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RESUMO 

  

A energia elétrica, desde a sua invenção, está presente e faz-se necessária na vida 

cotidiana da população. A grande questão é que, com os inúmeros avanços 

tecnológicos desde o início da Revolução Industrial, surgiram problemas ambientais, 

tais como: o aumento de demanda, a escala de produção e os avanços tecnológicos. 

Atualmente, um tema de destaque é a sustentabilidade. Obviamente, otimizar os 

processos, obter energia limpa e com menor custo possível é primordial. Os países 

da Europa, os Estados Unidos e os países emergentes aumentaram a capacidade 

instalada de energia fotovoltaica em virtude da diminuição dos custos dos geradores 

fotovoltaicos. O Brasil, devido à diminuição de recursos hídricos e os impactos 

causados pela implantação de usinas hidrelétricas – socioeconômicos, ambientais, 

físicos, dentre outros – também começou a apostar em outras formas de energias 

renováveis como a fotovoltaica. A utilização de energia fotovoltaica traz diversos 

benefícios para os consumidores desde créditos energéticos até venda de energia 

quando se têm pequenas usinas. Todavia, assim como todas tecnologias, essa 

também tem atenuantes à capacidade de geração de energia, diminuindo seu 

desempenho. O acúmulo de materiais particulados na superfície dos módulos, além 

de diminuir a capacidade de geração de energia, pode acabar causando danos 

permanentes às células solares devido ao aumento de calor. Por isso, este trabalho 

objetiva elaborar um método de previsão de capacidade de geração de energia 

elétrica por geradores fotovoltaicos em função do conhecimento das características 

físicas da poeira depositada (densidade superficial, composição e transmitância) nos 

módulos fotovoltaicos de silício policristalino e da sensibilidade espectral desses 

módulos, uma vez que outros módulos possuem sensibilidade espectral diferente, 

podendo apresentar resultados diferentes.  

  

Palavras-chave: Módulos Fotovoltaicos. Sujidade. Geração de energia. 

Transmitância.  

  

 

  

  

   



 
 

 

ABSTRACT 

 

Electric energy, since its invention is present and is necessary in areas of the daily life 

of the population. The big question is that, with the countless technological advances 

since the beginning of the Industrial Revolution, environmental problems have arisen, 

such as: the increase in demand, the scale of production and technological advances. 

Nowadays, a prominent issue is sustainability. Obviously, optimizing processes, get 

clean energy and with the lowest possible cost is paramount. Europe, the USA and 

emerging countries increased the installed capacity of photovoltaic energy due to the 

decrease in photovoltaic generator costs. Brazil, due to the decrease in water 

resources and impacts caused by the implantation of hydroelectric plants – socio-

economic, environmental, physical, among others - is also beginning to invest in other 

forms of renewable energy such as photovoltaic. The use of photovoltaic energy brings 

several benefits to consumers, from energy credits to the sale of energy when they 

have small plants. However, like all technologies, this one also mitigates the power 

generation capacity, decreasing its performance. The accumulation of particulate 

materials on the surface of the modules, in addition to decreasing the power generation 

capacity, can end up causing permanent damage to photovoltaic cells due to increased 

heat. Therefore, this work aims to elaborate a method of forecasting the capacity of 

electric energy generation by photovoltaic generators according to the knowledge of 

the physical characteristics of the deposited dust (surface density, composition and 

transmittance) in the polycrystalline silicon photovoltaic modules and the spectral 

sensitivity of these modules, since other modules have different spectral sensitivity, 

and may present different results. 

 

Keywords: Photovoltaic modules. Dust. Power generation. Transmittance. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A energia elétrica é de grande importância para o dia a dia da população. Isso é devido 

ao fato de que a energia elétrica é necessária para a realização da maioria das 

atividades rotineiras, sejam atividades triviais tais como iluminação ou carregamento 

de bateria de equipamentos até as mais complexas como o funcionamento fabril. 

  

Obviamente, gerar energia acarreta muitos gastos. Ademais, apenas uma forma de 

geração não atende toda a demanda necessária. Ao longo dos anos, sugiram fontes 

alternativas e energias renováveis que se expandiram pelo mundo. Nesse contexto, a 

partir dos anos 2000, a indústria fotovoltaica consolidou-se nos mercados 

desenvolvidos pelo aumento da demanda de equipamentos, pela conscientização do 

potencial da energia solar fotovoltaica para diminuir a poluição, pela redução de 

emissões de CO2 (dióxido de carbono) e também da escala de produção, o que 

viabilizou a redução de preços e a consequente penetração maior no mercado 

(FUCHS, 2013). 

  

A energia fotovoltaica se tornou cada vez mais uma alternativa viável. De acordo com 

Shayani e outros (2006), a geração de energia fotovoltaica é mais simples do que 

outros meios para obtenção de energia elétrica. Sua utilização de maneira distribuída 

acarreta a diminuição de custos com os sistemas de transmissão e distribuição, 

contribuindo para a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico em 

localidades não eletrificadas. Em 2019, a capacidade instalada em todo o mundo era 

de aproximadamente 627 gigawatts-pico (GWp)1, cerca de 115 GWp a mais que em 

2018. O aumento de capacidade instalada em 2019 é ainda mais significativo se 

comparado aos 23 GWp apenas 10 anos antes. Assim, a década terminou com forte 

demanda de energia fotovoltaica na Europa, nos Estados Unidos e nos mercados 

emergentes ao redor do mundo. E em vários países, a energia solar fotovoltaica já 

desempenha um papel significativo na geração de eletricidade (THOMAS et al., 2020). 

 

                                            
1 Watt-pico (Wp) é uma unidade de medida de potência energética utilizada para módulos fotovoltaicos, 
que representa a potência nominal de geração de energia elétrica sob condições específicas de 
radiação solar. 
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O Brasil tem problemas com a diminuição da capacidade hídrica e esse cenário 

culmina para a consolidação da energia fotovoltaica, fazendo com que esta se torne 

de suma importância para o suprimento das necessidades energéticas do país. Além 

disso, de acordo com os estudos de Ferreira (2020) e Ribeiro (2019), a implantação 

de usinas hidrelétricas é dispendiosa devido aos impactos socioeconômicos, 

ambientais, físicos, dentre outros. Diante disso, conforme Silva (2015), foram criados 

programas que estabelecem benefícios à geração de energia por meio de sistemas 

fotovoltaicos como: 

 o Programa Luz para Todos (LPT) que impulsiona a instalação de painéis 

solares em localidades que não têm acesso à energia elétrica;   

 os descontos de 80% na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) 

e na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) para 

empreendimentos cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou 

distribuição seja menor ou igual a 30.000 kW e que entrarem em operação até 

31 de dezembro de 2017;  

 a venda direta aos consumidores com potência injetada inferior a 50.000 kW, 

sem intermediação das distribuidoras; 

 o sistema de compensação de energia elétrica para a microgeração e a 

minigeração distribuídas o qual permite que os consumidores forneçam 

energia para a rede da distribuidora em que estão conectados, desde que 

obedecidos os procedimentos técnicos estabelecidos pela Aneel; e, outros. 

 

Ademais, uma recente notícia veiculada pela Aneel atesta que, em 2019, o Brasil 

ultrapassou a marca de 1 GW de potência instalada em micro e minigeração 

distribuída de energia elétrica. Ademais, a matéria indica que a fonte mais utilizada 

pelos consumidores brasileiros para a micro e minigeração distribuída era a 

fotovoltaica, com 82,6 mil micro e mini usinas, aproximadamente 870 MWp de 

potência instalada. Essa notícia aponta ainda que o avanço alcançado se deve às 

Resoluções Normativas 482/2012 e 687/2015 (ANEEL, 2019). 

 

Para realizar o processo de obtenção de energia fotovoltaica pode-se usar diversas 

tecnologias, todavia, os painéis fotovoltaicos de silício cristalino dominam o mercado, 

pois representam cerca de 80% das vendas entre as tecnologias de construção de 
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módulos fotovoltaicos (FV). Em seguida, ficam os painéis de filmes finos, com menos 

de 20% de participação (FUCHS, 2013). Além do material da composição, outros 

fatores como a disposição e a quantidade de módulos influenciam diretamente na 

quantidade de energia gerada no processo. 

 

É sabido que a poluição atmosférica causa grandes danos à saúde humana, de 

diversas formas, seja por problemas respiratórios, efeitos cardiovasculares, dentre 

outros (CANÇADO et al., 2006). A poluição atmosférica também resulta em danos à 

camada de ozônio que, por sua vez, culmina no derretimento do gelo das calotas 

polares e na redução de fitoplâncton nos oceanos pela ação da radiação ultravioleta 

(SANTOS, 2007). Adicionalmente, o acúmulo superficial de materiais particulados 

impacta consideravelmente a operação dos módulos fotovoltaicos (BABATUNDE; 

ABBASOGLU; SENOL, 2018; COMERIO et al., 2019; FIGGIS et al., 2017; MANI; 

PILLAI, 2010; RAMLI et al., 2016; SALARI; HAKKAKI-FARD, et al. 2019). Todavia, em 

avaliações econômicas acerca da geração de energia solar fotovoltaica, custos com 

a limpeza dos módulos frequentemente são desconsiderados (ALBUQUERQUE; 

MESTRIA; MUNIZ, 2020; CADAVID; JIMENEZ; FRANCO, 2015; CALAZANS et al., 

2015; GILSON DRANKA et al., 2018; HRAYSHAT, 2009; VILAÇA GOMES et al., 

2018; WILLER OLIVEIRA; CRISTINA JOSE MARIA, 2017). O acúmulo de sujeira 

concentrada em uma região do módulo resulta em sombreamento das células 

fotovoltaicas (HICKEL et al., 2016). Estudos mostram que uma célula parcialmente 

sombreada recebe menos radiação solar, por isso, há redução da geração de energia 

(ALONSO-GARCÍA; RUIZ; HERRMANN, 2006). 

  

Materiais particulados diferentes impactam de maneira diferente na capacidade de 

geração de energia (ALNASSER et al., 2020; ANDRADE et al., 2009; CHANCHANGI 

et al., 2020; COMERIO et al., 2020; KALDELLIS e FRAGOS, 2011; MANI e PILLAI, 

2010). Em pesquisas como as de Al-Ammri, Ghazi e Mustafa (2013) nas quais foram 

analisadas composições de poeira de Bagdá (cidade localizada no Iraque), verificou-

se que as partículas encontradas em maior quantidade na poeira local foram (CaCO3) 

e (SiO2), partículas presentes no solo da região oeste do Iraque. A partir dessas 

pesquisas, os pesquisadores concluíram que as partículas em maior quantidade 

possuem maior impacto de sombreamento.  
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Nos últimos tempos, estudos acerca de energia fotovoltaica demonstram que a 

inteligência artificial tem se destacado para modelagem, previsão, simulação, 

otimização e controle em sistemas fotovoltaicos.  Esses estudos mostram ainda, que 

a inteligência artificial apresenta como vantagem o menor esforço computacional em 

comparação a outros métodos, além de oferecer uma solução compacta para 

problemas de multivariáveis (BELU, 2012; KHATIB et al., 2012; MELLIT e 

KALOGIROU, 2008; MOHAMED, 2019; TEIXEIRA JÚNIOR et al., 2015). A 

inteligência artificial, desde a sua criação, tem sido usada para diversas aplicações. 

Está presente em carros inteligentes, no reconhecimentos faciais, na segurança de 

dados, no mercado financeiro, nas áreas da saúde, em sistemas de prevenção de 

fraude, em celulares e outras tecnologias (AITKENHEAD; MCDONALD, 2003; CHEN, 

2005; FERNANDEZ, 2019; HECHT, 2018; HSIEH, 1993; RIVERA et al., 2019; TEZEL; 

KÖSE, 2011; YAMPOLSKIY; SPELLCHECKER, 2016). 

 

Então, visto que o impacto da deposição superficial de sujidade em módulos FV 

depende das características do material e de sua taxa de deposição, levando a 

desempenhos diferentes em diferentes localidades, este trabalho se propõe a 

correlacionar características físicas e densidade superficial de materiais particulados 

que se depositam em módulos fotovoltaicos ao seu desempenho, por meio do uso de 

algoritmos de aprendizado de máquina, permitindo a previsibilidade de geração de 

energia em função do conhecimento de características da poluição local. 
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2 OBJETIVOS  

  

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Desenvolver um método de previsão de capacidade de geração de energia elétrica 

por geradores fotovoltaicos em função do conhecimento da deposição de sujidade 

(tipo e concentração superficial) em módulos fotovoltaicos.  

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
I. Revisar propriedades físicas de materiais particulados que atenuam a 

intensidade de radiação solar quando depositado em superfícies vítreas. 

II. Correlacionar teórica e experimentalmente propriedades físicas de materiais 

particulados que se depositam em painéis fotovoltaicos ao seu desempenho, 

permitindo a previsibilidade de capacidade de geração de energia em função 

do conhecimento do material particulado local. 

III. Desenvolver um programa de computador que estime a capacidade de 

geração de energia em função da deposição de sujidade nos módulos 

fotovoltaicos a partir da coleta de dados de transmitância e de dados 

experimentais já disponíveis no projeto de pesquisa.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA E FERRAMENTAS UTILIZADAS  

 

3.1 TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE  

 
A sociedade apresentou avanços consideráveis ao longo de sua história. Observam-

se inúmeros marcos históricos relevantes, tal como a Revolução Industrial que 

ocorreu na Europa entre os séculos XVIII e XIX. Essa revolução possibilitou mudanças 

no processo fabril marcadas pela substituição do trabalho artesanal pelo assalariado 

e pelo uso de máquinas para realização de processos. Recentemente, viveu-se a 

chamada Terceira Revolução Industrial, uma revolução tecnológica (COUTINHO, 

1992). A Terceira Revolução Industrial está vinculada ao desenvolvimento, à criação 

e à inovação. A partir dela, surgiram os computadores, o fax, o aprimoramento da 

engenharia genética, o telefone celular, as impressoras 3D, os exoesqueletos etc. 

