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RESUMO 

O aproveitamento energético proveniente da radiação solar pode ser uma alternativa 

sustentável ao uso de combustíveis fósseis, principalmente em regiões onde os 

aspectos geográficos dificultam o fornecimento de energia, como o estado do 

Amazonas. Atualmente muitos modelos matemáticos estão sendo realizados, para 

fazer previsões de séries históricas de radiação solar. O objetivo do trabalho é 

analisar a série temporal de radiação solar do município de Humaitá-AM. A 

metodologia utilizada para a análise da série temporal de radiação solar do período 

de 2009 a 2018 foram os modelos SARIMA e Suavização Exponencial de HOLT 

WINTERS, para a modelagem dos parâmetros e simulação. A análise da série e 

escolha do melhor modelo foi baseada nos parâmetros de erro: Erro de 

percentagem médio (MAPE), Erro Absoluto Médio (MAE) e Erro médio quadrado 

(REMQ) além dos correlograma.  O modelo SARIMA que melhor se ajustou a série 

real foi o modelo (4,1,2) (2,1,2)12. Comparando os dois modelos através de analises 

gráficas, foi possível verificar que o modelo de HOLT-WINTERS analisou 

perfeitamente os dados da série de radiação solar, já o modelo SARIMA não 

conseguiu acompanhar o início da série.  Comparando os parâmetros de erros entre 

os dois modelos, o modelo SARIMA apresentou os maiores valores MAPE (9,740), 

MAE (0,365) e REMQ (0,5169), já o modelo HOLT-WINTERS apresentou valores 

menores em MAPE (7,872), MAE (0,304) E REMQ (0,456), mostrando dessa forma 

ser o melhor modelo. Conclui-se que os dois modelos apresentaram resultados 

satisfatório para as análises de radiação solar do Município de Humaitá-AM, o 

modelo que melhor representou a série foi o modelo de HOLT-WINTERS que se 

ajustou a série completa. 

Palavras-Chave: Radiação solar, SARIMA, HOLT-WINTERS, Previsão de 

séries temporais.  

  



 
 

ABSTRACT 

Energy use from solar radiation can be a sustainable alternative to fossil fuel use, 

especially in regions where geographical aspects make energy supply difficult, such 

as the state of Amazonas. Many mathematical models are currently being made to 

make predictions of historical solar radiation series. The objective of this work is to 

analyze the solar radiation time series of the municipality of Humaitá-AM. The 

methodology used for the analysis of the solar radiation time series from 2009 to 

2018 was the SARIMA and HOLT WINTERS Exponential Smoothing models, for the 

parameters modeling and simulation. The analysis of the series and choice of the 

best model was based on the error parameters: Mean Percentage Error (MAPE), 

Mean Absolute Error (MAE) and Mean Square Error (REMQ) in addition to the 

correlograms. The SARIMA model that best fitted the real series was the model 

(4,1,2) (2,1,2) 12. Comparing the two models through graphical analysis, it was 

possible to verify that the HOLT-WINTERS model perfectly analyzed the solar 

radiation series data, whereas the SARIMA model could not follow the beginning of 

the series. Comparing the error parameters between the two models, the SARIMA 

model presented the highest MAPE (9,740), MAE (0,365) and REMQ (0,5169) 

values, while the HOLT-WINTERS model presented lower values in MAPE (7,872), 

MAE (0.304) AND REMQ (0.456), thus showing to be the best model. It was 

concluded that both models presented satisfactory results for the solar radiation 

analysis of the municipality of Humaitá-AM. The model that best represented the 

series was the HOLT-WINTERS model that fit the complete series. 

Keywords: Solar radiation, SARIMA, HOLT-WINTERS, Time series forecast. 
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1 INTRODUÇÃO  

O aumento da demanda energética no Brasil vem crescendo a cada ano, 

principalmente com o desenvolvimento urbano-industrial. Com isso exigisse, que 

busquemos novas alternativas de fontes de energia, principalmente de fontes 

renováveis que produzam baixa emissão de gases poluentes (CO2, NOx e SOx), 

como a energia hidroelétrica, solar e eólica. 

O estado do Amazonas possui uma vasta extensão territorial, onde muitos 

municípios se encontram distantes dos centros geradores de energia, dados do 

Censo 2010 (IBGE, 2019) apontam 1,3% de domicílios sem energia elétrica no país. 

Neste período, a maior escassez ocorria nas áreas rurais do seu território (7,4%). A 

situação extrema era a da região Norte, onde 24,1% dos domicílios rurais não 

possuíam energia elétrica, seguida das áreas rurais do Nordeste (7,4%) e do Centro-

Oeste (6,8%). 

Segundo Correia (2005) “só no Estado do Amazonas, de aproximadamente 

4.600 comunidades contabilizadas, apenas 32 (0,7%) são supridas com energia 

elétrica da concessionária local, a Amazonas Energia”. Segundo o autor, este é um 

dos Estados brasileiros com maior índice de propriedades rurais não eletrificadas: 

73%, ou cerca de 75 mil domicílios, com base em dados do MME (Ministério das 

Minas e Energia). 

A energia emita pelo Sol em forma de radiação é uma das principais fontes 

de energia da Terra e pode ser aproveitada em inúmeras aplicações, destacando-se 

a produção de energia elétrica por meio de sistemas fotovoltaicos e a energia 

térmica através de sistemas de aquecimento solar de água. A viabilidade dessas 

aplicações, em especial da tecnologia solar fotovoltaica, depende, entre outros 

fatores, do recurso solar existente, portanto, é indispensável à caracterização 

adequada da radiação solar, assim como, do seu comportamento diário (SILVA, 

2014). 

