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Resumo

 A geração de energia a partir da energia solar é uma alternativa com potencial de 

contribuir para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável no setor energético. A 

aplicação da tecnologia fotovoltaica em centros urbanos, com instalação de pequenas plantas 

geradoras, vem sendo amplamente apontada como uma forma viável de geração distribuída 

próximo a grandes pólos consumidores. Ao mesmo tempo que a aplicação das tecnologias 

fotovoltaicas apresenta um crescimento contínuo, a poluição atmosférica, um problema crônico 

das grandes cidades, pode impactar negativamente a sua produtividade. A relação entre a 

geração de energia via tecnologia fotovoltaica e poluição apresenta uma certa ambiguidade, 

pois a tecnologia é cotada para ajudar na redução das emissões de gases do efeito estufa 

proveniente da produção de energia elétrica. Por outro lado, os poluentes atmosféricos podem 

impactar no desempenho dos módulos fotovoltaicos em áreas urbanas, sendo que o poluente 

mais responsável pela atenuação da radiação na atmosfera são os aerossóis, que podem causar 

a atenuação da quantidade total da radiação solar incidente na superfície assim como alterar a 

sua distribuição espectral. Sendo assim, este projeto buscou investigar, a partir do caso da 

cidade de São Paulo, como a variação na quantidade e na natureza dos aerossóis atmosféricos 

podem afetar a performance das placas fotovoltaicas localizadas em grandes centros urbanos.  

Além dessa análise,  outras importantes e complementares para o objeto de estudo em 

questão foram também desenvolvidas: a) caracterização da variabilidade sazonal e interanual 

das propriedades ópticas dos aerossóis em São Paulo para o período do estudo; b) estudos 

numérico e observacional da sensibilidade da irradiância solar espectral disponível em 

superfície à geometria de iluminação (Ângulos Zenital e Azimutal Solar), propriedades ópticas 

dos aerossóis, especialmente a profundidade óptica do aerossol, e ao conteúdo integrado de 

vapor d’água  na atmosfera. Em relação a caracterização das propriedades ópticas do aerossol 

urbano, os resultados convergiram com os obtidos em estudos anteriores, forte sazonalidade na 

carga de aerossóis em São Paulo, com o pico nos meses de agosto e setembro, associado ao 

transporte de material particulado das regiões de queimadas e condições atmosféricas que 

limitam a dispersão dos poluentes atmosféricos.  

Os testes numéricos de sensibilidade reforçaram o papel da massa óptica atmosférica 

como um dos principais moduladores da irradiância espectral solar em superfície, entretanto 

essa influência é significativamente dependente da composição da atmosfera, que foi o caso 

observado em diferentes cenários de carga de aerossol. As influências dos parâmetros 



 
 

ambientais e geometria solar foram sentidos não só na irradiância espectral, mas também pelos 

sistemas fotovoltaicos avaliados, através de perdas e ganhos de desempenho sazonalmente e 

diariamente. Estas variações, representadas pelo fator espectral (SF) ocorreram de forma 

singular para cada um dos sistemas fotovoltaicos avaliados. 

Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica. Aerossóis atmosféricos. Irradiância espectral. 

Geração distribuída. Ciências atmosféricas  



 
 

Abstract 

Electricity generation by solar energy is an alternative with great potential to contribute to 

reaching sustainable development goals in the energy sector. Photovoltaic technologies applied 

in urban areas are being pointed out as a viable path for distributed generation close to big 

consumer centers. At the same time that photovoltaic technologies present a continuous growth 

rate, air pollution, a recurrent problem in urban areas, is expected to have a negative impact on 

the productivity of these technologies. The relationship between solar energy technologies and 

air pollution is ambiguous, the photovoltaic technologies are pointed out as a clean alternative 

solution to reduce greenhouse gas emissions from electric energy matrices, on the other hand, 

air pollution can negatively affect the performance of photovoltaic systems. The main air 

pollutant responsible for solar radiation attenuation are the aerosols particles. They can cause a 

reduction of the total solar radiation at the surface, as well as modifying the solar spectrum.  

Therefore, this study aims to investigate how the variability of the load and composition of 

atmospheric aerosols in high-density urban areas like São Paulo city can affect photovoltaic 

system performance.  

In addition, other significant and complementary studies were developed: a) Description 

of seasonal and interannual variability of aerosols optical properties over a decade for Sao 

Paulo; b) numerical and experimental studies of spectral solar irradiances sensibility regarding 

the insolation geometries, aerosols optical properties, especially aerosols optical depth (AOD), 

and amount of water vapor (PW) integrated over air column. 

Results obtained for the aerosols’ optical properties characterization are consistent with 

previous studies for Sao Paulo city. The observed AOD's pattern shows strong seasonality with 

the highest values along the dry season, especially in August and September These values are 

associated with the transport of particulate matter from native biomass burning areas, and also, 

due to atmospheric conditions that limit air pollutants dissipation.  

Moreover, numerical and experimental reinforced the influence of optical air mass as 

one of the main modifiers of spectral solar irradiance at the surface, and whose effects 

magnitude are significantly dependent on the atmospheric composition, as shown  for 

atmospheric aerosols loading. The influence of these environmental factors and solar geometry 

is also observed on the photovoltaic systems performance, with seasonal and daily variations.  



 
 

These variations, represented by spectral factor (SF), occurred differently for each of the 

photovoltaic systems analyzed. 

Keywords: Photovoltaic solar energy. Atmospheric aerosols. Spectral irradiance. Distributed 

Generation. Atmospheric science  



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 3.1 Número de empregos em milhões por tecnologia renovável em 2017. (Fonte: 

Adaptado IRENA, 2017).............................................................................................................6 

Figura 3.2 Espectro da irradiância solar no topo da atmosfera e ao nível médio do mar 

acompanhados das bandas de absorção gasosa dos principais gases atmosféricos radiativamente 

ativos. (Fonte: Adaptado de BENDHOWARD, 2013)...............................................................8 

Figura 3.3 Respostas espectrais de sete módulos fotovoltaicos comercializados. (Fonte: Polo et 

al., 2017)....................................................................................................................................12 

Figura 4.1 Município de São Paulo com o AERONET e sistema fotovoltaico do IEE 

georreferenciados……………………………………………………………………………..23  

Figura 4.2 Sistema padrão de sensoriamento remoto da AERONET. (Fonte: AERONET).....25 

Figura 4.3  Localização dos sistemas fotovoltaicos na cidade de São Paulo…………………27 

Figura 4.4 Sistema CRPV. (Fonte: Pin, 2017)..........................................................................27 

Figura 4.5 Sistema BAPV. (Fonte: Pin, 2017)..........................................................................28 

Figura 4.6 Sistema CTPV. (Fonte: Pin, 2017)...........................................................................29 

Figura 4.7 Espectrômetro AvaSpec UV/VIS/NIR da Avantes………………………………..30  

Figura 5.1 Média mensais de 2001-2017 para os dados de AOD <500, 675, 870, 1020nm> (lvl. 

2.0, v. 3.0)..................................................................................................................................36 

Figura 5.2 Variação sazonal da AOD500nm para a cidade de São Paulo no ano de 2010, seco 

(abril - setembro) e úmido (outubro a março)...........................................................................37 

Figura 5.3 Variabilidade interanual da AOD média anual em 500 nm para a RMSP no período 

de 2001-2017………………………………………………………….....……………............38  

Figura 5.4 Histograma de frequência de valores observados de AOD500nm na RMSP para o 

período entre 2001 e 2017…………………………………………………………………….40 



 
 

Figura 5.5 Variabilidade anual da média ponderada dos diferentes comprimentos de onda do 

albedo simples (ωo) para São Paulo, linha vermelha tracejada indica o valor médio da 

amostra………………………………………………………………………………………..42  

Figura 5.6 Relação entre Expoente de Angstrom380-500nm e AOD500nm com o histograma 

indicando a distribuição dos dados ao longo dos eixos………………………………………43  

Figura 5.7 Irradiância global espectral simulada pelo modelo SMARTS e medida pelo 

espectroradiômetro AVANTES para o dia 19 de julho de 2019, quando a atmosfera em São 

Paulo se apresentou mais seca e limpa………………………………………………………..45  

Figura 5.8 Irradiância global espectral simulada pelo modelo SMARTS e medida pelo 

espectroradiômetro AVANTES no dia 10 de setembro de 2019, quando a atmosfera de São 

Paulo apresentou valores de vapor d’água e AOD mais elevados……………………………47 

Figura 5.9 Comparação da diferença absoluta encontrada nos quatro estudos de casos para o 

modelo SMARTS (linha preenchida) e o equipamento AVANTES (linha tracejada)...............48 

Figura 5.10 Teste de sensibilidade do ângulo zenital para o modelo SMARTS, variando os 

ângulos zenitais e o AOD500nm em 0,2 (linha sólida) e 0,8 (linha tracejada)............................49 

Figura 5.11 Regressão linear entre irradiância solar simulada e coletada pelo sistema BAPV em 

2016-2017, com a inclinação e intercepto……………………………………………......…...49  

Figura 5.12 Distribuição do SF para os dados dos sistemas BAPV, CRPV e CTPV para os anos 

de 2016-2017………………………………………………………………………….........…50 

Figura 5.13 Relação entre Fator Espectral (SF) e AOD500nm para os sistemas BAPV, CRPV e 

CTPV para os anos de 2016-2017…………………………………………………………….51 

Figura 5.14 Relação entre Fator Espectral (SF) e vapor d’água (PW) para os sistemas BAPV, 

CRPV e CTPV para os anos de 2016-2017…………………………………………………..52 

Figura 5.15 Relação entre Expoente de Angstrom (α) e AOD500nm de acordo com a variação do 

vapor d’água (PW)....................................................................................................................53 

Figura 5.16 Relação entre Fator Espectral (SF) e Zênite para os sistemas BAPV, CRPV e CTPV 

para os anos de 2016-2017…………………………………………………………...............54 



 
 

Figura 5.17 a) Variabilidade diária do SF do sistema BAPV ao longo dos meses em 2016. b) 

Variabilidade diária do SF do sistema BAPV em função do AOD500nm em 2016. c) 

Variabilidade diária do SF do sistema BAPV em função do PWV em 2016. d) Variabilidade 

anual do SF no sistema BAPV em 2016. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 2016. f) 

Variabilidade anual do PWV em 2016………………………………………………………..55 

Figura 5.18  a) Variabilidade diária do SF do sistema BAPV ao longo dos meses em 2017. b) 

Variabilidade diária do SF do sistema BAPV em função do AOD500nm em 2017. c) 

Variabilidade diária do SF do sistema BAPV em função do PWV em 2017. d) Variabilidade 

anual do SF no sistema BAPV em 2017. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 2017. f) 

Variabilidade anual do PWV em 2017………………………………………………………..56 

Figura 5.19 Variação diária da potência em corrente contínua em relação aos parâmetros 

atmosféricos, sendo eles: irradiância global inclinada (Gt), AOD500nm e PWV, para o sistema 

BAPV………………………………………………………………………………….……...57 

Figura 5.20 a) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV ao longo dos meses em 2016. b) 

Variabilidade diária do SF do sistema CRPV em função do AOD500nm em 2016. c) Variabilidade 

diária do SF do sistema CRPV em função do PWV em 2016. d) Variabilidade anual do SF no 

sistema CRPV em 2016. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 2016. f) Variabilidade anual 

do PWV em 2016…………………………………………………….................................…..59 

Figura 5.21 a) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV ao longo dos meses em 2017. b) 

Variabilidade diária do SF do sistema CRPV em função do AOD500nm em 2017. c) Variabilidade 

diária do SF do sistema CRPV em função do PWV em 2017. d) Variabilidade anual do SF no 

sistema CRPV em 2017. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 2017. f) Variabilidade anual 

do PWV em 2017…………………………………………………….................................…..60  

Figura 5.22  a) Variabilidade diária do SF do sistema CTPV ao longo dos meses em 2016. b) 

Variabilidade diária do SF do sistema CTPV em função do AOD500nm em 2016. c) Variabilidade 

diária do SF do sistema CTPV em função do PWV em 2016. d) Variabilidade anual do SF no 

sistema CTPV em 2016. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 2016. f) Variabilidade anual 

do PWV em 2016…………………………………………………….................................…..62 

Figura 5.23 a) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV ao longo dos meses em 2017. b) 

Variabilidade diária do SF do sistema CRPV em função do AOD500nm em 2017. c) Variabilidade 

diária do SF do sistema CRPV em função do PWV em 2017. d) Variabilidade anual do SF no 



 
 

sistema CRPV em 2017. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 2017. f) Variabilidade anual 

do PWV em 2017………………………………………………….................................……..63   



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1 Estimativa de emissão global de aerossóis atmosféricos e seus precursores……..19 

Tabela 4.1 Valores fixados das propriedades óticas de entrada no modelo SMARTS………..32  

Tabela 4.2 Data, horário local (BRT) e parâmetros atmosféricos dos estudos de caso em São 

Paulo, destacando em vermelho as maiores amplitudes observadas em cada parâmetro…….33 

Tabela 5.1 Parâmetros estatísticos multianual da AOD em 500 nm entre 2001 a 2017 na cidade 

de São Paulo com base em observações da AERONET……………………………...39 

Tabela 5.2 Distribuição dos dados de ωo para os comprimentos de onda 440, 675,870 e 1020 

nm através do sumário de 5 números de 2001 a 2017 para a RMSP………………………...41



 
 

SUMÁRIO 

Capítulo 1 - Introdução.……………………………………………………………………...1  

Capítulo 2 - Objetivo geral.…………………………………………………………………..4 

2.1 Objetivos específicos.………………………………………………………....4 

Capítulo 3 - Fundamentação teórica.………………………………………………………..5   

3.1 Energia solar fotovoltaica e o desenvolvimento sustentável.…………….....5 

3.2 Energia solar.……………………………………………………………….....7                                                                                                      

3.3 Tecnologias fotovoltaicas e sua dependência espectral.…………………...10                                                                                       

3.4 Poluição atmosférica.………………………………………………………..13   

3.4.1 Fontes emissoras e tipos de poluentes……………………………...14 

3.4.2 Parâmetros meteorológicos e qualidade do ar.………………….....16 

3.5 Aerossóis Atmosféricos...…………………………………………………....17 

3.5.1 Fontes e tipos de aerossóis.……………………………………….....17 

3.5.2 Interação da radiação solar com aerossóis.……………………......20 

Capítulo 4 - Metodologia.…………………………………………………………………...23 

4.1. Local de estudo.……………………………………………………………...23 

4.2. Banco de dados.……………………………………………………………...24 

4.2.1. Propriedades ópticas dos aerossóis atmosféricos ………………....24 

4.2.2. Parâmetros da geração fotovoltaica .……………….....…………...26 

4.2.3. Dados espectrais da irradiância solar observados em campo ........29 

4.2.4. Modelo de transferência radiativa – SMARTS .………………......30 

4.3. Métodos de análise.……………………………………………………….....31 

4.3.1. Análise estatística dos parâmetros ópticos dos aerossóis atmosféricos  

.……………………………………………………………………………….....31 

4.3.2. Experimentos radiativos de fechamento ..………………………....32 

4.3.3. Cálculo e análise do fator espectral ………………………………....34 

Capítulo 5 - Resultados e discussão..……………………………………………………….36  

 5.1 Caracterização das propriedades ópticas dos aerossóis da RMSP..………….36 

 5.2 Experimentos radiativos de fechamento.……………………………………....43 

 5.3 Impacto no fator espectral dos módulos fotovoltaicos………………………...50 

Capítulo 6 – Considerações finais…………………………………………………………..64                             

Referências bibliográficas…………………………………………………………………..68               



1 
 

Capítulo 1 

Introdução 
A questão energética é um ponto crítico para muitas nações atingirem as metas de 

desenvolvimento sustentável, mantendo a capacidade de suprir a sua demanda energética com 

qualidade e segurança. Essa problemática é reconhecidamente um desafio da sociedade 

contemporânea, sendo considerado um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 

7), Energia Limpa e Acessível, da Agenda 2030.   