Consequentemente, também houve um aumento da poluição de forma geral e a 

degradação do meio ambiente devido, em grande parte, à deposição de lixos 

tecnológicos. Essa série de fatores, por sua vez, resultaram no aumento do efeito 

estufa, da destruição da camada de ozônio, das chuvas ácidas, dentre outros. 

Atualmente, vive-se o processo denominado Indústria 4.0. Esse processo é marcado 

pelo surgimento de tecnologias como IoT (Internet of Things – em português – internet 

das coisas), machine learning e muitas outras; e também, pela transformação da 

comunicação das máquinas e da otimização do processo de produção (WAN et al., 

2016). 

  

Em 1997, foi firmado o Protocolo de Quioto que estabeleceu como meta para os 

países industrializados a redução em 5% da emissão de gases de efeito estufa, 

medidos em 1990, durante o período entre os anos de 2008 e 2012. Para países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não houve uma meta para a redução do 

índice de emissão de gases. Todavia, o Brasil também deveria diminuir suas emissões 

(SHAYANI et al., 2006). Após 2012, em uma nova etapa do acordo, os países se 

comprometeram a reduzir, em um período de oito anos (2013-2020), as emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) em, pelo menos, 18% abaixo dos níveis de 1990. Cada 

país negociou a sua própria meta de redução de emissões conforme a sua capacidade 

de atingi-la (MMA, 2020). 
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Para atender os processos tecnológicos e necessários aos seres humanos 

cotidianamente, são usadas fontes renováveis e não renováveis de energia. Durante 

milhões de anos, a matéria orgânica dos seres se acumulou no subsolo terrestre, 

formando as chamadas fontes fósseis de energia: petróleo, carvão mineral, gás 

natural, xisto betuminoso e outros. Ademais, alguns elementos químicos que sempre 

estiveram presentes na crosta terrestre, como o urânio e seus derivados, são fontes 

primárias de energia nuclear. Tais geram energia por meio da fissão de seus núcleos. 

Tanto a energia fóssil como a nuclear são consideradas fontes não renováveis de 

energia. As fontes renováveis de energia são as facilmente repostas pela natureza. 

As energias renováveis podem vir de potenciais hidráulicos e eólicos, de marés e das 

ondas da radiação solar, do calor do fundo da Terra e da biomassa (LUCON; JOSÉ, 

2006). As fontes de energia podem ser classificadas conforme o Quadro 1. 

 

Como elementos das matrizes de energia elétrica existentes, temos as energias 

limpas, como é o caso das renováveis, e aquelas em que sua obtenção causa riscos 

ao meio ambiente – devido à poluição e à radiação emitida no processo –, como é o 

caso da nuclear e das fósseis (LUCON e JOSÉ, 2006).  

  

Em razão da necessidade de desenvolvimento sustentável, foram estabelecidos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e metas na Conferência Rio+20, 

sediada no Brasil. Os objetivos integraram as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável, a saber: a econômica, a social e a ambiental (MRE, 2019). A Figura 1 

mostra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos.  

 

Este trabalho envolve três dos dezessete ODS:  

     

a) Energia acessível e limpa;  

b) Consumo e produção responsáveis;   

c) Cidades e comunidades sustentáveis.  

 

Logo, para a produção de energia limpa de modo eficiente deve-se levar em conta a 

acessibilidade, a quantidade necessária para consumo, o processo de produção que 

gere o menor impacto ambiental possível, para que se possa obter resultados 

sustentáveis em centros urbanos e rurais.  
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Quadro 1 – Classificação de formas energéticas 

FONTES ENERGIA PRIMÁRIA 
ENERGIA 

SECUNDÁRIA 

Não-renováveis 

Fósseis 

carvão mineral 

termoeletricidade, 

calor, combustível 

para transporte 

petróleo e derivados 

gás natural 

Nuclear materiais físseis 
termoeletricidade, 

calor 

Renováveis 

“Tradicionais” 
biomassa primitiva: lenha 

de desmatamento 
calor 

“Convencionais” 
potenciais hidráulicos de 

médio e grande porte 

hidreletricidade 

“Novas” 

potenciais hidráulicos de 

pequeno porte 

biomassa “moderna”: lenha 

replantada, 

culturas energéticas 

(cana-de-açúcar, óleos 

vegetais) 

biocombustíveis 

(etanol, biodiesel), 

termeletricidade, 

calor 

outros 

energia solar 
calor, eletricidade 

fotovoltaica 

geotermal calor e eletricidade 

eólica 

eletricidade maremotriz e 

das ondas 

Fonte: Adaptado de Lucon e José (2006).  
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Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 
Fonte: MRE (2019). 

   

3.2 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
A energia solar fotovoltaica está entre os modelos eficientes de geração distribuída 

uma vez que oferece competitividade de operação sendo que há políticas de incentivo 

adotadas por alguns países. A capacidade de produção de energia elétrica de forma 

isolada, ou seja, localmente junto ao consumidor final, ou de forma integrada na rede 

elétrica, permite a esta tecnologia um enorme potencial no suprimento das 

necessidades energéticas (MATOS e CATALÃO, 2013). Os sistemas fotovoltaicos 

podem ser conectados à rede da concessionária de energia elétrica ou isolados 

(independentes, geralmente conectados a baterias). Em sistemas conectados à rede, 

a energia elétrica produzida pelos módulos fotovoltaicos é transferida para o inversor, 

que converte a corrente contínua em corrente alternada. Já em sistemas isolados, a 

energia elétrica gerada pelos módulos fotovoltaicos é transmitida ao controlador de 

carga – que a gerencia, impedindo as cargas e descargas excessivas da bateria que 

diminuem sua vida útil. Após essa etapa, a energia é armazenada nas baterias em 

que as cargas podem ser usadas em corrente contínua ou serem encaminhadas ao 

inversor para a conversão de corrente contínua em corrente alternada (ABNT, 2013;  

ANEEL, 2012; MACHADO; MIRANDA, 2015).  
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Recentemente, a energia fotovoltaica tem ganhado bastante enfoque devido à queda 

no custo de sua produção em relação a outras formas de energia. De acordo com 

relatório da BloombergNEF (2018), o preço da energia solar já é mais competitivo do 

que a energia gerada por carvão e gás natural, alguns de seus concorrentes. As 

localidades do mundo que mais se destacam na geração fotovoltaica estão listadas 

na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Geração anual de Energia Fotovoltaica 

CAPACIDADE INSTALADA NO ANO DE 
2019 

CAPACIDADE ACUMULADA ATÉ O 
ANO DE 2019 

1 China 30,1 GW 1 China 204,7 GW 

2 União Europeia 16,0 GW 2 União Europeia 131,7 GW 

2 Estados Unidos 13,3 GW 2 Estados Unidos 75,9 GW 

3 Índia 9,9 GW 3 Japão 63 GW 
4 Japão 7,0 GW 4 Alemanha 49,2 GW 

5 Vietnã 4,8 GW 5 Índia 42,8 GW 

6 Espanha 4,4 GW 6 Itália 20,8 GW 

7 Alemanha 3,9 GW 7 Austrália 14,6 GW 

8 Austrália 3,7 GW 8 Reino Unido 13,3 GW 

9 Ucrânia 3,5 GW 9 Coreia 11,2 GW 

10 Coreia 3,1 GW 10 França 9,9 GW 

Fonte: Adaptado de IEA PVPS Reporting Countries e outros (2020). 

  

O Brasil dispõe de uma matriz de energia elétrica predominantemente renovável e 

apresenta um histórico de participação majoritário da fonte hidráulica em sua matriz 

elétrica, conforme Gráfico 1. Embora, as usinas hidrelétricas tenham menor custo de 

produção que outras formas de energia elétrica, elas não têm sido tão benéficas, pois 

ocasionam conflitos por impactos socioambientais como foi o caso de Belo Monte 

(ASCSELRAD et al., 2009; FLEURY e ALMEIDA, 2014). É devido a tais impactos que 

alguns empreendimentos foram afetados pela pressão de caráter ambiental contra as 

usinas hidrelétricas de grande porte (ANEEL, 2008).   

  

Uma alternativa a esse entrave é a utilização de outras fontes renováveis de energia, 

como a eólica e a solar, que apresentaram juntas um crescimento significativo nos 

últimos anos. A potência instalada da energia solar fotovoltaica atingiu 2.473 MW em 

2019, enquanto em 2018 foram 1.798 MW. E, a potência instalada para geração eólica 

no país expandiu em 6,9% (EPE; MME, 2020).  
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Gráfico 1 – Oferta Interna de Energia Elétrica por fonte   
 

 
Fonte: Adaptado de EPE e MME (2020).   
 

3.3 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
É perceptível que a implantação de um sistema fotovoltaico agrega valor aos 

consumidores energéticos. No sistema conectado à rede (on-grid), caso a energia 

produzida seja maior que a consumida, o sistema envia o excesso para a 

concessionária, gerando crédito (ANEEL, 2012). No isolado (off-grid), pode haver 

armazenamento de energia, por exemplo, por meio de baterias. A instalação de 

sistemas fotovoltaicos pode acarretar em redução na fatura de energia elétrica do 

cliente e ainda a possibilidade de venda em mercados energéticos, no caso de 

pequenas e grandes usinas solares. Porém, para que o sistema gere a quantidade de 

energia elétrica esperada, é preciso atenção aos atenuantes à geração de energia 

fotovoltaica. A sujidade em módulos fotovoltaicos, por exemplo, pode resultar em 

perdas significativas na quantidade energética gerada. A Figura 2 indica como é 

composto um módulo fotovoltaico, sendo o local (no vidro especial de alta 

transmissão) indicado com setas de cor vermelha onde há a deposição de sujidade, 

como pode ser visto a seguir. A Figura 3, por sua vez, ilustra a presença de sujidade 

em um módulo. Nessa figura, é perceptível o efeito de sombra devido à sujeira que 

resulta em uma alteração na distribuição térmica do módulo – houve uma variação de 
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temperatura de 35 °C para 45,2 °C. E, de acordo com Silva e outros (2019), para o 

caso tratado Figura 3, os módulos limpos tiveram uma potência gerada, ao longo de 

6 dias, de 253,7 kWp, enquanto a série de módulos sujos apresentou uma geração 

de 224,1 kWp, portanto, uma diferença de 29,6 kWp.  

 

Figura 2 – Esquemático dos componentes de um módulo fotovoltaico 
 

 

Fonte: Adaptado de Pinho e Galdino (2014) 

 

Figura 3 – Módulo fotovoltaico com sujidade 
 

 
Fonte: Adaptado de Silva e outros (2019).  
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A sensibilidade à luz dos módulos fotovoltaicos é dependente do material que eles 

foram construídos como pode ser observado no Gráfico 2, portanto, alguns módulos 

são mais sensíveis que outros. Fatores externos como a irradiância, a temperatura, 

bem como, o espectro solar incidente e a variação sofrida por ele (os módulos 

fotovoltaicos são seletivos espectralmente e apenas em regiões espectrais 

correspondentes à sua resposta espectral poderão ser aproveitadas), influenciam 

também a sensibilidade em módulos fotovoltaicos, além de outros fatores como: a 

reflexão e o sombreamento (BETTS, 2004; NEVES, 2016). Assim, no Gráfico 2 pode 

ser percebido que os módulos de silício policristalino (mc-Si), monocristalino (c-Si) e 

o módulo construído a partir de um composto de cobre, índio, gálio e selênio (CIGS) 

apresentam resposta espectral – resposta essa, atribuída à razão da fotocorrente do 

detector para a potência do fóton incidente em função do comprimento de onda e 

expressa por A/W (STIFF-ROBERTS, 2011) – e uma faixa maior de comprimento de 

onda do espectro eletromagnético que outros modelos de módulos fotovoltaicos 

presentes no mercado.  

 
Gráfico 2 – Resposta espectral de tecnologias fotovoltaicas 

 

 
Fonte: Adaptado de Fraunhofer ISE CalLab PV Cells (2008) e Santos e outros (2015). 

 

3.4 TRABALHOS RELACIONADOS  

  
Resultados de ensaios em ar livre em distribuição uniforme de poeira sobre o módulo 

fotovoltaico obtidos por Abderrezek e Fathi (2017) revelam que o aumento na 

densidade de poeira depositada conduz a uma diminuição da luz incidente no módulo 

fotovoltaico o que resulta na diminuição da energia gerada. Observou-se ainda, uma 
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redução de 50% na potência máxima quando a densidade da poeira depositada se 

tornou igual a 8 g/m². Já para os casos em que a distribuição de poeira sobre o módulo 

fotovoltaico não é uniforme, o experimento demonstra que o acúmulo de poeira na 

superfície do módulo fotovoltaico afeta a sua eficiência – uma redução de cerca de 

16%. 

 

Elminir e outros (2006) realizaram experimentos em ambientes fechados usando 

células solares de silício mono cristalino, a fim de investigar a redução na potência de 

saída das células devido ao acúmulo de poeira. Eles conseguiram concluir que à 

medida que poeira acumulada aumentava, diminuía a transmitância da cobertura 

transparente dos módulos fotovoltaicos, influenciando a quantidade de rendimento 

energético. Paudyal e outros (2017) realizaram estudos medindo a transmitância de 

lâminas contendo poeira na cidade de Katmandu, localizada no Nepal, e verificaram 

que a transmitância das lâminas empoeiradas diminui à medida que a densidade de 

deposição de poeira aumenta. 