A previsão de radiação solar incidente se torna importante para o 

aproveitamento da energia solar, dado que, a partir desta é possível estimar quanto 

de energia elétrica será produzida e, ainda, no caso de sistemas conectados à rede, 

quanto será injetado ou consumido da mesma. De acordo com Guarnieri (2007), 

essas informações também podem contribuir de forma significativa para o 
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gerenciamento da transmissão e distribuição de energia na rede elétrica, uma vez 

que, a radiação solar aquece os cabos, originando perdas de energia.  

Muitos modelos, de previsão de series temporal de radiação solar vem 

sendo estudada nos últimos anos, como por exemplo os modelos SARIMA de BOX 

& JENKINS, (BOX E JENKINS,1970) este modelo possui características flexíveis, 

permitindo ajustes e adaptações em seus parâmetros, contribuindo para que 

diferentes tipos de séries temporais sejam representados, assumindo assim, uma 

estrutura de correlação linear entre os valores das séries temporais (MORETTIN 

TOLOI, 2006).  

Outra metodologia que vem sendo estudada para previsão de radiação solar 

é a Suavização Exponencial de HOLT-WINTERS, modelos adequados para series 

que apresentam tendência e sazonalidade. Tal modelo divide-se em aditivo e 

multiplicativo. Ambos os modelos e suas utilizações são baseados em quatro 

equações com constantes de ajustamento diferentes associadas às componentes de 

nível e tendência, sazonalidade a equação de previsão (PELLEGRINI, 2000). 

A previsão de radiação solar envolve muitas incertezas, uma parte dessa 

incerteza é por se tratar de uma variável meteorológica, onde essa variável depende 

de muitos fatores como, por exemplo, as estações do ano ou se há ou não a 

presença de nuvens no céu. Outra metade da incerteza parte da imprecisão na 

obtenção de dados históricos de radiação solar, onde pode-se verificar a presença 

de dados falhos, dessa forma se torna fundamental analisar os dados de radiação 

através de modelos matemáticos para se fazer a previsão correta dessa variável.   

 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a série temporal de radiação solar do município de Humaitá-AM, 

usando modelos SARIMA e Suavização Exponencial de HOLT WINTERS. 

2.2 Objetivos Específicos 

-Estimar a previsão radiação solar do município de Humaitá-AM;  

- Determinar o melhor modelo entre os SARIMA; 

- Comparar qual o melhor modelo entre os modelos SARIMA e Suavização 

Exponencial de HOLT WINTERS;  
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- Analisar o desempenho de cada um dos modelos.  

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Radiação Solar   

A radiação solar é o fluxo de energia emitida pelo Sol e transmitida sob a 

forma de radiação eletromagnética. Durante muitos anos foi considerada uma 

constante em torno de 1.365 Wm−2 As medidas de radiação são denominadas como 

Irradiância Solar Total (TSI - Total Solar Irradiance) e Irradiância Solar Espectral (SSI 

- Solar Spectral Irradiance). A Irradiância Solar Total é definida como a potência total 

da energia proveniente do Sol por unidade de área a 1 UA (distância entre o Sol e a 

Terra conhecida como Unidade Astronômica). As medidas podem ser realizadas em 

função do comprimento de onda [Wm−2 nm−1] e integradas para determinar a TSI 

(GÓMEZ, 2018).  

Além das condições atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa do ar etc.), 

a disponibilidade de radiação solar, também denominada energia total incidente 

sobre a superfície terrestre, depende da latitude local e da posição no tempo (hora 

do dia e dia do ano). Isso se deve à inclinação do eixo imaginário em torno do qual a 

Terra gira diariamente (movimento de rotação) e à trajetória elíptica que a Terra 

descreve ao redor do Sol (translação ou revolução) (BRASIL, 2000).  

A radiação solar é a principal fonte de energia responsável pelos processos 

físicos e biológicos que acontecem na Terra, sendo elemento primordial para o 

processo de fotossíntese e, consequentemente, pela vida de todos os seres vivos no 

planeta. Além disso, influencia outros processos ecológicos e ambientais 

relacionados à temperatura do ar e do solo, afetando a transferência de calor por 

meio da evaporação e transpiração (SPOKAS, 2006). 

De toda a radiação solar que chega às camadas superiores da atmosfera, 

apenas uma fração atinge a superfície terrestre, devido à reflexão e absorção dos 

raios solares pela atmosfera. Esta fração que atinge o solo é constituída por um 

componente direta (ou de feixe) e por uma componente difusa (CRESESB, 2004). 
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Fonte: (CRESESB, 2004) 

Notadamente, se a superfície receptora estiver inclinada com relação à 

horizontal, haverá uma terceira componente refletida pelo ambiente do entorno (solo, 

vegetação, obstáculos, terrenos rochosos, etc.). O coeficiente de reflexão destas 

superfícies é denominado de "albedo". Devido à alternância de dias e noites, das 

estações do ano e períodos de passagem de nuvens e chuvosos, o recurso 

energético solar apresenta grande variabilidade, induzindo, conforme o caso, à 

seleção de um sistema apropriado de estocagem para a energia resultante do 

processo de conversão (CRESESB, 2004).  

 

3.2 Matrizes Energéticas na Amazônia 

É inconteste a existência de recursos energéticos na região Amazônica em 

magnitude capaz de atender as necessidades internas e ainda de outras regiões, 

como já se verifica no caso da hidrelétrica de Tucuruí no Estado do Pará. No 

entanto, contraditoriamente, as menores taxas de eletrificação rural do país 

encontram-se nos estados do Pará (15%), Acre (17%), Amapá (21%) e Roraima 

(23%), enquanto o índice nacional é de 70,7%. Além do mais, os centros atualmente 

Figura 1 - Componentes da radiação solar ao nível 

do solo.  
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atendidos apresentam baixa confiabilidade no suprimento. É, portanto, nesse 

contexto, de contraste entre potencialidade existente e demanda não atendida em 

alguns casos e atendida de maneira precária em outros, que se procurará evidenciar 

as oportunidades e desafios no contexto das energias alternativas (SOUZA, 2003). 