Como forma de reduzir o impacto do setor energético nas mudanças climáticas, busca-

se atender o consumo de energia com fontes renováveis. Essas fontes são capazes de reduzir a 

emissão de poluentes, sem depreciar as reservas de recursos naturais para as próximas gerações, 

pontos importantes para conseguir alcançar o desenvolvimento sustentável. Mesmo assim, 

muitos países ainda dependem da geração termelétrica a partir de combustíveis fósseis para 

conseguir suprir o seu consumo energético.  

Uma das fontes que vem ganhando notoriedade é a energia solar, devido a sua 

versatilidade de aplicação e tecnologia de aproveitamento, contribuindo para diversificação da 

matriz energética de diversos países. Entre as formas de aproveitamento, a energia solar 

fotovoltaica (PV) recebe destaque. Através do efeito fotovoltaico, materiais semicondutores são 

capazes de converter energia eletromagnética em energia elétrica de forma direta.  

Esta tecnologia pode ser utilizada de forma centralizada, com grandes centrais 

geradoras, porém a aplicação que vêm ganhando bastante destaque é a geração distribuída nos 

telhados das construções urbanas ou em áreas remotas (EPE, 2021). A capacidade do 

consumidor final gerar sua própria energia abre novas possibilidades para o mercado 

energético, além de contribuir para ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. 

Atualmente, a tecnologia fotovoltaica é a principal tecnologia de aproveitamento solar 

utilizada, totalizando cerca de 20,4% de toda a energia renovável produzida em 2018 (IRENA, 

2018), aproximadamente 627 GW de capacidade instalada acumulada de energia solar no 

mundo em 2019 (IEA, 2019). No Brasil, a potência outorgada está em torno de 21GW e cerca 

de 4 GW de capacidade instalada atual se encontra em pequenos produtores e geração 

distribuídas, muitas vezes localizados junto aos telhados de casas nos centros urbanos ou áreas 

afastadas, segundo dados de 2021 do Sistema de Informação de Geração (SIGA) da ANEEL. 
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Uma das barreiras para essa tecnologia era o alto custo para implementação, porém os 

preços dos módulos reduziram cerca de dez vezes nos últimos dez anos (IRENA, 2019). Dessa 

forma, o custo da energia solar reduziu, sendo um importante fator para investidores do mercado 

de energia, fazendo com que haja mais oportunidade de negócios e desenvolvimento 

tecnológico no setor, acarretando benefícios para o aumento do uso pela população. Dentro 

dessa perspectiva, um futuro mais sustentável, principalmente na geração de energia depende 

de desenvolvimento científico e tecnológico interdisciplinar, analisando os diferentes aspectos 

do uso da energia solar em nossa sociedade. Estudos integrando a ciência dos materiais, a área 

ambiental, ciência dos materiais, sensoriamento remoto, arquitetura, urbanismo, políticas 

públicas e sociais são imprescindíveis para que tenhamos, em fato, o uso e, consequentemente, 

os benefícios dessas tecnologias emergentes para toda a população. 

Apesar do potencial da tecnologia de geração de energia a partir da fonte solar ajudar 

na descarbonização da matriz energética no mundo todo, a totalidade do seu benefício sofre 

impactos negativos com o aumento dos níveis de poluição atmosférica, especialmente dos 

aerossóis, que reduzem a quantidade de energia solar incidente na superfície (Martins e Pereira, 

2006; Nobre et al., 2016). Pesquisas têm constatado que o recurso da energia solar incidente na 

superfície da Terra e a produtividade de sistemas PV tendem a ser menores em dias com elevada 

concentração de particulados e gases poluentes na atmosfera. Li et al. (2017) constatou a 

diminuição entre 25-35% do recurso solar em regiões poluídas da China. Nobre et al. (2016) 

detectou redução de 15% na irradiância global horizontal em episódios de alta poluição 

atmosférica em Singapura causados por eventos de queimadas, gerando um impacto entre 15% 

a 25% no rendimento dos módulos nestes episódios. No Brasil, esses ainda há muito a ser 

explorado sobre o impacto da poluição atmosférica nos módulos fotovoltaicos, principalmente 

para as grandes metrópoles do país, as quais apresentam níveis de poluição mais elevados, 

podendo ter um maior impacto no aproveitamento das tecnologias fotovoltaicas.  

Além da redução direta da irradiação solar, os aerossóis atmosféricos, dependendo do 

tamanho e composição química, têm impacto variado ao longo do espectro solar, ao mesmo 

tempo diferentes tecnologias utilizam distintas bandas do espectro de forma mais eficiente. 

Portanto, entender como as partículas de aerossóis presentes na atmosfera dos grandes centros 

urbanos afetam o espectro da radiação solar incidente à superfície, e como esse impacto 

influencia a produtividade dos módulos fotovoltaicos, pode trazer avanços significativos para 

área de previsão de produtividade dos módulos e estimativas mais realistas do potencial 

disponível do recurso solar, principalmente nas proximidades de grandes centros consumidores 
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ou em áreas impactadas pelas emissões produzidas em eventos de queima de biomassa em áreas 

agrícolas.  

Na sequência vamos apresentar o objetivo principal e específico deste trabalho. Em 

seguida, após descrito o propósito do estudo, traremos todo o arcabouço científico no qual a 

pesquisa está inserida, através do capítulo de fundamentação teórica. No capítulo seguinte, 

abordamos os métodos, análises e o banco de dados utilizados para a obtenção dos resultados 

da pesquisa. A seção de resultados e discussão está segmentada com os produtos das análises 

estáticas da base de dados das características ópticas dos aerossóis atmosféricos, os estudos de 

fechamento para entendimento da resposta espectral do modelo. Além do cálculo e análise do 

fator espectral para os sistemas fotovoltaicos geridos pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente 

da USP, terminando com as considerações finais do estudo para a comunidade científica.    
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Capítulo 2 

Objetivo Geral 
 

A pesquisa de Mestrado busca caracterizar o regime sazonal dos aerossóis atmosféricos 

numa área urbana da região metropolitana de São Paulo e investigar como os aerossóis 

atmosféricos impactam o desempenho dos módulos fotovoltaicos  como base na análise do 

parâmetro fator espectral. O local escolhido para o estudo é Cidade Universitária (campus da 

USP) situado na região oeste da cidade de São Paulo em razão da disponibilidade de dados 

meteorológicos, radiométricos e de aerossóis atmosféricos, e pela presença de uma planta de 

geração fotovoltaica em operação  A região metropolitana de São Paulo é a maior região urbana 

do país e com grande potencial para expansão da geração fotovoltaica.  

 

2.1 Objetivo específicos 

Devido ao caráter interdisciplinar da temática , a pesquisa possui os seguintes objetivos 

específicos  

A. a caracterização dos aerossóis atmosféricos com base nos últimos quinze anos, 

identificando cenários típicos de poluição na Região Metropolitana de São Paulo;  

B. avaliação do fator espectral dos módulos fotovoltaicos em diversos cenários de poluição 

atmosférica na cidade; 

C. Experimentos de fechamento da irradiância solar espectral incidente na superfície 

comparando dados observados em estações automáticas e produtos de simulações por 

modelos de transferência radiativa. 
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Capítulo 3  

Fundamentação Teórica 

 
3.1 Energia fotovoltaica e o desenvolvimento sustentável  

A crescente demanda por energia está ligada com crescimento populacional e 

econômico (GILLAND, 1988, GOLDEMBERG; LUCON, 2012).  Este cenário, juntamente 

com as mudanças climáticas, demonstra a necessidade de um planejamento energético que 

contemple uma matriz diversificada para atender o aprimoramento da qualidade de vida, a 

redução das vulnerabilidades socioeconômicas, a redução das emissões de gases de efeito estufa 

e segurança energética de cada nação (OMER, 2008).  

A matriz elétrica brasileira tem sido impactada pela variabilidade climática. Um 

exemplo é o impacto dos períodos prolongados de seca que vem acontecendo com maior 

frequência no território nacional no volume de água armazenado nos reservatórios de 

hidrelétricas, principalmente no Nordeste Brasileiro. A redução e a incerteza na disponibilidade 

de água acarretaram o crescimento da participação de geração termoelétrica com uso de 

combustíveis fósseis e, por consequência, o aumento no preço final da eletricidade para o 

consumidor (HUNT; STILPEN; FREITAS, 2018), gerando impactos econômicos e, 

certamente, ambientais no país. 

A participação da energia solar na matriz elétrica brasileira vem apresentando um rápido 

crescimento nos últimos anos, passando de 0,1% em 2018 para 7% no início de 2021 (ANEEL, 

2021). O território brasileiro possui potencial elevado do recurso solar em razão de sua 

localização na região tropical. Além disso, a variabilidade sazonal é baixa em razão das 

características climáticas regionais (Pereira et al., 2017). Essa fonte é considerada uma 

tecnologia de baixa emissão de carbono, fato que aumenta a necessidade da sua implementação 

em vista das mudanças climáticas, já que o setor energético é um dos setores com taxas 

crescentes de emissão de gases de efeito estufa para atmosfera. Ao mesmo tempo, altos índices 

de poluição atmosférica também impactam direta e negativamente a produtividade dos 

módulos. 

Outro benefício associado à ampliação no uso da geração fotovoltaica (PV) é a criação de vagas 

de empregos e desenvolvimento técnico-científico dos países, problemas comuns nos países em 
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desenvolvimento, dos quais o Brasil faz parte. De acordo com a International Renewable 

Energy Agency (IRENA), dos 10,3 milhões de empregos no setor de energia renovável em 

2017, a geração fotovoltaica contabilizou 3,365 milhões, cerca de 32,6% do total de vagas de 

trabalho, conforme ilustra a fig. 3.1. Isso demonstra a capacidade desta tecnologia em gerar 

emprego em toda sua cadeia produtiva, desde a extração e enriquecimento do silício (Si) até a 

montagem dos módulos, podendo ser uma fonte de geração de emprego nos países em 

desenvolvimento aliado ao setor de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.  

Uma das aplicações da tecnologia fotovoltaica que proporcionou a rápida expansão da 

energia solar é a geração distribuída (GD). A GD diminui a necessidade de redes de transmissão 

e infraestrutura de distribuição, pois a geração ocorre próximo aos consumidores – nas 

residências ou em locais dentro da área de ação das distribuidoras (GARLET et al., 2019). Outro 

aspecto, é a capacidade do consumidor gerar a sua própria energia, reduzindo os impactos da 

flutuação das bandeiras tarifárias. Essa perspectiva de geração, ainda tem efeitos nas estruturas 

do mercado energético aproximando o consumidor comum desse tema imprescindível para o 

desenvolvimento de qualquer país. 

 

Figura 3.1: Número de empregos em milhões por tecnologia renovável em 2017. Fonte: Adaptado IRENA, 2017.  

A geração fotovoltaica distribuída vem se destacando atualmente devido sua 

versatilidade de aplicação. Este modelo de geração elétrica possui um grande número de 

aplicações, desde áreas urbanas com sistemas conectados à rede até locais remotos, em sistemas 
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conhecidos como off-grid (ZAZHEDI, 2011). Igualmente, as infraestruturas urbanas como 

edifícios públicos, iluminação pública, escolas e centro culturais podem acomodar os módulos 

fotovoltaicos. Futuramente, com o desenvolvimento de veículos elétricos, as centrais de 

abastecimento também poderão utilizar desta tecnologia para abastecer a demanda de energia 

para a mobilidade urbana e rodoviária (transporte de cargas). 

 Atualmente, a capacidade de geração fotovoltaica é apenas 1,87% da potência 

fiscalizada da matriz elétrica brasileira, representando 3,29 GW (ANEEL, 2021), sem 

considerar a geração distribuída em unidades consumidoras. Contabilizando as unidades de 

geração distribuída, adiciona-se mais 4,67 GW de potência instalada no país (ABSOLAR, 

2021), totalizando cerca de 7,96 GW representando 4,54% da capacidade de geração nacional. 

Nota-se que a geração distribuída já ultrapassou a geração centralizada e a tendência é que isso 

se intensifique nos próximos anos, principalmente após a crise sanitária mundial e retomada 

econômica.  

 

3.2 Energia Solar 

A radiação solar é a energia eletromagnética emitida pelo Sol, e resulta dos processos 

termonucleares que ocorrem no interior da estrela, sendo a principal fonte de energia para os 

planetas do sistema solar. A distribuição espectral da energia solar se assemelha a de um corpo 

negro a 5800 K (IQBAL, 1983). Essa distribuição espectral é usualmente chamada de espectro 

solar (Fig 3.2), e é essencial para diversas aplicações tecnológicas, principalmente na área de 

sensoriamento remoto e no aproveitamento da energia solar. Os estudos, de fato, estendem para 

várias áreas, até mesmo a da saúde, devido aos impactos negativos da radiação ultravioleta para 

saúde humana (LORENTE; REDAÑO; CABO, 1994).   

O espectro da radiação solar é usualmente dividido em três regiões principais. A 

radiação ultravioleta (UV), a região do espectro com comprimentos de ondas mais curtas, de 

120 nm a 400 nm. A radiação visível (VIS), região do espectro associada aos limites da visão 

humana, abrangendo os comprimentos de onda de 400 nm a 760 nm. Por fim, a região do 

infravermelho, entre 760 nm a 4000 nm. Cerca de 48% da energia solar que chega ao topo da 

atmosfera (TOA) se localiza na faixa do visível, quase metade da intensidade energética dos 

raios solares. Além disso, 98% de toda a energia emitida pelo Sol se localiza entre 300 nm e 

4000 nm (LIOU, 1980).  
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Figura 3.2: Espectros da irradiância solar no topo da atmosfera (em amarelo) e ao nível médio do mar (em 

vermelho) acompanhados das bandas de absorção gasosa dos principais gases atmosféricos radiativamente ativos. 

Fonte: Adaptado de (BENDHOWARD, 2013).  

Como mostra a Figura 3.2, a irradiância solar incidente no topo da atmosfera não é a 

mesma que atinge a superfície terrestre. À medida que a radiação solar passa pelas camadas 

atmosféricas, ela sofre atenuação pelos componentes atmosféricos. Um dos processos de 

atenuação mais conhecidos é o da absorção da radiação UV pelo ozônio (O3), presente em 

maiores altitudes (~25 km), mais precisamente na estratosfera (LIOU, 1980). O vapor d'água 

absorve radiação majoritariamente em comprimentos de onda mais longas, incluindo a radiação 

do espectro terrestre, assim como outros gases do efeito estufa. Sabe-se que o vapor d’água é o 

principal gás do efeito estufa, processo natural que permitiu a propagação da vida em nosso 

planeta. No entanto, com aumento na emissão dos GHG’s está intensificando esse processo, 

levando ao processo de mudanças climáticas que vivemos em todo o globo. 

Não é só o processo de absorção que é responsável pela atenuação, o processo de 

espalhamento também contribui para a atenuação, e ocorre devido às interações entre os 

compostos atmosféricos e a radiação solar em diversos comprimentos de onda. Portanto, esses 

processos fazem com que a parte da energia solar seja impedida de alcançar a superfície durante 

a sua passagem pela coluna atmosférica. Com isso, a atmosfera apresenta uma transmissividade 

média mensal em regiões tropicais que varia de 35% a 65% (SOUZA et al., 2016).  

Irradiância solar (W²/m.nm) 
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Além da atenuação pela atmosfera, a radiação solar incidente na superfície também varia 

devido aos aspectos astronômicos, como a rotação da Terra em torno do próprio eixo, fazendo 

com que haja dias e noites,e, associada a variação ao longo do ano, o movimento de translação 

da Terra em sua órbita em torno do Sol. Devido a inclinação do eixo da Terra em 23,5° em 

relação ao plano da órbita terrestre, o tempo de luz solar em um dia para um determinado local 

varia com a latitude, e está associada com as estações do ano.  

A irradiância solar que atinge a superfície do planeta pode ser separada em 2 

componentes, sendo elas: a direta e a difusa. A componente difusa da irradiância solar é aquela 

que resulta dos processos de espalhamento durante sua passagem pela atmosfera, enquanto a 

componente direta é o feixe de radiação solar que não sofre nenhum desvio pelo seu caminho 

até a superfície. A soma das duas componentes resulta na irradiância solar global, principal 

grandeza radiométrica para fins de levantamento do recurso solar (KAZANTIZIDIS et al., 

2017).  