 

Para Darwish e outros (2015), muitos estudos não se ativeram à relação entre o tipo 

de poeira e a sua composição química com o impacto no desempenho do módulo FV. 

Seus estudos concluíram que os seis tipos de poluentes que mais apresentam efeito 

na queda de geração de energia elétrica são o calcário, a cinza, o solo vermelho, o 

carbonato de cálcio, a sílica e a areia, dentre quinze outros revisados na literatura –

carbono, cimento, calcário, cinza, solo vermelho, carbonato de cálcio, sílica, areia, 

solo arenoso, argila, lama, talco, modo fino e mais grosso de poeira transportada pelo 

ar e poeira de Harmattan. Estudos recentes, como os de Comerio e outros (2019) e 

Krause e outros (2019), demonstram que, em diferentes localidades da  Região 

Metropolitana da Grande Vitória / ES, algumas composições de materiais particulados 

atenuam mais severamente a geração de energia fotovoltaica que outras. Ademais, o 

acúmulo de sujeira tende a aumentar ao longo de dias indicando a necessidade da 

limpeza nos módulos FV mantendo, assim, a eficiência do módulo (COMERIO et al., 

2021). 
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3.5 A TRANSMITÂNCIA  

 
A transmitância de um corpo é a razão entre a intensidade de radiação do feixe 𝐼, que 

é transmitido, em relação à intensidade do feixe incidente 𝐼0, quando um feixe incide 

na amostra analisada (CUSTODIO, KUBOTA E ANDRADE, 2000), como é 

evidenciado na Equação (1): 

 

𝑇 =  
𝐼

𝐼0
                            (1) 

 

Por isso, acredita-se que a transmitância do material que compõe a poeira esteja 

relacionada com a atenuação na geração de energia fotovoltaica nos módulos onde 

há deposição de sujeira. Hegazy (2001); Paudyal e Shakya (2016); Semaoui e outros        

(2015) demonstram que a exposição de módulos fotovoltaicos à poeira reduz a 

transmitância do vidro. Darwish e outros (2015); Elminir e outros (2006); Kaldellis e 

Fragos (2011); Kaldellis, Fragos e Kapsali (2011); Kumar, Sarkar e Behera (2013); 

Sarver, Al-Qaraghuli e Kazmerski (2013) relatam acerca do impacto causado pela 

deposição de diferentes materiais particulados em módulos fotovoltaicos, de acordo 

com as características de sujidade local.  

 

3.6 PREVISÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA EM FUNÇÃO DE SUJIDADE 

 
Trabalhos recentes em diferentes localidades do mundo demonstram o uso de 

tecnologias de aprendizado de máquina para a previsão de geração de energia 

fotovoltaica. Entretanto, a maioria não utiliza a sujidade diretamente como 

componente dos dados de treinamento da previsão de geração de energia por 

considerar a poeira apenas como característica do componente de condições 

climáticas e meteorológicas (AL-MESSABI et al., 2012; BUGAŁA et al., 2018; 

CHAUDHARY e RIZWAN, 2018) 

 

Há trabalhos como o de Micheli e outros (2020), que usa os dados sujidade local para 

prever as perdas na capacidade de geração de energia fotovoltaica e realizar a 

otimização das limpezas nos módulos. No trabalho de Micheli e outros (2020), as 
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previsões são obtidas por meio de um modelo de taxa fixa de precipitação, um modelo 

de taxa estocástica e recuperação (para a determinação da perda anual de sujidade 

com maior precisão), o modelo Spell-Length e o Markov (a fim de modelar o padrão 

de precipitação dos locais analisados), além do estimador de Theil-Sen com intuito de 

determinar a taxa de sujidade diária que se acumula na superfície dos módulos 

fotovoltaicos em períodos de seca. O trabalho desenvolvido por Liu e outros (2018), 

considera o clima de nevoeiro e neblina, ocorrido com frequência na China desde 

2012. Esse clima afeta drasticamente a potência de saída da geração fotovoltaica 

(PV), ao enfraquecer a irradiância solar e agravar a deposição de poeira nos painéis 

fotovoltaicos. O método de previsão desse trabalho foi desenvolvido com base em 

métodos de aprendizado de máquina e com a utilização de dados de concentração 

de partículas de material particulado (PM), dados como o de umidade relativa do ar, 

de temperatura atmosférica e de altura da escala de aerossol a fim de obter a potência 

de saída fotovoltaica sob nevoeiro e neblina. Já o trabalho desenvolvido por Rieger e 

outros (2017), leva em conta as partículas de poeira (sujidade) presentes na 

atmosfera como variáveis impactantes para geração fotovoltaica. Nesse estudo, os 

autores estenderam o modelo operacional de previsão do tempo ICON-ART – 

ICOsahedral Nonhydrostatic - Aerosol and Reactive Trace gases (RIEGER et al., 

2015) –, incluindo o tratamento dos efeitos diretos e indiretos da poeira mineral 

prognóstica. Com isso, foi possível quantificar as melhorias nas previsões de geração 

de energia fotovoltaica ao considerar os efeitos radiativos da poeira mineral para um 

episódio de poeira do Saara de 4 de abril de 2014.  

 

Diferentes trabalhos na literatura abordam a previsibilidade de geração de energia 

fotovoltaica, levando em conta diversos fatores. Como demonstrado anteriormente, 

alguns deles consideram a sujidade como fator impactante, outros não. Mas, no geral, 

diferem-se do modelo implementado neste trabalho. 

 

3.7 APRENDIZADO DE MÁQUINA – MACHINE LEARNING 

 
O aprendizado de máquina, ou Machine Learning (em inglês), é uma ferramenta de 

Inteligência Artificial e uma técnica que permite que computadores consigam aprender 

a partir da análise de dados e dos resultados que se esperam dessa análise. Ao final 
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desse processo, o sistema consegue criar as próprias regras ou perguntas (HURWITZ 

e KIRSCH, 2018). 

 

As técnicas de aprendizado de máquina são necessárias para melhorar a precisão de 

modelos preditivos. O aprendizado supervisionado busca encontrar padrões em 

dados que podem ser analisados e assim rotular os recursos a serem aplicados 

(HURWITZ e KIRSCH, 2018). 

 

Os problemas de aprendizado de máquina são divididos em: aprendizado 

supervisionado, classificação, regressão e aprendizado não supervisionado 

(PEDREGOSA et al., 2011). 

 

A Inteligência artificial passou por muitas eras desde a sua descoberta, com destaque 

para a IPL (Information Processing Language) e as chamadas LISP (List Processor). 

Atualmente, há muitas linguagens de programação que são usadas para o 

desenvolvimento de aprendizado de máquina, dentre elas estão: Python, Java, R, 

JavaScript, C/C++ (JONES, 2018). 

 

Python foi a linguagem escolhida para o programa de computador desenvolvido neste 

trabalho, que emite a previsibilidade de geração fotovoltaica em função da sujidade, 

como esse estudo objetivava. Essa escolha está relacionada ao fato de que a 

linguagem Python é ágil e de fácil execução das linhas de comando, apresentando 

uma linguagem de alto nível com interfaces e bibliotecas gratuitas (disponíveis na 

internet), sendo robusta, de simples aprendizagem e funcionando em mais de uma 

plataforma (Windows, Linux, Mac Os). 

 

3.7.1 A Linguagem de Programação Python 

 

Python é uma linguagem de código fonte aberto que possui módulos de aprendizado 

de máquina (scikit-learn, Numpy), linguagem natural, processamento de texto, 

bibliotecas de rede neural, exceções de nível muito alto e digitação dinâmica. Python 

é uma linguagem que inclui recursos de diversas linguagens (orientação a objetos e 

recursos funcionais inspirados pela LISP). Existem ainda muitas interfaces que 
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permitem a implementação da linguagem e bibliotecas do sistema. Isso torna o Python 

útil no desenvolvimento de aplicativos inteligentes (JONES, 2018; PYTHON 

SOFTWARE FOUNDATION, 2020). 

 

Existem muitos ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) para linguagem 

Python. O ambiente escolhido para execução dos procedimentos desse estudo foi o 

Jupyter Notebook, posto que esse ambiente é um aplicativo baseado em Web que 

permite a integração entre códigos e textos explicativos. Há também inúmeras 

bibliotecas disponíveis, cada uma destinada a uma função. As bibliotecas que estão 

sendo usadas no desenvolvimento, análises e testes desse estudo foram: numpy, 

sklearn, pandas, seaborn, pickle, matplotlib e pycurl. Tanto a numpy quanto a pandas 

foram usadas para leitura de dados, a scikit-learn (sklearn) foi usada para a 

implementação dos modelos de regressão linear a partir de aprendizado de máquina. 

A seaborn e matplotlib foram usadas para desenvolvimento de gráficos e figuras 

representativos do modelo. A biblioteca mlxtend foi usada para execução de testes 

pareados comparando os modelos de regressão linear. O módulo pickle presente na 

biblioteca oficial do Python foi usado para realizar a serialização do modelo, ou seja, 

salvar e carregar os modelos salvos. A biblioteca pycurl foi utilizada para realizar a 

comunicação entre os dados digitados pelo usuário na interface web desenvolvida em 

PHP – salvos no formato json pelo script desenvolvido em Python – e as previsões 

realizadas pelo algoritmo de regressão linear que apresentou melhor desempenho. 

Todas implementações dos algoritmos na linguagem Python foram conforme as 

documentações (HUNTER et al., 2020; JACOBSEN, OBERHUMER e PUDEYEV, 

2020; MCKINNEY, 2011; NUMPY, 2019; PANDAS, 2014; PEDREGOSA et al., 2011; 

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 2020; RASCHKA, 2018; WALT, COLBERT e 

VAROQUAUX, 2011; WASKOM, 2020) 

 

3.8 REGRESSÃO LINEAR  

 
Sabe-se que existem muitas técnicas de aprendizado de máquina (a regressão linear 

é uma delas) e que essas técnicas devem ser escolhidas de acordo com a natureza 

do problema a ser resolvido (HURWITZ e KIRSCH, 2018). Em análises feitas nos 

dados disponíveis, verificou-se a existência de uma relação linear entre as variáveis. 
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Pretendia-se estimar a correlação entre os dados e, em caso afirmativo, analisar a 

relação linear deles.  

 

É sabido que regressão linear é uma técnica usada quando a saída desejada consiste 

em uma ou mais variáveis contínuas e que as técnicas mais utilizadas para investigar 

a relação entre duas variáveis quantitativas são a correlação e a regressão linear, 

sendo que a partir da relação linear subjacente, pode-se realizar previsões (BEWICK, 

CHEEK e BALL, 2003; PEDREGOSA et al., 2011). Como deseja-se prever a geração 

de energia fotovoltaica em função do conhecimento das características da sujidade 

local (densidade superficial, tipo do material, transmitância do material), optou-se por 

empregar técnicas de regressão aplicadas em aprendizado de máquina para 

obtenção dos modelos matemáticos esperados, uma vez que trabalhos disponíveis 

na literatura indicam que a capacidade de geração de energia tem comportamento 

contínuo e linear em função da deposição de sujidade (COMÉRIO, 2019; KRAUSE et 

al., 2019). 

 

3.8.1 Modelos de regressão linear implementados 

 

O algoritmo Regressão de Floresta Aleatória, atualmente, é muito utilizado nos casos 

em que se pretende obter a previsão de dados a partir de aprendizado de máquina – 

inclusive em aplicações de energia solar fotovoltaica (CHIANG et al., 2017; LIU e SUN, 

2019; MENG e SONG, 2020; NIU et al., 2020; SHAREEF, MUTLAG e MOHAMED, 

2017). Por isso, optou-se por avaliar seu desempenho e compará-lo a outros modelos 

de regressão linear.  

 

Os algoritmos de regressão linear escolhidos para avaliação comparativa em relação 

ao desempenho do algoritmo RandomFlorestRegressor (Regressão de Floresta 

Aleatória) foram: LinearRegression (Regressão Linear) e RidgeCV (Regressão de 

Crista com Validação Cruzada). Todos esses algoritmos escolhidos estão presentes 

na mesma biblioteca de Python, a sklearn. Para comparação avaliativa de 

desempenho de modelos de regressão linear, existem muitas métricas como erro 

médio absoluto, erro médio quadrático, variância explicada, coeficiente de 

determinação R², erro percentual absoluto médio, logaritmo do erro quadrático médio 



32 
 

e teste t pareado de 5x2cv, apontados nas bibliotecas de Python (PEDREGOSA et 

al., 2011; RASCHKA, 2018). Entretanto, as escolhidas para avaliação dos modelos 

implementados foram: erro médio absoluto, erro médio quadrático, coeficiente de 

determinação R² e teste t pareado de 5x2cv. 

 

De acordo com Pedregosa e outros (2011), o algoritmo de Regressão Linear 

implementa a regressão linear simples; o RidgeCV implementa uma regressão linear 

em crista, fazendo a validação cruzada com parâmetros de regularização previamente 

estabelecidos; o Regressão de Floresta Aleatória é um meta-estimador que 

implementa várias árvores de decisão nas sub amostras do conjunto de dados e usa 

a média para melhorar a precisão preditiva e controlar o ajuste excessivo. 