A precariedade na produção de energia na Amazônia é principalmente, 

devido às distâncias entre as localidades e pelo baixo mercado consumidor tornando 

inviável economicamente a sua eletrificação. O modelo atual de geração nas 

pequenas localidades é por meio de termoelétricas a óleo Diesel que provoca uma 

grande poluição ambiental, e gera custos altos pela importação e transporte deste 

óleo para esta região. A necessidade de eletrificar as comunidades isoladas de uma 

forma limpa induz a necessidade de investimentos em estudos de alternativas 

energéticas. A geração de energia a partir de recursos renováveis é uma proposta 

viável, e sustentável em termos econômicos e ambientais (OLIVEIRA et al, 2002). 

 Amazônia dispõe de um potencial hidro energético invejável, conta com 

importantes hidrelétricas como: Tucuruí, no Pará, uma das maiores do mundo; 

Coaracy Nunes, no Amapá; Samuel, em Rondônia; e Balbina, no Amazonas, no 

entanto as linhas de transmissão são incompletas e deixam muitas localidades sem 

energia (PADILHA, 2006). 

Os sistemas elétricos isolados brasileiros concentram-se principalmente nos 

estados da região Norte: totalidade do Acre, Amazonas, Amapá e Rondônia; parte 

do Pará, margem esquerda do Rio Amazonas e sul do estado; e interior de Roraima. 

Ainda existem muitos desses sistemas no norte do Mato Grosso, que vêm sendo 

progressivamente interligados pelas Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. 

(Cemat), e poucos em outros estados 18 (ELETROBRÁS, 2004). 

 

3.3 Previsão de Séries Temporais 

Segundo Downing e Clark (2006), "As séries temporais (ou históricas) são 

conjuntos de medidas de uma mesma grandeza, relativas a vários períodos 

consecutivos". Ou seja, a série temporal é uma sucessão de valores de uma 

determinada variável observada em intervalos regulares de tempo. 

Previsão de séries temporais é uma área de pesquisa ativa que tem atraído 

atenção considerável para aplicações em diversas áreas. Com a abordagem de 

séries temporais de previsão, observações históricas da mesma variável são 
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analisadas para desenvolver um modelo que descreve a relação subjacente. Em 

seguida, o modelo estabelecido é usado, a fim de extrapolar a série temporal para o 

futuro. Esta abordagem de modelagem é particularmente útil quando é pouco 

conhecimento disponível sobre o processo de geração de dados subjacente ou 

quando não existe modelo explicativo satisfatório que relaciona a variável preditiva a 

outras variáveis explicativas (ZHANG, 1998). 

As séries temporais apresentam dependência entre as observações 

adjacentes, que são de fundamental importância para a análise dos dados. Para 

isto, é necessário o desenvolvimento de modelos estocásticos e dinâmicos para 

dados de séries temporais (BOX&JENKINS, 2008). 

A análise das séries temporais tem o objetivo de construir modelos que 

possuam propósitos determinados, podendo apresentar dois enfoques. Um enfoque 

é feito no domínio temporal e geram modelos paramétricos, como exemplo tem-se o 

modelo ARIMA. O outro enfoque é conduzido no domínio de frequências e os 

modelos são não paramétricos, como ocorre na análise espectral (MORETTIN; 

TOLOI, 2006). Esses modelos irão proporcionar a realização de previsões, a 

investigação do mecanismo que originou a série, descrição do comportamento da 

série, assim como a identificação das periodicidades relevantes (MORETTIN; 

TOLOI, 2006). A série pode ser representada pelo modelo de função de 

transferência, conforme a primeira equação (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). 

Ao trabalhar com séries temporais, é comum o erro de assumir que as séries 

são estacionárias, ou seja, apresentam equilíbrio estatístico com as propriedades 

probabilísticas que não mudam ao decorrer do tempo, apresentam o nível da média 

e variância constantes (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). A maior parte das séries 

encontradas na prática encontram tendências, sendo o caso mais simples aquele 

em que a série flutua ao redor de uma reta (tendência linear) (MORETTIN; TOLOI, 

2006). Portanto, nestes casos é necessário realizar a transformação da série original 

para que se torne estacionária. A maneira mais comum é determinar diferenças 

sucessivas da série original. A primeira diferença é dada por: 

  t  t  (t    

A segunda é definida por: 

 2zt    zt    zt zt    zt 2zt   zt 2 
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Segundo Fava (2000) os movimentos das series temporais podem ser 

classificados em quatro tipos principais, frequentemente denominados componentes 

de uma série temporal: 

-Tendência (T): movimento contínuo dos dados numa determinada direção, que 

dura por um período de tempo grande; 

-Ciclo (C): movimento oscilatório em torno da tendência, que se verifica durante um 

período de tempo maior que um ano e que não é necessariamente regular; 

-Sazonalidade (S): movimento oscilatório que ocorre com regularidade em 

subperíodos de um período de tempo fixo, geralmente um ano; 

-Componente Errático (E): movimento esporádico, irregular, que decorre de fatores 

estritamente aleatórios. 