Hoje em dia, existe um interesse crescente na área de estimativa e previsão da 

disponibilidade do recurso solar, principalmente para o mercado de energia solar. Para se 

conseguir estimativas realísticas é necessário ter o entendimento amplo das propriedades 

ópticas da atmosfera, que depende das propriedades radiativas dos seus constituintes. O uso de 

modelos numéricos de transferência radiativa na atmosfera permite simular a disponibilidade 

do recurso solar para qualquer região do globo, desde que sejam conhecidas as características 

óptico-radiativas da coluna atmosférica do local. Nesse tipo de modelo, além das informações 

atmosférica básicas, como perfil da temperatura, umidade relativa, nebulosidade e pressão 

atmosférica, são utilizados dados de concentração de gases e particulados presentes, 

informações necessárias para se ter um levantamento realístico do recurso solar em determinado 

local e em determinado tempo (GUEYMARD; MYERS, 2004). 

As variações de composição química atmosférica e das variáveis climáticas afetam 

diretamente a disponibilidade do recurso solar na superfície e, consequentemente, o 

aproveitamento da energia solar pelas tecnologias existentes. No caso das tecnologias 

fotovoltaicas, tanto a intensidade de irradiância solar incidente quanto a distribuição espectral 

influenciam a produtividade dos módulos fotovoltaicos. Portanto, entender como a composição 

atmosférica de uma região modifica a intensidade e o espectro da irradiância solar em superfície 

é essencial para estabelecer o potencial de aproveitamento e a melhor opção de tecnologia para 

conversão em eletricidade..  
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3.3 Tecnologias fotovoltaicas e sua dependência espectral 

O funcionamento de módulos de aproveitamento da energia solar é baseado no efeito 

fotovoltaico observado em materiais semicondutores. O efeito fotovoltaico é um fenômeno 

físico responsável pela transformação da radiação eletromagnética em eletricidade, descoberto 

primeiramente por Edmond Becquerel em 1839. Resumidamente, a energia do fóton é capaz de 

interagir com a estrutura cristalina de alguns materiais semicondutores, fazendo com que o 

elétron "salte" da camada de valência (portadores de carga negativa) para a camada de condução 

do material, deixando “buracos” (portadores de carga positiva) na estrutura cristalina. 

Para conseguir o efeito desejado de forma contínua, o material passa por um processo 

de dopagem, formando uma região eletricamente positiva (p-type) e outra eletricamente 

negativa (n-type). Quando em contato formam a junção p-n, característica básica de 

funcionamento das células fotovoltaicas. A junção p-n gera um campo elétrico que equilibra a 

difusão dos portadores de carga entre as regiões p e n. A radiação solar (energia) que incide no 

material semicondutor cria uma diferença de potencial que perturba o equilíbrio e permite o 

fluxo de portadores de carga elétrica (corrente elétrica) quando uma carga elétrica é conectada 

externamente às duas regiões. 

  O silício, por possuir uma estrutura atômica com quatro elétrons na última camada, é 

um dos elementos que permite essa movimentação de elétrons e buracos por toda estrutura 

cristalográfica do material. Outro ponto crucial é a necessidade de uma fonte energética externa, 

energia do fóton, que ceda energia em níveis específicos para que ocorra os deslocamentos de 

cargas elétricas pelo semicondutor. Portanto, os materiais utilizados interagem de forma 

diferente com os diversos comprimentos de ondas do espectro solar, visto que a energia do 

fóton (E) é diretamente proporcional a frequência da onda (f): 

𝐸 = ℎ . 𝑓        eq(1) 

Atualmente, os módulos fotovoltaicos são produzidos com uma variedade de materiais 

semicondutores. A diversidade dos materiais, bem como suas estruturas cristalinas afetam 

diretamente a eficiência e performance do módulo. Atualmente as tecnologias mais 

comercializadas são os módulos de silício cristalino com cerca de 90% do mercado (GUL; 

KOTAK; MUNNER, 2016). Porém, as tecnologias de filmes finos (thin film) vêm ganhando 
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espaço importante no mercado internacional, como as tecnologias CIGS (Cobre-Indio-Galio-

Selênio) e CdTe (Cádmio-Telúrio) enquanto as de silício amorfo (a-Si) perdem mercado. 

  Os principais fatores que afetam o aproveitamento dos módulos fotovoltaicos são a 

magnitude da irradiância solar global, efeitos de sombreamento, temperatura do módulo e o 

espectro solar incidente. O espectro, bem como a magnitude da irradiância solar é sensível à 

composição atmosférica, como citado anteriormente, portanto as tecnologias de aproveitamento 

solar que precisam de uma quantidade de energia determinada para produzir corrente elétrica 

podem ter sua produtividade alterada ao longo do tempo.  

  Isto mostra como as tecnologias atuais podem ser impactadas com as mudanças 

ambientais oriundas de atividades antrópicas, mais especificamente o aumento de material 

particulado. Para avaliar o impacto, deve-se entender como os módulos fotovoltaicos 

respondem aos diversos comprimentos de onda que chegam na superfície. A resposta espectral 

(SR – “spectral response”) do módulo fotovoltaicos depende da tecnologia, ou melhor, da 

resposta espectral do material semicondutor.  A curva de resposta dos módulos de a-Si está 

situada na faixa espectral entre 300 – 700 nm. Por outro lado, as placas de silício cristalino (c-

Si) têm uma resposta espectral numa faixa mais ampla, entre 350 – 1200 nm (POLO et al., 

2017) (vide a Fig. 3.3).  

  A eficiência dos módulos de silício cristalino é maior do que as de silício amorfo, um 

dos motivos é devido ao band gap dos módulos, quanto maior o seu valor maior é a energia 

necessária para conseguir deslocar o elétron da banda de valência para a banda de condução. O 

band gap do a-Si é 1,7eV (por isso as placas a-Si não produzem nenhuma corrente após o 

comprimento de 800 nm), enquanto nas tecnologias de silício cristalino é aproximadamente 

1,11eV (BERWAL et al., 2016).  
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Figura 3.3: Respostas espectrais normalizadas de sete materiais semicondutores utilizados em módulos 

fotovoltaicos comercializados. Fonte: Polo et al., (2017).  

Como visto na Figura 3.3, os módulos de silício monocristalino e policristalino 

conseguem utilizar uma banda espectral maior e toda energia fotônica excedente se transforma 

em calor, outro fator que altera a eficiência dos módulos. Esta faixa espectral a qual uma 

tecnologia consegue gerar corrente elétrica é chamada de fração utilizável (UF – “Useful 

Fraction”).  

 Uma forma de avaliar os ganhos e perdas de desempenho dos módulos fotovoltaicos 

oriunda do espectro solar incidente nos módulos é através do fator espectral ou Spectral Factor 

(SF), definido pela norma 60904-7 da IEC (International Electrotechnical Commission) pela 

equação:  

𝑆𝐹 =  
∫

𝜆2
𝜆1

𝐸(𝜆)𝑆𝑅(𝜆)𝑑𝜆 ∫
𝜆4

𝜆3
𝐸∗(𝜆)𝑆𝑅𝑟𝑒𝑓(𝜆)𝑑𝜆

∫
𝜆2

𝜆1
𝐸∗(𝜆)𝑆𝑅(𝜆) ∫

𝜆4
𝜆3

𝐸(𝜆)𝑆𝑅𝑟𝑒𝑓(𝜆)𝑑𝜆
     eq (2) 

onde, E(λ) representa a irradiância solar espectral modelada ou coletada, E*(λ) irradiância solar 

espectral padrão, descrita pela norma IEC 60904-3, SR é a resposta espectral relativa do módulo 

e SRref é a resposta espectral do dispositivo de referência da coleta. Além disso, os limites de 

integração λ1 e λ2 são, respectivamente, o menor e maior comprimento de onda que a 

tecnologiao fotovoltaica responde. Enquanto os limites λ3 e λ4, são os comprimentos de ondas 

máximos e mínimos dos dispositivos.  
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 Em condições mais específicas, considerando G como a irradiância global integrada 

entre 300 nm até 4000 nm, podemos simplificar a equação anterior, ficando assim:  

𝑆𝐹 =  
𝐼𝑠𝑐 .  𝐺∗

𝐼𝑠𝑐
∗  .  𝐺

       eq (3) 

 Nessa equação, o I*
sc é a corrente de curto circuito do módulo fotovoltaico em condições 

padrões, Isc é a corrente de curto circuito em regime de operação no campo e G* é irradiância 

solar global padrão (STC).  

 Naturalmente, o valor do SF fica em torno de 1, quando o módulo não estiver sofrendo 

uma alteração de sua produtividade devido às variações espectrais da irradiância solar na 

superfície. quando o valor fica abaixo de 1 significa que o módulo está tendo perda de 

desempenho devido a distribuição espectral da radiação solar. Enquanto, valores acima de 1 

representa ganho de desempenho para o módulo, lembrando que considerando apenas o aspecto 

espectral do módulo.  

 Diversos estudos utilizam o fator espectral para entender o impacto da atmosfera nas 

diferentes tecnologias e em diferentes cenários de geração fotovoltaica. Starks e Theristis, 

(2015) avaliaram o impacto de diferentes parâmetros atmosféricos, como vapor d’água (PW), 

massa óptica (AM) e a profundidade óptica dos aerossóis (AOD) na performance espectral de 

diferentes tecnologias fotovoltaicas. Segundo os autores, os módulos perovskita e CdTe 

sofreram o maior impacto com o aumento de AOD e AM, com redução de até 26% do 

desempenho para valores de AOD500nm de ordem de 1.0 (um).  Alonso-Arabella et al. (2014) 

estudaram o fator espectral de diferentes tecnologias em operação na Europa ao longo de dias, 

meses e anos. Observaram uma variação notável no rendimento energético dos módulos 

avaliados, chegando a redução de até 20% em valores horários.  

 

3.4 Poluição Atmosférica  

Um fator com impacto importante na disponibilidade e variabilidade da energia solar é 

a poluição atmosférica, com maior contribuição dos aerossóis no efeito de atenuação da 

radiação solar. Conceituando, adotamos a definição disposta Resolução n°3 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 1990 para poluentes atmosféricos, “qualquer 

forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar 
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impróprio, nocivo, ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos 

materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade”. 

Nesta seção, discutimos o histórico de poluição atmosférica junto ao processo de 

urbanização, as principais fontes emissoras e os tipos de poluentes e a sua relação com o clima 

e a qualidade do ar no contexto da Região Metropolitana de São Paulo.  

 

3.4.1 Fontes emissoras e tipos de poluentes 

Com base no critério de mobilidade, as fontes emissoras de poluentes nas áreas 

urbanas podem ser classificadas em fixas (ou estacionárias) e móveis. As fontes fixas se 

restringem a uma localização específica, sendo alguns exemplos as indústrias, mineração e 

geração de energia. Enquanto as fontes móveis são as que se locomovem pelo perímetro 

urbano, com maior participação das emissões por veículos impulsionados por motores a 

combustão (LELIEVELD et al., 2015).  

Basicamente, esses dois tipos de fontes são os principais contribuintes para a 

deterioração da qualidade do ar nos centros urbanos. Além das fontes locais, o transporte 

atmosférico de emissões de outras regiões também afeta a qualidade do ar nas cidades. Na 

região sudeste, por exemplo, ocorre a participação dos compostos liberados pelas queimadas 

em áreas afastadas, contribuindo fortemente para a variação sazonal da poluição na coluna 

atmosférica das áreas urbanas, incluindo o município de São Paulo (ROSÁRIO et al., 2013; 

MARTINS et al., 2018).  

Existem duas categorias de poluentes em função da forma como entram na atmosfera, 

os primários e os secundários, dentre as quais diferentes compostos químicos fazem parte. Os 

poluentes primários são aqueles emitidos diretamente na atmosfera, enquanto os secundários 

são aqueles produzidos na atmosfera a partir de processos físicos e químicos. Vale a pena a 

discussão e a conexão com suas respectivas fontes emissoras.  

Fazem parte das duas categorias, um grupo de poluentes comumente utilizado pela 

maioria dos países para determinar o nível de qualidade do ar em suas regiões, identificados 

como poluentes universais, devido aos seus reconhecidos efeitos prejudiciais à saúde humana 

e ao meio ambiente. Esse grupo é composto por dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio 
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(NO2), ozônio em superfície (O3), monóxido de carbono (CO) e material particulado inalável 

(MP10) e fino (MP2,5) (WHO, 2019).  

  Nesse grupo, a maior parte dos poluentes são emitidos pelas principais fontes de 

emissão, apenas o O3 é um poluente integralmente secundário, pois é produzido pelos 

precursores e reações fotoquímicas na atmosfera. Os principais precursores do ozônio são os 

óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis (VOC’s), 

liberados principalmente pela combustão dos combustíveis fósseis nos veículos automotores e 

nos processos industriais.  No caso dos compostos orgânicos voláteis (VOC’s) outra fonte 

importante é a vegetação. Este fato aumenta a complexidade na hora de desenvolver ações 

mitigadoras para o ozônio em superfície. Vale ressaltar que o material particulado pode também 

contar com uma contribuição importante proveniente da formação secundária. Na RMSP, a 

CETESB estima que cerca de 50 % do material particulado fino é produzido na própria 

atmosfera a partir de processos de conversão gás-partícula (CETESB, 2019).  

Os demais poluentes contabilizados para o índice de qualidade do ar (AQI) são 

poluentes primários, emitidos majoritariamente pela queima de combustíveis fósseis, como 

petróleo e carvão. De acordo com o Relatório de Qualidade do Ar da CETESB de 2017, as 

fontes móveis e fixas emitiram 133 mil t/ano de CO, 78 mil t/ano de óxidos de nitrogênio, 7 mil 

t/ano óxidos de enxofre e 5 mil t/ano de material particulado na RMSP. Desses totais, a emissão 

veicular representou 97% da emissão de CO, 67% de NOx, 17% de SOx, e 40% de MP. No caso 

dos óxidos de enxofre a maior parte da emissão ocorreu nas indústrias, principalmente 

petroquímicas nas cidades periféricas da região metropolitana.  

A qualidade do ar em centros urbanos não é impactada unicamente pelo aumento da 

emissão de poluentes. Em adição as emissões, os eventos meteorológicos e a topografia das 

cidades exercem papel fundamental na qualidade do ar, ambos afetando a dispersão ou acúmulo 

desses compostos na atmosfera urbana. Além da topografia existente na cidade e no seu entorno, 

a mudança superficial na topografia urbana pela construção civil, é capaz de modificar a 

circulação do ar de diversas formas com implicações para a dispersão dos poluentes. Esta é uma 

das principais complicações para o desenvolvimento e aplicação de modelos atmosféricos em 

escalas locais, pois a representação da heterogeneidade superficial e a sua interação com a 

atmosfera, além da sua complexidade, envolve um número significativo de variáveis.  

3.4.2 Parâmetros meteorológicos e qualidade do ar 
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Conforme mencionado anteriormente, a meteorologia afeta a qualidade do ar e, portanto, 

o entendimento do seu comportamento é essencial para a caracterização da variabilidade 

temporal  da qualidade do ar (JAYAMURUGAN et al., 2013). O vento, a depender da sua 

velocidade e direção (GUTTIKUNDA; GURJAR, 2011), auxilia na dispersão ou acúmulo de 

poluentes na atmosfera. A variação da intensidade dos ventos ocorre devido a outros parâmetros 

meteorológicos, como irradiação solar, temperatura do ar e pressão atmosférica. Além disso, a 

própria infraestrutura das cidades, como prédios e ruas criam canyons urbanos, capazes de 

modificar o regime de vento e, consequentemente, modular dos gases e partículas atmosféricas 

(AFIQ; AZWADI; SAQR, 2012) 

O vento tem papel mais determinante na dispersão dos poluentes primários, no caso dos 

poluentes secundários, por dependerem de um processo de formação mais complexo outras 

variáveis meteorológicas (ex. a radiação solar) também têm papel determinante. Atmosfera 

estável e com ventos fracos propicia o acúmulo de poluentes, enquanto que condições de 

atmosfera turbulenta, com ventos intensos são capazes de dispersar as plumas de poluição mais 

facilmente (KIM et al., 2015).    

Além dos ventos, a temperatura e radiação solar também afetam a concentração de 

poluentes em um determinado local, com impactos distintos nos diferentes tipos de poluentes. 

