras variáveis como sociais, econômicas e biofísicas, 

não analisadas nessa pesquisa. 
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