3.4 Modelo de BOX & JENKINS 

Uma metodologia bastante utilizada na análise de modelos paramétricos é 

conhecida como abordagem de BOX & JENKINS (1970).  Segundo Perreira (2016) 

está metodologia consiste em ajustar modelos autorregressivos integrados e de 

médias móveis, ARIMA (p, d, q), a uma série. Para a construção do modelo segue-

se um algorítimo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios 

dados. O algorítimo é descrito através dos seguintes passos: 

i) Considera-se uma classe geral de modelos para a análise; 

ii) Identifica-se um modelo com base na análise de autocorrelações, autocorrelações 

parciais e outros critérios; 

iii) Estima-se os parâmetros do modelo identificado; 

iv) Verifica se o modelo ajustado é adequado aos dados através de uma análise de 

resíduos; 

v) Caso o modelo não seja adequado, o algoritmo é repetido, voltando à fase de 

identificação. 

Os modelos ARIMA (do original em inglês Autoregressive Integrated Moving 

Average) são alguns dos mais utilizados modelos para análise de séries temporais 

(MORETTIN et.al,2006). Estes modelos têm esta denominação devido à 

metodologia estruturada por Box e Jenkins (BOX&JENKINS, 1976) onde um 
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algoritmo é utilizado para auxiliar o usuário na busca por um modelo acurado e que 

apresente um menor número de parâmetros.  

O processo de seleção dos modelos por meio da metodologia box-jenkins é 

iniciado o com a identificação dos parâmetros AR e MA da série temporal. No 

entanto, os processos AR (p), MA (q) e ARMA (p,q) são estacionários. No caso de 

processos não estacionários é necessário que seja feita a diferenciação para torná-

los estacionários, então é acrescentado o parâmetro d, formando o ARIMA (p,d,q). 

Para modelos com a presença de sazonalidade de uma série temporal deve ser 

acrescentado um “S”. Assim, chegando ao SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s, que representa 

o modelo ARIMA sazonal multiplicativo (LEE; KO, 2011). 

Modelos estocásticos são amplamente utilizados em âmbito internacional 

como nacional devido às análises satisfatórias comportamental das séries 

temporais, tanto no âmbito econômico quanto no meteorológico e suas ramificações, 

que atualmente estão explorando metodologias como o da classe estocástica do 

modelo Sazonal Autoregressivo Integrados e de Médias Móveis (SARIMA), (BAYER, 

2012). 

Segundo Morettin et al., (2006), a construção dos modelos Box-Jenkins é 

baseada em um ciclo interativo, no qual a escolha do modelo é feita com base nos 

próprios dados. De acordo com Box et al., (1994), são três as etapas para 

construção do modelo: 

1 - Identificação: consiste em descobrir qual dentre as várias versões dos modelos 

probabilísticos descreve o comportamento da série (AR, MA, ARMA, ARIMA e 

SARIMA). A identificação do modelo a ser estimado ocorre pelo comportamento das 

funções Autocorrelação (FAC) e Autocorrelação Parcial (FACP);  

 2 - Estimação: consiste em estimar os parâmetros do modelo probabilístico 

adotado. 

 3 - Verificação: consiste em avaliar se o modelo estimado é adequado para 

descrever o comportamento dos dados. 

Ao considerar dados observados num período máximo de 12 meses, se faz 

necessário a presença de um componente sazonal dado que essa sazonalidade 

pode ser: estocástica, ou seja, ajustar a série original a um modelo ARIMA sazonal- 

SARIMA ou ainda determinística, quando se torna estacionária após D diferenças 

(MORETTIN et al, 2006). 
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Estes modelos de séries apresentam autocorrelação sazonal, sendo 

composto por uma parte não sazonal com parâmetros (p, d, q), e outra parte sazonal 

com parâmetros (P, D, Q), onde pode-se observar ocorrência de periodicidade 

(EHLERS, 2009). 

Neles, uma parte é não sazonal, com parâmetros (p, d, q), e uma sazonal, 

com parâmetros (P, D, Q  . O modelo geral é dado pela equação: 

(   
 
   ...   

p
 
p
) (     

s
  ...   p 

 s
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(   )
d
 (   )

 
  t   (       ...    q 

q
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(     
s
  ...      
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Onde: 

( - 
 
 - ... - 

p
 
p
) é a parte autorregressiva não sazonal de ordem p; 

( -      s- ... -  p    s) é a parte autorregressiva sazonal de ordem P e estação 

sazonal s; 

( - )
d
 é a parte de integração não sazonal de ordem d; 

( - )
 
 é a parte de integração sazonal de ordem D e estação sazonal s; 

( -   - ... -   q   q) é a parte não sazonal de médias móveis de ordem q; 

( -   
s
- ... -        s) é a parte sazonal de médias móveis de ordem Q e estação 

sazonal s. 

3.5 Modelo de Suavização Exponencial de HOLT WINTERS 

Uma classe de métodos de previsão, que busca tratar as causas de 

flutuações em séries temporais, é a das suavizações. Técnicas específicas desse 

tipo assumem que os valores extremos da série representam a aleatoriedade e, 

assim, por meio da suavização desses extremos, pode-se identificar os padrões 

básicos (MORETTIN; TOLOI, 2006). 

Os modelos de suavização exponencial de Holt-Winters (HOLT, 1957; 

WINTERS, 1960) são empregados para ajustar séries temporais com tendência e 

sazonalidade determinísticas. Apresentam-se sob a forma aditiva (6) ou 
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multiplicativa (7), de acordo com o comportamento sazonal exibido pela série. 

Segundo Chatfield e Yar (1988), se a amplitude da variação sazonal for constante, o 

modelo mais apropriado é o aditivo, caso contrário, se essa amplitude for 

proporcional ao nível da série, o multiplicativo. 

Yt = Nt + Tt + St + εt    ( 6) 

Yt = Nt St+ Tt + εt  (7) 

Em que Nt é a componente de nível, Tt a componente de tendência, St a 

componente sazonal e εt são erros ruído branco. 