 

A biblioteca sklearn implementa o algoritmo Regressão de Floresta Aleatória 

desenvolvido por Breiman (2001). O princípio de funcionamento inicial desse 

algoritmo é baseado na seleção de características aleatórias dos dados de 

treinamento para criação da primeira árvore de decisão. Em seguida, testa-se o nó 

assim como em um fluxograma de decisões. Dependendo do resultado encontrado, a 

árvore ramifica-se para um dos nós. Esse procedimento é repetido usando o método 

de reamostragem até alcançar o nó final da árvore. O crescimento das árvores é 

determinado pela metodologia de Classification and Regression Trees – CART - 

método de árvores de classificação e regressão em português. As funções do CART 

estão ligadas à definição do conjunto de regras para divisão dos nós da árvore, 

associação de valor preditivo, além da decisão do momento de finalizar a árvore ou 

podar um nó – interromper o nó (BREIMAN et al., 1984; PEDREGOSA et al., 2011). 

A Figura 4 ilustra uma parte do funcionamento do algoritmo de floresta aleatória 

implementado nesse trabalho. Nela é perceptível as tomadas de decisões, as 

penalizações do modelo e as escolhas das características aleatórias para criação dos 

nós. É possível também que o algoritmo comece escolhendo aleatoriamente a 

caraterística transmitância como nó raiz da primeira árvore de decisão. O critério 

escolhido pelo algoritmo é de que todas as amostras de dados tenham largura menor 

ou igual a (≤) 60,00. Caso as amostras tenham a largura menor ou igual a (≤) 60,00, 

fazem parte do ramo True e caso contrário, pertencem ao ramo False. No ramo False, 

presente na Figura 4, seguindo as setas em vermelho é notório que a árvore encontra 

um valor previsto de potência para a amostra, igual a 100. Esse valor é obtido a partir 
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do peso médio de todas as 343 amostras nesse nó (ramo) da folha da árvore. Para 

cada uma das divisões binárias efetuadas nos ramos na árvore, a função objetivo é 

calculada com base no erro médio quadrático (mse). 

 

Figura 4 – Estrutura do Regressor de Floresta Aleatória 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Alguns hiperparâmetros do modelo usado – desenvolvido por Pedregosa e outros 

(2011) – merecem destaque. São eles: 

 

a) n_estimators: indica o número de árvores construídas pelo algoritmo antes da 

tomada de decisões (de poda ou não) ou da realização de média de predições 

pelo modelo; 

b) max_features: define a quantidade de características a serem consideradas ao 

procurar a melhor divisão da floresta aleatória;  

c) min_sample_leaf: define o número mínimo de amostras necessárias para estar 

em uma folha de determinada árvore. 

 

3.9 INTERFACE WEB 

 
Após a consolidação e implementação satisfatória do programa de computador 

desenvolvido, é crucial embarcá-lo em uma plataforma (interface) que seja de fácil 

comunicação com os usuários. Existem muitas formas de desenvolver interfaces 

amigáveis para comunicação com o usuário. No entanto, na era que em que vivemos, 

as interfaces desenvolvidas para aplicações Web têm se tornado mais notórias. Com 

essa tecnologia, é possível desenvolver aplicações híbridas que funcionem em mais 

de uma plataforma, seja em tabletes, em smartphones, computadores, etc. Tais 
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apresentam como vantagens a facilidade de manutenção e a codificação simplificada. 

Por tal, a interface escolhida para implementação do programa de computador foi a 

interface Web.   

 

Quando se trata de interface Web, se destacam a linguagens de programação como 

o HTML5 (Hypertext Markup Language, versão 5), a CSS3 (Cascading Style Sheets, 

versão 3) e o JavaScript (FERREIRA; EIS, 2011). 

 

O HTML é uma linguagem para publicação de conteúdo na Web que foi desenvolvida 

por Tim Berners-Lee e ganhou popularidade juntamente com o Mosaic – browser 

desenvolvido por Marc Andreessen na década de 1990. Desde então, 

desenvolvedores e fabricantes de browsers utilizaram o HTML como base. Essa 

linguagem passou por muitas atualizações e a versão usada nesse trabalho é a 5  

(FERREIRA; EIS, 2011). 

 

O HTML5 tem como objetivo facilitar a manipulação do elemento e, assim, possibilitar 

a modificação das características dos objetos de forma não intrusiva e transparente 

para o usuário final. Ele fornece ferramentas para que a atuação da CSS e do 

Javascript seja a melhor possível, permitindo que o website ou a aplicação seja leve 

e funcional (FERREIRA e EIS, 2011). Permite também a comunicação com o PHP 

(Hypertext Preprocessor) que pode ser embutido dentro do HTML5 para execução de 

funções e comunicação com o servidor e o banco de dados (THE PHP GROUP, 2020). 

 

O CSS formata a informação entregue pelo HTML visível ao usuário quando este entra 

em um site utilizando um dispositivo. Em outras palavras, ele prepara a informação 

para que ela seja consumida da melhor maneira possível – permite a estilização de 

conteúdo. Assim como o HTML, o CSS também atualizou-se, ao longos dos anos, 

mas a versão usada nesse trabalho para o desenvolvimento do programa de 

computador é a versão 3 (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2011). 

  

O jQuery é uma biblioteca JavaScript rápida, pequena e com recursos que possibilitam 

a manipulação de documentos e implementação de funções em HTML, animações e 

Ajax (Asynchronous JavaScript And XML). Ele tem como vantagens o funcionamento 
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em vários navegadores, a combinação de versatilidade e a extensibilidade (THE 

JQUERY FOUNDATION, 2020a). 

 

O Bootstrap é um projeto do Twitter desenvolvido por Mark Otto e Jacob Thornton em 

meados de 2010 e lançado em 2011, sendo inicialmente conhecido como Twitter 

Blueprint. Ele se tornou uma das estruturas de front-end (converte dados em uma 

interface gráfica, através do uso de HTML, CSS e JavaScript) e projetos de código 

aberto mais populares do mundo. Desde a primeira implementação, surgiram várias 

versões de código fonte, mas, no desenvolvimento desse trabalho, foi usada a 4.5.x 

(BOOTSTRAP TEAM, 2020a). 

 

Em desenvolvimento de aplicações híbridas e não híbridas, muitas vezes faz-se 

necessária a implementação de um banco de dados (conjuntos de arquivos com 

registros). Quando almeja-se acessar e processar dados armazenados em um banco 

de dados de computador, é preciso um sistema de gerenciamento de banco de dados 

como o MySQL Server. O MySQL vale-se da linguagem SQL (Structured Query 

Language) em seu funcionamento. É um software de código aberto, que funciona com 

diferentes interfaces de programação de aplicativos. O MySQL se comunica com o 

PHP que pode ser executado dentro do HTML, facilitando a implementação de 

interfaces Web (ORACLE CORPORATION, 2020; THE PHP GROUP, 2020).   

 

O servidor Web é um hardware ou software que tem como função atender as 

requisições de um ou mais clientes no navegador de web, ou seja, realiza funções de 

armazenamento, processamento e entrega de páginas da Web aos clientes. As 

páginas entregues são documentos escritos com a codificação HTML contendo 

imagens, vídeos, texto, etc. Além disso, o protocolo HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) é responsável por fazer essa comunicação entre o cliente e o servidor 

(BERNERS-LEE et al., 1992; DILLEY et al., 1998). O servidor Apache HTTP Server é 

um dos servidores mais utilizados atualmente, devido às vantagens oferecidas, a 

saber: software de licença gratuita, comunicação com PHP, multiplataforma 

(Windows, Linux, macOS, Novell NetWare, OS/2, BeOS), atualizações frequentes, 

dentre outras (THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 2020). 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_page
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
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4 METODOLOGIA  

  

Neste capítulo estão descritos os métodos utilizados no planejamento, execução e 

análise dos resultados experimentais, que tiveram como objetivo principal produzir um 

modelo matemático de previsão de capacidade de geração de energia elétrica por 

geradores fotovoltaicos, em função do conhecimento da deposição de sujidade local.  

  

A hipótese científica levantada é de que a capacidade de geração de energia elétrica 

do módulo fotovoltaico é afetada devido ao acúmulo de sujidade superficial o que, 

consecutivamente resulta em uma redução significativa de geração de energia elétrica 

com o passar do tempo. Todavia, esse fenômeno é modelável, criando uma 

ferramenta para previsão de geração de energia fotovoltaica.   

  

Foi utilizado o método de análise de informações adquiridas e o método hipotético-

dedutivo para análise e evidenciação empírica da hipótese. Também se fez revisão 

bibliográfica em bibliotecas físicas e em bases cientificas via Portal de Periódicos 

CAPES, com o intuito de realizar o planejamento experimental adequado, escolher as 

ferramentas de análise pertinentes e identificar o estado da arte, fazendo uma 

contribuição relevante. Foram feitos procedimentos exploratórios por meio de análises 

quantitativas e estatísticas, buscando correlações entre as variáveis de interesse com 

intuito de construção lógica do trabalho.  

  

Posteriormente, realizou-se o tratamento do banco de dados constituído pelos dados 

de transmitância obtidos por meio de procedimentos experimentais desenvolvidos e 

os dados de capacidade de geração de energia fotovoltaica já existentes no projeto 

de pesquisa, ao qual esta dissertação está inserida. E, gerou-se um modelo 

embarcado em um programa de computador – usando linguagem de programação 

Phyton. O programa informa a previsão de geração de energia fotovoltaica a partir de 

diferentes composições de sujidade catalogadas no banco de dados. 

Sucessivamente, pretende-se realizar o registro de autoria do programa de 

computador desenvolvido. E na Figura 5, estão expressas as etapas para elaboração 

desse projeto.  
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Figura 5 – Fluxograma metodológico  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO BANCO DE DADOS PRÉ-EXISTENTE 

 
O banco de dados utilizado é o do projeto de pesquisa no qual este estudo está 

inserido. Parte dos dados disponíveis consistem em medições de potência (dada em 

pu1) por Comerio e outros, 2019 e Krause e outros, 2019. O procedimento 

experimental desses dois estudos consistiu em medições feitas nos 4 módulos 

fotovoltaicos existentes na Usina Fotovoltaica Experimental do Ifes - Campus Vitória. 

A metodologia de coleta de medições foi realizada do seguinte modo: um dos módulos 

                                            
1 pu representa o sistema por unidade. 
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foi totalmente limpo, durante todo o procedimento experimental, enquanto nos outros 

3 foram inseridas sujidades típicas da poluição local da Região Metropolitana da 

Grande Vitória (ES), com diferentes densidades superficiais. Então, a montagem do 

banco de dados inicial deste estudo foi efetuada a partir dos materiais particulados 

que compõem a sujidade das dez localidades já estudadas por Comerio e outros, 

2019; Krause e outros, 2019 e pelas densidades superficiais das sujidades aplicadas 

nos módulos considerados no experimento, conforme a Tabela 4. As localidades da 

Grande Vitória, estudadas, estão representadas por siglas na Tabela 2, e 

concentrações de composições de materiais particulados com valor igual a 100% 

consideradas estão apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 2 – Composições de sujidade por localidade 

MATERIAIS PARTICULADOS COMPOSIÇÕES / % 

    LJ JC IB CR VI VV 

Pó de minério de ferro  10 10 75 15 10 25 

Pó de pedreira  5 0 0 55 0 30 

Pó de construção civil  30 50 0 0 5 10 

Pó de carvão mineral  5 5 5 0 5 5 

Ressuspensão de vias de tráfego  5 35 15 0 80 25 

Solos                                                45 0 5 30 0 5 

Fonte: Adaptado de Krause e outros (2019). 

*Nota: LJ = Laranjeiras; JC = Jardim Camburi; IB = Senac - Ilha do Boi; CR = Cariacica; VI = Centro de 
Vitória; VV = Ibes - Vila Velha. 

 

Tabela 3 – Composições de sujidade 

MATERIAIS PARTICULADOS COMPOSIÇÕES / % 

    CM CC PP MF 

Pó de minério de ferro  0 0 0 100 

Pó de pedreira  0 0 100 0 

Pó de construção civil  0 100 0 0 

Pó de carvão mineral  100 0 0 0 

Fonte: Adaptado de Krause e outros (2019). 

*Nota: CM = pó de carvão mineral; CC = pó de construção civil; PP = pó de pedreira; MF = pó de minério 
de ferro. 
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Tabela 4 – Densidades superficiais 

 

Fonte: Adaptado de Krause et al.(2019). 

 

A inserção das densidades superficiais expressas na Tabela 4 e composições de 

sujidade para os bairros conforme as Tabela 2 e Tabela 3, resultou em atenuações 

na geração de energia fotovoltaica nos módulos 02, 03 e 04, onde há a presença de 

sujidade quando comparados às medições feitas no módulo 1 (limpo), que foi adotado 

como referência, apresentando geração de energia igual a 100,0% ou 1,000 pu. A 

Tabela 5 exemplifica essa atenuação de potência de geração de energia fotovoltaica 

em função da sujidade na região do Senac (COMERIO et al., 2019; KRAUSE et al., 

2019).  O banco de dados completo preexistente no projeto de pesquisa é composto 

por 3393 dados. 

 

Tabela 5 – Atenuação de geração em função da sujidade 

POTÊNCIA  

MÓDULO 02 (pu) 

POTÊNCIA  

MÓDULO 03 (pu) 

POTÊNCIA  

MÓDULO 04 (pu) 

0,932 0,870 0,984 

0,943 0,881 0,815 

0,946 0,741 0,770 

0,979 0,904 0,757 

0,975 0,915 0,727 

0,960 0,878 0,929 

0,946 0,893 0,832 

0,959 0,901 0,800 

0,963 0,907 0,825 

0,955 0,910 0,828 

0,958 0,912 0,845 

0,962 0,908 0,838 

0,971 0,917 0,844 

0,965 0,919 0,846 

0.963 0,919 0,862 

DENSIDADE MÓDULO FV 

0,0 g/m² 01 

2,5 g/m² 02 

5,0 g/m² 03 

10,0 g/m² 04 
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0,972 0,921 0,855 

0,974 0,929 0,853 

0,966 0,922 0,857 

... ... ... 