A radiação solar e temperatura são variáveis diretamente ligadas a formação de ozônio, devido 

às reações químicas e fotoquímicas envolvendo os seus precursores, NOx e VOC (KALISA et 

al., 2018). Apesar de um impacto mais intenso nos poluentes secundários, a variação da 

temperatura está relacionada com aspectos atmosféricos que influenciam os outros parâmetros 

citados. 

 Em áreas urbanas, eventos de inversão térmica, ondas de calor e o efeito de ilha de 

calor, são capazes de alterar a dinâmica dos ventos e a movimentação vertical das massas de ar. 

A inversão térmica é a modificação no gradiente vertical de temperatura, de negativo para 

positivo. Basicamente, o esperado resfriamento monotônico da atmosfera com a altitude não 

ocorre em condição de inversão térmica, ao invés disso o ar em certos níveis mais altos 

apresenta temperaturas mais elevadas do que o ar mais próximo à superfície. Este cenário 

impossibilita o movimento vertical das massas de ar, permitindo o acúmulo em baixos níveis 

da atmosfera de poluentes emitidos na superfície. 
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Outro parâmetro que tem papel importante neste controle é a quantidade de vapor d'água 

presente na atmosfera. Em cenários de elevada umidade relativa (UR), a sua interação com as 

partículas de aerossóis, sendo estas hidrofílicas, pode levar à alteração das suas propriedades 

ópticas. Além disso, o vapor d 'água desempenha papel importante na formação de outros 

compostos na atmosfera. Entretanto, é através da formação de nuvens e da precipitação que a 

umidade atmosférica tem o seu papel mais relevante no que diz respeito à poluição atmosférica, 

pois por estes meios os poluentes são retirados da atmosfera, processo conhecido como remoção 

úmida. 

Portanto, os parâmetros meteorológicos como um todo afetam a concentração e remoção 

dos poluentes atmosféricos. Nesse sentido, de acordo com o IPCC (2014), o panorama de 

mudanças climáticas tende a alterar esses parâmetros, podendo criar cenários que agravam a 

situação da qualidade do ar em centros urbanos.  

 

3.5 Aerossóis Atmosféricos 

 

Aerossóis atmosféricos consistem de um sistema de partículas sólidas ou líquidas 

suspensas em um gás por um período de tempo (HORVATH, H., 2000). Essas partículas 

apresentam tamanhos, formatos e composição química variadas, de acordo com o processo de 

formação e a fonte emissora. Este tema de alta complexidade é fonte de pesquisas pelo mundo 

devido ao seu impacto na saúde pública e consequências no contexto das mudanças climáticas, 

e sendo também uma das principais fontes de incerteza para modelos de previsão que buscam 

identificar o recurso solar em determinadas localidades (RUIZ-ARIAS et al., 2016). Nesta 

seção serão detalhados os aspectos dos aerossóis relacionados aos tipos e as fontes dessas 

partículas, bem como suas interações com a radiação solar.  

3.5.1 Fontes e Tipos de aerossol  

Apesar de sua conexão com poluição atmosférica, as partículas de aerossóis podem ser 

oriundas tanto de processos naturais quanto de atividades antrópicas. Entre as partículas de 

origem natural estão, por exemplo, a poeira de desertos, pólen das plantas, emissões vulcânicas 

e sal marinho. Por outro lado, os aerossóis de origem antrópica são geralmente provenientes da 

queima de combustíveis fósseis e de biomassa, apesar de alguns eventos de queima de biomassa 

serem produzidos de forma natural, maior quantidade de eventos são de origem humana. 



18 
 

Globalmente, os de origem natural são predominantes, porém em regiões urbanas as emissões 

antropogênicas podem ter uma maior contribuição (HORVATH, H., 2000).  

As partículas de aerossóis podem ser emitidas diretamente para atmosfera já na sua 

forma final, sendo chamados por aerossóis primários. Por outro lado, aerossóis secundários 

podem ser gerados por gases precursores durante seu tempo de residência na atmosfera. Essa 

característica é encontrada tanto nos aerossóis naturais quanto antropogênicos, e a sua 

quantificação e modelagem é uma tarefa complexa (JIMENEZ, 2009).  

Uma forma comum de classificar os aerossóis é considerando o seu tamanho. No geral, 

eles são separados em dois grupos principais, os da moda fina e os da grossa. As partículas de 

moda fina são aquelas com o diâmetro menor que 2,5 μm, enquanto os de moda grossa 

apresentam tamanho acima e 2,5 μm. Porém, quando se trata da qualidade do ar, as partículas 

de aerossóis são comumente separadas entre dois grupos de material particulado com diâmetros 

diferentes, mais comumente nomeados de MP2,5 e MP10 (ROSÁRIO, 2006).  

Analisando a relação entre as fontes e o tamanho dos aerossóis, estudos têm mostrado 

que as partículas emitidas de atividades antropogênicas, queima de biomassa e combustíveis 

fósseis, são predominantemente de moda fina, enquanto partículas de sal marinho, biogênicas 

e desérticas, isto é, as emitidas de forma natural são, de maneira geral, da moda grossa, 

acarretando em interações distintas com a radiação solar (IPCC, 2013).  
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Tabela 3.1. Estimativa de emissão global dos aerossóis e seus precursores. Fonte:  Adaptado Haywood, 2016 

Tipos Emissão Global 

(Tg/ano) 

Primário/ 

Secundário 

Moda  Fonte Antrópica Fonte Natural 

Sulfatos 98-127 S F/G Queima de combustível fóssil e 

biomassa, indústrias de fundição 

Dimetil sulfeto de 

plâncton, SO2 vulcânico 

Poeira Mineral 1000 -4000 P G Construções e agricultura Áreas Desérticas e Áridas 

Sal Marinho 1400 -6800 P G N/A Ondas e sea spray 

Black Carbon 3,6 - 6 P F Queima de combustível fóssil N/A 

Queima de biomassa 29 - 85 P/S F Desmatamento, biocombustíveis, 

agricultura 

Raios 

Carbono biogênico 440 - 720 S F/G N/A Monoterpenos, isoprenos 

Carbono orgânico ~13 P/S F Queima de combustível fóssil N/A 
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Nitratos ~80 S F/G Queima de combustível fóssil e 

agricultura 

Solo, oceanos e raios 
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3.5.2  Interação da radiação solar com aerossóis  

A interação entre moléculas e partículas com a radiação eletromagnética é 

espectralmente seletiva. Um exemplo disso é a atenuação do espectro ultravioleta da radiação 

solar pela camada de ozônio, que resulta na redução da incidência dessa banda espectral na 

superfície terrestre a níveis seguros para a vida.  

 Os aerossóis participam do processo de atenuação da radiação solar através dos 

processos de absorção e espalhamento. A absorção da radiação solar remove parte da energia 

radiativa do meio, enquanto o processo de espalhamento modifica a direção do feixe de luz 

incidente. A somatória das eficiências de absorção (Qa) e espalhamento (Qs) de uma partícula 

é igual a eficiência de extinção (Qλ), para o caso da radiação solar monocromática.  

Qλ= Qa+ Qs       eq (4) 

 As propriedades ópticas dos aerossóis são a forma e a eficiência com que as diferentes 

partículas no meio ambiente interagem com a radiação solar. Essa interação se expressa nas 

características do espalhamento provocado e na capacidade da partícula em  absorver o feixe 

de luz solar. O espalhamento pode ser preferencialmente no mesmo sentido do feixe incidente 

(espalhamento frontal), no sentido oposto (retro-espalhamento) ou isotrópico. Alguns 

parâmetros são essenciais e regem essas propriedades, tais como o comprimento de onda (λ) da 

radiação incidente, o tamanho da partícula e o índice de refração (n), constituído pela parte real 

(nR) e pela imaginária (in)  

n = nR + in      eq (5) 

 O parâmetro óptico comumente utilizado para sumarizar a descrição da direção 

preferencial do espalhamento provocado pelos aerossóis na radiação solar incidente é o 

parâmetro de assimetria (g), que é o momento de primeira ordem da função da função de fase 

(P(Θ)) é obtido conforme a equação (6). Os valores de g variam de -1 a 1, sendo os valores 

negativos referentes à dominância do retro-espalhamento enquanto que valores positivos 

referem-se ao domínio do espalhamento frontal. Quando o valor é próximo a zero, o 

espalhamento é considerado isotrópico, distribuído igualmente para todas as direções.  

g = 1/2 ∫P(cosΘ) cosΘ d(cosΘ)    eq (6) 
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O albedo simples (ω0) é uma propriedade radiativa intrínseca dos aerossóis que 

representa a razão entre a eficiência de espalhamento (Qs) e a de extinção (Qλ) da radiação solar. 

O albedo simples varia entre os diversos tipos de aerossóis conhecidos e possui dependência 

espectral. Albedo simples varia entre 0 e 1, valores próximos a 1 indicam presença de partículas 

altamente espalhadoras, e valores próximos de zero indicam a presença de partículas altamente 

absorvedoras.  

ωo = Qs/Qλ       eq (7) 

A medida da atenuação da radiação solar pela atmosfera pelos aerossóis mais 

amplamente difundida é definida como a profundidade óptica ou espessura óptica da atmosfera 

(τλ), e no contexto da fotometria solar é derivada da Lei de Beer-Bourguer-Lambert. A 

profundidade óptica representa a integralização do coeficiente de extinção da seção transversal 

(σλ) do meio multiplicado pela densidade numérica de átomos ou moléculas opticamente ativos 

por volume (N(x)) de todo caminho percorrido pela luz (dx) (ECHER et al., 2001).   

τλ = ∫σλ N(x) dx     eq (8) 

  A partir da profundidade óptica e da massa óptica (μ) da atmosfera é possível calcular 

a radiação solar monocromático incidente na superfície (Eλ), visto que a radiação solar 

extraterrestre (Eoλ) pode ser assumida como constante, necessitando de uma correção (R-2) 

associada à variação da distância Terra-Sol ao longo do ano.  

Eλ = E0λ e(-τ
λ
 μ)        eq (9) 

 Contudo, a profundidade óptica da atmosfera inclui o efeito dos diversos componentes 

radiativamente ativos presentes na atmosfera. Mais especificamente, ela pode ser decomposta 

em três componentes distintos, a profundidade óptica referente ao espalhamento molecular de 

Rayleigh (τray), a profundidade óptica da absorção gasosa (τg) e a espessura óptica dos aerossóis 

(τa).  

τλ = ∑ τray+τg+τa      eq (10) 

 A profundidade óptica dos aerossóis tem a sua dependência espectral descrita pela lei 

de Ångström (eq. 11) que relaciona o coeficiente de turbidez (β), o comprimento de onda (λ) e 

o coeficiente de Ångström (α). Sendo a dependência espectral da profundidade óptica sensível 

à distribuição de tamanho das partículas presente na atmosfera, o coeficiente de Ångström pode 

ser, e tem sido utilizado para inferir características da distribuição do tamanho das partículas de 
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modo que quanto menor o coeficiente maior a predominância de partículas da moda grossa, 

com diâmetros maiores. Enquanto valores maiores de α tendem a representar partículas da moda 

fina. Aerossóis urbanos tendem a ter valores de α entre 1.2 e 2.5 (DUBOVIK et al., 2000)    

τa = βλ-α      eq (11) 

 As propriedades mostradas nesta seção são essenciais para os estudos e entendimento 

da transferência radiativa na atmosfera, principalmente na questão espectral. Esse campo de 

estudo se torna cada vez mais necessário com o aumento da aplicação de novas tecnologias de 

aproveitamento da energia solar (NEHER et al., 2017).  

 Estudos sobre o impacto dos aerossóis no balanço radiativo do planeta (IPCC, 2013) 

mostram que apesar da emissão de gases do efeito estufa intensificar o aquecimento da 

atmosfera, os aerossóis emitidos podem contribuir para o resfriamento da atmosfera, visto que 

a forçante radiativa do aerossol varia de -0,85 até +0,15 Wm-2 com a incerteza de 1 Wm-2. 

 Além disso, as partículas de aerossol também podem influenciar na atenuação da 

radiação solar a partir de efeitos indiretos, alterações na concentração de aerossóis que atuam 

como núcleos de condensação ou variação das suas propriedades físico-químicas podem alterar 

as características das nuvens como, por exemplo, a distribuição de tamanho das gotículas, e 

consequentemente o seu albedo e tempo de permanência na atmosfera (SEKIGUCHI, 2003), 

aspecto importantes para a interação entre a radiação solar e as nuvens.  
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Capítulo 4  

Metodologia 
4.1. Local de estudo   

São Paulo é a cidade mais populosa do país com aproximadamente 12 milhões de 

habitantes, de acordo o último censo (2010) feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). A cidade está localizada na região sudeste do Brasil, nas coordenadas 

23,55°S, 46,63°W e apresenta um regime de precipitação com dois períodos sazonais 

característicos: uma estação chuvosa (ou úmida) que acontece durante os meses de primavera 

e verão (entre outubro e março); e uma estação seca entre os meses de abril a setembro.  

São Paulo, detém o 26º IDH (0,805) do país, e é uma das cidades mais industrializadas 

do país. Além da atividade industrial, o setor de serviços com diversos escritórios de empresas 

multinacionais também tem papel relevante na economia, equiparando com o de grandes 

metrópoles internacionais (CARLOS, A., 2009). 

 

Figura 4.1: Área da região metropolitana de São Paulo delimitada pela linha vermelha e localização da estação 

AERONET e do sistema fotovoltaico do IEE georreferenciados. Fonte: Autor   

Atualmente, a emissão veicular é a principal fonte emissora a contribuir para as 

concentrações de poluentes atmosféricos devido ao número de veículos circulantes na cidade. 
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No estado de São Paulo estimou-se uma frota com cerca de 15,3 milhões veículos, sendo 7,3 

milhões na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em 2016, aproximadamente 48% de 

toda frota do estado. A média de idade dessa frota é de 9,3 anos, com cerca de 34% da frota 

atingindo os 20 anos. Veículos mais antigos, geralmente, apresentam um nível de emissão mais 

elevado do que os veículos mais novos (CETESB, 2017).    

Além disso, a cidade é a principal consumidora de energia do estado de São Paulo e 

detém o segundo maior consumo de energia per capita do país, aproximadamente 3.107 

kWh/hab. Somente o município consumiu aproximadamente 27,5 MWh em 2018, o setor 

residencial, comercial, industrial, contabilizam respectivamente por 38,9%; 38,5%; 10,5% de 

acordo com os dados da Secretaria de Minas e Energia do Estado de São Paulo (2018). 

(Disponível em: 

http://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/Eletricidade/index.html, 

Acessado em 10/06/2018). 

O potencial de recurso solar da região não é o maior do país, porém a média anual de 

irradiação solar global é da ordem de 4,5 kWh/m², enquanto a maior potencial se encontra no 

nordeste com a média anual na ordem de 5,4 kWh/m². Segundo estimativas apresentadas no 

Atlas Brasileiro de Energia Solar, as maiores médias mensais de irradiação solar global na 

superfície ocorrem na estação chuvosa, atingindo 5,8 kWh/m² em Dezembro. As menores 

médias mensais ocorrem na estação seca com valor mínimo de 3,2 kWh/m² em Junho. 

(PEREIRA et al., 2017). 

 

4.2. Base de Dados 

4.2.1. Propriedades óticas de aerossóis 

A AERosols RObotic NETwork (AERONET) é uma rede mundial de monitoramento dos 

aerossóis coordenada pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) em 

parceria com várias outras instituições (HOLBEN et al, 1998). Este programa tem o propósito 

de monitorar as propriedades ópticas, microfísicas e radiativas dos aerossóis por todo o planeta 

a partir do sensoriamento remoto em superfície. Os dados são coletados em sete comprimentos 

de onda da radiação solar (340, 380, 440, 500, 670, 875, 1020 nm) com uso do fotômetro 

CIMEL CE-318 em operação no Instituto de Física da USP, Cidade Universitária, a cerca de 

100 m de distância do sistema fotovoltaico descrito mais adiante. 

http://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/Eletricidade/index.html
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 A profundidade óptica do aerossol (AOD, do termo inglês Aerosol Optical Depth) é a 

principal variável monitorada e indica a carga de aerossol presente na coluna atmosférica que 

afeta a transmitância atmosférica da radiação solar em diversos comprimentos de onda. Além 

da AOD, outras propriedades ópticas são necessárias para caracterizar a atenuação da radiação 

solar pelos aerossóis atmosféricos: o albedo simples (ωₒ), expoente de Ångström (α) e o 

parâmetro de assimetria (ɡ). Todos esses parâmetros apresentam dependência com o 

comprimento de onda da radiação (HOLBEN et al., 1999).  