Segundo Morettin & Toloi (2004), os dois modelos diferem por: 

-Holt-Winters Aditivo: é utilizado quando a amplitude da variação sazonal se 

mantém constante, ou seja, a diferença entre o maior e o menor ponto de demanda 

nos ciclos permanece constante com o passar do tempo. 

-Holt-Winters Multiplicativo: é utilizado quando a amplitude da variação 

sazonal aumenta com o tempo, ou seja, a diferença entre o maior e o menor ponto 

de demanda nos ciclos cresce com o passar do tempo. 

Muitos estudos de previsões de variáveis climáticas utilizaram o modelo de 

HOLT-WINTERS, como os de Kamruzzaman, Beecham e Metcalfe (2011) e Chechi 

e Bayer (2012), onde os autores trabalharam previsão de temperatura máxima 

mensal e os trabalhos de Miranda (2016) e Dantas (2016) que trabalharam a   

previsão de séries temporais de radiação solar, esses estudos corroboram com a 

escolha do modelo para trabalhar a radiação solar.  

4 METODOLOGIA 

4.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado no município de Humaitá, localizado no interior do 

estado do Amazonas ao qual pertence à mesorregião do Sul Amazonense e 

microrregião do Madeira, coordenadas geográficas são 07º30’22” latitude Sul e 

63º01'15" longitude Oeste e 90 metros de altitude. O município esta a cerca de 200 

km da cidade de Porto Velho (RO) e 675 km da cidade de Manaus (AM), pela 

Rodovia BR-319 (Embrapa, 1997).  O município é o maior da região do sul do 

estado do Amazonas com população estimada de 55.080 habitantes e área de 

33.129,131 km² segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2019).    
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Fonte: Próprio autor 

4.2 Clima do Município 
O clima da região possui dois períodos bem definidos: um chuvoso 

prolongado (outubro a abril) e um seco de pequena duração (maio a setembro) 

(TAVARES, 2017). No período chuvoso, o total pluviométrico esperado é de 1949,6 

mm e no período seco 244,1 mm, totalizando 2193,7 mm por ano (INMET, 2009). 

4.3 Coleta de Dados 

Os dados de radiação solar foram coletados da estação automática do 

INMET, localizada no Instituto Federal do Amazonas - IFAM (7.55o S, -63.07 W e 

50m de altitude), os dados coletados compreendem no período de janeiro de 2009 a 

dezembro de 2018, os mesmos foram baixados, armazenados e posteriormente 

trabalhados em medias mensais. 

Os dados da estação meteorológica automática (EMA) coleta de minuto em 

minuto, as informações meteorológicas (temperatura, umidade, pressão atmosférica, 

precipitação, direção e velocidade dos ventos, radiação solar) representativas da 

área em que está localizada. A cada hora, estes dados são integralizados e 

disponibilizados para serem transmitidos, via satélite ou telefonia celular, para a 

sede do INMET, em Brasília.   

Figura 2 - Localização do Município de Humaitá-AM 
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   O conjunto dos dados recebidos é validado, através de um controle de 

qualidade e armazenado em um banco de dados. Os dados são disponibilizados 

gratuitamente no site: http://www.inmet.gov.br/sonabra/maps/pg_automaticas.php.  

Os dados da série de radiação solar estão apresentados na Tabela 1, a série 

compreende o ano de 2009 a 2018 nos meses de janeiro a dezembro.   

 

http://www.inmet.gov.br/sonabra/maps/pg_automaticas.php


24 
 

 
 

 

 

 

 

Tabela 1- Radiação solar em KWh/m2 no de Humaitá-AM, no período de 2009 a 2018 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2009 4,4963 4,5406 4,4123 3,9016 4,1493 3,9096 4,82 5,027 5,2636 4,7576 4,194 3,5043 

2010 4,0776 4,3293 4,3493 4,1573 3,307 3,3546 5,1573 5,187 5,2333 4,6633 4,4216 4,653 

2011 4,2906 4,446 4,356 4,525 4,1056 4,7893 5,0816 5,1996 4,8366 4,273 4,233 4,2356 

2012 4,038 4,326 4,802 4,6016 4,6503 4,8373 5,3213 5,605 4,433 4,6633 4,3806 4,6316 

2013 4,4456 4,4933 4,883 4,6186 3,307 3,3546 4,3096 4,6736 4,433 4,6633 4,4216 4,2536 

2014 4,3156 4,3293 4,1573 4,1573 3,307 3,3546 4,3096 4,6736 4,433 4,7076 4,3413 4,383 

2015 4,636 4,1943 3,6213 3,6213 2,5456 2,62 1,9943 1,5333 1,88 4,133 5,2426 4,702 

2016 4,3156 4,3293 4,1573 4,1573 3,307 3,3546 4,3096 4,6736 4,433 5,058 4,3876 3,9973 

2017 4,1556 4,4856 4,3916 4,3021 3,9432 3,427 4,5121 4,9633 4,642 4,981 4,641 4,3951 

2018 4,1938 4,3785 4,3856 4,2831 3,9351 3,427 4,5241 4,9431 4,9732 4,971 4,664 4,4123 
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4.4 Modelos de previsões de Series Temporais 

Para começar a se trabalhar com a série histórica de radiação solar devemos 

verificar, se a série é estacionaria ou não. Os dados de uma série estacionária 

oscilam em entorno de uma média constante no tempo, essa estacionariedade é 

verificada através de gráficos.  

Os dados de radiação foram processados através de diferença para 

estacionarizar a série, a primeira diferença foi suficiente para transformara à série 

original em estacionaria. O processo utilizado é definido como d-ésima diferença, é 

representado pela equação:  dY(t)      d-1Y(t)]. 