0,982 0,944 0,872 

0,996 0,956 0,878 

0,987 0,946 0,873 

Fonte: Adaptado de Comerio e outros (2019). 

 

Inicialmente a construção do banco de dados foi realizada utilizando como variáveis 

de entrada (variáveis independentes): 

a) as densidades superficiais de deposição de sujidade; 

b) as composições dos materiais particulados referentes aos seis bairros da 

Grande Vitória. 

Como variável de saída dependente, foi adotada a potência de geração de energia 

elétrica. Após análises aprofundadas em estudos já existentes que investigaram o 

impacto na transmitância dos módulos fotovoltaicos devido a sujidade causada por 

materiais particulados que se depositam em suas superfícies, como os de Elminir e 

outros (2006), Paudyal e outros (2017), Paudyal, Shakya (2016), Fraunhofer ISE 

CalLab PV Cells (2008) e Santos e outros (2015), viu-se a necessidade de inserção 

das transmitâncias dos materiais particulados às variáveis independentes. 

 

Ao inserir a transmitância no treinamento do modelo desenvolvido e analisar a 

importância das características do banco de dados – variáveis independentes, além 

da correlação dessas–, percebeu-se que as características mais significativas no 

modelo eram: transmitância e densidade superficial. Portanto, para construção do 

programa de computador final que emite a previsão da capacidade de geração de 

energia fotovoltaica (potência de saída), as únicas características levadas em conta 

foram essas duas. 

 

4.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA MEDIÇÃO DE TRANSMITÂNCIA DAS 

SUJIDADES 

 

O procedimento experimental para medição de transmitância dos materiais 

particulados foi inspirado nos procedimentos utilizados por Paudyal e Shakya (2016) 



41 
 

que usaram dois módulos solares policristalinos de 40W, fabricados pela Rahimafrooz 

Solar. Durante o período experimental, um módulo foi limpo diariamente e o outro não. 

Paudyal e Shakya (2016), analisaram dados de 150 lâminas microscópicas que foram 

sujeitas às mesmas condições dos módulos sujos, sendo que essas mesmas lâminas 

foram limpas posteriormente com intuito de verificar e comparar os resultados de 

transmitância das lâminas sujas em relação aos das lâminas limpas.    

 

As análises feitas por Comério (2019) e Krause e outros (2019), assim como as de 

Paudyal e Shakya (2016), foram conduzidas em módulos de silício policristalino. Os 

módulos demonstram atenuações à geração fotovoltaica devido a diferentes tipos de 

materiais particulados constituintes da sujidade existente em localidades da Grande 

Vitória, nos módulos analisados por eles. 

 

Tendo em vista as medições resultantes emitidas por Comério (2019) e Krause e 

outros (2019), e que a transmitância de materiais particulados têm uma correlação 

negativa com a potência de geração de energia elétrica fotovoltaica, conforme os 

estudos de Paudyal e Shakya (2016), foram conduzidos experimentos no Laboratório 

de Química do Ifes – Campus Vitória, com a finalidade de determinar a transmitância 

dos materiais particulados mostrados nas Tabela 2 e Tabela 3.  

 

Nos experimentos efetuados no Laboratório de Química do Ifes – Campus Vitória, 

foram medidas massas e densidades superficiais referentes aos materiais 

particulados apresentados na Tabela 2 e Tabela 3. A equação da densidade 

superficial é dada pela Equação (2): 

 

𝜌 =    
𝑚

𝐴
                            (2)   

 

Onde, ρ é a densidade superficial, 𝑚 a massa e 𝐴 se refere a área.  

 

A área utilizada da lâmina de quartzo foi de 50x25 mm², correlacionando isso a 

densidade superficial igual a 10 g/m² utilizada por Comerio e outros (2019) e Krause 

e outros (2019), tem-se como resolução da Equação (2): 
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10 𝑔/𝑚² =    
𝑚 (𝑔)

0,00125 𝑚²
                             

 

Então, a massa utilizada para 10 g/m² deveria ser: 

 

𝑚 =  0,0125 𝑔 

 

Entretanto, como viu-se inviabilidade técnica de mensurar as densidades superficiais 

apresentadas na Tabela 4 aplicadas em lâminas de laboratório, devido à quantidade 

de massa ser muito pequena em relação à faixa de medição da balança de precisão, 

as densidades superficiais utilizadas nas lâminas de quartzo foram 10 g/m², 20 g/m² 

e 40 g/m² – uma proporção de quatro vezes mais em relação a dos dados originais 

(2,5 g/m², 5 g/m² e 10 g/m²) –, o que culminou na implantação das seguintes massas: 

0,0125 g, 0,0250 g e 0,0500 g. Massas essas, aplicadas nas lâminas de quartzo com 

intuito de leituras de transmitâncias. Sendo assim, foi realizada a deposição superficial 

das massas dos materiais particulados nas lâminas e suas transmitâncias medidas a 

partir de um Luxímetro e de uma lupa de bancada – o Luxímetro mediu a luminosidade 

da lupa de bancada sem as lâminas e as transmitâncias das lâminas com e sem a 

presença de sujidade por meio da iluminação emitida pela lupa de bancada, 

simulando dessa forma, a luz solar que atravessa a superfície de vidro de módulos 

fotovoltaicos (Figura 2) limpos ou sujos. 

 

As medições feitas por Comério (2019) e Krause e outros (2019) juntamente com os 

dados coletados acerca de transmitância nesse trabalho, foram usadas para criar um 

programa de computador generalista – usando algoritmos de inteligência artificial 

implementados através da linguagem de programação, Python – capaz de prever a 

queda da capacidade de geração de energia a partir da densidade superficial e 

transmitância dos materiais particulados componentes da sujidade local. Foram 

realizados treinamentos com diferentes algoritmos de inteligência artificial, analisadas 

as métricas de regressão linear (a fim de estabelecer a correlação das características 

físicas dos materiais particulados com a diminuição da capacidade de geração de 

energia) e feitos comparativos de desempenho dos modelos implementados a partir 

de métricas avaliativas de regressão linear disponíveis na literatura, objetivando obter 

o melhor método determinístico de previsibilidade de geração de energia fotovoltaica 
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em função da sujidade local. Após escolha do melhor método, foi criada a interface 

do programa computacional. 

 

4.2.1 Materiais e métodos 

 

Os materiais e os equipamentos usados, bem como as suas finalidades, durante os 

experimentos, estão expressos nas Tabela 6 e Tabela 7, respectivamente. 

 

Tabela 6 – Materiais Utilizados 

MATERIAL QUANTIDADE FINALIDADE 

Par de luvas 50 

Proteger as mãos do contato 

com os equipamentos e 

materiais particulados e lâminas 

microscópicas. 

Lâminas microscópicas de quartzo – 

25,4 x 76,2 mm 
4 

Usadas para depositar os 

materiais particulados e ler as 

transmitâncias no luxímetro com 

e sem a deposição de materiais 

particulados. 

Fita adesiva - 12 mm x 50 m 1 
Unir duas lâminas contendo os 

materiais particulados. 

Pó de minério de ferro 1 g 

Material particulado a ser 

depositado em lâminas 

microscópicas e examinado. 

Pó de pedreira 1 g 

Material particulado a ser 

depositado em lâminas 

microscópicas e examinado. 

Pó de construção civil 1 g 

Material particulado a ser 

depositado em lâminas 

microscópicas e examinado. 

Pó de carvão mineral 1 g 

Material particulado a ser 

depositado em lâminas 

microscópicas e examinado. 

Pó de ressuspensão de vias de tráfego 1 g 

Material particulado a ser 

depositado em lâminas 

microscópicas e examinado. 
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Pó de solos 1 g 

Material particulado a ser 

depositado em lâminas 

microscópicas e examinado. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Tabela 7 – Equipamentos Utilizados 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE FINALIDADE 

Luxímetro Digital 

modelo MLM-1011, 

marca Minipa 

1 Determinar as transmitâncias em pontos das 

lâminas com e sem materiais particulados. 

Balança marca Ionlab, 

modelo FA2204B 

1 Aferir a massa das lâminas microscópicas, 

com e sem materiais particulados. 

Lupa de bancada 1 Emissão de luz para medição de 

transmitância com o luxímetro. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Como pretendia-se mensurar as massas de materiais particulados depositados nas 

lâminas microscópicas, foram feitas pesagens das lâminas sem a inserção de 

materiais particulados e, em sequência, após a tara da balança, foi refeita a pesagem 

das mesmas lâminas, contendo os materiais particulados. O procedimento de 

pesagem de massas de materiais particulados é ilustrado na Figura 6. 

 
Figura 6 – Pesagem dos materiais particulados 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

As massas pesadas para cada um dos materiais citados nas Tabela 2 e Tabela 3  

foram: 0,0125 g, 0,0250 g, 0,0500 g. Após a pesagem, o material depositado em uma 

das lâminas foi espalhado em uma área de 50x25 mm² e sobreposto com outra lâmina, 
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formando um sanduíche (junção de lâminas contendo material particulado coladas 

com fita adesiva nas bordas) de forma que ficasse o mais uniforme o possível, 

conforme a Figura 7. 

 

Figura 7 – Sanduíche de lâminas 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Sucessivamente, a Figura 8, demonstra como foram medidos o feixe transmitido pelas 

lâminas de quartzo contendo os materiais particulados usando o luxímetro. Foram 

feitas 8 leituras para cada material particulado e tirado a média resultante delas. A 

Figura 9 refere-se à intensidade de luz transmitida pela lupa de bancada sem a 

presença de lâminas. 

 

Figura 8 – Feixe transmitido pela lâmina 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 9 – Intensidade de luz emitida pela lupa de bancada 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

4.2.2 Procedimento experimental da medição de transmitância 

 

Para cada um dos materiais particulados descritos nas Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 

6, foram preparadas as lâminas que contiveram massas dos materiais particulados, 

conforme a Figura 7 e executadas leituras no luxímetro, representado pela Figura 8. 

 

Como o intuito dos experimentos realizados é a repetitividade do método 

experimental, buscou-se colocar nas lâminas microscópicas a mesma área e massa 

para as diferentes composições. Por se tratar de uma montagem artesanal, tal 

procedimento estava sujeito a resultados diferentes para as diferentes lâminas. Para 

tentar minimizar os erros nos resultados e obter a maior repetitividade possível, 

espalhou-se a mesma área (50x25 mm²), no sanduíche de lâminas, uma sujidade para 

diferentes composições de materiais particulados e foram feitas oito medições de 

transmitância, havendo espaçamento em cada uma das leituras de forma que fosse 

possível percorrer toda área delimitada e tirar a média das leituras e assim evitar as 

discrepâncias entre as leituras.  

 

As intensidades luminosas, em lux, transmitidas pelo sanduíche de lâminas foram 

medidas primeiramente sem a presença de material particulado e depois com material 

particulado. Também foi medida a intensidade luminosa emitida pela lupa de bancada. 

Os cálculos de transmitância foram feitos considerando as intensidades luminosas 

medidas nas seguintes situações: intensidades luminosas que atravessam a junção 

de lâminas sem sujidade e as que atravessam a junção de lâminas com sujidade; e 
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intensidade luminosa emitida pela fonte de luz utilizada (lupa de bancada) durante os 

procedimentos experimentais realizados. 

 

Durante os procedimentos experimentais, a distância entre luxímetro e fonte de luz 

(lupa de bancada) foi mantida o mais constante o possível, de forma que não 

houvesse muita variação nas leituras referentes à intensidade de lux emitida pela lupa 

de bancada no luxímetro.  

 

Evitou-se deixar o luxímetro perto das fontes de luz ambientes do laboratório para 

minimizar a influência no sensor do aparelho. Foi colocada também uma fita isolante 

preta de transmitância nula em uma área sobre o sensor do luxímetro para garantir 

repetitividade experimental e minimizar influências externas, como pode ser 

observado na configuração experimental, expressa na Figura 10. 

 

Figura 10 – Configuração experimental 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

4.2.3 Cálculo de transmitância do material particulado 

 

As medições de intensidade luminosa transmitida pelas lâminas que continham os 

materiais particulados das  

 

Tabela 2 e Tabela 3 viabilizaram o cálculo de transmitância dos materiais particulados, 

como esperava-se. Transmitâncias essas que são provenientes de medições sem e 
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com sujidade da lâmina e da intensidade luminosa emitida pela lupa de bancada 

colocada no ambiente. A transmitância das lâminas sem material particulado é 

calculada de acordo com a Equação (1). Sendo assim, a transmitância das lâminas 

sem materiais particulados (𝑇𝑎) é dada pela razão entre a intensidade luminosa 

transmitida pelas lâminas  𝐼1  e a intensidade luminosa emitida pela fonte de luz (lupa 

de bancada) colocada no ambiente experimental 𝐼0. Sendo que, para obtenção de 𝐼1 

foram executada duas leituras nas referidas lâminas e feitos cálculos de média 

aritmética dessas leituras. O dito pode ser observado na Equação (3) e Equação (4): 

 

𝐼1 =    
𝐼𝑎 + 𝐼𝑛

𝑛
                            (3)   

 

Na Equação (4), 𝐼𝑎 representa a primeira leitura realizada no sanduíche de lâminas 

sem a presença de materiais particulados, 𝐼𝑛 a segunda leitura realizada nele e 𝑛 a 

quantidade de leituras feitas (no caso, duas). 