 Figura 4.2: Sistema padrão de sensoriamento remoto da AERONET. Fonte: AERONET  

Conforme mencionado anteriormente, ωₒ representa a capacidade do aerossol em 

absorver ou espalhar a radiação em um determinado comprimento de onda, sendo o valor de ωₒ 

igual a 1 o caso de um aerossol puramente espalhador, redução no valor de ωₒ indica aumento 

da capacidade do aerossol em absorver a radiação. Os parâmetros α e o ɡ estão relacionados à 

distribuição de tamanho e formato das partículas de aerossóis. Basicamente, são estes os dados 

necessários para caracterização do efeito radiativo direto dos aerossóis (DUBOVIK et al., 2000, 

YU et al., 2017, ZHANG et al., 2018). No caso do monitoramento feito pela AERONET, os 

valores do ωₒ só estão disponíveis para valores de AOD em 440 nm acima de 0,4, devido ao 

aumento da incerteza no processo de inversão com valores mais baixos de carga de aerossóis. 
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Os registros da AERONET versão 3 da base 2.0, no período de 2001 até dezembro de 

2017, foram selecionados para este trabalho em razão do controle de qualidade empregado para 

rastreamento de influência de nebulosidade (cloud-screening) (Smirnov et al., 2000). A 

acurácia da profundidade óptica obtido pelo sistema varia entre 0,01 e 0,02, a depender do 

comprimento de onda, conforme descrito por Holben et al., (1999). A série temporal não possui 

dados para o ano de 2013.     

Apesar da disponibilidade dos dados em diversos comprimentos de onda, a 

caracterização da carga atmosférica de aerossóis no presente estudo está focada na AOD para 

o comprimento de onda de 500 nm (AOD 500 nm), enquanto que ωₒ e ɡ serão utilizadas os 

valores obtidos a partir dos comprimentos de ondas disponíveis (440, 670, 870, 1020 nm). Já 

para o parâmetro α, utilizou-se os valores de AOD obtidos com os comprimentos de ondas 380-

500 nm e 500-870 nm. As propriedades ópticas considerando esses valores de comprimento de 

onda foram escolhidas por serem as de entrada do modelo de transferência radiativa adotado no 

estudo.  

4.2.2. Parâmetros da geração fotovoltaica  

A análise do fator espectral foi feita para os dados disponíveis de 2 sistemas 

fotovoltaicos da USP, ao longo dos anos de 2016 e 2017. A Figura 4.3 apresenta imagens aéreas 

dos sistemas utilizados neste estudo. Para o estudo foram utilizados dados de dois inversores 

dos sistemas BAPV, e de duas stringbox CRPV e CTPV. Dessa forma, minimizamos a 

possibilidade de contabilizar variações e padrões referentes a intercorrências técnicas dos 

equipamentos elétricos do sistema na análise do fator espectral. 

 

Figura 4.3: Localização dos sistemas fotovoltaicos na cidade de São Paulo. Fonte: Autor. 
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 Enquanto o sistema CRPV os módulos são da fabricante Solar World, modelo 

Sunmodule SW 260 mono. Os valores de corrente de curto circuito e característica termal 

diferem dos demais, sendo eles 8,73A e 0,0004%/Cº, respectivamente. Além desses dados, 

utilizamos os valores de corrente elétrica, potência dos inversores (Pcc) e irradiância solar no 

plano inclinado do módulo fotovoltaico cedidos pelo LSF-IEE/USP e os valores de irradiância 

calculados pelo modelo SMARTS.      

O sistema CRPV (23º33’26” S, 46º44’06” O) fica localizado sobre o telhado do prédio 

administrativo do IEE, com uma potência nominal de 78 kWp. O arranjo de instalação do CRPV 

com 5 inversores e caixas de junção, cada uma delas com 3 strings ligados em paralelo cada 

string com 20 módulos, orientados a 18º à oeste do norte e 23º de inclinação. A Figura 4.4 

ilustra o sistema supracitado. 

Figura 4.4: Sistema CRPV. Fonte: Pin, M., 2017. 

 

O gerador fotovoltaico nomeado de BAPV fica mais afastado dos demais, sobre o 

telhado da Biblioteca Brasiliana Guita e Jose Mindlin (23º33’44” S, 46º43’20” O). A potência 

nominal desse sistema é de 150 kWp com 10 inversores com potência nominal de 15 kW, cada 

inversor recebe conexão de 3 strings com 20 módulos em cada uma. A orientação do sistema é 

de 27º à leste do norte e com uma inclinação de 23º. A Figura 4.5 ilustra detalhes do sistema 

BAPV. 
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Figura 4.5: Sistema BAPV. Fonte: Pin, M., 2017.  

 

 O gerador fotovoltaico CTPV está localizado no gramado ao lado do sistema CRPV 

(23º33’27.5’’S, 46º44’03’’O), e tem 156 kWp de potência nominal. O sistema é composto 

por 60 módulos YL260C-30b, 30 strings com 20 módulos em cada, contando apenas com 

um inversor central. Os módulos foram instalados com um inclinação de 23º e estão na 

mesma orientação do sistema CRPV, 18º a oeste do norte geográfico (fig 4.6). 

 
Figura 4.6: Sistema CTPV. Fonte: Pin, M., 2017. 

 

 

4.2.3. Dados espectrais da irradiância solar observados em campo 
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O espectrômetro AvaSpec-UV/VIS/NIR (Figura 4.6), desenvolvido pela fabricante 

holandesa Avantes, foi utilizado para coletar dados espectrais de radiação solar durante alguns 

dias das estações secas e úmidas do ano. A aquisição de dados foi realizada na cobertura do 

edifício do LSF em dias de céu claro durante o início do inverno (24/06) até o início do verão 

(21/12) de 2019. Os espectros de radiação solar coletados foram utilizados em conjunto com os 

dados da AERONET para comparação com os resultados pelo modelo de transferência 

radiativa. A aquisição de dados ocorreu em intervalos de 30 min ao longo do dia.  

  A calibração da intensidade do equipamento fica armazenada na própria memória do 

equipamento, e pode ser feita com uma fonte de luz como referência para obter a função de 

transferência. A função de transferência é multiplicada pelos dados de contagem de fótons feita 

pelo espectrômetro (“Scope Data”) para obter a curva da irradiância espectral, em μW/cm²/nm.  

  O tempo de medição de cada canal do equipamento é ajustado de acordo com tamanho 

da passagem de luz e diâmetro da fibra óptica do equipamento. Para isso, o software que 

acompanha o equipamento Avasoft 8.9 Full, possui uma opção para autoconfigurar esses 

valores de modo que os números de contagem alcancem 90% da capacidade de coleta máxima 

do equipamento, cerca de 59.000 counts. As recomendações para adequar o tempo de integração 

(“Integration time”) e o número de médias para cada medida, fazem com que os valores das 

medidas não sejam saturados em razão da quantidade de luz que incide na extremidade da fibra 

óptica.  

     

Figura 4.7: Espectrômetro AvaSpec UV/VIS/NIR da Avantes. Fonte: Avantes 
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Toda vez que o tempo de integração e número de médias forem definidos, um espectro 

de referência e um espectro negro (coleta de dados sem incidência de luz no sensor), precisam 

ser coletados para a correção das curvas obtidas durante a coleta de dados. Este processo 

influencia na razão entre o sinal e o ruído do equipamento (“Signal/Noise ratio”) deixando uma 

curva mais suavizada do espectro. 

 

4.2.4. Modelo de transferência radiativa - SMARTS 

   Outra ferramenta utilizada no estudo foi o Simple Model of the Atmospheric 

Radiative Transfer Sunshine (SMARTS) versão 2.9.5, desenvolvido por Christian Gueymard, 

pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL) (Gueymard, C. 1994). Este é um modelo 

de transferência radiativa espectral, que permite simular a irradiância solar espectral em 

determinado local dadas as informações das propriedades ópticas dos constituintes da 

atmosfera.  

  Os parâmetros de entrada principais são: Latitude, altitude, temperatura, umidade 

relativa, estação do ano (verão ou inverno), vapor d’água, concentração de Ozônio, 

concentração de gases da atmosfera, dióxido de carbono, constante solar, propriedades ópticas 

dos aerossóis (modelo de aerossol), turbidez da atmosfera (AOD500nm), albedo de superfície, 

intervalo do comprimento de onda desejado, inclinação desejada. O modelo foi rodado na 

plataforma MATLAB, utilizando o modo batch do programa, permitindo a execução em série 

para todos os horários de interesse de investigação.   

  Os dados de irradiância solar espectral simulados pelo modelo corresponderam aos 

distintos cenários de poluição da atmosfera urbana de São Paulo de interesse para o estudo com 

o intuito de avaliar o desempenho espectral dos módulos fotovoltaicos a partir dos dados de 

corrente elétrica e tensão dos sistemas fotovoltaicos e com a carga e natureza dos aerossóis 

presentes no ambiente.   

 

4.3. Método de análise 

4.3.1. Análise estática dos dados da AERONET 

 Caracterizar e analisar o impacto dos aerossóis atmosféricos na performance dos 

módulos fotovoltaicos é uma tarefa que demanda entendimento da dinâmica dos mesmos e da 

variabilidade das suas propriedades na atmosfera de interesse, no caso a da RMSP. Devido a 
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isso, uma avaliação detalhada dos dados coletados pela estação da AERONET foi necessária, 

descobrindo os padrões dos aerossóis e seus cenários típicos da atmosfera de São Paulo. 

 As séries históricas das propriedades ópticas disponibilizadas pela estação foram 

estatisticamente analisadas, observando as variações diárias, mensais e anuais, bem como as 

relações entre elas. As principais propriedades são: AOD, ωₒ, α, g.  No caso do AOD a análise 

foi feita focado nos valores do comprimento de onda 500nm, pois é o dado de entrada dos 

modelos SMARTS.  

O albedo simples dos aerossóis, ωₒ, foi analisada as 4 faixas espectrais disponíveis, 

440,675,870,1020nm, sendo feita a média ponderada entre os comprimentos de onda para se 

conseguir obter um valor único. O peso da média foi eq. 12, inversamente proporcional ao 

quadrado do desvio padrão (σ). O mesmo processo foi feito para o parâmetro de assimetria (g)  

                                                      𝑝 =  
1

𝜎²
                     eq(12) 

 No caso do expoente de Ångström (α) utilizou os valores α380-500nm e α500-8700nm. 

Observando esses parâmetros na série temporal fazendo a correlação com as outras 

propriedades ópticas da rede AERONET é possível compreender os diferentes tipos de 

aerossóis atmosféricos presentes na atmosfera da cidade de São Paulo. As características como 

tamanho, absorção/espalhamento e quantidade de aerossóis são informações retiradas dos dados 

coletados pelo fotômetro da AERONET (DUBOVIK et al., 2001). Vale ressaltar, que os dados 

de níveis 2.0 da AERONET passam por um algoritmo de controle de qualidade e cloud-

screening, o que garante em sua grande maioria dados de qualidade para os momentos de céu 

claro, uma das premissas do estudo.   

 Após a análise estática e busca bibliográfica, criou-se ar cenários típicos para os 

aerossóis que foram os nossos modelos ópticos, sendo eles divididos em absorvedor, moderado, 

espalhador. Os valores de AOD500nm e α variam de acordo com os valores das coletas do 

fotômetro da AERONET, enquanto os valores de ωo e g, são fixados para cada condição, a 

tabela 4.1., os valores coincidem com os valores de outros estudos para a RMSP (Rosário, et 

al., 2011). 

Tabela 4.1: Valores fixados das propriedades óticas de entrada no modelo SMARTS. Fonte: Autor 

Modelo óptico ωo g 
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Absorvedor 0,82 0,68 

Moderado 0,87 0,7 

Espalhador 0,91 0,72 

  

4.3.2. Experimentos radiativos de fechamento 

 O modelo SMARTS normalmente é utilizado para gerar irradiância solar direta, difusa, 

global e circumsolar para o local desejado. O modelo é capaz de gerar tanto o valor integrado 

para todo espectro (broadband) quanto a irradiância espectral entre 280nm - 4000nm. Os 

resultados gerados foram comparados com os modelos MODTRAN, modelo robusto e 

altamente reconhecido, em grande maioria a diferença percentual entre eles ficou abaixo de 2%, 

apenas em algumas faixas de absorção de gases que esse valor foi extrapolado (GUEYMARD, 

C.; MYERS, D., 2015). O modelo completou 25 anos de existência em 2019, e continua 

recebendo aprimoramentos e atualizações recentemente (GUEYMARD, C., 2019). Mais 

informações sobre o desempenho do modelo comparado com outros modelos e suas aplicações 

podem ser encontradas em Gueymard (2005). 

A base de dados de irradiância espectral é pequena e normalmente estão atreladas a 

campanhas com custos mais elevados e ou uma rede com equipamentos robustos. Nesse 

sentido, a utilização de modelos espectrais se torna uma ferramenta útil para aplicações de 

energia solar fotovoltaica, principalmente quando se investiga o impacto da variação do 

espectro solar no desempenho dos módulos (ISHI, 2010).  

 O intuito dos experimentos radiativos de fechamento é entender como o modelo estima 

a irradiância espectral de acordo com as condições atmosféricas (GE et al., 2011). Portanto, 

neste presente estudo foram feitas coletas de irradiância solar espectral com o instrumento 

AvaSpec da Avantes () serviram como base para averiguar o comportamento do espectro solar 

modelado. As coletas foram realizadas em 5 dias do segundo semestre de 2019 listados a seguir, 

25/junho; 19/julho; 10/setembro; 31/outubro e 17/dezembro.  

 Apesar da disponibilidade, os dados da rede AERONET só estavam disponíveis para os 

dias 19/julho e 10/setembro, portanto rodamos os experimentos apenas para eles. Os dois dias 

juntos contabilizaram 18 amostras de espectro solar, observados pelo AVANTES e modelados 

no SMARTS. No intuito de fazer o comparativo dessas irradiância, normalizamos os valores 

utilizando a irradiância no comprimento de onda de 500nm.  
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Além do comparativo das curvas espectrais obtidas, desenvolvemos 4 estudos de caso. 

Os estudos buscavam compreender a sensibilidade do modelo e equipamento em condições 

atmosféricas diferentes. Basicamente, os horários e parâmetros atmosféricos considerados são 

listados na tabela 4.2, a seguir:  

 

 Tabela 4.2: Data, horário local (BRT) e parâmetros atmosféricos dos estudos de caso em São 

Paulo, destacando em vermelho as maiores amplitudes observadas em cada parâmetro. Fonte: 

Autor    

Casos Dia - Hora AOD500nm  PW (cm) Zênite (°) 

C1 10/09 10h – 

19/07 10h 

0,21 – 0,13 1,76 – 1,03 49,0° - 52,3° 

C2 10/09 12h - 

19/07 9:30h 

0,16 – 0,17 1,85 – 1,04 28,4° - 57,4° 

C3 10/09 14h - 

19/07 13:30h 

0,23 – 0,08 1,99 – 0,99 38,5° - 48,0° 

C4 10/09 13:30h 

10/09 14h 

0,21 – 0,23 1,96 – 1,99 36,1° - 38,5° 

 

 Observa uma variação considerável dos valores de AOD500nm, PW e o Zênite durante os 

dias avaliados. Valores acima de 0,1 para o  AOD500nm , 1 cm para o PW  e chegou a 29ºde 

diferença para o Zênite. No último caso, procurou manter todos os parâmetros em valores 

similares, como uma amostra controle. A diferença absoluta (W/m².nm) entre os momentos 

escolhidos para C1, C2, C3, C4. As diferenças absolutas foram calculadas para os dados do 

equipamento AVANTES e dos modelos SMARTS separadamente. 