A Utilizou-se o Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

disponibilizado na versão acadêmica para a modelagem dos parâmetros, simulação 

e previsão dos dois modelos proposto. O programa oferece, no seu módulo de 

forecasting, as opções dos modelos de decomposição, AR/MA, suavização 

exponencial, regressão com erros dos modelos AR/MA e X-11 AR/MA. 

4.5 Modelo SARIMA de BOX & JENKINS 

O primeiro modelo proposto é o modelo de BOX & JENKINS, onde são 

analisados os gráficos de Autocorrelação (FAC) e Autocorrelação Parcial (FACP), 

para identificar as versões dos modelos para descrever o comportamento da série 

(AR, MA, ARMA, ARIMA e SARIMA).  

O modelo ARIMA (p,d,q) é utilizado para séries não estacionárias com “d” 

diferenças sucessivas (ordem de integração) para se tornar estacionária. É dado 

pela equação: 

  dYt    dYt-   2 dYt-2    p dYt-p εt-  εt- - 2εt-2- - qεt-q 

 

O modelo autoregressivo, denotado por AR(p), diz que o valor da observação 

atual pode ser explicado por uma função linear das p observações anteriores da 

série e de um ruído branco. É dado pela equação: 

  

Yt   Yt    2Yt 2    pYt p εt 

 

Onde: Y são as séries temporais centradas na média;   são os coeficientes 

do modelo e ε é o ruído branco. O modelo AR é identificado, no correlograma de 

autocorrelação, por picos nas defasagens até p e decaimento rápido após, e no 
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correlograma de correlações parciais, por picos nas defasagens até p e decaimento 

abrupto após. 

O modelo de média móvel, denotado por MA(q), é dado por uma combinação 

linear do ruído branco ocorrido no período atual com o ocorrido em períodos 

passados. É dado pela equação: 

𝑌𝑡=𝜀𝑡−𝛽1𝜀𝑡− −𝛽2𝜀𝑡−2− −𝛽𝑞𝜀𝑡−𝑞 

Onde: Yt é o valor mais atual da série temporal centrada na média; ε são os 

ruídos brancos e   são os coeficientes do modelo. O modelo MA é identificado, no 

correlograma de autocorrelação, por picos nas defasagens até “q” e decaimento 

abrupto após, e no correlograma de correlações parciais, por picos nas defasagens 

até “q” e decaimento rápido após, o modelo ARMA (p,q) é uma combinação de 

autoregressivo e média móvel. (MIRANDA, 2016).  

Onde foi possível verificar que a série de radiação solar foi melhor descrita 

pelo Arima Sazonal conhecido como SARIMA, o mesmo baseia-se em hipóteses de 

que os componentes da série temporal possuem distribuição de probabilidade 

aleatória (processo estocástico). São utilizados quando existe autocorrelação 

periódica é inferior a um ano, o que caracteriza o efeito sazonal. O modelo SARIMA 

contém além dos 3 componentes principais dos modelos ARIMA (p,d,q) os 3 

componentes sazonais S (P,D,Q) o que resulta no modelo multiplicativo SARIMA 

(p,d,q) x (P,D,Q) com a seguinte equação abaixo: 

 ( s) ( )(   )d(   S)  t  ( s) ( )εt 

Sendo: s é a sazonalidade;  

ε é o ruído branco; 

 L é o operador de translação para passado (Lmyt = yt-m);  

(1-L)d e (1- Ls)D são os operadores diferença e diferença sazonal, respectivamente; 

 ,  ,  ,   são os polinômios de ordem  , p,   e q, respectivamente. 

 

4.6 Modelo de HOLT-WINTERS 

O segundo modelo proposto é o modelo de suavização de HOLT-WINTERS. 

Os modelos de HOLT-WINTERS (HW) descrevem apropriadamente dados em que 
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se verifica a ocorrência de tendência linear, além de componente de sazonalidade 

(PELEGRINI & FLOGIATTO, 2000). 

 Este modelo possui dois tipos de equações de previsão, a aditiva e a 

multiplicativa, sendo que se a série apresentar oscilações sazonais 

aproximadamente constantes, o modelo aditivo é mais indicado (Oliveira, et al., 

2013). Utilizaremos na série estudada o modelo aditivo, descrito nas equações 

abaixo:  

Tabela 2- Equações aditivas 

Nível 
 

L =𝛼(𝑌𝑡−𝑆 𝑡−𝑠)+(1−𝛼)(L𝑡−1+bt−1) 
 

Tendência 
bt=𝛽(L𝑡−L𝑡−1) ( −𝛽)b𝑡−1 

 

Sazonal idade 
 

S𝑡=𝛾(𝑌𝑡−L𝑡) ( −𝛾)𝑆  𝑡−𝑠 
 

Previsão F t+m = ( Lt +bt-m) S t-s+m 
Fonte: Próprio autor 

Onde:  

S – Comprimento da Sazonalidade  

Lt – Nível da Série 

bt – Tendência  

St – Componente Sazonal  

Ft+m – Previsão para o período m.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados históricos das medias de radiação solar global do município de 

Humaitá-AM são apresentados na Figura 3. Anualmente as maiores médias mensais 

ocorreram nos meses de setembro, isso deve ao fato de que o  mês  de setembro 

compreende o período seco na região, onde se tem uma presença menor de nuvens 

no céu, deixando que haja um maior fluxo de irradiação solar. No mês de setembro 

de 2015 houve uma queda abrupta nas medias de radiação solar, fato este ocorrido 

devido a uma provável influência do El Niño ou La Niña. Segundo Souza (2018), 

comparando-se a normal climatológica anual do município de Humaitá com o total 

de precipitação anual obtido nos anos sob influência do El Niño, observa-se que o 
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fenômeno realmente origina variação no total pluviométrico nos anos estudados. As 

menores médias de radiação solar, ocorrerem nos meses de janeiro onde 

compreende o período chuvoso e nos meses de maio que compreende o período de 

transição do período chuvoso para seco. Segundo Ferreira (2005), os totais de 

precipitação no período seco, variam de 0 mm à 100 mm, já no período chuvoso as 

precipitações totais chegam próximos dos 350 mm mensais.  