 

𝑇𝑎 =  
𝐼1

𝐼0
                             (4)   

 

As medições de intensidade luminosa transmitida pelas lâminas com sujidade 

resultaram uma transmitância amostral (𝑇𝑏). Ou seja, a transmitância obtida é a razão 

entre a intensidade luminosa transmitida pelas lâminas com material particulado, 𝐼2, e 

a intensidade luminosa emitida pela lupa de bancada,  𝐼0. Para obtenção de 𝐼2 foram 

executadas oito leituras ao longo da delimitação de 50mm² das lâminas contendo 

materiais particulados e também feitos cálculos de média aritmética dessas leituras, 

conforme Equação (5) e Equação (6): 

 

𝐼2 =    
𝐼𝑎 +  𝐼𝑏 + ⋯ + 𝐼𝑛

𝑛
                            (5) 

 

Onde, na Equação (5), 𝐼𝑎 representa a primeira leitura realizada no sanduíche de 

lâminas sem a presença de materiais particulados, 𝐼𝑏 a segunda leitura realizada nele,  

𝐼𝑛  representa as demais leituras feitas e 𝑛 a quantidade de leituras totais efetuadas 

(no caso, oito leituras). 



49 
 

 

𝑇𝑏 =  
𝐼2

𝐼0
                               (6) 

 

Como pretendia-se obter a transmitância dos materiais particulados somente, foram 

feitos arranjos matemáticos para tal. Veja que dividindo a Equação (6) pela Equação 

(4), elimina-se a intensidade luminosa emitida pela fonte de luz (lupa de bancada) 

colocada no ambiente experimental 𝐼0 e encontra-se a transmitância do material (𝑇𝑚), 

resultando na Equação (7): 

 

𝑇𝑚 =   

𝐼2

𝐼0

𝐼1

𝐼0

 =  
𝐼2

  𝐼1   
               (7) 

 

Todas as transmitâncias envolvidas no cálculo de transmitância do material 

particulado estão ilustradas nas: Figura 11, Figura 12 e Figura 13. A Figura 11, 

exprime a luz ambiente que foi usada nas configurações experimentais, emitida pela 

lupa de bancada, correspondente a 𝐼0, nas equações acerca de cálculo de 

transmitância. A Figura 11, demonstra como foram feitas as leituras para os cálculos 

da Equação (3), nela está explicitada 𝐼0, que é a luz emitida pela lupa de bancada. 

 

Figura 11 – Luz ambiente gerada pela lupa de bancada 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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A Figura 12, demonstra como foram feitas as leituras para os cálculos da Equação 

(4), nela estão explicitados 𝐼0, que é a luz incidente que passa pelo sanduíche de 

lâminas sem material particulado e 𝐼1, que é a luz que foi de fato transmitida pelo 

sanduíche de lâminas. 

 

Figura 12 – Transmitância do sanduíche de lâminas sem materiais particulados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A Figura 13 demonstra como foram feitas as leituras para os cálculos da Equação (6). 

Nela estão explicitados 𝐼0, que é a luz incidente que passa pelo sanduíche de lâminas 

com material particulado e 𝐼2, que é a luz que foi de fato transmitida pelo sanduíche 

de lâminas contendo os materiais particulados de diferentes localidades. 

 

Figura 13 – Transmitância do sanduíche de lâminas com materiais particulados 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Então, ao efetuar os cálculos da Equação (7), a luz incidente 𝐼0, é que está sendo 

retirada. Ficando apenas a luz transmitida, 𝐼1 pelas lâminas puras (sem a presença de 

material particulado) e luz transmitida, 𝐼2 pelas lâminas com material particulado. 

 

4.3 DESCRIÇÃO DO BANCO DE DADOS PRODUZIDO 

 
O novo banco de dados a servir como base nesta pesquisa é um incremento do banco 

de dados existente, produzido por Comerio e outros (2019) e Krause e outros (2019), 

descrito na seção 4.1. Adicionalmente às variáveis independentes pré-existentes, 

composição de sujidade (% de materiais) e densidade superficial (g/m2), foi 

adicionada a variável independente transmitância de cada material particulado, com 

dados produzidos nesta pesquisa. A variável dependente, a potência elétrica gerada, 

foi mantida. 

 

4.4 MÉTRICAS PARA AVALIAÇÃO DO MODELO DE REGRESSÃO LINEAR 

 
A biblioteca sklearn disponibiliza muitas métricas para avaliação de modelos de 

regressão. Não obstante, as métricas usadas para avaliação do modelo foram o erro 

médio absoluto, o erro médio quadrático, coeficiente de determinação (R²) e o 

coeficiente de determinação ajustado (R² ajustado). Essas métricas foram escolhidas 

pois viu-se que elas apresentam vantagens em relação às outras como pode ser 

constatado a seguir.  

 

O erro médio absoluto, por exemplo, é uma métrica que mede a razão entre o módulo 

da diferença entre todos os valores reais (verdadeiros) e os previstos e o número de 

amostras testadas. Willmott e Matsuura (2005) em seus estudos apresentam as 

vantagens do erro médio absoluto (MAE) sobre o erro da raiz quadrada do erro médio 

(RMSE). Para os autores desse artigo, o MAE é uma medida inequívoca da magnitude 

dos erros médios, além de ser uma medida mais simples de erros médios. Quinino, 

Reis e Bessegato (1991) apresentam o coeficiente de determinação como um método 

estatístico atrativo em testes de hipóteses. A partir do cálculo do coeficiente de 

determinação é possível definir o quanto as variáveis dependentes são previsíveis a 

partir das variáveis independentes, ou seja, o quanto as variáveis de entrada são 
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explicativas para as variáveis de saída, em regressões lineares. Já o método do erro 

médio quadrado (MSE) permite fazer a avaliação do quadrado da razão entre o 

módulo da diferença entre todos os valores reais (verdadeiros), os previstos e o 

número de amostras testadas. De acordo com Kay (1993) MSE é um parâmetro 

vantajoso para comparações de desvios e a variância dos estimadores usados, sendo 

possível fazer a verificação de vícios nos estimadores.  

 

Os modelos usados para avaliação de regressão linear geralmente são o coeficiente 

de determinação (R2) ajustado e não ajustado e métricas de erro. Um método usado 

para evitar o sobreajuste de dados (overfitting) e avaliar a precisão dos estimadores 

(algoritmos de regressão) nos conjuntos de dados é usar o método de validações 

cruzadas. A partir do método de validações cruzadas é possível evitar um erro 

metodológico provável, o de que o modelo aprende os parâmetros de uma função de 

previsão e teste-a com os mesmos dados. Ou seja, o modelo apenas repete os rótulos 

das amostras que acabou de ver e tem uma pontuação perfeita, no entanto, não 

consegue ter bom desempenho em previsão de dados desconhecidos por ele. Nesse 

caso, o modelo ajustado poderá apresentar melhor desempenho em algumas seções 

dos dados do que em outras. Portanto, todos esses métodos foram usados para 

avaliação do modelo construído (BENGFORT et al., 2018; PEDREGOSA et al., 2011).  

 

Adicionalmente, a validação cruzada foi usada na avaliação de pontuações das 

métricas de erro, com intuito de comparação do desempenho dos modelos de 

regressão linear implementados. Nesse processo, os dados foram divididos 

aleatoriamente em 5 frações, treinou-se com 4 últimas frações. Depois treinou-se com 

as frações 1, 3, 4 e 5, e usou-se a segunda fração para avaliação do modelo e 

sucessivamente conforme a Figura 14. Uma vez que foi realizada a validação cruzada 

durante o treinamento dos dados, todas as métricas avaliativas do modelo foram 

calculadas em cima dos resultados dessa validação, ou seja, o modelo escolhido foi 

o que melhor generalizou os dados. 
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Figura 14 – Validação Cruzada 
 

 
Fonte: Adaptado de Pedregosa e outros (2011). 

 

4.4.1 Erro médio absoluto 

 

De acordo com Pedregosa e outros (2011), o erro absoluto médio estimado (MAE – 

mean absolute error) sobre 𝑛 que representa o número de amostras, é conforme 

Equação (8) : 

 

𝑀𝐴𝐸 (𝑦, �̂�𝑖) =  
1

𝑛
  ∑ |

𝑛−1 

𝑖=0

𝑦𝑖 − �̂�𝑖|.               (8) 

 

 Onde, �̂�𝑖 é o valor previsto da 𝑖 –ésima amostra, e 𝑦𝑖 é o valor verdadeiro. 

 

4.4.2 Erro médio quadrático 

 

Segundo Pedregosa e outros (2011), o erro médio quadrático estimado (MSE – mean 

squared error) em 𝑛 que representa o número de amostras, é de acordo com a 

Equação (9): 

 

𝑀𝑆𝐸 (𝑦, �̂�𝑖) =  
1

𝑛
  ∑ (

𝑛−1 

𝑖=0

𝑦𝑖 − �̂�𝑖)².             (9) 
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Onde, �̂�𝑖 é o valor previsto da 𝑖 -ésima amostra, e 𝑦𝑖 é o valor verdadeiro. 

 

4.4.3 Coeficiente de determinação 

 

Conforme Pedregosa e outros (2011), o coeficiente de determinação (R²) trata-se de 

uma medida de quão bem as amostras não vistas podem ser previstas pelo modelo, 

através da proporção da variação explicada. Geralmente, esse coeficiente varia entre 

0 e 1, mas, pode haver casos em que esse valor seja negativo – quando o modelo é 

arbitrariamente pior. Quanto mais próximo de 1, o modelo explica melhor os valores 

observados. O coeficiente de determinação (R²) é expresso pela Equação (10): 

 

𝑅2(𝑦, �̂�𝑖)  =  1 −  
∑ (𝑛 

𝑖=1 𝑦𝑖 − �̂�𝑖)²

∑ (𝑛 
𝑖=1 𝑦𝑖 − �̅�𝑖)²

             (10) 

 

No qual, �̅�𝑖 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖 

𝑛 
𝑖=1 e ∑ (𝑛 

𝑖=1 𝑦𝑖 −  �̂�𝑖)² =  ∑ 𝑒𝑖
²𝑛

𝑖=0  e 𝑛 é o número de amostras. 

 

4.4.4 Coeficiente de determinação ajustado 

 

De acordo com Velleman e outros (2011) e Robert Samohyl (2009), o coeficiente de 

determinação ajustado penaliza elementos novos adicionados ao modelo, com isso, 

ele não aumenta necessariamente se o número de variáveis independentes 

aumentarem e sua equação é dada pela Equação (11): 

 

𝑅2𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  1 − (1 − 𝑅2) 
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑘 − 1
    (11) 

 

Onde, 𝑘 é o número de variáveis independentes do modelo, 𝑅2 é o coeficiente de 

determinação e 𝑛 é o número de amostras. 
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4.4.5 Teste t pareado de 5x2cv 

 

Teste t pareado de 5x2cv (5x2cv paired t test) consiste em um teste comparativo entre 

dois modelos (classificadores ou regressores) de estimadores – 𝐴 e 𝐵 – que foi 

proposto por Dietterich (1998) para abordar deficiências em outros métodos de teste 

t pareado. 

 

De acordo com Raschka (2018), no método de validação comum, normalmente divide-

se os conjuntos de dados em 2 partes: treino e teste. Já no teste t pareado de 5x2cv, 

repete-se a divisão (50% de treinamento e 50% de dados de teste) 5 vezes. E em 

cada uma das 5 iterações, ajustam-se os estimadores 𝐴 e 𝐵 na divisão de treino e 

avalia-se o desempenho (𝑝𝐴 e 𝑝𝐵) deles na divisão do teste. Em seguida, invertem-se 

os conjuntos de treino e teste (o conjunto de treino se torna o conjunto de testes e 

vice-versa) calcula-se então o desempenho novamente, o que resulta em 2 medidas 

distintas de desempenho, como pode ser visto na Equação (12) e Equação (13): 

 

𝑝(1) = 𝑝𝐴
(1)

− 𝑝𝐵
(1)

      (12) 

e 

𝑝(2) = 𝑝𝐴
(2)

− 𝑝𝐵
(2)

      (13). 

 

Então, calculam-se a média estimada 𝑝 e a variância 𝑠2da diferença dos 

desempenhos segundo a Equação (14) e Equação (15): 

 

�̅� =
𝑝(1) + 𝑝(2)

2
         (14) 

e 

𝑠2 = (𝑝(1) − �̅�)2 + (𝑝(2) − �̅�)2          (15) 

 

A variância da diferença é calculada em cada uma das 5 iterações e então usada para 

calcular a estatística 𝑡, conforme a Equação (16): 
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𝑡 =
𝑝1

(1)

√(
1
5

) ∑ 𝑠𝑖
25

𝑖=1

                (16) 

 

O valor 𝑝1
(1)

é o 𝑝(1) desde a primeira iteração. A estatística 𝑡, segue a distribuição 𝑡 

com aproximadamente 5 graus de liberdade, sob a hipótese nula de que os modelos 

𝐴 e 𝐵 têm desempenho igual. Usando-se a estatística 𝑡, o valor de 𝑝 pode ser 

calculado e comparado com o nível de significância escolhido, no caso, 𝛼 =  0,05, 

uma vez que, trata-se de um valor usual e há resultados considerados 

estatisticamente relevantes usando-o (JOHNSON, 2013; KRZYWINSKI e ALTMAN, 

2013; MORETTIN et al., 2010; VICTOR e PAES, 2010). Caso o valor de 𝑝 seja menor 

que 𝛼, rejeita-se a hipótese nula e aceita-se que há diferença significativa entre os 

dois modelos. 