 Por último os valores integralizados (broadband) também passaram por uma análise 

estatística através da regressão linear e do coeficiente de determinação (R²) eq.13 entre os 

valores observados pelo módulo calibrado para coleta da irradiância disposto na mesma 

orientação e geometria dos sistemas fotovoltaicos. Dessa forma, podemos ter uma avaliação 

mais robusta da capacidade do modelo SMARTS versão 2.9.5 em simular as condições 

observadas na RMSP para a transmitância da radiação solar.  

𝑅² = 1 −
∑𝑛

𝑖=1 (𝑦 − 𝑦𝑚)2

∑𝑛
𝑖=1 (𝑦 − 𝑦′)2

    eq. 13 

 Onde, y são os valores medidos, ym são os valores calculados e y’ é a média dos valores 

medidos. 
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4.3.3. Cálculo e análise do fator espectral dos sistemas fotovoltaicos 

O cálculo do fator espectral, demonstrado pela eq. 3 listada no capítulo de 

fundamentação teórica, foi feito utilizando os dados de três sistemas fotovoltaicos do IEE, 

BAPV, CRPV e CTPV, sendo eles: corrente elétrica de uma string de dois inversores em cada 

um dos sistemas. Além da corrente, utilizamos os valores de irradiância coletados in situ a partir 

de um sensor semicondutor calibrado utilizando células do mesmo modelo e na mesma 

orientação geométrica do sistema. A correção do efeito da temperatura sobre corrente de curto 

circuito para o cálculo do SF, no intuito de minimizar o impacto da temperatura sobre a 

avaliação espectral. Vale ressaltar que o SF, calcula o desempenho dos módulos com relação à 

questão do espectro solar incidente no módulo, desconsiderando os outros parâmetros que 

interferem no desempenho do sistema como um todo.  

 A base de dados apresenta cerca de 1300 dados instantâneos, 1306 para o CRPV e 1336 

para o BAPV, e 1254 para o CTPV distribuídos ao longo dos anos de 2016 - 2017. O primeiro 

filtro aplicado aos dados é a utilização dos dados da AERONET no nível 2.0, o que garante de 

alguma forma um processo de cloud-screening, garantindo as condições de céu claro. Devido 

a geometria dos sistemas, inclinação e azimute, pontos com ângulos zenitais elevados acima de 

70º foram retirados para que perdas de desempenho referentes a geometria solar fossem 

suavizados. 

Por último, os valores abaixo de 250 W/m² foram excluídos pois valores muito baixos 

para as angulações menores de 70° representam sombreamento ou presença de nuvens, 

condições que não entram no escopo desta pesquisa, podendo afetar o entendimento do fator 

espectral dos módulos. Houve alguns dados de corrente elétrica inconsistentes (i = -999) que 

foram retirados dos dados analisados, resultando em uma diferença de quantidade de dados 

amostrais entre os sistemas. 
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Capítulo 5  

Resultados e Discussão 

 
5.1. Caracterização das propriedades ópticas dos aerossóis na RMSP 

A caracterização do aerossol na área de estudo, a RMSP, resultou em informações 

importantes para o entendimento dos cenários de poluição atmosférica que ocorrem na região. 

O longo período de dados obtidos permitiu caracterizar a variabilidade da AOD na escala 

sazonal para a região. No entanto, a variabilidade interanual se torna mais complexa, pois 

apresentam valores diferentes ano a ano, devido aos cenários climáticos e de emissão de 

poluição atmosférica específicos de cada ano.  

 A fig. 5.1 apresenta variação sazonal típica no conteúdo de aerossol atmosférico em 

São Paulo, a partir das médias mensais para o período de 2001 a 2017, para isso fez-se uso dos 

dados da AOD em quatro comprimentos de onda. Ocorre a elevação dos valores de AOD em 

todos os comprimentos de onda (500 nm, 675 nm, 870 nm, 1020 nm) nos meses de agosto, 

setembro e outubro, com uma maior variação sazonal para o comprimento de onda de 500 nm. 

O impacto em ondas mais curtas do espectro é mais proeminente do que em ondas mais longas, 

mesmas características encontradas por outras pesquisas (DUBOVIK et al.,2002, ECK et al., 

2003, TOLEDANO et al., 2010). 

Figura 5.1: Média mensais de 2001-2017 para os dados de AOD <500, 675, 870, 1020nm> (lvl. 2.0, v. 3.0). Fonte: 

Autor 

Esse aumento da AOD para comprimentos de ondas mais curtos corrobora a maior 

participação de aerossóis da moda fina (MP2,5), em especial proveniente de transporte das 
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queimadas de outras regiões nos episódios de poluição nos meses de agosto, setembro e outubro 

(TOLEDANO et al., 2007). 

A fig. 5.2 mostra as diferenças na distribuição de valores de AOD500nm entre as épocas 

seca e úmida do ano 2010, demonstrando contrastes marcantes entre a atmosfera paulistana nas 

duas épocas. Esse padrão com a predominância de valores mais elevados de AOD500nm para 

época seca foi similar em todos os outros anos do período, exceto para 2009, 2011 e 2015. Nos 

anos 2009 e 2011 não houve dados entre abril e julho e de julho a outubro, respectivamente. 

Enquanto para o ano de 2015 não há dados disponíveis para o mês de setembro, tornando o 

padrão de distribuição dos dados para as estações mais secas desses três anos pouco 

representativo das condições tipicamente observadas. 

Figura 5.2: Variação sazonal do AOD500nm para São Paulo no ano de 2010, seco (abril - setembro) e úmido 

(outubro a março). Fonte: Autor 

Analisando a variabilidade anual (fig. 5.3) da AOD500nm vemos que o ano de 2010 foi o 

ano com a média mais alta, com valor médio de 0,33, enquanto 2012 e 2014 foram os anos com 

as menores médias, aproximadamente 0,15. Com base no período analisado no presente estudo, 

a média climatológica para a AOD500nm em São Paulo é de 0,22 (linha tracejada). A média anual 

apresentou redução nos últimos 5 anos do período, de 2012 a 2017, em relação aos anos 

anteriores, com valores abaixo de 0,2 para a AOD500nm. Os valores apresentaram abaixo dos 

encontrados para os anos entre 2001 e 2011, com exceção de 2008 e 2009. Para o restante, os 

valores ficaram acima de 0,2, com as maiores mediana e média para o ano de 2010, chegando 

a 0,33 (Fig. 5.3). 
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Figura 5.3: Variabilidade interanual da AOD média anual em 500 nm para a RMSP no período de 2001 a 2017. 

Fonte: Autor 

De acordo com a tabela 5.1, a seguir, 10 dos 16 anos analisados apresentaram seu valor 

máximo entre os meses de agosto, setembro e outubro, todos com valores de AOD500nm acima 

de 0,7. O maior valor de AOD500nm foi observado em setembro de 2004, chegando a 3,9. 

Valores de AOD elevados, acima de 1, em São Paulo estão relacionados com o transporte de 

poluição de outras regiões em decorrência da queima de biomassa, principalmente das regiões 

centro-oeste e norte do Brasil, mais precisamente do sul da Amazônia (ECK et al.,2003, 

LANDULFO et al., 2003).  

Os eventos de transportes de aerossóis atmosféricos de regiões remotas, oriundos 

principalmente de áreas de queimadas, são mais escassos considerando que valores de AOD 

acima de 0,4, representam menos de 25% dos registros da estação da AERONET em São Paulo. 

A figura 5.4 ilustra o histograma das amostras de AOD da AERONET, mostrando que a 

distribuição de frequência do conjunto de dados tem seu pico de observações por volta do valor 

de AOD500nm = 0,2. 

Entre os dados de AOD500nm observados em São Paulo, aproximadamente 6% são 

maiores do que 0,5, 37,5% dos dados se localizam entre 0,2 a 0,5 e 56,5% estão abaixo de 0,2, 

porcentagem encontrada por Toledano et al., (2007) na Espanha. Mostrando que apesar da 

predominância de valores de AOD500nm típicos de áreas urbanas (DUBOVIK et al., 2002), os 

episódios de poluição elevada associados principalmente ao transporte de aerossóis de áreas 
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remotas se fazem presentes na RMSP. Grande parte dos valores acima de 0,2 ocorrem na época 

seca do ano, que favorece a permanência mais longa de poluentes na atmosfera. Os dados de 

transporte estão dentro daqueles 5,87% dos dados com valores acima de 0,5. 

 

Tabela 5.1: Parâmetros estatísticos multianual da AOD entre 2001 e 2017 na cidade de São Paulo com base em 

observações para 500 nm. 

Anos n* N** Mean Std Med P 25 P75 Min Max Dia.Min Dia.Max 

2001 2223 10 0,218 0,144 0,181 0,124 0,274 0,012 0,989 126 253 

2002 4183 11 0,26 0,165 0,213 0,146 0,334 0,04 1,251 206 289 

2003 3665 12 0,214 0,126 0,185 0,131 0,267 0,016 1,064 145 169 

2004 3730 12 0,289 0,298 0,206 0,142 0,315 0,041 3,996 347 261 

2005 1751 9 0,273 0,205 0,228 0,154 0,321 0,036 1,697 64 242 

2006 5450 12 0,202 0,107 0,180 0,125 0,260 0,037 1,143 94 283 

2007 3842 9 0,302 0,231 0,222 0,150 0,383 0,043 1,841 227 239 

2008 1648 7 0,187 0,1 0,166 0,12 0,239 0,023 0,783 194 275 

2009 1186 8 0,178 0,095 0,163 0,111 0,216 0,037 0,64 31 41 

2010 1432 10 0,332 0,22 0,262 0,16 0,46 0,037 1,577 65 263 

2011 2215 6 0,204 0,12 0,174 0,113 0,28 0,028 0,785 143 315 

2012 555 2 0,153 0,09 0,125 0,09 0,203 0,032 0,628 28 41 

2013 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2014 343 3 0,153 0,088 0,132 0,093 0,184 0,032 0,499 336 328 



40 
 

2015 3427 10 0,178 0,105 0,151 0,109 0,215 0,045 0,763 70 107 

2016 4782 12 0,181 0,114 0,159 0,108 0,22 0,025 1,284 199 258 

2017 3551 12 0,199 0,123 0,163 0,114 0,245 0,024 0,761 135 271 

*n = dados instantâneos; ** N = nº de meses; Mean(Média); Med = mediana; Std = desvio padrão; P25 = Percentil 

25, P75 = Percentil 75; Dia.Min = Dia com valor mínimo; Dia.Max = Dia com valor máximo. 

 

 

   Figura 5.4: Histograma de frequência de valores observados de AOD em 500 nm na RMSP para o período entre 

2001 e 2017. Fonte: Autor 

 

Para o período estudado, o número de eventos de queimadas no território brasileiro teve 

seus maiores valores nos anos de 2004, 2005, 2007 e 2010 (INPE, 2021). Pode-se perceber na 

Tabela 5.1, que os maiores valores médios de AOD500nm ocorreram nos anos de 2010 e 2007, e 

que os maiores valores de desvio padrão ocorrem nestes quatro anos indicando a importância 

da contribuição do transporte atmosférico de aerossóis de queimada para os eventos extremos 

de carga de aerossóis na atmosfera paulistana. Entretanto, as condições atmosféricas na região 

de São Paulo também favoreceram o aumento da concentração dos aerossóis locais, segundo o 

relatório da CETESB, o ano de 2010 apresentou uma das maiores quantidades de dias 

desfavoráveis para dispersão de poluentes. Durante o inverno, a atuação do fenômeno La Niña 

resultou em longos períodos com ausência de chuva e atmosfera estável, com baixa 
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movimentação das massas de ar favorecendo o acúmulo de material particulado na atmosfera 

da RMSP (CETESB, 2018).  

A determinação do tipo de aerossol presente na atmosfera de um local depende de 

propriedades ópticas intrínsecas dos aerossóis e complementares ao AOD. A Figura 5.5 mostra 

a distribuição mensal do albedo simples de espalhamento (ωo) dos aerossóis em São Paulo para 

os casos de AOD440nm > 0,4. A maior parte dos cenários em que este critério é atendido ocorre 

entre os meses de agosto, setembro e outubro, exatamente no final da época seca. Valores de 

ωo acima de 0,90 representam aerossóis mais espalhadores, característica encontradas 

geralmente nas plumas de aerossóis provenientes de queima de biomassa (ECK et al., 2003).  

Os aerossóis espalhadores ocorrem ao longo de todo o ano, porém a frequência durante 

a estação seca é mais elevada, conforme mostra a figura 5.5, quando ocorre o transporte de 

partículas de queimadas e a AOD440nm acima de 0,4 torna-se mais frequente. Porém, durante a 

época seca há valores menores de ωo (< 0,9). Geralmente esses valores estão associados 

aerossóis locais, com perfil mais urbano e com características mais absorvedoras (ROSÁRIO 

et al., 2013).  

 

Tabela 5.2: Sumário de métricas estatísticas* aplicados aos dados de ωo para os comprimentos de onda, 440, 675, 

870, 1020 nm  para São Paulo. Fonte: Autor  

  Min P25 Med P75 Max 

ωo440 0,73 0,86 0,89 0,92 0,99 

ωo675 0,66 0,84 0,87 0,91 0,99 

ωo870 0,56 0,81 0,85 0,89 0,99 

ωo1020 0,51 0,80 0,83 0,88 0,99 

*Min = Mínimo; P25 = Percentil 25; Med = Mediana; P75 = Percentil 75; Max = Máximo 

 

De acordo com Dubovik et al. (2002), o tipo de biomassa queimada e o tipo de fonte 

emissora em áreas urbanas modificam a capacidade de espalhamento e de absorção das 
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partículas. As médias do ωo(440/675/870/1020) obtidas no presente trabalho para a Região 

Metropolitana de São Paulo são, respectivamente, 0,89(±0,05), 0,87(±0,05), 0,85(±0,06), 

0,84(±0,06). Nota-se que o valor diminui conforme o comprimento de onda aumenta, padrão 

observado por outros autores (DUBOVIK et al., 2002; YU et al., 2017).  

Além disso, os valores para São Paulo são inferiores aos relatados por Dubovik et al. 

(2002) para outras localidades influenciadas por poluição urbanas onde existe monitoramento 

da AERONET, como Cidade do México, Paris, Greenbelt, Maldivas . Cerca de 50% dos valores 

de ωo (440/675/870/1020 nm) ficam entre 0,86, 0,84, 0,81, 0,80 e 0,92, 0,91, 0,89, 0,884 para a 

cidade de São Paulo, durante o período observado. Os valores acima do percentil 75 apresentam 

características espalhadoras, típicos de aerossóis de queima de biomassa. O aerossol de São 

Paulo é reconhecidamente mais absorvedor que os aerossóis gerados pelas queimadas, e isso 

tem a ver com o maior teor de carbono negro (black carbon) presente no aerosol da cidade 

(MARTINS et al., 2009) (fig. 5.5). 

 

 

Figura 5.5: Variabilidade anual da média ponderada dos diferentes comprimentos de onda do albedo simples (ωo) 

para São Paulo, linha vermelha tracejada indica o valor médio da amostra. Fonte: Autor. 

Os valores do expoente de Angstrom variaram entre 0 e 2. Aerossol produzido em áreas 

urbanas e pela queima de biomassa no geral apresentam valores entre 1 < α < 2, mostrando a 

dominância de partículas da moda fina. A fig. 5.6 relaciona α com AOD, os aerossóis 

atmosféricos caracterizados por profundidades ópticas superior a 0,2-0,3 associados a valores 

de α entre 1 e 2, o que é característico do comportamento dos aerossóis de queimadas 
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(DUBOVIK et al., 2002, ECK et al., 2003), partículas de moda mais fina em grandes cargas. 

Normalmente, os aerossóis tipicamente urbanos têm valores de AOD inferiores a 0,2 e também 

são de moda fina.  

 

Figura 5.6: Relação entre Expoente de Angstrom380-500nm e AOD500nm com o histograma indicando a distribuição 

dos dados ao longo dos eixos. Fonte: Autor. 