 

Fonte: Próprio autor 

5.1 SARIMA DE BOX & JENKINS 

A seguir são apresentados os resultados obtidos pelo modelo SARIMA de 

BOX & JENKINS. Foram analisados os modelos de BOX & JENKINS, com e sem 

sazonalidade, com isso verificou-se que o modelo Sazonal descreveu melhor a série 

de radiação. O modelo sazonal SARIMA é baseada em uma parte não sazonal e 

uma parte sazonal (p,d,q)x(P,D,Q)s respectivamente, ou seja séries com 

sazonalidade e estocásticas.  Vale ressaltar que a sazonalidade ela se apresenta em 

um conjunto de dados mensais, indicando um padrão que se repete em um intervalo 

de tempo fixo. 

Na tabela 3, é apresentando o resumo dos modelos baseados em: R- 

quadrado estacionário; R-quadrado; Erro médio quadrado (REMQ); Erro de 

percentagem médio (MAPE), Erro Absoluto Médio (MAE) e Bic Normalizado.  

 

Figura 3 - Série Histórica de Radiação Solar do Município de Humaitá-AM 
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Tabela 3- Parâmetros de estimativa para diferentes modelos ajustados aos dados 

Fonte: Próprio autor  

Foram analisados cinco modelos SARIMA, para determinar a escolha do 

modelo que melhor representa a previsão da série temporal, foram considerados os 

indicadores de erros: Erro de percentagem médio (MAPE), Erro Absoluto Médio 

(MAE) e Erro médio quadrado (REMQ).  

Em termos técnicos o Erro Absoluto Médio (MAE) mede o valor médio 

absoluto de erro entre as séries temporais (observada e ajustada), e sua unidade de 

medida é dada por m/s. Erro médio quadrado (REMQ) representa as diferenças 

individuais quadráticas entre as séries temporais (observada e ajustada), também 

dado em m/s, se houver grandes valores nessa variável, os mesmos representam 

grandes erros nas variáveis ajustadas, e valores próximos de zero indicam ajustes 

quase perfeitos. Erro de percentagem médio (MAPE): mede a qualidade do ajuste, e 

a média de todos os erros absolutos percentuais, fornecendo uma indicação do 

tamanho médio do erro, expresso como uma porcentagem do valor observado, 

independentemente do erro ser positivo ou negativo (LOPES, 2002). 

Podemos verificar entre os modelos apresentados, dois deles apresentaram 

valores mínimos nos parâmetros de erros. São eles, (4,1,2)(2,1,2)12 e  

(3,1,2)(1,1,1)12. Para o modelo (4,1,2)(2,1,2)12  os valores foram MAPE (9,740) , MAE 

(0,365) e REMQ ( 0,5169)   e para o modelo (3,1,2)(1,1,1)12 foram  MAPE (  9,812) , 

MAE (0,368) e REMQ (0,5184),  pode-se verificar que a diferença entre os valores  

entre os dois modelos é mínima, mas o modelo que apresenta os menores erros é o 

Modelo 

SARIMA 

R² 

estacionário 
R² REMQ MAPE MAE MaxAPE MaxAE 

BIC 

normalizado 

(4,1,2)(0,1,0)12 0,2255 0,4055 0,5922 11,185 0,442 74,751 1,491 -0,6750 

(4,1,2)(2,1,2)12 0,4256 0,5590 0,5169 9,740 0,365 83,167 1,659 -0,841 

(4,1,2)(2,1,2)12 0,3728 0,5185 0,5475 10,037 0,380 72,727 1,628 -0,619 

(4,1,2)(1,2,1)12 0,6188 0,2099 0,7143 13,500 0,537 67,392 2,131 -0,132 

(3,1,2)(1,1,1)12 0,4145 0,5505 0,5184 9,812 0,368 86,313 1,721 -0,888 
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modelo (4,1,2)(2,1,2)12 descrevendo a série dos valores não sazonal e sazonal da 

média de radiação global AR (4,2) e MA ( 2,2).  

Nas figuras de 4 a 8 são apresentados os gráficos de autocorrelação (FAC) 

e autocorrelação parcial (FACP) dos resíduos, para a investigação foram testados 

para 23 lags.  

 Segundo Meyler (1998) para melhor identificar dos parâmetros de AR e MA, 

é realizada a interpretação dos gráficos de Autocorrelação (FAC) e Autocorrelação 

Parcial (FACP), esse processo pode ser difícil e a identificação dos modelos por 

meio da metodologia box-Jenkins envolve certa subjetividade. 

 

 

 

 

Figura 4 - Correlograma Modelo A (4,1,2)(0,1,0) 
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Figura 5 - Correlograma Modelo B (4,1,2)(2,1,2) 

Figura 6- Correlograma Modelo C (4,1,2)(1,1,1) 
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Figura 8 - Correlograma Modelo E (3,1,2)(1,1,1) 

Figura 7- Correlograma Modelo D (4,1,2)(1,2,1) 
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Pode-se verificar que apenas a figura 5 estar dentro do limite de confiança, 

mostrando que o modelo indicado apresenta uma série estacionaria, e a presença 

de sazonalidade anual, a sazonalidade presente na série é um comportamento típico 

do modelo SARIMA. Já os demais modelos como pode-se verificar nas figuras 4, 6,7 

e 8 os lags se apresentam acima ou muito próximos do limite de confiança.  