 

4.5 ESTRUTURA DA PLATAFORMA DESENVOLVIDA 

 
O programa de computador desenvolvido em Python foi embarcado em uma 

plataforma web com o propósito de responsividade, ou seja, obtenção de um design 

que permita a execução do programa em diferentes dispositivos e tamanhos de telas. 

 

Então, para a implementação da interface gráfica do programa em plataforma web, 

foram usadas as seguintes linguagens de programação: HTML (Hypertext Markup 

Language, versão 5), Php (Hypertext Preprocessor), JavaScript e Python. Para 

integração dessas linguagens e armazenamento de dados, usou-se a interface de 

gerenciamento de dados Mysql em comunicação com o servidor Apache HTTP 

Server. Com intuito de estilização e melhor interação com os usuários, decidiu-se 

fazer uso do CSS (Cascading Style Sheets) e do framework web, o Bootstrap. Todas 

essas ferramentas utilizadas para a implementação da interface gráfica são de código 

aberto (BOOTSTRAP TEAM, 2020; ORACLE CORPORATION, 2020; PEDREGOSA 

et al., 2011; THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 2020; THE JQUERY 

FOUNDATION, 2020; THE PHP GROUP, 2020; WHATWG, 2020; WORLD WIDE 

WEB CONSORTIUM, 2020).   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Este capítulo apresenta os resultados e discussões encontrados a partir do tratamento 

do banco de dados desenvolvido com intuito de previsibilidade de geração de energia 

fotovoltaica em função das características físicas da sujidade local. 

 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, conseguiu-se qualificar no mestrado 

profissional em tecnologias sustentáveis, apresentar e publicar o artigo intitulado 

“Otimização da frequência de manutenção preventiva de limpeza em módulos 

fotovoltaicos maximizando a receita líquida” (ALBUQUERQUE, MESTRIA e MUNIZ, 

2020) no Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos (SBSE) e efetuar ainda a defesa 

do mestrado com intuito de obtenção do título de mestre. Além disso, conseguiu-se 

identificar a correlação das características físicas específicas de materiais 

particulados que se depositam em módulos fotovoltaicos à diminuição da capacidade 

de geração de energia. Consecutivamente, desenvolveu-se um programa que 

possibilita estimar, conforme o conhecimento da quantidade e do tipo de sujidade 

acumulada, a capacidade de geração de energia elétrica por módulos fotovoltaicos, 

como esperava-se.  

 

5.1 TRATAMENTO DE DADOS 

 

5.1.1 Resultados dos cálculos de transmitância  

 

A Tabela 8 exprime uma parte dos resultados obtidos. Nela, são exibidas as respostas 

para os experimentos realizados com massas iguais a 0,0125 g. Foram feitos os 

mesmos procedimentos com todas as outras massas. São retratadas as 

transmitâncias das lâminas microscópicas com a presença de sujidade, sem a 

presença da sujidade, e da sujidade estudada.  
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Tabela 8 – Resultados de medição de transmitância para 0,0125 g 

TIPO DE SUJIDADE 

TRANSMITÂNCIA 

TOTAL (LÂMINAS 

MAIS SUJIDADE) 

(%) 

TRANSMITÂNCIA DA 

LÂMINA 

(%) 

TRANSMITÂNCIA 

DA SUJIDADE 

(%) 

LARANJEIRAS 71,71 93,84 76,41 

JARDIM CAMBURI 68,30 91,55 74,61 

ILHA DO BOI 59,25 90,20 65,68 

CARIACICA 70,40 92,31 76,26 

VITORIA 69,04 91,73 75,27 

VILA VELHA 70,73 92,57 76,41 

CARVÃO MINERAL 48,98 88,85 55,13 

PEDREIRA 60,61 90,43 67,03 

MINÉRIO DE FERRO 61,26 90,32 67,83 

CONSTRUÇÃO CIVIL 62,61 94,47 66,28 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os dados de transmitância de pó de construção civil foram retirados das análises 

finais, pois embora tenha havido repetição do experimento, foi identificado que eles 

apresentavam pontos fora da curva (outliers) devido a uma possível falha no 

procedimento de coleta desses dados, como pode ser visto no Gráfico 3. Ao realizar 

essa retirada, o banco de dados ficou com 2748 dados. 

 

Gráfico 3 – Gráfico de dispersão com dados de construção civil 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Com a retirada dos dados de transmitância de pó de construção civil, o coeficiente de 

correlação entre potência elétrica em p.u (capacidade de geração de energia 

fotovoltaica) e transmitância melhora consideravelmente como pode comprovado no 

Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 – Gráfico de dispersão sem dados de construção civil 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Além disso, com a retirada dos referidos dados de construção civil, a correlação entre 

as variáveis potência elétrica em p.u (capacidade de geração de energia fotovoltaica) 

e transmitância aumentou de 0,6335 para 0,8065. Então, os resultados de 

transmitância dos materiais estudados, calculados conforme Equação (7), culminaram 

na Tabela 9 de soluções. 
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Tabela 9 – Transmitâncias dos materiais conforme as densidades superficiais 

TIPO DE SUJIDADE 
TRANSMITÂNCIA 
MASSA 0,0125 g 

(%) 

TRANSMITÂNCIA 
MASSA 0,0250 g    

(%) 

TRANSMITÂNCIA 
MASSA 0,0500 g    

(%) 

LARANJEIRAS 76,41 67,95 42,46 

JARDIM CAMBURI 74,61 61,48 49,22 

ILHA DO BOI 65,68 61,69 58,55 

CARIACICA 76,26 73,33 55,57 

VITORIA 75,27 67,59 53,66 

VILA VELHA 76,41 65,48 53,39 

CARVÃO MINERAL 55,13 38,58 9,95 

PEDREIRA 67,03 63,98 53,21 

MINÉRIO DE FERRO 67,83 56,42 52,13 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A Tabela 10 mostra a existência de correlação entre as variáveis independentes e a 

variável dependente. O método de correlação usado foi o Pearson. Esse método é 

padrão da biblioteca Pandas (PANDAS, 2014). De acordo com o método de Pearson, 

correlações com coeficientes iguais a 1 significam que existe uma correlação perfeita 

positiva entre as duas variáveis; em casos em que a correlação é igual a -1, significa 

que há uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis (variáveis 

inversamente proporcionais) e em casos que o coeficiente de correlação é igual a 0, 

as variáveis não estão correlacionadas linearmente (BENESTY et al., 2009). Como 

pode ser constatado na Tabela 10, à medida que a densidade superficial aumenta, a 

potência diminui. Pode ser concluído a partir da mesma tabela que quando a 

transmitância do material particulado é maior, a potência também é maior – uma 

correlação de 0,8062. É perceptível que há materiais como o pó de construção civil 

que tem uma correlação significativa em relação à potência, ou seja, com coeficiente 

de correlação de Pearson igual a -0,7816. A potência apresenta uma correlação igual 

a 1 com ela mesma e há materiais que tem baixa correlação com a potência, como é 

o caso do pó de pedreira cuja correlação igual a 0,0011 e pó de solos com correlação 

igual a -0,0992. É notório nesta tabela que os dados que tem maior relevância em 

relação à atenuação da potência elétrica são: transmitância e densidade superficial 

dos materiais particulados. Sendo que a transmitância é o fator com maior impacto. 
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Tabela 10 – Correlação entre as variáveis independentes e a dependente 

VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

CORRELAÇÃO COM A VARIÁVEL DEPENDENTE 

POTÊNCIA 

Densidade -0,7816 

Pó de minério de ferro -0,2972 

Pó de pedreira 0,0011 

Pó de construção civil -0,5498 

Pó de carvão mineral -0,0793 

Pó de ressuspensão de vias de 

tráfego 

0,0670 

Pó de solos -0,0992 

Transmitância 0,8062 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Após a etapa de análise das correlações entre as variáveis independentes e a variável 

dependente, foram implementados diferentes modelos de regressão linear múltipla 

com o propósito de determinar a melhor configuração do programa de computador 

fazendo o uso dos mesmos conjuntos de teste e treino nos modelos – os modelos 

implementados foram conforme as configurações padrões dos algoritmos da 

biblioteca sklearn. Para avaliação dos modelos, foram separados 70% dos dados para 

treinamento dos modelos de regressão linear e 30% para realização de testes. E os 

resultados da implementação dos modelos de regressão linear múltipla nos dados, 

bem como a comparação deles, são mostrados nas tabelas a seguir. A Tabela 11 

expõe esses resultados e evidencia o melhor desempenho do algoritmo Regressão 

de Floresta Aleatória (Random Forest Regressor) em relação aos outros modelos 

implementados. O algoritmo de Regressão de Floresta Aleatória apresentou melhor 

coeficiente de determinação ajustado (0,9648), menor erro absoluto médio (0,6985), 

erro quadrático médio (igual a 1,2214) que outros métodos implementados. Enquanto 

isso, os métodos Regressão Linear (Linear Regression) e Regressão em Cristas com 

Validação Cruzada (RidgeCV), apresentaram resultados similares. Além disso, os 

pontos de interseção das retas de regressão do algoritmo Regressão Linear e do 

Regressão em Cristas com Validação Cruzada apontam para aproximadamente 91, 

no entanto, deveriam ser próximos a 100 como pode ser observado na Tabela 12. 
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Tabela 11 – Resultados da implementação dos modelos no banco de dados 

MODELO 

IMPLEMENTADO 

MÉTRICA ANALISADA 

ERRO 

QUADRÁTICO 

MÉDIO 

ERRO 

ABSOLUTO 

MÉDIO 

R² 
R² 

AJUSTADO 

Linear Regression 4,1502 1,3667 0,8815 0,8803 

RidgeCV 4,1487 1,3665 0,8815 0,8804 

RandomForestRegressor 1,2214 0,6985 0,9651 0,9648 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

As equações encontradas para os algoritmos de regressão linear, Linear Regression 

e RidgeCV estão expressas na Tabela 12 abaixo e o fluxograma referente ao 

algoritmo RandomForestRegressor está no Apêndice A.1 e no Apêndice A.2. 

 

Tabela 12 – Equações das Regressões Lineares 

MODELO IMPLEMENTADO EQUAÇÃO DA REGRESSÃO LINEAR 

Linear Regression 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  −0,9387𝐷𝑁 − 0,0202𝑀𝐹 + 0,0319𝑃𝑃 − 0,0500𝐶𝐶

+ 0,3008𝐶𝑀 + 0,0614𝑅𝑉 + 0,0112𝑆𝐿

+ 0,0863𝑇𝑀 + 91,3689 

RidgeCV 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  −0,9365𝐷𝑁 − 0,0200𝑀𝐹 + 0,0320𝑃𝑃 − 0,0499𝐶𝐶

+ 0,2991𝐶𝑀 + 0,0616𝑅𝑉 + 0,0113𝑆𝐿

+ 0,0869𝑇𝑀 + 91,3139 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

*Nota: DN = Densidade; MF = Pó de minério de ferro; PP = Pó de pedreira; CC = Pó de construção 
civil; CM = Pó de carvão mineral; RV = Pó de ressuspensão de vias de tráfego; SL = Pó de solos; TM 
= Transmitância.  

 

Foram feitos ainda testes nos modelos usando o método de validação cruzada em 

algumas métricas de avaliação dos dados de treinamento do modelo que estão 

descritas na Tabela 13, sendo possível assim verificar se havia sobreajuste nas 

pontuações avaliativas dos modelos, mostradas na tabela anterior. Durante a 

execução dos referidos testes, foram usados os mesmos conjuntos de dados 

separados em teste e treinamento em todos os modelos de regressão implementados. 

Essa divisão de conjuntos de dados foi a mesma implementada nos testes de 

desempenho expostos na Tabela 11. 
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Tabela 13 – Resultados das avaliações dos modelos usando validação cruzada 

MODELO 

IMPLEMENTADO 

MÉTRICA ANALISADA POR MÉTODO DE VALIDAÇÃO 

CRUZADA 

ERRO 

QUADRÁTICO 

MÉDIO 

ERRO 

ABSOLUTO 

MÉDIO 

R² 

R² 

AJUSTADO 

Linear Regression 3,9549 1,3272 0,8841 0,8829 

RidgeCV 3,9551 1,3273 0,8841 0,8829 

RandomForestRegressor 1,4722 0,7603 0,9568 0,9564 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Após essa etapa, ainda foram feitos testes t pareados de 5x2cv, que são comumente 

usados em regressão e classificação para comparar a performance de dois modelos 

(Dietterich, 1998; Raschka, 2018). Nos testes t pareados de 5x2cv realizados, 

analisou-se o valor 𝑝 para verificação da hipótese nula que ambos modelos funcionam 

bem no conjunto de dados. E obtiveram-se as seguintes conclusões: 

a) comparando-se o RidgeCV e LinearRegression, obtém-se 𝑝 com valor igual a 

0,810 e como 0,810>0,05, não se pode rejeitar a hipótese nula e conclui-se que 

o desempenho dos dois algoritmos não é significativamente diferente; 

b) comparando-se o RandomForestRegressor e LinearRegression, obtém-se 𝑝 

com valor igual a 0,000 e como 0,000<0,05, se pode rejeitar a hipótese nula 

que ambos os modelos funcionam igualmente bem nesse conjunto de dados. 

Pode-se concluir então os dois algoritmos são significativamente diferentes; e, 

c) comparando-se o RidgeCV e RandomForestRegressor, obtêm-se 𝑝 com valor 

igual a 0,000 e como 0,000<0,05, se pode rejeitar a hipótese nula que ambos 

os modelos funcionam igualmente bem nesse conjunto de dados. Pode-se 

concluir então os dois algoritmos são significativamente diferentes. 