 

Os valores de α próximos a zero e associados a profundidades ópticas menores que 0,2 

ocorrem frequentemente, esta característica é típica de cenários de aerossóis dominados pela 

moda grossa (DUBOVIK et al., 2002), ou eventualmente influência de nuvens cirrus devido a 

um processo de cloud-screening deficiente.  Um cenário que pode explicar os valores mais 

baixos de α com baixa profundidade óptica é a presença de aerossóis provenientes da 

ressuspensão de partículas do solo, que se sabe ter contribuição não desprezível para o 

particulado inalável (MP10) ou influência de aerossóis marinhos proveniente da brisa marítima 

para RMSP (CASTANHO; ARTAXO, 2001). 

 

5.2 Experimentos de fechamento 

A avaliação da resposta espectral da irradiância solar descendente na superfície da 

RMSP aos cenários de aerossóis presentes na atmosfera da região foi realizada em dois 

contextos, via modelagem e via dados experimentais. Irradiâncias solar espectral descendentes 

na superfície para diferentes cenários de aerossóis foram simuladas considerando as 
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propriedades ópticas espectrais dos aerossóis derivadas pela AERONET para as medidas do 

fotômetro instalado no IFUSP como informação de entrada no modelo SMART. Os cenários 

simulados correspondem àqueles em que foram realizadas medidas experimentais da 

irradiância espectral em superfície com o espectroradiômetro AVANTES, o que permitiu 

realizar alguns experimentos de fechamento (GE et al., 2011). As medições com o 

espectroradiômetro foram feitas durante o segundo semestre de 2019, sendo um total de 5 dias 

de coleta. Visando garantir o melhor desempenho possível do modelo, foram escolhidos os dias 

com a maior quantidade de dados das propriedades ópticas dos aerossóis, sendo eles AOD500nm,  

α,  ωo. 

Apenas os dias 19/07 e 10/09 de 2019 atenderam esse requisito e foram passíveis de 

serem modelados objetivando o estudo de fechamento. Esses dias apresentaram características 

distintas, tanto de carga de aerossol quanto de umidade. O dia 19/07 foi um dia com menor 

conteúdo de vapor d’água (PW) e uma atmosfera mais limpa em relação aos aerossóis, 

apresentando valores médios de PW e AOD500nm de 1,04 (+/- 0,02) e 0,13(+/-0,03), 

respectivamente. Enquanto o dia 10/09 apresentou uma atmosfera mais úmida e um pouco mais 

poluída, com valores médios de 1,83 (+/-0,02) para PW, e 0,19 (+/- 0,03) para AOD500nm.    

A Fig. 5.7 mostras para diferentes horários a comparação entre a irradiância solar 

espectral medida e modelada para o dia com menor conteúdo de vapor d’água e menor carga 

de aerossol (19/07). O grau de consistência entre as duas informações varia ao longo do 

espectro. Enquanto na região do infravermelho é perceptível uma boa concordância entre a 

medida e a simulação, no espectro do visível as diferenças são bem acentuadas para algumas 

bandas espectrais. É possível observar um pico na região do visível para a irradiância coletada 

pelo equipamento, mais especificamente entre 400 e 700 nm, onde ocorre a maior discrepância 

entre as curvas apresentadas.  

Entretanto, nota-se que o modelado e o coletado apresentam comportamentos similares, 

principalmente no que diz respeito às bandas de absorção dos gases, por exemplo, como vapor 

d’água (800nm) e ozônio. Além disso, a partir de 700 nm até 1800 nm, as curvas ficam 

similares. O modelo apresentou resultados coerentes com os dados de observação, 

principalmente na região do infravermelho, porém na região do visível ocorrem oscilações no 

espectro observado que impossibilita análises mais conclusivas.  
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Figura 5.7: Irradiância global espectral simulada pelo modelo SMARTS e medida pelo espectroradiômetro AVANTES para o dia 19 de julho de 2019, quando a atmosfera em 

São Paulo se apresentou mais seca e limpa, PW = 1,04 e  AOD500nm = 0,13. Fonte: Autor.
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Na fig. 5.8, relativa ao dia 10/09, o cenário atmosférico apresentou diferenças 

importantes, mais úmido e com uma maior carga de aerossóis, mesmo assim as curvas 

apresentaram comportamentos similares, com as faixas de absorção gasosa sendo capturadas 

pelo modelo e pela observação.  Nesse caso, vemos uma pequena diferença na região do 

infravermelho, por volta de 940 nm, devido a quantidade de vapor d’água, o qual tem uma 

absorção mais intensa nessa faixa.  

Os estudos de casos C1, C2, C3 (tabela 4.2) buscam avaliar o efeito de uma variação 

significativa de alguns componentes atmosféricos. No caso C1, o ângulo zenital tem uma 

diferença de apenas 3,3º enquanto os parâmetros atmosféricos variam de forma mais aguda. Já 

o caso C2, foi utilizado para entender a resposta do modelo e do equipamento quando ocorre 

uma grande variação do ângulo zenital, mais especificamente 29º, por isso buscamos escolher 

um cenário atmosférico mais estável. No caso C3, os valores de AOD, PW e ângulo zenital 

alteram-se de forma mais intensa. Por último, no caso C4 foram comparados cenários 

atmosféricos parecidos onde todos os parâmetros variam minimamente. 

A fig. 5.9 apresenta a comparação entre a diferença absoluta da irradiância solar 

espectral de cada estudo de caso para ambos, resultados do modelo e do instrumento. O valor 

da diferença absoluta atingiu o máximo na região de 900 - 1000 nm para o caso 2 (fig. 5.9b), 

chegando ao valor de -0,3 W/m²nm para os dados coletados. Essa variação negativa alta mostra 

que o equipamento é sensível à faixa de absorção do vapor d’água, o qual apresentou uma 

variação relativamente alta no C2 e C3, respectivamente 0,81 e 1,00 cm. O caso 4 corrobora 

com os resultados, pois apresentou um pico positivo de aproximadamente 0,1 W/m²nm e a 

variação do vapor d’água foi menos intensa, de apenas -0,03 cm entre os dois momentos 

observados. 
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Figura 5.8: Irradiância global espectral simulada pelo modelo SMARTS e medida pelo espectroradiômetro AVANTES no dia 10 de setembro de 2019, quando a atmosfera de 

São Paulo se apresentou mais úmida e carregada de aerossol, PW = 1,89 e  AOD500nm = 0,19. Fonte: Autor.
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Figura 5.9: Comparação da diferença absoluta encontrada nos quatro estudos de casos para o modelo SMARTS 

e o espectroradiômetro AVANTES. a) Estudo de caso 1, b) Estudo de caso 2, c) Estudo de caso 3 d) Estudo de 

caso 4. Fonte: Autor. 

Outra diferença considerável ocorreu na região entre o ultravioleta e o visível (300 - 400 

nm) para os casos, C2 e C1, principalmente para os dados oriundos do modelo, observando 

valores próximos a 0,1 W/m²nm, enquanto os dados coletados apresentaram uma variação 

menor chegando a apresentar uma diferença absoluta negativa.  

Esta discrepância é explicada pois o ângulo zenital, mais especificamente, massa óptica 

exerce um impacto mais intenso na variação da irradiância solar pelo modelo SMARTS do que 

no Avantes. A fim de maior compreensão foi feito o teste de sensibilidade no modelo, no qual 

se manteve os valores de entrada e alterando apenas o ângulo zenital para verificar qual seria o 

comportamento da curva espectral gerada pelo modelo (fig. 5.10).  

Observa-se que a irradiância na faixa do visível é reduzida em cerca de 0,35 W/m²nm 

quando varia-se o ângulo zenital no modelo de 15º para 35º, mantendo o restante dos parâmetros 

atmosféricos inalterados. As linhas sólidas da figura 5.10 demonstram a atenuação da 

irradiância solar quando mantemos os valores de AOD500nm em 0,2, similares aos valores dos 

estudos de caso.    
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Figura 5.10: Teste de sensibilidade para o modelo SMARTS variando o ângulo zenital (15o, 39o, 45o) e 

a AOD500nm em 0,2 (linha sólida) e 0,8 (linha tracejada). Fonte: Autor 

 

 Finalizando os experimentos de fechamento, utilizamos os dados de irradiância solar 

global (broadband) coletados por módulo calibrado pelo sistema fotovoltaico BAPV para 

avaliar a capacidade do modelo de simular valores integrais da irradiância solar. Nesta análise, 

os dados gerados pelo modelo tiveram forte relações com os dados observados, com um 

coeficiente de determinação (R²) de 0,9411 e o R² ajustado atingiu 0,9519 (fig. 5.11). 

Figura 5.11: Regressão linear entre irradiância solar simulada e coletada pelo sistema BAPV em 2016-2017, com 

a inclinação e intercepto. Fonte: Autor 
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Fator espectral em diferentes cenários para São Paulo 

O fator espectral médio calculado para o sistema CRPV ficou em 0,98±0,02 e 

0,95±0,12 para as duas strings analisadas, indicando que o sistema em média apresentou 

desempenho reduzido devido a irradiância solar espectral descendente em superfície.  Enquanto 

o sistema BAPV apresentou valores médios de fator espectral mais elevados para as duas 

strings, em torno de 1,00±0,04 e 1,01±0,03, demonstrados pelo boxplot (fig. 5.12). No entanto, 

os valores para o sistema CTPV ficaram bem abaixo, em 0,84±0,09 e 0,87±0,09  

Percebe-se que o sistema CTPV, localizado no solo ao lado do prédio administrativo, 

sofreu a maior degradação do seu desempenho com valores abaixo de 0,9, enquanto o BAPV 

teve as medianas acima de 1. Segundo estudos que avaliaram o fator espectral nas tecnologias 

de silício monocristalino, a variação do desempenho representada pelo SF fica em torno de 5%, 

entre 0,95 e 1,05 (ISHII, OTANI, TAKASHIMA, 2010; ALONSO-ABELLA, M. et al., 2014; 

NOFUENTES, G. et al., 2014; STARK, C., THERISTIS, M., 2015). Os valores dos sistemas 

BAPV e CRPV seguiram esse padrão, porém para o sistema CTPV as perdas de desempenho 

ficaram por volta de 15%.  Este valor elevado representa perdas do sistema que excedem a 

questão espectral, isto quer dizer que outros fatores estão influenciando de maneira intensa o 

desempenho dos módulos. 

  

 

Figura 5.12: Distribuição do SF para os dados dos sistemas BAPV, CRPV e CTPV para os anos de 2016-2017. 

Fonte: Autor. 
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Os parâmetros atmosféricos influenciam de maneira diferente cada um dos sistemas 

também. No caso da AOD500nm, observa-se que para o sistema BAPV apenas para valores muito 

elevados, AOD500nm acima de 0,7, foi possível ver uma redução de 3%-5% no desempenho do 

sistema. Para valores de AOD500nm típicos da atmosfera urbana de São Paulo, por volta do 0,2, 

houve mais pontos que o sistema apresentou uma melhora de desempenho (fig. 5.13).  

No sistema CRPV, nota-se que conforme aumenta a quantidade de aerossol na 

atmosfera o sistema tem seu desempenho reduzido, chegando a reduções de quase 10%, quando 

o AOD500nm fica próximo a 0,4 (fig. 5.13). Como citado anteriormente, o sistema CRPV em 

média apresentou um valor de SF inferior ao do sistema BAPV, o qual em alguns casos com 

valores de AOD abaixo de 0,2 apresentou ganhos de desempenho próximos a 10%, enquanto o 

CRPV não chegou a 5%. 

A maioria dos dados disponíveis para o sistema CTPV apresentaram AOD500nm abaixo de 

0,4, com grande dispersão dos valores de SF, variando entre 0,75 à 0,9. A perda de desempenho 

com alta variabilidade dificulta o entendimento do impacto do AOD no fator espectral, sem 

demonstrar uma relação direta com essa variável.    

 

Figura 5.13: Relação entre Fator Espectral (SF) e AOD500nm para os sistemas BAPV, CRPV e CTPV para os anos 

de 2016-2017. Fonte: Autor.  

 

No caso do vapor d’água (PW) é possível identificar um padrão mais consistente, 

conforme aumenta o conteúdo de vapor d’água na atmosfera menor fica o valor do SF para o 

sistema CRPV. O sistema BAPV e CTPV apresentaram majoritariamente perda de desempenho 
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após 2 cm de vapor d’água. Diferentemente do estudo feito por Stark, C.; Theristis, M. (2015), 

o SF modelado aumentou com valores de PW acima de 1,5 cm (fig. 5.14). Os autores fizeram 

um estudo teórico do impacto dos parâmetros atmosféricos sobre o SF, fixando valores de 

entrada e variando apenas o parâmetro desejado.  

Quando analisamos o impacto destes dois componentes atmosféricos, AOD500nm e PW, 

é necessário entender a interação deles com o espectro solar. Enquanto o vapor d’água, um gás 

de efeito estufa, absorve em maior magnitude a radiação solar na faixa espectral do 

infravermelho, os aerossóis interagem fortemente com a radiação na faixa do visível/UV. Não 

é possível atribuir a diferença de desempenho para os sistemas aos fabricantes do módulo visto 

que apesar de serem de fabricantes diferentes o material dos módulos é o mesmo, silício 

monocristalino (m-Si). No entanto, os módulos do sistema CRPV, apresentaram uma 

sensibilidade mais aparente ao aumento da carga de aerossol na atmosfera do que os módulos 

da Yingli, no BAPV e CTPV. 

 

Figura 5.14: Relação entre vapor d’água (PW) e Fator Espectral (SF) para os sistemas BAPV, CRPV e CTPV 

para os anos de 2016-2017. Fonte: Autor. 

 

No mundo real, os valores de PW variam juntamente com os outros componentes 

atmosféricos. Avaliamos a variação no tamanho das partículas de acordo com a quantidade de 

vapor d’água presente na atmosfera (fig. 5.15). Observa-se que os dias com maior umidade, 

acima de 2 cm, apresentaram valores de α500-870nm próximos de 1,5, representando uma 
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predominância de aerossóis de moda fina. Além disso, os dias com maiores profundidades 

ópticas dos aerossóis também apresentam alta quantidade de vapor d’água na atmosfera.  

Figura 5.15: Relação entre Expoente de Angstrom (α) e AOD500nm de acordo com a variação do vapor d’água 

(PW). Fonte: Autor.  
 

O último parâmetro avaliado é a relação entre o SF e Ângulo Zenital (fig.5.16). Diante 

da variação do ângulo zenital, percebemos que a orientação dos sistemas afeta diretamente o 

desempenho dos módulos, o sistema BAPV apresentou um padrão de crescimento do fator 

espectral conforme o ângulo zenital aumenta. No entanto, o sistema CRPV apresentou grandes 

perdas, acima de 10%, para maiores ângulos do zenitais, quando o Sol está mais próximo do 

horizonte.  

O sistema CTPV apresentou dispersão dos valores de SF similar ao sistema CRPV para 

zênites mais elevados, ambos estão dispostos na mesma orientação e inclinação. Isto indica que 

a geometria dos sistemas fotovoltaicos influencia no fator espectral dos módulos, tanto para 

cenários de ganho de desempenho quanto para a perda de desempenho, principalmente no 

período da tarde, quando os valores de profundidade óptica dos aerossóis tendem a ser mais 

elevados.  

Além da relação direta, foi possível observar uma sazonalidade do fator espectral. Entre 

os meses de agosto e setembro foram encontrados os menores valores do SF para o sistema 

BAPV (fig. 5.17a e fig. 5.18a). Nota-se que existe uma lacuna na disponibilidade dos dados 

referente a época úmida do ano (fig. 5.17c, b, e ), devido à baixa ocorrência de céu claro  (sem 

nuvens) nessa época. O mês com maior disponibilidade dos dados para este sistema foi 

setembro. 
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 Figura 5.16: Relação entre Fator Espectral (SF) e Zênite para os sistemas BAPV, CRPV e CTPV. Fonte: Autor  
 

A fig. 5.17a demonstra que o fator espectral representou o máximo de 5% de defasagem 

do desempenho dos módulos durante o período supracitado. Curiosamente, observando a 

variação dos parâmetros atmosféricos durante este período, foi o momento em que AOD500nm e 

PW atingiram seus valores mais altos, acima de 0,7 e 2, respectivamente (fig. 5.17d, e). De 

acordo com os resultados obtidos na seção. 5.1, notamos que durante os meses de agosto e 

setembro as propriedades ópticas de aerossóis apresentam um padrão de valores altos de 

AOD500nm e uma maior variação nos valores de ωo e α, para todos os anos entre 2001-2017, 

devido ao transporte de aerossóis de áreas afastadas da cidade de São Paulo, principalmente 

oriundas das queimadas. 