 

5.2 MODELO DE HOL-WINTERS 

Para aplicação do modelo de HOLT-WINTERS, optou-se pela escolha do 

modelo aditivo por se tratar de dados climatológicos. Na tabela 4 é apresentado o 

resumo dos parâmetros do modelo aditivo de HOLT-WINTERS. A qualidade do 

modelo pode ser verificada através dos indicadores de erros, Erro de percentagem 

médio (MAPE), Erro Absoluto Médio (MAE) e Erro médio quadrado (REMQ). Os 

valores de MAPE (7,872), MAE (0,304) e REMQ (0,456) demonstram que os dados 

acompanharam perfeitamente o comportamento da série real, identificado também 

uma intensa influencia sazonal e tendência nos dados da série, resultados 

esperados para série de radiação solar. 

Tabela 4- Parâmetros de estimativa modelo aditivo de HOLT-WINTERS 

Estatísticas de ajuste do modelo 

R-quadrado 
estacionário 

R-
quadrado 

REMQ MAPE MAE MaxAPE MaxAE BIC 
normalizado 

0,518 0,598 0,456 7,872 0,304 67,282 2,006 -1,430 

Fonte: Próprio autor 

No modelo HOLT-WINTERS os lags aparecem fora do limite de confiança 

indicando uma forte sazonalidade na série temporal. Em outros estudos de variáveis 

climáticas como a temperatura do ar, como os de Kamruzzaman, Beecham e 

Metcalfe (2011) e Chechi e Bayer (2012), verificou-se também esta característica do 

comportamento sazonal e o modelo aditivo foi adotado, o que corrobora essa 

escolha. 
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5.3 Comparação entre o modelo SARIMA e HOLT-WINTERS 

Apresentados os resultados obtidos dos dois modelos, cabe agora comparar 

a eficácia entre os modelos, para isso serão apresentados gráficos mostrando a 

série real e os modelos de previsão, além de tabela, apresentando os parâmetros 

para escolha do melhor modelo.  

Nas figuras 10 a 14 são apresentado, o comportamento da previsão de cada 

modelo proposto, onde é possível observar que o modelo de HOLT-WINTERS 

representa perfeitamente os dados da série de radiação solar.  O modelo SARIMA 

não conseguiu acompanhar o início da série de radiação solar como pode ser 

verificado nas figuras 10, 11, 12, 13, e 14, mas nos anos seguintes obteve 

resultados satisfatórios. 

 

Figura 9- Correlograma do modelo aditivo de Holt-Winters 

Figura 10- Previsão com Base Modelo SARIMA A (4,1,2)(0,1,0) 
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Figura 11- Previsão com Base Modelo SARIMA B (4,1,2)(2,1,2) 

Figura 12- Previsão com Base Modelo SARIMA C (4,1,2)(1,1,1) 

Figura 13- Previsão com Base Modelo SARIMA D (4,1,2)(1,2,1)  

Figura 14 - Previsão com Base Modelo SARIMA E (3,1,2)(1,1,1) 
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Para descrever os modelos, na tabela 3 são apresentados os parâmetros 

para escolha do melhor modelo. Analisando as médias dos erros de cada um, é 

possível provar que o modelo DE HOLT-WINTERS é que melhor representa a série 

de radiação solar do munícipio de Humaitá-AM. O modelo se mostrou eficiente para 

fazer previsão de radiação solar, onde os valores dos erros são relativamente 

baixos, pelo fato da radiação solar ter sazonalidade.  Segundo Chechi (2012) há de 

se destacar a facilidade de uso dos modelos HOLT-WINTERS, os quais não 

possuem hipóteses estatísticas restritivas e não requerem análises prévias nem 

posteriores ao ajuste do modelo. As constantes de alisamento são ajustadas por 

métodos numéricos simples, de forma a minimizar o EQM, fazendo com que esses 

modelos também sejam chamados algoritmos de previsão ou modelos automáticos 

de previsão. 

Tabela 5- Indicadores de Erro SARIMA e HOLT-WINTERS 

Figura 15- Previsão com Base no Modelo Holt-Winters 
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Modelos  MAPE MAE REMQ 

SARIMA  9,740 0,365 0,5169 

HOLT-WINTERS 7,872 0,304 0,456 

Fonte: Próprio autor 

6 CONCLUSÃO  

Para os resultados obtidos no presente trabalho, foi possível estimar a 

previsão de radiação solar do município de Humaitá-AM, para o ano de 2009 a 2018. 

Dentre os modelos SARIMA, o que melhor se adequou foi o modelo (4,1,2) (2,1,2), o 

mesmo obteve o melhor ajuste da radiação solar global dentre os demais modelos 

da família SARIMA.  Para a comparação entre o modelo SARIMA e HOLT-

WINTERS, foram realizadas as análises dos resíduos, onde foram avaliados 

estatisticamente Erro de percentagem médio (MAPE), Erro Absoluto Médio (MAE) e 

Erro médio quadrado (REMQ), onde foi verificada uma forte influência sazonal da 

série de radiação solar, que foi preponderante para a escolha do melhor modelo. O 

modelo SARIMA e HOLT-WINTERS, apresentaram resultados satisfatórios se 

ajustando aos dados da série real de radiação. Após a verificação dos resíduos, o 

modelo que se ajustou perfeitamente a série completa foi o modelo aditivo de HOLT-

WINTERS, o modelo conseguiu descrever a série de radiação solar para o período 

estudado.  
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