 

Após os testes realizados foi possível definir que o algoritmo de Regressão de Floresta 

Aleatória é o que melhor se adapta ao conjunto de dados avaliado. Então, ele foi 

usado para construção do programa de computador.  

 

A partir dos resultados do algoritmo foi possível determinar as características mais 

impactantes em relação a atenuação da capacidade de geração dos módulos 
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fotovoltaicos. Isso está expresso no Gráfico 5. É possível notar que a característica 

que mais se destacou foi a transmitância. 

 

Gráfico 5 – Importância das características no modelo 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Visto que, o intuito do programa de computador é ser generalista, e os resultados do 

Gráfico 5, e os disponíveis na Tabela 10 - referente às correlações das variáveis do 

modelo - demonstram que a variável mais relevante para a construção do algoritmo é 

a transmitância. A densidade mássica superficial (g/m2) também merece destaque, 

embora seja bem menos relevante. Logo, decidiu-se usar apenas essas duas 

variáveis para a construção do programa de computador cujo banco de dados está 

expresso na Tabela 14 e da interface gráfica dele, após analisar as métricas de erro 

para a situação exposta. Essa análise está expressa na Tabela 15 e o fluxograma 

representativo do funcionamento do algoritmo está no Apêndice B.1 e no Apêndice 

B.2. 

 

Tabela 14 – Banco de dados do modelo 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 15 – Resultados da 

implementação dos modelos 

no banco de dados final 

MODELO 

IMPLEMENTADO 

MÉTRICA ANALISADA 

ERRO 

QUADRÁTICO 

MÉDIO 

ERRO 

ABSOLUTO 

MÉDIO 

R² 
R² 

AJUSTADO 

RandomForestRegressor 1,2386 0,6910 0,9664 0,9663 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Comparando-se os resultados de métricas acerca do algoritmo Regressão de Floresta 

Aleatória (RandomForestRegressor) implementado utilizando materiais particulados, 

transmitância e densidade superficial deles como variáveis independentes da rede e 

a potência (capacidade de geração de energia fotovoltaica) como variável dependente 

com os resultados de regressão linear de 2º grau para cada material particulado 

separadamente realizada por Comério (2019), observou-se que o coeficiente de 

determinação ajustado diminuiu como pode ser visto comparando-se a Tabela 15 e a 

Tabela 16. Os resultados do outro estudo apontam para um R² ajustado de 

aproximadamente 0,9918, enquanto o desse estudo é de 0,9663. 

 

Tabela 16 – Coeficiente de determinação por material particulado 

MATERIAL PARTICULADO R² AJUSTADO 

Pó de carvão mineral 0,9999 

Pó de construção civil 0,9981 

Pó de pedreira  0,9929 

Pó de minério de ferro 0,9763 

Fonte: Adaptado de Comério (2019). 

Como o intuito do programa de computador desenvolvido é a generalidade do modelo 

construído, também foram feitos testes no algoritmo Regressão de Floresta Aleatória 

... ... ... 

5,00 67,95 92,50 

5,00 67,95 92,30 

5,00 67,95 92,80 

... ... ... 

10,00 52,13 79,25 

10,00 52,13 79,31 

10,00 52,13 79,33 
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sem a localidade Laranjeiras. Isso foi realizado do seguinte modo: primeiramente, 

retirou-se a localidade Laranjeiras dos dados de treinamento e treinou-se o modelo; 

posteriormente, após o treinamento do modelo, os dados da localidade Laranjeiras 

foram usados para teste, ou seja, inseriu-se os dados de densidade superficial e 

transmitância referentes a Laranjeiras e as previsões de capacidade de geração de 

energia fotovoltaica emitidas pelo modelo foram comparadas com os dados reais de 

capacidade de geração de energia através das métricas de regressão linear. Assim, 

foi possível analisar o desempenho do programa de computador para uma localidade 

que ele não conhece em relação ao acerto da previsibilidade geração de energia 

fotovoltaica. A Tabela 17 mostra essa análise de acordo com as métricas dos 

resultados de treino.  

 

Tabela 17 – Resultados do algoritmo sem localidade Laranjeiras 

MODELO 

IMPLEMENTADO 

MÉTRICA ANALISADA 

ERRO 

QUADRÁTICO 

MÉDIO 

ERRO 

ABSOLUTO 

MÉDIO 

R² 
R² 

AJUSTADO 

RandomForestRegressor 1,8291 0,8625 0,9116 0,9114 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

É evidente que o desempenho do algoritmo Regressão de Floresta Aleatória 

(RandomForestRegressor) foi superior, comparado aos outros métodos 

implementados no banco de dados, então, optou-se por usá-lo na interface web. Nas 

Figura 15 a Figura 31 apresentadas no Apêndice C, está explicitado o funcionamento 

do modelo juntamente com a interface feita. Essa Interface foi usada para emitir a 

previsibilidade de geração fotovoltaica a partir do conhecimento de características 

físicas dos materiais particulados: a densidade superficial e suas respectivas 

transmitâncias.  

 

 

 

  



67 
 

6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A energia fotovoltaica se tornou significativa nos últimos anos, como forma de 

obtenção de energia limpa e sustentável. Entretanto, ainda existem atenuantes à sua 

capacidade de geração e a poluição (por materiais particulados) é um deles. A 

deposição de sujidade nos módulos acarreta em sombreamento suave deles. Por isso 

esse estudo se propôs a desenvolver um método de previsão de capacidade de 

geração de energia elétrica por geradores fotovoltaicos em função do conhecimento 

da deposição de sujidade (tipo e concentração superficial) de módulos fotovoltaicos. 

Foi necessário revisar as propriedades físicas de materiais particulados que atenuam 

a intensidade de radiação solar quando depositado em superfícies vítreas e 

correlacioná-las com a capacidade de geração dos módulos para assim, efetuar a 

previsibilidade de capacidade de geração de energia em função do conhecimento do 

material particulado local, além do desenvolvimento de uma interface de web que 

execute isso para os usuários. 

 

É notório no texto apresentado, que cada uma das transmitâncias referentes a 

materiais particulados distintos impacta de modo singular. Há localidades onde a 

transmitância é menor em relação a outros. Isso é devido aos tipos de sujidade que 

compõem a poeira do local e a densidade superficial que, por sua vez, também é um 

fator expressivo e impactante na atenuação da capacidade de geração de energia 

fotovoltaica, o que corrobora com os resultados de outros trabalhos encontrados na 

literatura. A densidade superficial apresenta uma significativa correlação com 

potência, -0,7816. E a transmitância, como esperávamos apresenta a correlação mais 

alta em relação à potência (uma correlação de 0,8062). 

  

Para o estudo apresentado aqui, o algoritmo Regressão de Floresta Aleatória 

apresentou melhor desempenho que outros modelos implementados, e os resultados 

encontrados pelas métricas de erro foram parecidos com os já encontrados no projeto 

de pesquisa o qual estava inserida. Porém, observou-se que, ao usar-se, as 

características físicas – transmitância e densidade superficial – dos materiais 

particulados em conjunto para previsibilidade de geração de energia fotovoltaica, 

houve uma pequena diminuição do coeficiente de determinação em relação às 

análises feitas separadamente anteriormente nos dados pré-existentes no projeto de 



68 
 

pesquisa. Mesmo assim, os coeficientes de determinação ajustado e não ajustados 

foram plausíveis e as demais métricas de erro encontradas também. 

 

Sugere-se a trabalhos futuros sobre a previsibilidade de geração fotovoltaica em 

função do conhecimento da sujidade local que sejam feitas medições em outras 

regiões do país em que as taxas de concentração de massa por material sejam 

diferentes das usadas nesse estudo e que sejam medidas as transmitâncias deles, a 

fim de comparativos com os resultados obtidos aqui. Sugere-se ainda que se teste a 

correlação das características físicas – transmitância e densidade superficial – de 

materiais particulados que se depositam em módulos fotovoltaicos para diferentes 

modelos de dispositivos fotovoltaicos, analisando se há uma perda de capacidade de 

geração de energia maior em uma tecnologia em relação às outras. 
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APÊNDICE A.1 – Fluxograma de Regressão de Floresta Aleatória do ramo 

verdadeiro 
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APÊNDICE A.2 – Fluxograma de Regressão de Floresta Aleatória do ramo falso 
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APÊNDICE B.1 – Fluxograma de Regressão de Floresta Aleatória do ramo 

verdadeiro 
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APÊNDICE B.2 – Fluxograma de Regressão de Floresta Aleatória do ramo falso 
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APÊNDICE C – Programa de computador 

 

A Figura 15 e a Figura 16 mostram a tela inicial do site. Na aba aberta presente na 

Figura 15 observa-se as opções: composições, medições, transmitância e ao banco 

de dados usado para treino do modelo. Já a Figura 16, ilustra o caso em que a aba 

do menu está fechada, no entanto, exibe algumas funções do menu principal, como a 

função de entrada (login do usuário e cadastro). Na Figura 17 é possível ver como a 

interface web está funcionando em dispositivos com telas menores como celular, 

tablete, uma vez que, priorizou-se a responsividade do modelo desenvolvido. 

 

Figura 15 – Página inicial com aba 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Figura 16 – Página inicial com aba fechada 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 17 – Exibição da interface em telas menores 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A Figura 18 e a Figura 19 ilustram como os bancos de dados presentes na interface 

web são mostrados em telas como de computadores e em telas de celulares, 

respectivamente. 

 

Figura 18 – Banco de dados em telas de computadores 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 19 – Banco de dados em telas de celulares  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A Figura 20 representa área em que o usuário efetua o cadastro na interface.  

 

Figura 20 – Cadastro de usuário 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Caso tente-se realizar o cadastro de um usuário cujo e-mail já existe no sistema, é 

emitido um alerta como na Figura 21.  
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Figura 21 – Erro em cadastro duplicado 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quando os dados cadastrais são salvos aparece uma mensagem informando isso e 

assim, é possível clicar para efetuar login conforme Figura 22. Caso ocorra algum erro 

ao se cadastrar, a mensagem de erro também é emitida.  

 

Figura 22 – Sucesso no cadastramento dos dados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quando um usuário é cadastrado, simultaneamente é criada uma área específica para 

ele na interface web e os dados dele são salvos no banco de dados MySQL como o 

mostrado na Figura 23. 
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Figura 23 – Salvamento de dados do usuário no MySQL 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A Figura 24 ilustra a tela apresentada pela interface após o usuário clicar em logar. 

No momento em que o usuário efetua o login é possível realizar previsões ou verificar 

todas as previsões feitas por ele em sua área pessoal. Caso o usuário não tenha 

efetuado nenhuma previsão a área dele aparece conforme a Figura 25. 

 

Figura 24 – Login do usuário 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 25 – Área do usuário sem previsões de geração 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A Figura 26, representa a área em que o usuário preenche o formulário para que ele 

consiga realizar a almejada previsibilidade de geração fotovoltaica, ele entra com 

dados de densidade mássica superficial (g/m2) e a transmitância (%) dos materiais 

particulados da sujidade presente nos módulos fotovoltaicos de silício policristalino.  

 

Figura 26 – Formulário de previsibilidade de geração   

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

O usuário deve o preencher o formulário de previsibilidade de geração de energia 

fotovoltaica como mostrado na Figura 27. 
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Figura 27 – Preenchimento do formulário de previsibilidade de geração 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quando o usuário clica no botão prever mostrado na Figura 27, uma mensagem que 

informa ao usuário que é possível ver a previsão de geração em instantes na área de 

previsões de potência do usuário de acordo com a Figura 28 exibida. Ao clicar OK, é 

possível ver uma outra mensagem que informa ao usuário que os dados foram salvos 

e qual o valor das previsões realizadas (Figura 29). 

 

Figura 28 – Alerta de previsões efetuadas  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 29 – Gravação de dados e previsibilidade  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Um script em Python foi desenvolvido com a função de coleta de dados do usuário 

preenchidos no formulário, gravados num banco de dados em MySQL (conforme a 

Figura 29) e salvos em um arquivo de formato json pelo PHP. As etapas de 

funcionamento desse script são: busca de dados de usuários com suas respectivas 

Ids (identidade no banco dados) salvos no arquivo em json, inserção desses dados 

em vetores, uso do algoritmo Regressão de Floresta Aleatória para emissão da 

previsibilidade de geração, postagem dos resultados na página correspondente as 

previsões de potência do usuário na interface web e armazenamento desses 

resultados no MySQL como pode ser visto na Figura 30. 

 

Figura 30 – Script em Python para realização das previsões 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Ao clicar em ver previsões, o usuário consegue ver em sua área pessoal a previsão 

de geração fotovoltaica em função de características das sujidades locais inseridas 

por ele na sua área pessoal, bem como o valor da previsibilidade de geração feita pelo 

algoritmo Regressão de Floresta Aleatória que pode ser visto na Figura 31. 

 

Figura 31 – Área de previsões de potência do usuário  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Para o teste realizado na Figura 31, o valor esperado para uma das capacidades de 

geração de energia testadas experimentalmente era de aproximadamente 95,79% e 

o programa de computador estimou em 95,86%. Assim, para o caso exemplificado, o 

programa teve um erro absoluto de aproximadamente 0,07% o que vem a ratificar os 

resultados das métricas implementadas, disponíveis na Tabela 15. Resultados esses 

que demonstram um erro médio absoluto em torno de 0,6910%. Para o outro caso 

simulado, a previsão do modelo aponta um valor de 98,04% de capacidade de 

geração de energia e o valor esperado era de 98,80%, então o modelo implementado 

obteve um erro absoluto de 0,76% para esse caso.  

 
 
 
 
 
 

 