Curiosamente, os valores de SF do ano 2017 ficaram predominantemente acima de 1 

(fig. 5.18a), enquanto 2016 ficou abaixo, indicando que os módulos do sistema BAPV tiveram 

um melhor desempenho no ano de 2017. Esta melhoria pode ocorrer devido a manutenção e 

limpeza dos módulos. Apesar do episódio com AOD500nm mais elevado, analisando a variação 

do fator espectral com relação a essa variável, vemos que ao longo do dia, os aerossóis 

atmosféricos apresentaram uma relação persistente com os valores de SF, os valores mais altos 

de AOD500nm estão atrelados aos valores mais baixos de SF (fig. 5.18a, b).  
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Figura 5.17: a) Variabilidade diária do SF do sistema BAPV ao longo dos meses em 2016. b) Variabilidade diária do SF do sistema BAPV em função do AOD500nm em 2016. 

c) Variabilidade diária do SF do sistema BAPV em função do PWV em 2016. d) Variabilidade anual do SF no sistema BAPV em 2016. e) Variabilidade anual do AOD500nm 

em 2016. f) Variabilidade anual do PWV em 2016. Fonte: Autor 

 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Figura 5.18: a) Variabilidade diária do SF do sistema BAPV ao longo dos meses em 2017. b) Variabilidade diária do SF do sistema BAPV em função do AOD500nm em 2017. 

c) Variabilidade diária do SF do sistema BAPV em função do PWV em 2017. d) Variabilidade anual do SF no sistema BAPV em 2017. e) Variabilidade anual do AOD500nm 

em 2017. f) Variabilidade anual do PWV em 2017. Fonte: Autor 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Complementando a análise do impacto da profundidade óptica dos aerossóis e do vapor 

d’água no desempenho de módulos fotovoltaicos, avaliamos a potência em corrente contínua 

produzida pelo sistema BAPV. Nota-se forte influência da irradiância na potência gerada pelos 

módulos fotovoltaicos, comportamento esperado para qualquer tipo de módulo fotovoltaico. 

Além disso, os maiores valores de AOD500nm estão atrelados a valores inferiores da curva diária 

de potência, com uma diferença de até 2 kW de potência para valores próximos às 12h (Fig. 

5.19). A variação da profundidade óptica aparenta ter uma maior influência do que o vapor 

d’água, o qual não apresentou um padrão forte    

 

Figura 5.19: Variação diária da potência em corrente contínua em relação aos parâmetros atmosféricos, sendo 

eles: irradiância global inclinada (Gt), AOD500nm e PWV, para o sistema BAPV. Fonte: Autor. 

 

 No caso do sistema CRPV, o que mais chama a atenção é a variabilidade diária do fator 

espectral, SF mais elevados pela manhã e menores ao fim da tarde (fig. 5.20a). Esta perda 

acentuada de desempenho diário indica a presença de sombreamento no sistema quando o Sol 

está mais próximo do horizonte, principalmente quando comparado ao padrão obtido no sistema 

BAPV e CTPV.   

 Nesse horário do fim do dia, entre 16-17h, percebe-se perdas acima de 15% em alguns 

dias específicos, porém uma perda consistente acima de 5% em todas as amostras do horário. 

O sistema é montado com o azimute 18° para oeste do norte geográfico e inclinação de 23°. 

Sendo assim, uma possível explicação para essa perda de desempenho sistêmica é que o ângulo 

de incidência solar juntamente com a espessura da massa óptica provocam interferências no 

espectro solar, resultando na redução de desempenho detectada.  
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 Além disso, o SF mostra um comportamento consistente com o aumento do AOD500nm 

(fig. 5.19b) o qual também está atrelado a perdas de desempenho do módulo. Enquanto o vapor 

d’água aparentemente não apresentou um padrão definido para este sistema (5.19c).  

 No ano de 2016 não foi possível observar uma sazonalidade aparente dos SF, em todos 

os meses disponíveis os valores seguiram o mesmo padrão e com valores similares entre si (fig. 

5.20a). Como registrado em toda série histórica, os valores de AOD500nm foram maiores para os 

meses de agosto e setembro (fig. 5.20e), bem como os menores valores de PW, referente a 

época seca do ano (fig 5.20f).  

 Para 2017 não houve dados para os meses de agosto e setembro, porém nota-se que os 

meses de julho apresenta os valores mais baixos de SF (fig. 5.21a, d), ao mesmo tempo que 

ocorre valores de AOD500nm mais elevados (fig. 5.21e). Enquanto o PW ficou entre 1-1,5cm 

para a mesma época. 

O sistema CTPV apresentou a curva de variação diária do SF mais semelhante a do 

sistema BAPV, com um ciclo diário consistente (fig. 5.22a e fig. 5.23a). Este fato reforça a 

possibilidade de sombreamento sobre o sistema CRPV no período da tarde, o qual deveria 

apresentar um ganho de desempenho durante o período da tarde devido a orientação dos seus 

módulos. 

Apesar da curva diária de SF, os valores encontrados para o sistema CTPV ocorrem em 

torno de 0,85-0,90, o que difere drasticamente de outros estudos da área já citados anteriormente 

(ISHII, OTANI, TAKASHIMA, 2010; ALONSO-ABELLA, M. et al., 2014; NOFUENTES, 

G. et al., 2014). Informações adicionais, como perdas térmicas e elétricas nos equipamentos, 

degradação anual, são necessárias para filtrar o efeito do espectro solar.    

A geometria do sistema ainda influencia no desempenho do início da manhã e no final 

da tarde, com uma defasagem pela manhã e ganhos de desempenho no final da tarde, 

comportamento esperado para um sistema posicionado para oeste do norte geográfico, como 

são o CTPV e o CRPV.   
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Figura 5.20: a) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV ao longo dos meses em 2016. b) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV em função do AOD500nm em 2016. 

c) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV em função do PWV em 2016. d) Variabilidade anual do SF no sistema CRPV em 2016. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 

2016. f) Variabilidade anual do PWV em 2016. Fonte: Autor 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Figura 5.21: a) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV ao longo dos meses em 2017. b) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV em função do AOD500nm em 2017. 

c) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV em função do PWV em 2017. d) Variabilidade anual do SF no sistema CRPV em 2017. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 

2017. f) Variabilidade anual do PWV em 2017. Fonte: Autor.

a) b) c) 

d) e) f) 

CRPV - 2017 



61 
 

A sazonalidade em 2016 foi menor do que em 2017 para o sistema CTPV, com valores 

próximos em tanto na época seca quanto na época úmida. Entretanto, em 2017 a sazonalidade 

foi mais proeminente nos meses da época seca do ano, principalmente em julho (fig 5.23d). 

Além disso, os parâmetros atmosféricos, AOD500nm e PW, também apresentaram um 

comportamento sazonal (fig. 5.23e, f).
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Figura 5.22: a) Variabilidade diária do SF do sistema CTPV ao longo dos meses em 2016. b) Variabilidade diária do SF do sistema CTPV em função do AOD500nm em 2016. 

c) Variabilidade diária do SF do sistema CTPV em função do PWV em 2016. d) Variabilidade anual do SF no sistema CTPV em 2016. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 

2016. f) Variabilidade anual do PWV em 2016. Fonte: Autor.

a) b) c) 

d) e) f) 
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Figura 5.23: a) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV ao longo dos meses em 2017. b) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV em função do AOD500nm em 2017. 

c) Variabilidade diária do SF do sistema CRPV em função do PWV em 2017. d) Variabilidade anual do SF no sistema CRPV em 2017. e) Variabilidade anual do AOD500nm em 

2017. f) Variabilidade anual do PWV em 2017. Fonte: Autor

a) b) c) 

d) e) f) 
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Capítulo 6 

Considerações finais 
 

 O estudo teve como objetivo avaliar o impacto que os aerossóis atmosféricos produzem 

no desempenho de módulos fotovoltaicos do tipo de silício monocristalino, localizados em 

áreas urbanas, mais especificamente na Cidade Universitária, campus da USP, São Paulo. Por 

meio da metodologia empregada, foi possível obter resultados relevantes que agregam mais 

entendimento sobre como a poluição atmosférica urbana pode afetar o desempenho dos 

módulos, devido a alterações do espectro e a intensidade da irradiância solar.  

Buscou-se aplicar um olhar interdisciplinar no processo de desenvolvimento da 

pesquisa, tentando respeitar e conectar conhecimento das diferentes temáticas. Durante a 

pesquisa foi feito a caracterização das propriedades ópticas dos aerossóis, AOD, α, g, ωo, a 

partir da qual foi identificar os diferentes cenários dos aerossóis para a atmosfera de São Paulo.  

Este conhecimento ajudou a definir de maneira assertiva os dados de entrada do modelo 

SMARTS, aplicado em estudos de sensibilidade e de fechamento voltados à compreensão da 

dependência da irradiância solar espectral com a poluição atmosférica e com outros parâmetros 

importantes que controlam a óptica atmosférica. 

O aumento da carga de aerossóis durante o período seco do ano foi um fato constatado 

ao longo do período de 2001-2017, as médias mensais da AOD500nm para o mês de setembro 

ficaram em torno de 0,4, praticamente o dobro do AOD500nm médio de toda a amostra, que foi 

de 0,22. Além disso, os valores extremos registrados nos anos acontecem durante os meses da 

época seca do ano, atingindo valores acima AOD500nm de 1. Os valores de Expoente de 

Angstrom 380-500 nm (α) ficaram predominantemente por volta de 1,5, porém houve episódios 

onde esse valor ficou abaixo de 1. Enquanto o valor da média ponderada entre os comprimentos 

onda <440/675/870/1020> do albedo simples (ωo) ficou em torno de 0,86 土0,05, apresentando 

uma variação entre 0,98 - 0,75 durante os meses de agosto e setembro.   

Os altos valores de AOD500nm, juntamente com a grande variação nos parâmetros que 

representam o tamanho (α) e a capacidade de absorção/espalhamento (ωo) das partículas, 

ajudaram na análise da origem dos aerossóis presente na atmosfera. As análises dos dados da 
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AERONET apontam para a presença de aerossóis de fontes urbanas em maior predominância, 

e aerossóis associados a eventos de transporte de produtos de queimadas de outras regiões. As 

condições meteorológicas durante a época seca do ano facilitam o acúmulo de poluentes na 

cidade de São Paulo.  

Outro ponto importante deste estudo foram os experimentos envolvendo medições 

radiométricas, nomeadamente a coleta dos espectros solar in-situ com o espectroradiômetro da 

fabricante AVANTES. O intuito dessa campanha foi aferir a capacidade do modelo SMARTS 

em simular a distribuição espectral da irradiância solar que chega na superfície dos módulos. 

Apesar de algumas ressalvas na calibração do equipamento que produziram disparidades em 

alguns comprimentos de onda, como na região do visível (350-500 nm), o modelo foi capaz de 

gerar irradiâncias espectrais compatíveis com o equipamento na região do infravermelho, além 

de demonstrar sensibilidade com relação a absorção dos gases atmosféricos, O3, H2O e CO2.  

O SMARTS também teve um bom desempenho em simular valores de irradiância solar 

global total (broadband) descendente na superfície, de acordo com a análise comparativa feita 

considerando os dados de irradiância coletados pelos módulos calibrados na mesma orientação 

dos sistemas, chegando a um coeficiente de determinação (R²) de 0,94 e R²adj 0,95 entre dados 

observados e modelados. 

Após aferição da capacidade do modelo, conclui-se que o SMARTS é uma ferramenta 

extremamente útil para avaliar o impacto dos aerossóis atmosférico no espectro solar, bem 

como, o efeito da irradiância espectral no desempenho das tecnologias fotovoltaicas, tanto as 

mais difundidas (p-Si,m-Si) quanto as emergentes (CdTe, CIS, a-Si). O SMARTS foi capaz de 

simular de maneira satisfatória e apresenta uma curva de aprendizagem fácil e uma interface 

funcional para usuários com menos experiência na manipulação de modelos de transferência 

radiativa. O modelo conta com diversos produtos radiativos que podem servir para diversas 

aplicações, e ainda passa por atualizações frequentemente (GUEYMARD, 2019). 

Por último, foi feito o cálculo do fator espectral (SF) dos sistemas fotovoltaicos do 

Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos (LSF-IEE/USP). Este fator representa os ganhos e as 

perdas de produtividade de acordo com o espectro solar incidente nos módulos, 

desconsiderando os outros parâmetros. A análise do SF e a sua dependência com aspectos 

ambientais, como a poluição atmosférica, tem sido realizada em diversas regiões do mundo 

para diferentes tecnologias de aproveitamento. Entretanto, estudos dessa natureza no Brasil são 
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escassos e têm grande potencial de contribuir nos estudos de previsão de geração, 

principalmente em grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo, onde o nível de 

poluição tende a ser mais acentuado e afetando o desempenho dos módulos. 

 Os três sistemas avaliados no estudo apresentaram comportamentos distintos para o 

SF. O sistema BAPV demonstrou sofrer a influência mais intensa da sazonalidade, com os 

valores mais baixos de SF para os meses de agosto e setembro, atingindo valores próximos a 

0,95, representando perdas de desempenho de 5% do que era esperado. Enquanto, em outros 

momentos ele teve ganhos na ordem de 5%, principalmente no ano de 2017 quando o sistema 

apresentou ganhos de desempenho. Isto resultou em um valor médio de 1,01 土0,03 para o SF. 

Os parâmetros atmosféricos influenciam negativamente o desempenho dos módulos, 

principalmente o AOD500nm, quanto maior a quantidade de partículas no céu maior a perda de 

desempenho do sistema, bem como a potência gerada por ele.  

O sistema CRPV teve um valor médio do SF de 0,96 土0,07. Neste sistema observou-

se uma perda de desempenho no período da tarde, com o valor médio do SF de 0,85 para os 

valores após as 15h. Enquanto durante o período da manhã o valor médio é aproximadamente 

0,99. Esta acentuada variabilidade ao longo do dia indica que o desempenho tem uma alta 

dependência da geometria do sistema, podendo ser explicado por momentos em que ocorre o 

sombreamento de parte do sistema CRPV. 

O último sistema avaliado foi o CTPV, posicionado ao lado do CRPV e com mesma 

orientação, demonstrou ter perda mais acentuada de desempenho em comparação aos outros 

dois sistemas. O valor médio do SF para este sistema ficou por volta de 0,86 土0,09, e a curva 

de valores do SF ao longo do dia teve um padrão diferente do CTPV. Mais especificamente, o 

sistema apresentou um melhor desempenho durante o período da tarde. Este valor SF muito 

abaixo do esperado indica que as causas para a perda de desempenho estão além da influência de 

aerossóis e o vapor d’água presente na atmosfera e mais informações sobre degradação dos módulos 

e outras perdas que possam ter um efeito mais significativo.  

Concluindo, o estudo teve sucesso em identificar e discutir a complexidade que envolve 

os padrões do fator espectral no contexto das suas relações com as variáveis ambientais 

analisadas, em particular a poluição atmosférica. Além disso, contribui para a compreensão dos 

cenários dos aerossóis na cidade de São Paulo no contexto da sua importância para a geração 

de energia fotovoltaica, mostrando a relevância do monitoramento das suas propriedades 
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ópticas, especialmente visando a sua representação em modelos numéricos que se propõe 

prognosticar a produção de energia 

Com base nos resultados obtidos, seguem alguns pontos que se recomenda o seu 

desenvolvimento em trabalhos futuros: 

❏ ampliar as medições de irradiância espectral solar de modo caracterizar um 

número maior de cenários atmosféricos, o que permitirá também uma avaliação 

e validação mais ampla das simulações numéricas; 

❏ desenvolver estudos de mesma natureza para outras tecnologias fotovoltaicas 

em condições reais de operação; 

❏ entender como os cenários de poluição atmosférica futuros podem impactar o 

desempenho dos módulos  

❏ estudar os impactos das nuvens sobre o espectro solar e no fator espectral para 

melhorar o entendimento do desempenho dos módulos fotovoltaicos em 

condições atmosféricas adversas a geração de energia  

  

❏  
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